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APRESENTAÇÃO
Este documento contempla o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da atividade de
silvicultura de eucaliptos e posterior aproveitamento da madeira colhida para
fabricação de carvão vegetal no imóvel rural da MINASLIGAS, denominado fazenda
Fartura, localizada no município de Buritizeiro – MG.

Considerando que este empreendimento se encontra implantado a mais de trinta
anos e, que, desde então não ocorreu nova alteração do uso do solo, o foco da
análise ambiental aqui apresentada está voltado para os impactos gerados pela
operação do empreendimento, sendo os impactos já ocorridos na implantação tratados
como passivo ambiental.

Os estudos aqui apresentados foram elaborados por equipe multidisciplinar de
acordo com o termo de referência disponibilizado pela SEMAD - Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerias,
contendo a análise das informações obtidas para a Área de Influência Indireta (AII)
e dos dados coletados nas Áreas Diretamente Afetadas (ADA) e Influência Direta
(AID) e indiretamente afetada empreendimento.

Deste

modo,

este

documento

encontra-se

apoiado

na

caracterização

do

empreendimento, na apropriação da legislação correlata, na definição das áreas de
influência direta e indireta do empreendimento e no diagnóstico ambiental dessas
áreas, considerando seus aspectos físicos, bióticos e antrópicos. Estas informações
prestaram então para a avaliação e análise dos aspectos ambientais, dos impactos
gerados pela operação do empreendimento sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico-cultural, bem como seus passivos ambientais, sendo então
propostas as ações consideradas necessárias para mitigar os impactos ambientais
negativos, bem como aquelas destinadas à potencialização dos impactos positivos,
considerando-se a região de inserção do empreendimento.
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A – INFORMAÇÕES GERAIS

A.1 – DO EMPREENDIMENTO
➢ Fazenda:

Fazenda Fartura;

➢ CNPJ:

16.933.590/0017-02

➢ Município:

Buritizeiro - MG;

➢ Área total (ha):

6.888,84 ha (vide mapa em anexo);

➢ Matriculas:

23.445, 23.446 e 23.447 do Cartório de Registro de
Imóveis de Pirapora;

➢ CAR:

MG-3109402-9B52F8D3194B4520B1773D95C589C4ED;

➢ Inicio de atividades: Década de 80; e
➢ Bacia hidrográfica:

Federal do Rio São Francisco.

A.2 – DO PROPRIETÁRIO
➢ Nome:

MINASLIGAS S. A.

➢ CNPJ:

16.933.590/0001-45; e

➢ Endereço:

Avenida Kenzo Miyawaki n.º 1.120, Distrito Industrial M. Jorge
Vargas, Pirapora – MG, CEP: 39270-000.
.

A.3 – DOS OBJETIVOS
Composição do processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento para as
atividades de silvicultura e produção de carvão vegetal de florestas plantadas, na
modalidade de Licença de Operação Corretiva, em atendimento ao TAC firmado com
a SEMAD/SUPRAM NM em 19 de agosto de 2019.
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A.4 – RELEVÂNCIA DO EMPREENDIMENTO
A indústria brasileira de siderurgia ocupa posição estratégica na estrutura produtiva
do país. De acordo com estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em 2016,
o valor da produção do segmento corresponde a 4,8% do total da economia, gerando
um impacto no PIB de 4,0% e a geração de 109 mil empregos diretos nas empresas
do segmento e estimados em 3 milhões de empregos indiretos (FGV, 2016).
Da produção nacional, cerca de 11% é obtida a partir do uso do carvão vegetal como
redutor em substituição ao coque, sendo este um diferencial do Brasil em relação à
siderurgia dos demais países, já que se caracteriza pelo emprego de uma fonte
renovável de energia (CNI, 2015). Além disto, segundo o mesmo autor, o consumo de
CO2 gerado pelas florestas de rápido crescimento para a produção do carvão vegetal
necessário ao abastecimento do parque siderúrgico é maior que a geração daquele
gás advindo dos processos de fabricação de carvão vegetal, do seu transporte até a
usina, e, posteriormente, da emissão pelo processo fabril propriamente dito,
contribuindo com isto para a diminuição do efeito estufa.
Segundo levantamentos da Sociedade Brasileira de Silvicultura (2014), o consumo
anual de madeira roliça no Brasil foi de 200 milhões de m 3 de madeira dos quais, 35%
correspondiam à madeira oriunda de plantações florestais (madeira de pinus,
eucaliptos e outros). Atualmente, o consumo de madeira cresceu drasticamente,
chegando a mais de 300 milhões de m 3, sendo que deste total, 100 milhões de m 3
correspondem à madeira de eucalipto. A participação de madeira oriunda de
plantações florestais tem aumentado significativamente nos últimos anos.

O crescimento da conscientização ambientalista em nível mundial está provocando
grande transformação em termos de política florestal. O conceito de utilização racional
e sustentada dos recursos disponíveis e as preocupações com o ambiente tem
causado grande impacto no mercado de madeira. Com isto, cada vez mais as
madeiras de plantios florestais deverão aumentar sua participação no mercado, quer
em forma “in natura” para suportar processos industriais (indústria moveleira e a de
preservação de madeira) ou como fonte de energia, com ou sem algum pré-preparo
(produto florestal sob a forma de lenha, cavaco ou carvão vegetal).
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Pelo acima exposto, a atividade de silvicultura e produção de carvão vegetal de lenha
colhida em florestas plantadas desenvolvida no empreendimento tem sua relevância à
medida que pode atuar como fornecedor de matéria prima para diferentes segmentos
industriais instalados no estado, tão autossuficientes quanto as suas necessidades de
produtos florestais, podendo os maciços florestais implantados na fazenda ser total ou
parcialmente vinculados como base de abastecimento do segmento consumidor de
matéria prima florestal, segundo preconizado no artigo 47 da Lei 18.365/09 e
regulamentado pelo Decreto 45.919/12.
Especificamente, a MINASLIGAS, implantada desde a década de 80, atualmente atua
em quatro linhas de produção, sendo elas: ferro silício standard, ferro silício de alta
pureza, silício metálico e microsílica que utiliza o carvão e a lenha de suas florestas
como matéria-prima. Esses materiais são importantes para a produção de vários
produtos, tais como:
• Ferro silício standard: tem como matéria-prima básicas o quartzo, o carvão e
uma fonte de ferro e é utilizado na indústria siderúrgica e de fundição, como
por exemplo, vergalhões e tubos para a construção civil e também na
fabricação de carros e motores;
• Ferro silício de alta pureza: ao contrário do standard, passa por um processo
de refinamento, com injeção de gases, a fim de eliminar impurezas e tornandoo mais puro. Devido ao alto grau de pureza, sua aplicação se dá basicamente
na produção de aços especiais, como inox utilizado na produção de
instrumentações cirúrgicas da área da saúde e de utensílios domésticos, como
fogão, micro-ondas e talheres;
• Silício metálico: sua produção é similar aos demais, porém sem a fonte de
dentro em sua composição. As matérias-primas básicas são quartzo, carvão e
o cavaco de madeira. O carvão entra como redutor e a energia elétrica como
fonte de calor. Este material tem aplicação na fabricação de latinhas de
refrigerantes, ligas de alumínio, rodas de liga leve, esquadrias para janelas,
portas e outras aplicações na construção civil. Na indústria química é usada na
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fabricação de resinas, colas para vedação, lubrificantes e silicones, inclusive
para uso na medicina. Também é empregado na produção de placas solares,
assim como para a fabricação de chips de aparelhos celulares e
computadores; e
•

Microsílica: é uma variação amorfa da sílica, quer dizer, uma variação da
estrutura cristalina no estado solido da matéria, sua formação se dá durante o
processo de produção de ferro silício e do silício metálico, quando então é
coletada durante o sistema de despoeiramento das chaminés dos fornos da
indústria. Utilizada como aditivo na produção de cimento Portland, utilizado na
construção civil. Ela também é aplicada em concretos de alta resistência e nas
indústrias cerâmicas e refratárias para resistir a elevadas temperaturas.

A.5 – DA AUTORIA DO PROCESSO

AGENDA GESTÃO AMBIENTAL Ltda.
Rua dos Guajajaras, 40, sala 803, Centro – Belo
• Endereço:
Horizonte – MG – CEP 30.180-100, Telefone /Fax: (31)
3217-0600; www.agendaambiental.com.br
•

E-mail:

agenda@agendaambiental.com.br;

Coordenação dos trabalhos
•

Paulo Renato de Oliveira Macedo (Coordenador), Eng. Agrônomo e Eng.
Florestal, Mestre em Engenharia Econômica e Mestre em Gerenciamento
Ambiental - CREA 130.644-D.

Equipe técnica AGENDA
•

Jorge Duarte Rosário, Geógrafo / Espeleólogo, CREA 113.899-D;

•

Fabio Macedo de Lima, Geógrafo / Espeleólogo, CTF 5297157;
11
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

•

Lucas C. Giarola, formando em Engenharia Ambiental;

•

Luciano Moreira, Historiador;

•

Mauro Araújo, Advogado, OAB 50.794;

•

Leonardo Teixeira Reis, Advogado, OAB 81.543; e

•

William Castorino Giarola, Técnico Agrícola, CREA 15.231 – TD;

Equipe técnica responsável pelos trabalhos de fauna
Nome
César Moreira de Paiva
Rezende
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CTF 3642754
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Levantamento da herpetofauna
Levantamento da entomofauna
Levantamento da avifauna
Levantamento da Ictiofauna
Auxiliar Ictiofauna

CPF: 40470205830)

Auxiliar Ictiofauna

CPF: 09006883603

Auxiliar Entomofauna

CRBio: 057707/04-D

CPF: 08396962642
CPF: 02658280661
RG: 34693570-2

Auxiliar Herpetofauna
Auxiliar Avifauna
Auxiliar Mastofauna
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B – CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
B.1 - ROTEIRO DE ACESSO;
B.2 - HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO;
B.3 - ÁREAS DE USO RESTRITO;
B.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO;
B.5 – FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO;
B.6 - DESTINO DOS PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL;
B.7 - INFRAESTRUTURA;
B.8 - PROCEDIMENTOS OPERÁCIONAIS;
B.9 - ESTRUTURAS DE APOIO NO CAMPO;
B.10 - MÃO DE OBRA EMPREGADA;
B.11 - CARACTERIZAÇÃO DOS INSUMOS; e
B.12 - CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS.
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B – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

B.1 – ROTEIRO DE ACESSO
Para se chegar à sede da fazenda Fartura, partindo do município de Pirapora, pela
Rodovia MG 365 em direção à Montes Claros, percorre-se 33 km até o trevo de
acesso a cidade de Ibiaí, percorre-se mais 40 km até à cidade de Ibiaí, daí segue-se
para o ponto de embarque para balsa, atravesse o rio São Francisco e siga por
estrada vicinal principal por aproximadamente 13 km até a fazenda Fartura (Figura 1).
.
B.2 – HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO
A alteração do uso do solo ocorreu regionalmente através da abertura de pequenas
áreas destinadas à culturas de subsistência e pelo aproveitamento das gramíneas
nativas presentes nas tipologias de Cerrado para uma pecuária extensiva, sem a
preocupação de limites de propriedades, repetindo a prática com a qual ocorreu a
ocupação da região centro oeste iniciada a mais de 300 anos.

Com o advento do programa de incentivo fiscal para a silvicultura, vários projetos de
reflorestamento foram então implantados na região dentro das premissas técnicas e
ambientais da época, porém sempre com os investidores adquirindo as posições
aplainadas da paisagem, visando a otimização das áreas de plantio.

Ao longo do tempo muitas negociações envolvendo a posse de tais ativos ocorreram,
resultando na atual constituição do empreendimento, cuja forma de uso e ocupação
do solo se encontram na Tabela 1 e Figura 2.
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Tabela 1 – Formas de uso e ocupação do solo da fazenda objeto (Detalhes, vide
Figura 2).
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Uso do Solo
Local
Talhões
Estradas
ADA
Benfeitorias

AID

AREA
(ha)
(% )
2.044,63
29,68
185,33
2,69
9,25

0,13

Subtotal l
APP

2.239,21
510,19

32,50
7,41

Lagoa / Barramento

49,79
2.628,60
1.461,05
4.649,63
6.888,84

0,72
38,16
21,21
67,50
100,00

Remanescente de Vegetação Nativa
Reserva Legal
Subtotal 2
Total da propriedade

Pelas informações da Tabela 1, observa-se que 67,50% da área do empreendimento
(4.649,63ha) encontra-se recoberto por tipologias florestais nativas em bom estado de
conservação, representadas por áreas de reserva legal (1.461,05ha, corresponde a
21,21% da sua extensão), preservação permanente (510,19ha), áreas comuns
remanescentes (2.628,60ha), além de 49,76ha de lagoas naturais.

O uso alternativo do solo no empreendimento estende-se por 2.239,21ha,
correspondendo a 32,50% do empreendimento, das quais, 185,33ha ocupados por
estradas internas, 9,25ha por benfeitorias necessárias para a administração e manejo
da floresta exótica que se estende por 1.461,05ha (21,21% da propriedade),
composta por plantios de Eucaliptos em diferentes idades e rotações, muitas delas já
estando em idade de corte e aguardando a reforma florestal.
.
Independente dos fatos acima, o empreendimento como um todo, segundo a
FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS (2010) se encontra em locais classificados como de
“muito baixa prioridade para conservação” (Figura 3).
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B.3 – ÁREAS DE USO RESTRITO
Entende-se como áreas de uso restrito aquelas destinadas à reserva legal do
empreendimento e aquelas consideradas como de preservação permanente,
caracterizadas no empreendimento, pela presença de recursos hídricos, e aquelas
destinadas a proteção de cavidades naturais.

Os trabalhos de campo puderam evidenciar que, as áreas de reservas legais se
encontram definidas dentro dos limites exigidos pela legislação em curso, estando em
bom estado de conservação, muito embora, com forte pressão antrópica para caça e
pesca. Essas áreas foram devidamente averbadas à margem de suas respectivas
matrículas, só AV2.23.445 (Gleba 01), AV2.23.446 (Gleba 02) e AV2.23.447 (Gleba
03) com área total de 1.392,00 ha, que após atualização cartográfica passou a ter
área equivalente à 1.461,05 ha.

Já

os

locais

considerados

como

de

preservação

permanente

dentro

do

empreendimento, apesar de representarem pequena extensão do mesmo (7,41%,
equivalente a 510,19ha), aponta para iniciativas que o empreendedor teve em
recuperar alguns pontos outrora ocupados de forma direta ou indireta por atividades
econômicas, mediante o isolamento e a condução da regeneração natural porém,
urge a necessidade de recuperar o antigo aceiro existente no local, situação está que
estará sendo abordada no PCA, através dos Programas de Recuperação de Áreas e
de relacionamento com a comunidade, já que alguns dos locais se presta para acesso
a propriedades confrontantes.

Igualmente, os trabalhos de espeleologia apontaram pela inexistência de cavidades
naturais e apenas 3 (três) feições espeleológicas, caracterizadas por um
desenvolvimento modesto, com projeção horizontal entre 1,2 m e 4,1 m, ausência de
depósitos químicos (espeleotemas) e sedimentos clásticos predominantemente
autóctones. Não possuem zona afótica, e relativo à fauna nenhuma espécie foi
observada. De maneira geral, todas as feições encontram-se em bom estado de
conservação.
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Sendo assim, não cabe ponderar quanto a existência na fazenda de áreas de uso
restrito apontadas pela espeleologia, tendo em vista as observações espeleológicas
identificadas no local não são consideradas como cavidades (vide item E.1.6).

B.4 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, TERRAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
O empreendimento não influi ou é influenciado por Unidade de Conservação, ou
terras indígenas ou quilombolas, tendo em vista que o mesmo se encontra a mais de
90km em linha reta da Unidade de Conservação mais próxima (Parque Estadual da
Lapa Grande), ou de terras indígenas (215km da área dos Xacriabás) ou de terras
quilombolas (162km do Brejo dos Crioulos), segundo as informações do IEF (Figura
4), FUNAI (Figura 5) e Fundação Palmares (Figura 6).

B.5 – FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A MINASLIGAS, após estudo da dispersão das suas propriedades, definiu que a
fazenda Fartura seria a sede de administração das suas fazendas na região de
Buritizeiro.

Como consequência a planta de carbonização da empresa se encontra centralizada
na fazenda Fartura, promovendo a carbonização da lenha de eucalipto gerado
naquele imóvel rural, além daquelas vindas das demais fazendas da região, as
fazendas São Francisco da Extrema e Itacolomy.

Desta forma, quando das necessidades de intervenções florestais (plantio,
manutenção, colheita e transporte da lenha, etc.), equipes de colaboradores se
deslocam da fazenda Fartura para as demais, com o mesmo ocorrendo com os
prestadores de serviços que envolvam maquinários, os quais utilizam caminhões
comboios para o suporte necessário aos equipamentos.

20
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

510000

525000

540000

555000

570000

585000

600000

615000

8160000
8145000

Parque Estadual da
Lapa Grande

645000

¬

PROJETO:

TÍTULO:

EIA - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
FAZENDA FARTURA
FIGURA 4:
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA ÁREA
DO EMPREENDIMENTO

±

8115000
8100000

8100000

8115000

8130000

km

8130000

94

630000

8175000

495000

8160000

480000

8145000

465000

8175000

450000

km

8070000

8070000

8085000

9

8085000

10

0

95

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEPWCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

190 km

Projeção: UTM
Zona: 23S
Dátum: SIRGAS 2000
Declinação magnética: -23°,17'

8055000
8040000

8040000

8055000

Õ

AID - Fazenda Fartura
Unidades de Conservação
Parques Estaduais

8

16

465000

24

480000

8025000
8010000

8025000
8010000
450000

0

32 km

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS
User Community
495000

510000

525000

540000

555000

570000

585000

600000

615000

630000

645000

A3

LEGENDA:

categoria
Parque Estadual da
Serra do Cabral

Formato:

Responsável Técnico:
Paulo Renato de Oliveira Macedo
CREA: 130.644 - D

Escala:
1:625.616

465000

525000

585000

645000

¬

Xa cria b돸
8340000

Xa cria b돸

705000

Xa kria b돸 R a nch a ria
Xa cria b돸

PROJETO:

TÍTULO:

EI
A-ESTUDO DEI
MPACTOAMBI
ENTAL
FAZENDAFAR TUR A

8340000

405000

FIGURA 5:

TER R ASI
NDI
GENASNO
EMPR EENDI
MENTO

8280000

Na tiona lGeog ra ph ic,Esri,
Ga rm in,HER E,UNEPWCMC,USGS,NASA,ESA,
METI
,NR CAN,GEBCO,
NOAA,inc
rem entPCorp.

8220000

8220000

215

km

8280000

±

0

95

190km

Projeç
ão:UTM
Form a to:
Zona :23S
Dátum :SI
R GAS2000
A3
Declina ção m a g nética :23°
,
17'

Õ

8160000

0

10

405000

20

30

40km

Source:Esri,Dig ita lGlobe,GeoEye,Ea rth sta r Geog ra ph ic
s,CNES/
Airbus DS,USDA,USGS,AeroGR I
D,I
GN,a ndth eGI
S
User Com m unity
465000

525000

585000

645000

705000

8100000

8100000

8160000

LEGENDA:
AI
D-Fa zenda Fa rtura
T
erra s I
ndíg ena s
Municipios

R esponsáv elTécnico:
Pa ulo R ena to deOliv eira Ma c
edo
CR EA:130.
644-D

Esca la :
1:
1.
000.
000

380000

435000

490000

545000

600000

655000

8310000

¬

PROJETO:
8310000

325000

TÍTULO:

EIA - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
FAZENDA FARTURA

FIGURA 6:

TERRAS QUILOMBOLAS NO
EMPREENDIMENTO

8255000

8255000

BREJO DE CRIOULOS

8200000
8145000

8145000

16
2

8200000

km

±

0

AMAROS
MACHADINHO
SAO DOMINGOS

8090000

8090000

198 km

95

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEPWCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

190 km

Projeção: UTM
Zona: 23S
Dátum: SIRGAS 2000
Declinação magnética: -23°,17'

Õ

LEGENDA:
AID - Fazenda Fartura
Terras Quilombolas

8035000

0

10

20

30

40 km

325000

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS
User Community
380000

435000

490000

545000

600000

655000

7980000

7980000

8035000

Municipios

Responsável Técnico:
Paulo Renato de Oliveira Macedo
CREA: 130.644 - D

Formato:
A3

Escala:
1:1.250.000

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

B.6 - DESTINO DOS PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL
A lenha colhida nos plantios de eucaliptos da fazenda Fartura é destinada ao fabrico
de carvão vegetal na PLC - Planta de Produção de Carvão localizada na mesma
Fazenda, segundo preconizado pela Lei Estadual 21.922 de 16 de outubro de 2013.

Importante ainda comentar, que a PLC da fazenda Fartura igualmente processa a
lenha vinda dos reflorestamentos das demais fazendas da MINASLIGAS na região
(fazendas Itacolomy e São Francisco da Extrema), como forma de centralização das
operações e da administração.

B.7 – INFRAESTRUTURA (vide Imagem 1 A e 1B)
B.7.1 - Vias de acesso
• Estradas internas - Em função da importância da mesma, apresenta largura
variando entre 8 a 6m, permitindo acesso às diversas áreas reflorestadas da
Fazenda em todas as épocas do ano. Todas em bom estado de conservação e
com práticas conservacionistas de solo e água estabelecidas de modo correto
(quebra-molas de base larga e caixas de infiltração); e
• Aceiros - Nas áreas reflorestadas, com 20m de largura, todos em bom estado
de conservação e com práticas conservacionistas de solo e água estabelecidas
de modo correto (quebra-molas de base larga e caixas de infiltração).

B.7.2 – Sede da Fazenda
Todas as edificações em uso com energia elétrica da CEMIG, água captada em poço
tubular outorgado (Portaria de Outorga 0605829/2019, de 28/06/2019) e efluentes
domésticos destinados a ETE inclusa em programa de monitoramento semestral que
a MINASLIGAS desenvolve no local.
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Conservação de estradas

Balança e área de vivencia na estrutura de apoio da PLC

Caixa d'água, com sistema de cloração
na estrutura de apoio da PLC

Depósito e refeitorio na estrutura apoio da PLC

Imagem 1A - Algumas fotos da infraestrutura do empreendimento

Escritorio da estrutura apoio da PLC

Caixa d'agua com conjunto sede

Conjunto sede detalhes das edificações de alojamento
e cozinha

Deposito de agrotóxico (Conteiner) e Galpão do conjunto sede

Imagem 1B - Algumas fotos da infraestrutura do empreendimento
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Estruturas em uso
• Alojamentos I e II – Duas edificações idênticas de alvenaria, medindo cada
12,0 x 9,0m com varanda frontal de 9,0 x 1,5m, engradamento de madeira e
telhado cerâmico, piso de cimento queimado, forrada com PVC, tendo 4
quartos, sala, cozinha e banheiro, com portas e janelas metálicas
• Casa e Refeitório – Antiga Sede da Fazenda - Edificação de alvenaria,
medindo 12,0m x 8,0m, onde se encontra a cozinha, 2 quartos sala e banheiro.
Engradamento de madeira, telhado cerâmico, forro de PVC, chão de cimento
queimado e cerâmico. Do lado de fora da cozinha, varanda telada de 3,0 x
1,50m destinada a botijões de gás. Na mesma construção, o refeitório,
medindo 9,0m x 8,0m. com meias paredes para ventilar, chão de cimento,
forrado em PVC. Todas as portas e janelas são metálicas;
• Edícula para dispensa da cozinha – Edificação em alvenaria ao lado da
cozinha, medindo 5,0m x 3,0m, com sala única, chão de cimento queimado e
forrada em PVC, destinada a armazenar gêneros alimentícios. Portas e janelas
metálicas;
• Caixa d’água de 5.000L - Abastecida pelo poço tubular devidamente
outorgado (Portaria de Outorga 0605829/2019, de 28/06/2019), com sistema
de cloração, distribuindo água para todas as edificações do Conjunto Sede;
• Depósito de Agrotóxicos – Estabelecido em container metálico, com janelas
teladas;
•

Galpão (Antiga Oficina) – Estrutura metálica, medindo 20,0m x 8,0m, com
varanda frontal de 20,0m x 2,0m. Internamente, parede de alvenaria de 20,0m
com pé direito de 4,0m, piso de cimento queimado com canaletas na parte
frontal ligada à CSAO - Caixa Separadora de Água e Óleo da antiga oficina que
lá operava. Um quarto em cada extremidade, medindo 5,0 x 8,0m, fechados em
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alvenaria nas paredes externas e tela na parede interna. Atualmente, destinado
a estocagem de equipamentos para combate a incêndios e fertilizantes.

Estruturas desativadas
• Tanque Classe A – Base remanescente do tanque de 100.000l;
• Antigo deposito e ponto de abastecimento - Estrutura ao tempo, composta
pela base de depósito aéreo de combustível de 10.000L com bacia de
contenção, na qual se acumula água de chuva, piso de abastecimento de
concreto com sistema de drenagem para CSAO – Caixa Separadora de Água e
Óleo; e
• Viveiro de espera – Apenas o local.

B.7.3 – Planta de Carbonização – PLC

Praça da Planta de Carbonização
Composta por 26 fornos retangulares (Croqui 1) com as seguintes características:
• Comprimento – 15,0m
• Largura – 5,0m;
• Camisa – 4,6m;
• 2 portas frontais, fixadas nas laterais, abrindo pelo centro;
• 2 portas fundos, fixadas nas laterais, abrindo pelo centro;
• Sistema de distribuição de água outorgada (Certidão de Registro de Uso
Insignificante 0151527/2017, Processo 061006/2019) composto por caixa de
20m3 que distribui para pontos de água instaladas junto as portas dos fornos.
• Enfornamento médio de 110m3;
• Produção média de 90 mdc por corrida.
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Croqui 1 – Croqui dos fornos implantados no Empreendimento

Os fornos encontram-se espacialmente dispostos linhas paralelas, com a carga
acontecendo nas portas de entrada do forno, onde se encontram o box de lenha, os
quais são abastecidos sempre que necessário. A descarga ocorre pelas portas do
fundo, com o carvão sendo disposto entre as filas de fornos.

A PLC apresenta vias internas e externas dos fornos abauladas, estabelecendo
sistema de drenagem, com a água sendo direcionada para caixas desarenadora e
plantios de eucaliptos próximos (PCA).

Lateralmente, apresenta depósitos para tiços, cascas de eucalipto, micro sílica para
uso na barrela, sucata gerada na manutenção dos fornos e depósito coberto para
cimento e outros produtos, utilizados para a produção / conserto de portas dos fornos.

Observado ainda quando da vistoria de campo, instalações da empresa prestadora de
serviços de transporte na fazenda, composta por um contêiner com a função de
escritório, pátio coberto para estacionamento dos veículos e pequenos reparos, com
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piso impermeabilizado, sistema de drenagem, CSAO. Sob tal estrutura se encontram
abrigado tambores impermeáveis com resíduos oleosos, para que sejam destinados
corretamente.

Estruturas de apoio
Todas a edificações têm energia elétrica fornecida pela CEMIG, água captada no
Ribeirão Fartura, com Certidão de Uso Insignificante nº 151527/2019, de 10 de
outubro de 2019 e efluentes líquidos destinados a sistema de tratamento (NBR´s
7229/93 e 13969/97) devidamente monitorado, sendo compostas por:
• Escritório – Edificação em alvenaria, medindo 12,0 x 9,0m com varanda frontal
de 9,0 x 1,5m, engradamento de madeira, telhado de amianto e piso cerâmico,
forrada com PVC, com 2 banheiros e 2 cômodos, com portas e janelas
metálicas;
• Refeitório e banheiros - Edificação em alvenaria, medindo 9,0 x 15,0m, com
engradamento de madeira, telhado de amianto, piso e paredes internas de
cerâmica, forrada em PVC, com duas divisões, uma de 9,0m x 8,0m destinada
ao refeitório e outra com 9,0 x 7,0m para os banheiros, atendendo as
definições legais quanto ao número de vasos, pias chuveiros e armários.
Portas e portas e janelas metálicas;
• Área de convivência – Medindo 12,0 x 6,0m, com meia parede de alvenaria,
engradamento de madeira e telhado de amianto, com chão de cimento
queimado.
• Balança – Para pesagem dos caminhões, com edícula de alvenaria medindo
3,0x3,0m, com piso de cimento queimado, engradamento de madeira e telhado
cerâmico, forrada em PVC, portas e janelas metálicas. Nela se encontra o
controle da balança.
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• Central de Recebimento Temporário de Resíduos – Edícula de alvenaria
com cômodo único, medindo 4,0 x 4,0m, com engradamento de madeira, piso
e telhado cerâmico, forrado em PVC, portas e janelas metálicas e varanda
aberta de 3,0 x 5,0m. Destinado ao armazenamento temporário dos resíduos
Classe II oriundos da própria fazenda (Sede e PLC) e das fazendas São
Francisco da Extrema e Itacolomy até destinação final correta.
• Caixa d’água de 1000l – Com sistema de cloração, sendo abastecida de local
outorgado (Certidão de Uso Insignificante nº 151527/2019, de 10 de outubro de
2019), que distribui água para os locais de consumo;
•

Container metálico - Aproveitado como almoxarifado. Em frente ao mesmo,
varanda aberta, medindo 5,0m x 4,0m, engradamento de madeira e telhado de
amianto com piso de terra batida, utilizado para estocagem temporária em
bag´s de alguns equipamentos, além de se prestar como estacionamento de
motocicletas.

• Edícula do Gerador – Piso de cimento queimado com mureta em toda a lateral
de 0,2m de altura, chão de cimento queimado, medindo 3,0m x 3,0m,
engradamento de madeira e telhado de amianto;

B.8 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Os procedimentos abaixo transcritos correspondem aos procedimentos que a
empresa deve adotar quando os mesmos se fizerem necessários, em função do
planejamento estratégico – financeiro do abastecimento da unidade industrial da
MINASLIGAS e das atividades rotineiras da fazenda.
B.8.1 – Reforma florestal
Procedimentos previstos para serem adotados quando das atividades correlatas,
envolvendo:
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• 1° Combate a formigas cortadeiras – Realizado antes do início das
atividades de reforma propriamente dito, mediante aplicação localizada de isca
granulada, utilizando bomba manual, com o objetivo de eliminar focos de
formiga cortadeira.

O produto formicida é levado do depósito de agrotóxicos da fazenda Fartura
para o local de aplicação, em caixas fechadas fornecidas pelo fabricante nas
quantias previstas para emprego, com as embalagens vazias sendo recolhidas
devolvidas ao depósito acima mencionado, para serem enviadas ao
fornecedor.
• Destoca – Operação realizada para a retirada das cepas de eucalipto da área
que venham a dificultar as ações futuras;
• Capina mecânica – Realizado com trator de média potência acoplado a uma
roçadeira ou desbrotador para eliminar as plantas daninhas e eventuais
brotações da floresta anterior, com a vegetação triturada deixada no solo para
futura decomposição.
• Capina química – Consiste na aplicação de herbicida nas áreas de pré-plantio
em locais que as gramíneas predominam como invasoras, mediante ao uso de
tratores de baixa potência e pulverizadores.
Os produtos são levados do depósito de agrotóxicos da fazenda Fartura nas
quantias previstas para o uso daquele dia, com as embalagens após serem
utilizadas, submetidas à tríplice lavagem e a água resultante do processo
utilizado na diluição do produto. As embalagens, uma vez limpas e furadas, são
enviadas ao final do dia para o depósito de Agrotóxicos acima, até serem
devolvidas ao fabricante.
• 2° Combate a formigas cortadeiras – Realizada antes da subsolagem,
mediante aplicação localizada de isca granulada a base de sulfuramida,
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utilizando bomba manual com o objetivo de eliminar focos de formiga
cortadeira.

O manuseio do produto se encontra descrito no item referente ao 1° combate a
formigas cortadeiras.
• Aplicação de calcário – Realizado em área total, com a finalidade de
fornecimento de cálcio e magnésio e não como corretivo de solo, em dosagem
indicada por consultores da área apoiada em análises de solo.
• Subsolagem com Fosfatagem – Técnica empregada para o reparo do solo
para plantio, mediante subsolagem no entre linhas do antigo plantio. A
subsolagem deve ter profundidade mínima de 0,4m com aplicação simultânea
de fosfato de Garça em filete contínuo no sulco. Em função do espaçamento do
plantio a operação realizada a cada 3,5m na entrelinha do antigo plantio,
definindo com isto, hoje, um arranjamento espacial do futuro plantio de 3,0 por
3,0 m.

Na atividade é empregado trator de alta potência acoplado ao conjunto de
subsolador e adubador.

O Fosfato é fornecido pelo fabricante dentro de sacos de papelão e
transportados para o campo junto às frentes de trabalho, sendo as embalagens
vazias recolhidas e enviadas ao depósito da empresa, na fazenda Fartura, para
que sejam destinadas a reciclagem.
• Plantio – Ocorrerá com tratores de média potência distribuindo as mudas no
campo, as quais são manualmente plantadas a cada 3m nos sulcos do
subsolador. Na ocasião, estabelece-se “bacia” junto à muda, objetivando
melhora da eficácia da futura aplicação de água ao plantio, caso a mesma se
mostre necessária.
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São empregadas para o plantio, mudas clonais produzidas em tubetes, em
viveiros de produção devidamente licenciados e credenciados para a atividade,
depositadas no viveiro de espera da fazenda, sendo transportadas através de
caminhões de carroceria ou baú até o local de plantio. Após o plantio, os
tubetes são recolhidos e devolvidos ao fornecedor das mudas.

As mudas que se mostram quebradas ou com injúrias são descartadas na
própria área de plantio sem trazer qualquer tipo de problema ambiental por se
tratar apenas de um conjunto de matéria orgânica e adubos.
• Adubação no plantio – Realizada manualmente até três dias após o plantio,
com aplicação do insumo em função da orientação de consultores específicos
baseados na análise do solo. O adubo é fornecido pelo fabricante dentro de
sacos fibra ou plástico nas quantidades previstas para a empresa, com as
embalagens vazias sendo recolhidas ao depósito da empresa, na fazenda
Fartura, para reciclagem ou devolução da empresa fabricante.
• Replantio – Realizado em área total, entre 07 e 12 dias após o plantio, e entre
40 e 50 dias nos talhões com índice de sobrevivência inferior a 98%.
• 3° Combate a formigas cortadeiras – Realizado logo após o plantio das
mudas de eucalipto mediante aplicação de isca granulada utilizando bomba
manual com o objetivo de eliminar focos de formiga cortadeira.

O manuseio do produto se encontra descrito no item referente ao 1° combate a
formigas cortadeiras.
• Irrigação manual – Caso necessário, utilizado caminhão pipa com mangueiras
acopladas ao tanque que são direcionadas manualmente para cada muda
plantada fornecendo, mediante sistema de dosador e gatilho, em média 5l de
água por muda. Previsto no máximo 4 aplicações após o plantio.
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B.8.2 – Manutenção florestal
Após plantio, a floresta sofre intervenções relacionadas ao controle do matocompetição e de formigas cortadeiras, de aplicações de fertilizantes e desbrotas.
Operações de manutenções de estradas e aceiros completam as atividades
envolvidas com a manutenção florestal, cujos detalhamentos são:
• Combate às formigas cortadeiras – Realizado anualmente, mediante
aplicação de isca granulada utilizando bomba manual com o objetivo de
eliminar focos de formiga cortadeira.
O produto formicida é levado do depósito de agrotóxicos para o local de
aplicação, em caixas fechadas fornecidas pelo fabricante nas quantias
previstas para emprego, com as embalagens vazias sendo recolhidas e
acondicionadas no depósito acima mencionado, para serem devolvidas ao
fornecedor.
• Adubação de manutenção – Realizada mediante indicação de consultores
específicos da área, baseado na análise química do solo. Através de conjuntos
de tratores agrícolas e adubadoras, que distribuem os insumos lançados na
linha de plantio.

Os adubos são fornecidos pelos fabricantes dentro de sacos plásticos, nas
quantias previstas para emprego. As embalagens são recolhidas tão logo
vazias e enviadas ao depósito da empresa, sendo destinadas à reciclagem ou
devolvidas aos fornecedores.
• Cultivo Manual – Quando necessário, realizado na linha de plantio (entre as
mudas) para eliminação do mato-competição, sendo realizado até 6 meses
após o plantio. Geralmente uma capina é suficiente a cada ciclo de sete anos,
sendo necessário, em média, nova intervenção em 10% da área plantada. A
vegetação intervinda é disposta sobre o solo para formação de cobertura
morta.
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• Cultivo mecânico – Cultivo entre as linhas de plantio, com a utilização de
trator agrícola e grade 16X24, para eliminação do mato-competição, com a
vegetação cortada, revirada e incorporada ao solo. Realizada em média,
apenas no ano seguinte ao plantio e em apenas 10% da área, carecendo de
novo de cultivo mecânico.
• Cultivo químico – Consiste na aplicação de herbicida entre as linhas de
plantio, nos locais em que as gramíneas predominam como invasoras,
mediante trator agrícola e pulverizador.
As embalagens dos herbicidas após uso, são lavadas (tríplice lavagem), com a
água de lavagem empregada na diluição do produto da próxima aplicação. O
produto é levado do depósito de agrotóxicos para o local de aplicação, em
caixas fechadas fornecidas pelo fabricante nas quantias previstas para
emprego, com as embalagens vazias e limpas, devidamente furadas,
recolhidas para depósito da empresa e devolvidas ao fabricante.
•

Desbrota – Consiste em deixar após um ano em média da colheita florestal, de
um a dois brotos em cada cepa de eucalipto.

B.8.3 - Conservação de estradas e aceiros
Todos os elementos da malha viária do empreendimento apresentam desvios de água
de base larga (camalhões) objetivando interceptar o escoamento superficial,
conduzindo-o para dentro dos talhões em caixas de infiltrações lá abertas. As
dimensões

das

bases

dos

camalhões

permite

que

os

mesmos

sejam

ultrapassados de modo suave pelos veículos automotores, e a frequência dos
mesmos obedeceu a tabelas de terraceamento.
De forma complementar, sempre que os colaboradores do empreendimento
identificam focos de erosão nas estradas, o local é identificado e a informação
passada a quem de direito, que após fiscalizar o local, define pela necessidade ou
não do estabelecimento de novos camalhões e caixas de infiltração.
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Quando da vistoria de campo que suportou o presente trabalho, pode ser
observado a eficácia do sistema de conservação das estradas no empreendimento
e as ótimas condições de trânsito nas mesmas.

B.8.4 - Colheita e transporte da lenha
Toda a atividade desenvolvida de forma mecânica, mediante emprego de FellerBucher, Skidder, Garra Traçadora, Auto carregável, com a lenha sendo “traçada” com
3,5m de comprimento. Toda a lenha, uma vez seca no campo (90 dias em média) é
transportada para a Planta de Carbonização da fazenda Fartura.

O abastecimento e lubrificação em campo dos equipamentos é realizado por
caminhões comboio, não existindo então, depósito de combustível ou oficina para
esta finalidade na fazenda.

B.8.5 – Controle e combate a incêndios
Os funcionários diretos e indiretos da fazenda são treinados para combate a
incêndios, com o empreendedor dispondo ainda, na fazenda Fartura, de tratores de
lâminas, pipas mantidas constantemente cheias, abafadores e pinga-fogo para ações
de controle a incêndios. Igualmente participa em comum com outras empresas
congêneres do setor na região, de ações em conjunto para o controle de incêndios
florestais, quando da ocorrência de sinistros.
O PCA estará apresentando conjunto metodológico para garantir melhor eficácia da
prática.

B.8.6 – Extração de cascalho
A extração de cascalho localizada nas coordenadas geográficas: Long. 8.129.914,59;
Lat. 506.664,59 (Datum: Sirgas 2000/ 23K), em área de lavra não superior à 0,5 ha
em local com afloramento rochoso, ocorre exclusivamente para fins de obras de
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manutenção de estradas e aceiros internos. As extrações são realizadas quando
necessário, sendo usualmente no início e no final do período chuvoso, podendo
ocorrer entre os meses de outubro/novembro e/ou março/abril.
A lavra ocorre com emprego de pás carregadeiras, resultam da “raspagem da
superfície”, que retira do local, cerca de duas caçambas de 6m 3 cada de material,
totalizando produção anual média inferior a 100m3.

No local, há presença de sistema de drenagem instalado de forma efetiva contra o
arraste de material para posições a jusante. O PCA estará acobertando os
procedimentos corretivos e mitigadores para a prática.

B.8.7 – Produção e transporte de carvão
A exemplo do processo de colheita e transporte de lenha, toda a movimentação da
lenha e do carvão dentro da PLC é realizada de modo mecânico, por meio de
escavadeiras adaptadas.

A lenha, após secar no campo, é transportada para a PLC e descarregada nos boxes
em frente aos fornos e destes, transportadas e acondicionadas dentro dos fornos.
Igualmente, o carvão é retirado de modo mecânico, para a praça da carvoaria, onde
permanece em média 7 dias, sendo então carregado para carretas, que passam por
sistema de acerto de carga e lona mento, pela balança, seguindo então viagem para a
usina da empresa, em Pirapora – MG.

O abastecimento e lubrificação em campo dos equipamentos empregados na PLC
são realizados por caminhões comboio, não existindo então, depósito de combustível.
Pequenos reparos mecânicos são conduzidos na estrutura da oficina prestador de
serviços dentro da PLC (vide item B.6.2.1).

De forma geral, é possível dizer que ocorrem duas corridas mensais por forno, com as
seguintes operações:
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•

Carregamento do forno – meio dia

•

Carbonização – cinco dias

•

Resfriamento do forno – 10 dias

•

Descarga do carvão, limpeza e manutenção de pequenos reparos – meio dia

•

Vedação do forno – constante, realizada mediante mistura de terra vinda da
limpeza das caixas de infiltração, com micro sílica (vinda da Usina), alcatrão
(quando gerado) e água.

Os números acima, justificam a produção média mensal da PLC de 4.500mdc (26
fornos x 2 corridas por mês x 90mdc por corrida), considerando eventual paralização
de algum forno para manutenção mais demorada.

B.9 – ESTRUTURAS DE APOIO NO CAMPO
Em todas as atividades de campo com mais de 10 pessoas envolvidas, a empresa
mantém acampamento constituído de barraca de lona aberta lateralmente, com
mesas e bancos para os funcionários envolvidos nas atividades realizarem suas
refeições. Em tais “acampamentos” igualmente existem depósitos de água potável e
local para coleta de lixo e banheiro químico, com os resíduos nele recolhido são
destinados ao sistema de fossa, filtro e sumidouro implantados na PLC.

B.10 - MÃO DE OBRA EMPREGADA
O empreendimento conta atualmente com 35 funcionários, trabalhando em jornada
de 44H semanais, em consonância com a as definições e critérios da CLT, em
especial da NR 31. Igualmente mantém atualizados e implantados, o PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO - Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional, exigindo iguais procedimentos dos seus
terceiros.
Todos moradores do município de Ibiai, e comunidades circunvizinhas, sendo
transportados diariamente do local de residência para o empreendimento.
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Trabalham em jornada de 44H semanais, em consonância com a as definições e
critérios da CLT, em especial da NR 31. Estima-se que outros 90 empregos indiretos
são gerados regionalmente decorrentes da operacionalização do empreendimento.

Especificamente, os colaborares da MINASLIGAS, ainda são beneficiados por Plano
Odontológico (Odontoprev), de Participação nos Lucros e Resultados, Seguro de Vida,
além de receberem Vale Alimentação, Cesta Natalina e Material escolar

B.11 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSUMOS
B.11.1- Iscas formicidas
A base de sulfuramida. Quando de sua aplicação, o produto é retirado do depósito de
agrotóxicos da fazenda, na quantia necessária para a aplicação naquele dia, com as
embalagens vazias sendo recolhidas e devolvidas a tal depósito, onde são
acondicionadas até serem devolvidas ao fabricante.

B.11.2 - Fertilizantes
Todo o programa de fertilização da empresa é apoiado em prévias análises de solos
dos locais e de indicações dos consultores específicos da área (UFV). Os insumos
são, via de regra, descarregados diretamente nas frentes de trabalho, em cima de
lonas e coberto por lonas. As sacarias vazias são recolhidas e acondicionadas no
depósito da fazenda Fartura até serem enviadas para reciclagem ou devolvidas aos
fabricantes.
B.11.3 – Herbicidas
Se necessário for o emprego de capina química, o produto será transportado da
fazenda Fartura para o empreendimento apenas nas quantias necessárias para uso
imediato. Após a aplicação, a empresa deverá proceder à tríplice lavagem, com a
água de lavagem empregada na mistura do produto a ser aplicado. Uma vez limpas,
as embalagens deverão ser furadas e imediatamente enviadas para a fazenda
Fartura, estocadas no depósito de agrotóxico do empreendimento até serem
devolvidas ao fabricante.
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B.11.4 - Óleo combustível
Os equipamentos empregados nas atividades de campo são abastecidos e
lubrificados mediante uso de caminhão comboio, que somente permanece no
empreendimento durante a jornada de trabalho, indo ao final do dia para sua sede,
em município próximo onde é reabastecido.

B.11.5 - Água
A água consumida na fazenda é proveniente de locais outorgados, a saber:
• Outorga de poço tubular para a Sede – Portaria 0605829/2019
• Outorga para captação de a PLC – Certidão de Uso Insignificante
0151527/2019

B.11.6 - Mudas clonais de eucaliptos
Adquiridas junto à empresa especializada na produção de mudas clonais de
eucaliptos, sendo produzidas e transportadas em tubetes para viveiro de espera da
fazenda Objeto.

B.11.7 – Cascalho e argila
No passado, a retirada da argila em pequenos volumes anuais (menos de 3.000m 3)
para o uso na PLC ocorria nas Coordenadas UTM 8.128.130 e 503.136 (Datum
SIRGAS 2000/23k), estando atualmente, a mesma em processo de recuperação, com
efetivo sistema de drenagem implantado no local e com a deposição de cascas de
eucalipto e cinzas provindas da PLC, para a melhora das características físico
químicas do solo.
Antigamente a impermeabilização dos fornos via barrela, era empregado apenas
mistura de argila e água e era considerado como procedimento padrão após
esvaziamento dos fornos. No entanto, atualmente, a barrela ocorre somente quando
necessário e para tanto faz-se uso de uma mistura de areia (adquirida do mercado
local), micro sílica (vinda da Usina da Empresa), argila (vinda do processo de limpeza
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das caixas de infiltração abertas para a manutenção das estradas), alcatrão (gerado
na PLC) e água.
Cascalho é extraído em área comum (Coordenadas UTM 8.129.911 e 506.553,
Datum SIRGAS 2000/23k), com efetivo sistema de drenagem, sendo utilizado na
melhoria da trafegabilidade das estradas internas da propriedade, em volume anual
inferior a 1.000 m3 e sem finalidade comercial, a prática se encontra dispensada de
autorização da Agencia Nacional de Mineração, segundo o Art.3 do Decreto Lei
227/1967 (Código de Mineração).

B.11.8 - Alimentação
Os empregados trazem a refeição principal (almoço) de suas residências, em
marmitas, que são mantidas nos marmiteiros elétricos, com aquecimento através do
sistema de banho maria, para manutenção da temperatura.
Em relação ao lanche, do período da manhã e da tarde, os mesmos são fornecidos
pela MINASLIGAS.
Quando da chegada de colaboradores de outras fazendas, os mesmos se hospedam
no alojamento instalado no conjunto Sede, onde as refeições são preparadas e
servidas.
Os resíduos gerados nos diferentes locais, são acondicionados em Bag´s no depósito
da Fazenda e transportados para destinação final.

B.12 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS
B.12.1 – Esgoto doméstico
No campo, a empresa emprega Banheiros Químicos, com os resíduos neles
acumulados sendo destinados para o sistema de fossa, filtro e sumidouro da PLC.
Tais procedimentos mostram-se satisfatórios, ambientalmente, tendo em vista a
grande rotatividade de tais frentes e a pouca contribuição em cada ponto, não sendo
necessárias medidas mitigadoras adicionais.
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A PLC e Casa Sede apresentam sistemas de tratamento dos efluentes domésticos lá
gerados, com programa de monitoramento já implantado.

B.12.2 - Efluentes atmosféricos
A produção de poeiras decorre do trânsito de máquinas e equipamentos quando do
preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita florestal e dos veículos e caminhões
de apoio e supervisão das atividades produtivas. No entanto, a presença de árvores,
nativas ou exóticas, retém parte do material em suspensão, reduzindo,
significativamente, a geração de poeiras pela atividade silvicultural. As poeiras
fugitivas são dispersas no meio rural, sem ocasionar problemas, tendo em vista a
inexistência de edificações de próximo às áreas do empreendimento.

Os efluentes atmosféricos emitidos na PLC são dispersos dentro do empreendimento,
de forma a não causar problemas a confrontantes e igualmente sendo minimizados
pela cortina verde em seu entorno, em processo de implantação (vide PCA)

Mister comentar, que a empresa, em atendimento à Deliberação Normativa COPAM
227/2018, apresentou junto à FEAM o Relatório de Performance da Produção de
Carvão e o Projeto Técnico de Cortina Arbórea da Unidade de Produção de Carvão
Vegetal, sob Protocolo nº 00138055-1501-2019, com data do dia 03 de julho de 2019,
sendo que o Estudo de Dispersão Atmosférica - EDA para a planta de carbonização
existente na fazenda, que está em fase de elaboração, em conformidade com a Nota
Técnica GESAR FEAM 01/2019, será protocolado antes da data determinada pela
legislação vigente, com prazo final até 29/09/2020
Tal trabalho, tem o objetivo de promover o entendimento do comportamento das
emissões, por meio de modelagem matemática de dispersão dos poluentes na área
do estudo, e posteriormente, avaliar seus possíveis impactos na qualidade do ar.
Os estudos acima, em fase de finalização, contemplam cenários conservadores e
superestimados, a fim de se obter informações que reflitam a realidade do processo
produtivo, mas que diante da possível incerteza, não incorra no risco de mascarar a
realidade, ferindo o princípio da precaução, já que desta forma, as concentrações
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apresentadas

refletem

o

pior

cenário

possível

estimado,

considerando

hipoteticamente, que todas as variáveis responsáveis para o aumento do valor de
concentração estejam simultaneamente em sua pior condição. Os resultados então
obtidos, permitem concluir que as regiões no entorno na UPC não apresentarem
valores de concentração superiores aos padrões de qualidade do ar que em núcleos
urbanos.

B.12.3 – Resíduos sólidos
Se encontra em operação na Fazenda, um Programa de Gerenciamento de Resíduos
sólidos,

devidamente

detalhado

no

PCA,

cuja

identificação

e

formas

de

acondicionamento e destinação, se encontram resumidos no Quadro 1.

B.13 – PROJETO DE PESQUISA DE IRRIGAÇÃO EM EUCALIPTO
Introdução
Pensar em cultivo irrigado do eucalipto, à primeira vista, pode até ser interpretado
com fora de propósito em função do potencial produtivo do país, contudo temos um
potencial fantástico no cerrado brasileiro em área de forte restrição chuva, mas
favorecidas por recursos hídricos e com potencial de irrigação. Estas áreas
favorecidas pelas características do solo, topografia e luminosidade o manejo de
irrigação e nutrição podem elevar a capacidade produtiva em 600% quando se pensa
em caso extremo de mínima e máxima produtividade.

Segundo dados citados no Manual de Irrigação, 8º edição de 2009 sobre irrigação
no mundo, o Brasil está na 12º posição com 3,2 milhões de hectares cultivados e a
Índia, que ocupa a primeira colocação, possui 59 milhões de hectares e o Japão, que
ocupa a 13º, tem 2,7 milhões de hectares irrigados.

A irrigação elimina a o risco do impacto da estiagem e garante a produção, o que num
mercado equilibrado pode garantir melhores taxas de financiamento e maior sucesso
no abastecimento. Irá favorecer o desenvolvimento regional em área de muita
pobreza com geração de emprego e renda.
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Para que este potencial não seja desperdiçado precisamos evoluir para sistemas que
possuam matriz de sustentabilidade com conservação dos rios e o manejo das águas
reservando água na cheia e usando na estiagem.

Objetivo
Avaliar a viabilidade técnica e econômica da aplicação de irrigação via gotejamento
em cultivo de eucalipto na fazenda Fartura, sendo observados a frequência e volume
de irrigação que variam em função do clima e idade da planta.

O Projeto
A área destinada ao teste de plantio de eucalipto irrigado é de 29,99 ha, que
corresponde ao tamanho do talhão T7, sendo o teste composto por 4 setores de
irrigação, com uma área testemunha em sequeiro com tamanho de 7,91 ha, e três
outras áreas com tratamento irrigado variando apenas o espaçamento, implantados
em uma área de 22,08 ha. Assim a irrigação máxima de dia, 24 horas, chega a 294,3
m³.

IRRIGADO

SEQUEIRO

Área do teste: 29,99 ha
Área Irrigada: 22,08 ha.
Testemunha: Sistema sequeiro 7,91 ha.
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Os testes variam em espaçamento por planta e distância de emissores, sendo que a
irrigação ocorre quando necessário, no período seco. Apenas um setor com 5,52 ha é
irrigado por dia. O projeto de irrigação propriamente dito está sendo apresentado junto
ao requerimento de outorga o qual objetiva regularizar a captação superficial para o
projeto.
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Quadro 1 – Relação de resíduos sólidos gerados no empreendimento e suas formas de acondicionamento até destinação final
(detalhes, vide PGRS no PCA). (01/08)
Manipulação do Resíduo
Descrição do Resíduo

Classificação

Área Geradora
Acondicionamento

Responsável

Destinação Temporária
Acondicionamento
Responsável

Plástico

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Papel / Papelão

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Vidro

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Galões Vazios de Fertilizantes

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Embalagens Vazias de
Fertilizantes (sacos,
embalagens plásticas)

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag,
em piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento
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Quadro 1 – Continuação (02/08)
Descrição do
Resíduo

Manipulação do Resíduo
Classificação

Área Geradora
Acondicionamento

Responsável

Destinação Temporária
Acondicionamento
Responsável

Metal ou Sucata
metálica (Nobre)

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Tambor Metálico

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Não recicláveis Doméstico

Classe II A

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Área
Geradora

A granel, em tambor ou em Bigbag, em
piso impermeável e área coberta

Central de
Recebimento

Orgânico

Classe II A

Área de compostagem

Área
Geradora

_____

_____

Cartuchos / Toner

Classe II A

Tambor em piso impermeável e área
coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e área
coberta

Central de
Recebimento

EPI's utilizados

Classe II A

Saco plástico em área coberta

Área
Geradora

Saco plástico em área coberta

Central de
Recebimento

Pneu

Classe II A

A granel em piso impermeável e área
coberta

Área
Geradora

A granel em piso impermeável e área
coberta

Central de
Recebimento
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Quadro 1 – Continuação (03/08)
Manipulação do Resíduo
Descrição do Resíduo

Classificação

Área Geradora
Acondicionamento

Responsável

Destinação Temporária
Acondicionamento
Responsável

Classe II A

A granel em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

A granel em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Pilhas e Baterias

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Lâmpadas

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Estopas, farrapos
contaminados

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Resíduos contaminado com
óleos e graxas

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Solo contaminado com óleo

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Central de
Recebimento

Borracha
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Quadro 1 – Continuação (04/08)
Descrição do Resíduo

Classificação

Manipulação do Resíduo
Área Geradora
Destinação Temporária
Acondicionamento
Responsável
Acondicionamento
Responsável

Óleo queimado

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e área
coberta

Central de
Recebimento

Resíduo Sólido do separador de
água e óleo

Classe I

Tambor em piso impermeável e
área coberta

Área
Geradora

Tambor em piso impermeável e área
coberta

Central de
Recebimento

Embalagens de Produtos
Fitossanitários (Agrotóxicos)

Classe I

Contêineres

Área
Geradora

Contêineres

Central de
Recebimento

Resíduo Sólido do sistema fossa
séptica

Classe I

Tratamento do resíduo em ETE

Área
Geradora

Serviço autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de Pirapora

JM Desentupidora

Moinha

Classe II B

A granel em solo

Área
Geradora

_____

_____

Restos de Construção Civil e de
Fornos de Carvoejamento

Classe II B

A granel em solo, área
descoberta

Área
Geradora

_____

_____
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Quadro 1 – Continuação (05/08)
Destinação Final
Descrição do
Resíduo

Classificação
Destinação

Responsável

Empresa Receptora

Empresa Responsável
Destinação Final

Transportador

Plástico

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Associação de Catadores de Associação de Catadores de
Pirapora e/ou Buritizeiro
Pirapora e/ou Buritizeiro

Caminhão
MINASLIGAS

Papel / Papelão

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Associação de Catadores de Associação de Catadores de
Pirapora e/ou Buritizeiro
Pirapora e/ou Buritizeiro

Caminhão
MINASLIGAS

Vidro

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Associação de Catadores de Associação de Catadores de
Pirapora e/ou Buritizeiro
Pirapora e/ou Buritizeiro

Caminhão
MINASLIGAS

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Associação de Catadores de Associação de Catadores de
Pirapora e/ou Buritizeiro
Pirapora e/ou Buritizeiro

Caminhão
MINASLIGAS

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Associação de Catadores de Associação de Catadores de
Pirapora e/ou Buritizeiro
Pirapora e/ou Buritizeiro

Caminhão
MINASLIGAS

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Ferro Velho do Sinval*
(Informar Jayme do
Almoxarifado)

Ferro Velho do Sinval*
(Informar Jayme do
Almoxarifado)

Caminhão
MINASLIGAS

Fornecedor/ Fabricante do
Produto/ Ferro Velho do
Sinval* (Informar Jayme do
Almoxarifado)

Fornecedor/ Fabricante do
Produto/ Ferro Velho do
Sinval* (Informar Jayme do
Almoxarifado)

Caminhão
MINASLIGAS

Aterro Sanitário de Pirapora Aterro Sanitário de Pirapora
ou Montes Claros
ou Montes Claros

Caminhão
MINASLIGAS

Galões Vazios de
Fertilizantes
Embalagens Vazias
de Fertilizantes
(sacos, embalagens
plásticas)
Metal ou Sucata
metálica (Nobre)

Tambor Metálico

Classe II A

Reciclagem

Central de
Recebimento

Não recicláveis Doméstico

Classe II A

Coprocessamento ou
Aterro Municipal
Credenciado

Central de
Recebimento
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Quadro 1 – Continuação (06/08)
Descrição
Classificação
do Resíduo

Destinação Final
Destinação

Responsável

Empresa Receptora

Empresa Responsável
Destinação Final

Transportador

Classe II A

Composteira

Área Geradora

_____

_____

_____

Cartuchos /
Toner

Classe II A

Recarregar ou Devolução
Fornecedor ou Fabricante
ou Centro de Coleta
Credenciado

Central de
Recebimento

Devolução ao Fornecedor
ou Fabricante ou Centro
de Coleta Credenciado

EPI's
utilizados

Classe II A

Coprocessamento/ Aterro
Sanitário

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Central de
Recebimento

BYE Resíduos ou
devolução ao fornecedor
ou comercialização

BYE Resíduos ou
devolução ao fornecedor Caminhão MINASLIGAS
ou comercialização

Central de
Recebimento

BYE Resíduos ou
devolução ao fornecedor
ou comercialização

BYE Resíduos ou
devolução ao fornecedor Caminhão MINASLIGAS
ou comercialização

Central de
Recebimento

Romulo Baterias - Romulo Romulo Baterias - Romulo Romulo Baterias - Romulo
Mendes Pereira ou
Mendes Pereira ou
Mendes Pereira ou
empresas credenciadas
empresas credenciadas
empresas credenciadas
para recebimento de
para recebimento de
para recebimento de
pilhas
pilhas
pilhas

Orgânico

Pneu

Classe II A

Borracha

Classe II A

Pilhas e
Baterias

Classe I

Coprocessamento ou
devolução Fornecedor ou
Fabricante ou Centro de
Coleta Credenciado
Coprocessamento ou
devolução Fornecedor ou
Fabricante ou Centro de
Coleta Credenciado
Devolução Fornecedor ou
Fabricante ou Centro de
Coleta Credenciado

Devolução ao Fornecedor
ou Fabricante ou Centro Caminhão MINASLIGAS
de Coleta Credenciado
RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Caminhão MINASLIGAS
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Quadro 1 – Continuação (07/08)
Destinação Final
Descrição do
Resíduo

Classificação
Destinação

Responsável

Empresa Receptora

Empresa
Responsável
Destinação Final

Classe I

Devolução Fornecedor ou
Fabricante ou Centro de
Coleta Credenciado

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Estopas, farrapos
contaminados

Classe I

Coprocessamento ou
Aterro Municipal
Credenciado

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Resíduos
Contaminado com
óleos e graxas

Classe I

Coprocessamento ou
Aterro Municipal
Credenciado

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Solo Contaminado
com óleo

Classe I

Coprocessamento ou
Aterro Municipal
Credenciado

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Classe I

Reutilização

Central de
Recebimento

PETROLUB ou LWART Lubrificantes Ltda.*
(Informar Jayme do
Almoxarifado)

PETROLUB ou LWART Lubrificantes Ltda.*
(Informar Jayme do
Almoxarifado)

PETROLUB ou LWART Lubrificantes Ltda.*
(Informar Jayme do
Almoxarifado)

Classe I

Coprocessamento ou
Aterro Municipal
Credenciado

Central de
Recebimento

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

RECITEC/ ESSENCIS ou
Serquip Tratamento de
Resíduos

Lâmpadas

Óleo queimado

Resíduo Sólido do
separador de água e
óleo

Transportador
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Quadro 1 – Continuação (08/08)
Destinação Final
Descrição do
Resíduo

Embalagens de
Produtos
Fitossanitários
(Agrotóxicos)
Resíduo Sólido do
sistema fossa
séptica
Moinha
Restos de
Construção Civil e
de Fornos de
Carvoejamento

Classificação
Destinação

Classe I

inPEV - Instituto Nacional de
Processamento de
Embalagens Vazias

Classe I

Tratamento de resíduo em
ETE

Classe II B

Classe II B

Responsável

Central de
Recebimento

Empresa Receptora

Empresa
Responsável
Destinação Final

Transportador

Central Credenciada no Central Credenciada no Central Credenciada no
inPEV - Instituto
inPEV - Instituto
inPEV - Instituto
Nacional de
Nacional de
Nacional de
Processamento de
Processamento de
Processamento de
Embalagens Vazias
Embalagens Vazias
Embalagens Vazias

Área Geradora

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE)
de Pirapora

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE)
de Pirapora

JM Desentupidora

Recuperação de Áreas
Degradadas

Central de
Recebimento

_____

_____

_____

Reaproveitamento pela
empresa responsável pela
desmobilização ou
recuperação estradas/aceiros
pela área geradora

Central de
Recebimento

Empresa responsável
pela desmobilização
conforme contrato

Empresa responsável
pela desmobilização
conforme contrato

Empresa responsável
pela desmobilização
conforme contrato
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C – LEGISLAÇÃO PERTINENTE
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C – LEGISLAÇÃO PERTINENTE
O controle das atividades que impactam o meio ambiente, dado o seu caráter
dinâmico, é contínuo e deve ser exercido tanto pelos órgãos ambientais de quaisquer
instâncias quanto pelo empreendedor.

Para isso foi necessário o estabelecimento de vários instrumentos legalmente
previstos

e

colocados

à

disposição

dos

atores

envolvidos,

tais

como

o

estabelecimento de padrões de lançamentos e disposição de resíduos, manuseio de
produtos perigosos, prevenção e recuperação de áreas degradadas, zoneamento
ambiental, avaliação de impactos ambientais, relatório de impacto ambiental,
incentivos, espaços territoriais protegidos, sistemas de informações, cadastros
diversos, o processo de licenciamento ambiental e sua revisão, entre vários outros.

Tais instrumentos legais, em função de suas particularidades, podem ser originados
por leis (Federal, Estadual e Municipal) e seus Decretos reguladores ou por órgãos
correlatos ao tema. No contexto ambiental, o destaque passa a ser as normativas
diversas (Deliberações, Normas, Portarias, Instruções Normativas, etc.) do CONAMA,
SISNAMA, IBAMA, ANM, ABNT e em Minas Gerais, do COPAM, IEF, FEAM, IGAM.

Pelo visto acima, o disciplinamento legal é bastante dinâmico e complexo, e deste
modo, a apropriação da legislação pertinente afeta ao plantio de eucaliptos e
produção de carvão vegetal da madeira daquela espécie florestal exótica no Bloco
Ribeirão é apresentado na Tabela 2, de modo objetivo, acobertando por tema, os
principais ordenamentos que devem ser obrigatoriamente seguidos, sem a pretensão
de esgotar o assunto.
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Tabela 2 – Principais ordenamentos legais ambientais vigentes ao empreendimento. (01/21)

LEIS - ESTADUAIS
TIPO NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

Dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos – Sisema – e dá
outras providências.
Institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa,
lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários - tfrm - e o cadastro estadual
27/12/2011 Estadual
de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração
e aproveitamento de recursos minerários - cerm.
Altera a lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e
de proteção à biodiversidade no estado, e o art. 7º da lei delegada nº 125, de 25 de
01/09/2009 Estadual
janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da secretaria de estado de
meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, e dá outras providências.

Lei

21.972

21/01/2016 Estadual

Lei

19.976

Lei

18.365

Lei

18.031

Lei

13.796

Lei

10.883

02/10/1992 Estadual

Lei

10.793

Lei

10.173

02/07/1992 Estadual Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no estado.
Disciplina a comercialização, o porte e a utilização florestal de motosserras no estado de
31/05/1990 Estadual
minas gerais.

12/01/2009 Estadual Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos.
Dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades
20/12/2000 Estadual
geradoras de resíduos perigosos no estado.
Declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no estado
de minas gerais, o pequizeiro (caryocar brasiliense) e dá outras providências.
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Tabela 2 – Continuação. (02/21)
LEIS - ESTADUAIS
TIPO NÚMERO

DATA

NÍVEL

Lei

9.743

15/12/1988 Estadual

Lei

7.302

21/07/1978 Estadual

Lei

14.940

29/12/2003 Estadual

Lei

13.199

29/01/1999 Estadual

EMENTA
Declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo e
dá outras providências.
Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no estado de minas gerais.
Institui o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras
de recursos ambientais e a taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de minas
gerais tfamg e dá outras providências.
Dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras providências.
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Tabela 2 – Continuação (03 / 21)
LEIS - FEDERAIS
TIPO NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

Lei

5.197

03/01/1967 Federal

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

Lei

6.938

31/08/1981 Federal

Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências.

11/07/1989 Federal

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências.

Lei

7.802

Lei

9.433

Lei

12.305

Lei

12.651

Institui a política nacional de recursos hídricos, cria o sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos, regulamenta o inciso xix do art. 21 da constituição federal, e altera o art. 1º
08/01/1997 Federal
da lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989.
Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a lei no 9.605, de 12 de fevereiro de
02/08/2010 Federal
1998; e dá outras providências.
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as leis nºs 6.938, de 31 de agosto de
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as
25/05/2012 Federal
leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a medida
provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
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Tabela 2 – Continuação (04 / 21)
DECRETOS - ESTADUAIS
TIPO

NÚMERO

Decreto

39.792

05/08/1998 Estadual

Regulamenta a lei de nº 10.312, de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre a
prevenção e combate a incêndio florestal e dá outras providências.

Decreto

41.203

08/08/2000 Estadual

Aprova o regulamento da lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre
produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e dá outras providências.

Decreto

43.713

14/01/2004 Estadual

Decreto

43.904

26/10/2004 Estadual

Decreto

44.045

13/06/2005 Estadual

45.936

Estabelece o regulamento da taxa de controle, monitoramento e fiscalização das
atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários - tfrm 23/03/2012 Estadual
e dispõe sobre o cadastro estadual de controle, monitoramento e fiscalização das
atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários - cerm.

Decreto

DATA

NÍVEL

EMENTA

Regulamenta a lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política de
proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no
estado e dá outras providências.
Declara imune de corte e exploração no estado de minas gerais a leguminosa arbórea
conhecida como faveiro de wilson.
Regulamenta a taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de minas gerais
(tfamg), instituída pela lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003.
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Tabela 2 – Continuação (05 / 21)
DECRETOS - ESTADUAIS
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

Decreto

47.137

24/01/2017 Estadual

Decreto

47.344

23/01/2018 Estadual

Decreto

47.474

22/08/2018 Estadual

Decreto

47.578

28/12/2018 Estadual

Decreto

47.825

2712/2019 Estadual

Decreto

47.837

09/01/2020 Estadual

EMENTA
Altera o decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008, que estabelece normas para
licenciamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento, tipifica e
classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos
e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das
penalidades.
Estabelece o regulamento do instituto estadual de florestas.
Altera o decreto nº 47.383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas para
licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio
ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de
fiscalização e aplicação das penalidades.
Altera o decreto nº 44.045, de 13 de junho de 2005, que regulamenta a taxa de
controle e fiscalização ambiental do estado de minas gerais – tfamg –, instituída pela
lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
Altera o regulamento do icms – ricms –, aprovado pelo decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002
Altera o decreto nº 47.383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas para
licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio
ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de
fiscalização e aplicação das penalidades e dá outras providências

61
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

Tabela 2 – Continuação (06 / 21)
DECRETOS - ESTADUAIS
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

Decreto

47.838

09/01/2020 Estadual

Decreto

47.860

07/02/2020 Estadual

EMENTA
Dispõe sobre a tipificação e classificação das infrações às normas de proteção ao meio
ambiente e aos recursos hídricos aplicáveis às atividades agrossilvipastoris e
agroindustrial de pequeno porte e dá outras providências
Dispõe sobre a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos no estado e dá
outra providência
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Tabela 2 – Continuação (07 / 21)
DECRETOS - FEDERAIS
TIPO

NÚMERO

Decreto
- Lei

227

DATA

NÍVEL

28/02/1967 Federal

EMENTA
Compete à união administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais.

Decreto

4.074

regulamenta a lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
04/01/2002 Federal
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

Decreto

47.838

09/01/2020 Estadual

Decreto

47.860

Decreto

96.044

Decreto

97.632

Dispõe sobre a tipificação e classificação das infrações às normas de proteção ao meio
ambiente e aos recursos hídricos aplicáveis às atividades agrossilvipastoris e
agroindustrial de pequeno porte e dá outras providências
Dispõe sobre a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos no estado e dá
07/02/2020 Estadual
outra providência
Aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras
18/05/1988 Federal
providências.
Dispõe sobre a regulamentação do artigo 2°, inciso viii, da lei n° 6.938, de 31 de agosto de
10/04/1989 Federal
1981, e dá outras providências.
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Tabela 2 – Continuação (08/ 21)
PORTARIAS - ESTADUAIS
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

Portaria
- IEF

2

12/01/2009 Estadual

Cria o documento autorizativo para intervenção ambiental - daia em substituição da
autorização para exploração florestal - apef.

Portaria
- IEF

27

07/04/2017 Estadual

Estabelece procedimentos para o cumprimento da medida compensatória a que se
refere o§ 2º do art. 75 da lei estadual n°. 20.922/2013 e dá outras providências.

Portaria
- IEF

28

13/02/2020 Estadual

Estabelece diretrizes para cadastro de plantio e colheita de florestas plantadas com
espécies nativas e exóticas no estado de minas gerais

Portaria
- IEF

44

03/06/2017 Estadual

Instaurar processo administrativo disciplinar.

Portaria
- IEF

66

17/09/2018 Estadual

Regulamenta sobre o cancelamento da inscrição de imóvel rural no sistema de cadastro
ambiental rural no âmbito do estado de minas gerais – sicar.

Portaria
- IEF

101

11/09/2017 Estadual

Altera a portaria IEF nº 35, de 28 de março de 2015, que dispõe sobre o regimento
interno do conselho consultivo do parque estadual sete salões.

Portaria
- IEF

113

19/10/2017 Estadual

Altera a portaria IEF n° 164, de 13 de agosto de 2010 e dá outras providências.

Portaria
- IEF

114

27/10/2017 Estadual

Dispõe sobre os procedimentos para expedição de certidões de regularidade florestal no
âmbito do instituto estadual de florestas de minas gerais.
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Tabela 2 – Continuação (09 / 21)
PORTARIAS - ESTADUAIS
TIPO

NÚMERO

Portaria
- IEF

119

09/11/2017 Estadual

Dispõe sobre a regulamentação da prática de observação de vida silvestre nas unidades
de conservação administradas pelo IEF

Portaria
- IGAM

16

18/07/2018 Estadual

Altera o artigo 1° da portaria IGAM n° 018, de 12 abril de 2015, que dispõe sobre criação
da declaração de área de conflito – dac n° 003/2015.

19

20/07/2018 Estadual

Altera a portaria IGAM nº 49, de 01 de julho de 2018.

20

20/07/2018 Estadual

Altera a portaria IGAM nº 87, de 24 de setembro de 2008.

Portaria
- IGAM

22

09/08/2018 Estadual

Declaração de área de conflito – dac n° 003/2018, localizada na sub-bacia hidrográfica do
rio escuro, nos municípios de guarda-mor, paracatu e vazante- mg.

Portaria
- IGAM

29

09/10/2018 Estadual

Estabelece procedimento específico para análise de processos de renovação de portaria
de outorga de direito de uso de recursos hídricos.

Portaria
- IGAM

49

01/07/2010 Estadual

Estabelece os procedimentos para a regularização do uso de recursos hídricos do domínio
do estado de minas gerais.

Portaria
- IGAM
Portaria
- IGAM

DATA

NÍVEL

EMENTA
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PORTARIAS - FEDERAIS
TIPO
Portaira MMA
Portaria ANP

NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

76

18/02/2020

Federal

Institui programa de conversão de multa

3

28/01/2016

Federal

Fica vedada a comercialização dos óleos combustíveis que não se enquadrem
nas especificações estabelecidas no anexo, parte integrante desta resolução.

Portaria DNPM

15

07/01/2008

Federal

Portaria DNPM

155

17/05/2016

Federal

Portaria IBAMA

85

17/10/1996

Federal

Portaria INMETRO

117

05/05/2009

Federal

Estabelece que os requerentes e titulares de direitos minerários pessoas
jurídicas deverão ser identificadas no DNPM por meio do número de inscrição no
cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ do estabelecimento matriz.
Aprova a consolidação normativa do DNPM e revoga os atos normativos
consolidados.
Determina que as empresas possuidoras de frota própria de transporte de carga
e de passageiros com veículos movidos a diesel adotem do programa interno de
autofiscalização e correta manutenção da frota.
Estabelece critérios para avaliação da conformidade de tanques aéreos de
armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis com capacidade
superior a 15m3, determinando a certificação compulsória daqueles
comercializados a partir de 07.11.2010.
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PORTARIAS - FEDERAIS
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

Portaria INMETRO

259

24/07/2008

Federal

Portaria MINTER

53

01/03/1979

Federal

Estabelece normas aos projetos especificas de tratamento e disposição de recursos
sólidos, bem como a fiscalização de sua implantação, operação e manutenção.

100

14/07/1980

Federal

Dispõe sobre o controle da emissão de fumaça por veículos a diesel.

124

20/08/1980

Federal

Estabelece medidas de prevenção e controle da poluição das águas.

Portaria MINTER
Portaria MINTER

EMENTA
Aprova o regulamento de avaliação da conformidade para o serviço de ensaio de
estanqueidade em instalações subterrâneas de combustíveis. Alterada pela portaria
INMETRO 11/12.
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Tabela 2 – Continuação (12/ 21)
RESOLUÇÃO
TIPO

NÚMERO

Resolução ANA

317

26/08/2003 Federal

Resolução ANP

12

21/03/2007 Federal

Resolução ANP

30

26/10/2006 Federal

Resolução ANTT

420

12/02/2004 Federal

3.665

04/05/2011 Federal

16

08/05/2001 Federal

Resolução ANTT
Resolução CNRH

DATA

NÍVEL

EMENTA
Institui o cadastro nacional de usuários de recursos hídricos - cnarh para registro
obrigatório de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado usuárias de
recursos hídricos no brasil
Regulamenta a operação e a desativação das instalações de ponto de abastecimento
de combustíveis, que define como instalação para suprimento de equipamentos
móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas/
revoga a portaria dnc 14/96. Alterada pelas resoluções ANP 28/07 e 19/11.
Determina a aplicação da norma nbr 17505 - armazenagem de líquidos inflamáveis e
combustíveis e suas atualizações, como critério para concessão de autorização de
construção-ac ou autorização de operação ao pela ANP. Revoga a portaria ANP
110/02.
Aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de
produtos perigosos. Publica a listagem de produtos perigosos para transporte
rodoviário e ferroviário. Estabelece requisitos para transporte seguro destes produtos.
Alterada pelas resoluções ANTT 1.644/06, 2.975/08, 3.383/10, 3.632/11, 3.648/11 e
3.763/12.
Atualiza o regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos. Alterada
pela resolução ANTT 3.762/12.
Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos.
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RESOLUÇÃO
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

Resolução CNRH

37

26/03/2004

Federal

EMENTA
Estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de
barragens em corpos de água de domínio dos estados, do distrito federal ou da
união
Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de
licenciamento.
Regulamenta o uso de substâncias controladas que destroem a camada de
ozônio.
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na política
nacional do meio ambiente

Resolução CONAMA
Resolução CONAMA
Resolução CONAMA

6

24/01/1986

Federal

229

20/08/1997

Federal

237

19/12/1997

Federal

Resolução CONAMA

273

29/11/2000

Federal

Dispõe sobre licenciamento de postos revendedores, postos de abastecimento,
instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis

Resolução CONAMA

275

25/04/2001

Federal

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.

284

30/08/2001

Federal

Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação.

307

05/07/2002

Federal

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil.

Resolução CONAMA
Resolução CONAMA
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Tabela 2 – Continuação (14 / 21)
RESOLUÇÃO
TIPO

NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

Resolução CONAMA

334

03/04/2003

Federal

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos
destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.

Resolução CONAMA

362

23/06/2005

Federal

Dispõe sobre o rerrefino de óleo lubrificante.

Resolução CONAMA

416

30/09/2009

Federal

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis
e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.

Resolução CONAMA

430

13/05/2011

Federal

Resolução CONAMA

436

22/12/2011

Federal

382

26/12/2006

Federal

196

25/07/2006

Federal

278

28/05/2008

Federal

Resolução CONAMA
Resolução CONTRAN
Resolução CONTRAN

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e
altera a resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do conselho nacional do meio
ambiente - CONAMA.
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes
fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 02 de janeiro
de 2007.
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes
fixas.
Fixa requisitos técnicos de segurança para o transporte de toras e de madeira
bruta por veículo rodoviário de carga.
proíbe a utilização de dispositivos que travem, afrouxem ou modifiquem o
funcionamento dos cintos de segurança.
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RESOLUÇÃO
TIPO
NÚMERO
Resolução 732
CONTRAN

DATA

NÍVEL

14/06/1989

Federal

Resolução SEMAD

314

10/02/2005

Estadual

Resolução SEMAD

390

11/08/2005

Estadual

Resolução SEMAD

412

28/09/2005

Estadual

Resolução SEMAD

1.262

19/01/2011

Estadual

Resolução SEMAD

2.545

26/10/2017

Estadual

Resolução
- SEMAD

2.623

16/04/2018 Estadual

EMENTA
Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos à granel nas vias abertas à
circulação pública em todo o território nacional.
Estabelece procedimentos para a formalização e análise de processos que
menciona pelas unidades regionais colegiadas do conselho estadual de política
ambiental – copam e dá outras providências
Estabelece normas para a integração dos processos de autorização ambiental de
funcionamento, licenciamento ambiental, de outorga de direito de uso de recursos
hídricos e de autorização para exploração florestal - apef e dá outras
providências.
Disciplina procedimentos administrativos dos processos de licenciamento e
autorização ambientais e dá outras providências.
Divulga pontuação final do fator de qualidade referente às unidades de
conservação da natureza e outras áreas especialmente protegidas, conforme
estabelecido na deliberação normativa copam nº 86, de 17 de julho de 2005, e dá
outras providências.
Disciplina os procedimentos a serem adotados em relação ao andamento e à
conclusão da análise dos processos de regularização e fiscalização ambiental de
atividades e empreendimentos localizados nos municípios de Aguaí, campo belo,
cana verde, candeias e cristais, formalizados perante a superintendência regional
de meio ambiente alto são Francisco.

Institui o cadastro estadual de entidades ambientalistas – ceea e dá
outras providências
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RESOLUÇÃO
TIPO

NÚMERO

Resolução
- SEMAD

2.642

Resolução
- SEMAD

2.683

DATA

NÍVEL

EMENTA

04/06/2018 Estadual

Altera a resolução SEMAD nº 2.623, de 16 de abril de 2018, que institui o cadastro
estadual de entidades ambientalistas - ceea e dá outras providências.

31/08/2018 Estadual

Dispõe sobre a instituição do sistema de consulta e requerimento de audiências
públicas no âmbito dos processos de licenciamento ambiental estadual e dá outras
providências.

72
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

Tabela 2 – Continuação (17 / 21)
RESOLUÇÃO CONJUNTA
TIPO
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM

NÚMERO

2.742

DATA

NÍVEL

EMENTA
Prorroga a resolução conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.602, de 23 de janeiro de
2018, que alterou a resolução conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.516, de 21 de julho
de 2017, e dá outras providências.prorroga a resolução conjunta
27/12/2018 Estadual
semad/feam/ief/igam nº 2.602, de 23 de janeiro de 2018, que alterou a resolução
conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.516, de 21 de julho de 2017, e dá outras
providências.

2.714

30/10/2018 Estadual

Revoga a resolução conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.423/2016e os artigos 3º e 4º
caput e parágrafo único da resolução conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.467/2017.

2.667

06/08/2018 Estadual

Revoga a resolução conjunta semad/feam/ief/igam nº 2.370/2016.
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Tabela 2 – Continuação (18 / 21)
RESOLUÇÃO CONJUNTA
TIPO
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM
Resolução
conjunta
SEMAD IEF FEAM IGAM

NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

2.649

27/06/2018 Estadual

Revoga a resolução conjunta semad/feam/igam/ief nº 2564, de 30 de novembro de
2017, publicada em 02 de dezembro de 2017.

2.459

20/01/2017 Estadual

Estabelece procedimentos para levantamento e diagnóstico de orientações técnicas
e normativas utilizadas nos processos de regularização e de fiscalização ambiental
no âmbito do Sisema.

2.805

10/05/2019 Estadual

Dispõe sobre o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras
ou utilizadoras de recursos ambientais e dá outras providências.
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Tabela 2 – Continuação (19 / 21)
RESOLUÇÃO CONJUNTA
TIPO
NÚMERO
DATA
NÍVEL
EMENTA
Resolução
conjunta
Regulamenta o decreto 47.297, de 2 de dezembro de 2017, que instituiu o programa de
SEMAD 2.739
21/12/2018 Estadual
eficiência ambiental no âmbito do sistema estadual de meio ambiente e recursos
SEPLAG hídricos.
SEF
Resolução
conjunta
2.248
30/12/2014 Estadual
Dispõe sobre a guia de controle ambiental eletrônica.
SEMAD IEF
Resolução
conjunta
2.937
13/02/2020 Estadual
Revoga as resoluções conjuntas semad / ief que especifica
SEMAD IEF
Resolução
conjunta
prorroga o termo final do prazo para a renovação do registro estabelecido na resolução
2.923
06/01/2020 Estadual
SEMAD conjunta semad / ief nº 1.661, de 27 de julho de 2012
IEF
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INSTRUÇÃO NORMATIVA - FEDERAIS
TIPO
Instrução
normativa
conjunta MMA
Instrução
normativa
conjunta MMA
Instrução
normativa
conjunta MMA
Instrução
normativa
conjunta MMA
Instrução
normativa
conjunta MMA

NÚMERO

DATA

NÍVEL

EMENTA

1

29/01/2020

Federal

Regulamenta os procedimentos de conversão de multas ambientais nos
moldes do inciso i do artigo142-a do decreto nº 6.514, de 22 de julho
de2008, e dá outras providências

2

29/01/2020

Federal

Regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente

3

29/01/2020

Federal

Regulamenta os procedimentos de conversão de multas ambientais nos
moldes do inciso ii do art. 142-ado decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
e dá outras providências

9

30/01/2020

Federal

Altera a Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013

10

31/01/2020

Federal

Altera Instrução Normativa nº 17, de 30 de dezembro de 2011, republicada
no Diário de Oficial da União de 20 de abril de 2012
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
TIPO

NÚMERO

DATA

Deliberação Normativa Copam

217

06/12/2017

Deliberação Normativa Copam

233

29/01/2020

NÍVEL

EMENTA

Estabelece critérios para classificação, segundo
o porte e potencial poluidor, bem como os
critérios locacionais a serem utilizados para
Estadual definição das modalidades de licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências
Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de
validade das licenças de operação, conforme o
Estadual
disposto no inciso IV do art. 15 do Decreto nº
47.383, de 02 de março de 2018.
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D - ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
EMPREENDIMENTO

D.1 – ADA - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA;
D.2 – AID - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA; e
D.3 – AII – ÁREA DE INFLUENCIA INDIRETA.
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D - ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
A Área de Influência representa a abrangência espacial provável de todos os
impactos significativos decorrentes das intervenções ambientais, em todas as fases
do empreendimento e que, conforme o inciso III do Art. 5 da Resolução CONAMA
001/86, deverá contemplar a bacia hidrográfica, como abaixo transcrito:
Art. 5º - 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 (Res. Conama nº.001/86).
Por sua vez, o termo de referência da SEMAD para elaboração do EIA explicita que
a Área de Influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos, abrangendo
os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas, sendo necessária a
justificativa da definição das áreas de influência e incidência dos impactos,
acompanhada de mapeamento.
Considerando-se as diretrizes e referências estabelecidas pelos órgãos ambientais,
procurou-se definir as áreas de influência em escala adequada, especialmente com
relação aos meios físico e biótico, sendo que para o meio socioeconômico também
foram considerados outros parâmetros, como as relações de identidade cultural e
econômicas na região. As áreas de estudo serão apresentadas e descritas como
Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de
Influência Indireta (AII), estando as mesmas presentes nas Figuras 7A, 7B e 7C
abaixo detalhadas.
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D.1 – ADA - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Na ADA - Área de Diretamente Afetada corresponde ao espaço físico sobre o qual
se dão as ações do empreendimento, ou seja, a superfície do terreno efetivamente
ocupada e alterada por este (infraestrutura, instalações, equipamentos e
maquinários, estradas e vias de acesso, dentre outras).
No presente caso, corresponde aos espaços ocupados pelos plantios de eucalipto,
seus aceiros e vias internas, benfeitorias e local de produção de carvão vegetal e
demais formas de infraestruturas de apoio, perfazendo área total de 2.239,21ha,
correspondentes a 32,50% da fazenda (vide Tabela 1, item B.2).

D.2 – AID - AREA DE INFLUENCIA DIRETA
A AID - Área de Influência Direta relativa aos meios físico e biológico é a área que
deve contemplar áreas adjacentes a ADA que não sofreram processos de alteração
do uso do solo, representadas na fazenda objeto pelas tipologias florestais nativas,
em área de 4.649,63ha (67,50% da extensão do empreendimento), acobertando os
locais destinados a reserva legal da propriedade (1.461,05ha), as áreas de
preservação permanente e lagoas (559,98ha) e fragmentos florestais nativos
(2.628,60ha), tal como demonstrado pela Tabela 1, item B.2.

Igualmente o Diagnostico Sócio Ambiental do empreendimento, necessário para
consubstanciar o Programa de Educação Ambiental não formal – PEA proposto para
o local, apontou que a comunidade de São Bento, pertencente ao município de
Buritizeiro, encontra-se igualmente dentro da AID do empreendimento, com especial
em relação a

Associação e Moradores Rurais de São Bento, além da Escola

Estadual Cachoeira da Manteiga com extensão na Comunidade de São Bento (vide
PCA).

Os estudos de espeleologia não apontaram pela existência de cavidades que
definissem áreas de uso restrito, e desta forma, não cabe abordagem sobre o tema
(vide item E.1.6).
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D.3 – AII - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
Conceitualmente, a Área de Influência Indireta (AII) para os meios físico e biótico
do empreendimento é caracterizada pelas posições a montante e a jusante das
bacias hidrográficas dos recursos hídricos que cortam o empreendimento, em
distâncias variadas, nas quais as intervenções no empreendimento possam ser
sentidas fora dele (posições a jusante da bacia hidrográfica), e do mesmo modo,
as ações fora do empreendimento se repercutam dentro dele (posições a montante
da bacia hidrográfica).

No entanto, devido às particularidades do empreendimento, optou-se por definir a
AII de modo diferenciado para cada meio.

Assim, para os meios físico e biótico, adotou-se como Área de Influência Indireta a
área confrontante em até 10 km do perímetro do empreendimento.

Dentro desta abordagem, na AII do empreendimento observa-se a presença de
reflorestamentos, áreas com agricultura e pecuária extensiva, com fragmentos de
florestas nativas completando a paisagem. Mister comentar que nesta última condição
os campos cerrados suportam uma pecuária extensiva com baixo nível tecnológico
(vide Figura 7B).

Já para o meio socioeconômico, a AII foi definida como sendo os municípios de
Buritizeiro e Ibiai, já que são os locais onde os efeitos do empreendimento são
mais sentidos, quer sob a forma de arrecadação tributária, quer sob a forma de
oferta de insumos e mão de obra empregada no empreendimento.

Importante comentar que o empreendimento não influi ou é influenciado por
Unidades de Conservação, com igual situação sendo observada em relação a
terras indígenas ou Quilombolas vide item B.4, ou questões de espeleologia
(vide item E.1.6).

Também na AII, não existem bens culturais acautelados e de interesse do
Patrimônio Histórico Nacional (vide item E.3.4) nem tão pouco a presença de
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aeródromos ou barragens na região que poderiam exigir a remoção de
populações (vide Figura 7).
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E - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
E.1 – MEIO FÍSICO
E.1.1 – Clima;
E.1.2 - Geologia;
E.1.3 – Geomorfologia;
E.1.4 – Hidrografia;
E.1.5 – Solos; e
E.1.6 – Espeleologia.

E.2 – MEIO BIOLÓGICO
E.2.1 – Flora; e
E.2.2 – Fauna.

E.3 – MEIO SÓCIOECONÔMICO

E.4 - ARQUEOLOGIA
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E - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

E.1 – MEIO FÍSICO
E.1.1 – Clima
A Fazenda não apresenta levantamentos climáticos. Assim, tomando-se como
referência as informações da classificação climática por regionais do COPAM –
Conselho Estadual de Política Ambiental, segundo o indicador climático de
Thornthwaite, de acordo com o ZEE-MG (Zoneamento Ecológico Econômico de
Minas Gerais, 2014), é possível dizer que a região, possui como clima predominante
Subúmido seco C1,

sendo aquele caracterizado por apresentar um intervalo do

índice de umidade (lu) entre –33,3 e 0, e índices de chuvas acumuladas, em média
durante o ano, na ordem de 850 a 1100 mm. Possui temperaturas médias anuais
relativamente mais baixas com relação ao clima semi-árido compreendendo uma
faixa que pode variar de 21 a 25ºC, que levam a demanda de evapotranspiração
relativamente menor, a qual, por sua vez, gera índices de umidade pouco maiores.

Especificamente para o empreendimento, foram levantados junto ao Instituto
Nacional de Metereologia – INMET, os dados históricos de precipitação e
temperatura, compreendidos entre os anos de 2007 e 2017, obtidos pela estação
83483, a qual se apresenta com maior proximidade do empreendimento, localizada
no município de Pirapora – MG (Gráficos 1 e 2).

Os resultados históricos apontam um período chuvoso de outubro a março, com
veranico em fevereiro. A partir de abril a precipitação sofre drástica redução,
somente voltando a chover em outubro. Ainda segundo as informações da série
histórica pesquisada, a precipitação máxima média para o período ocorreu no mês
de dezembro, com 216,80 mm, e o mês de julho se caracterizou como aquele de
menor média de precipitação, com 0,17 mm. A precipitação média anual é de 72,67
mm (Gráfico 1). Ainda de acordo com a série histórica pesquisada do INMET, a
temperatura média anual é de 25,47ºC, com máxima de 33,85ºC no mês de outubro
e mínima de 14,25ºC em julho (Gráfico 2).
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Gráfico 1 – Precipitação média compreendida entre os anos de 2007 a 2017

(Fonte: INMET – Instituto Nacional de Metereologia)

Gráfico 2 – Temperatura média compreendida entre os anos de 2006 a 2016

(Fonte: INMET – Instituto Nacional de Meterologia)
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Mister comentar, que os responsáveis pelo empreendimento comentaram que nos
últimos dois anos (2018 e 2019) a precipitação na fazenda se mostrou muito abaixo
das médias anteriores, a ponto de comprometer a segunda rotação da floresta
exótica lá plantada. Infelizmente, tais números ainda não foram disponibilizados pelo
INMET, porém, as consequências à segunda rotação são claramente observadas,
pela falta da regeneração das cepas de mudas clonais.
A

maior

variação

espacial

da

temperatura

média

anual

na

região

do

empreendimento ocorre no mês de julho, sendo da ordem de 15,86 ºC. De acordo
com a série histórica analisada, entre os anos de 2006 e 2016, apresentando
evapotranspiração potencial anual que variou entre 55,75 mm e 192,56 mm.

E.1.2 – Hidrografia
A hidrografia baseada nos dados do IGAM 2010 (Figura 8) para a área de estudo é
composta basicamente pelo ribeirão das Lajes, que perfaz a região sudoeste, oeste
e noroeste da área de estudo, drenagem essa de segunda ordem que é afluente do
rio São Francisco, pertencente a bacia hidrográfica de mesmo nome.

Na porção leste/sudeste, outras drenagens semi-perenes também são observadas,
porém sem nome, seguem sentido sudoeste/nordeste e desaguam no rio São
Francisco, que corre paralelo a área de estudo a leste dos limites da AID, tocando-a
em sua porção central. Na região de estudo o regime hidrológico pode ser
considerado como perene para o rio São Francisco e sazonal, efêmeras ou
intermitentes para as drenagens de 2ª ordem e 1ª ordem. A rede de drenagem está
condicionada a descontinuidades estruturais com orientação SW/NE, que capturam
essa rede para o rio São Francisco (Figura 8).

A Figura 9 apresenta fotos das situações acima reportadas.
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Figura 9 - Fotos da rede hidrográfica
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E.1.3 – Geologia
A Fazenda Fartura se encontra localizada na região noroeste do Estado de Minas
Gerais, na província geológica do São Francisco ou Sanfranciscana (bacia do rio
São Francisco), onde as principais unidades mapeadas nos estudos regionais
(CODEMIG/CPRM 2014 – escala 1:1.000.000) são constituídas por rochas
sedimentares neoproterozóicas do período Criogeniano da Formação Três Marias,
subgrupo Paraobepa: calcarenito, arcóseos, dolomito, siltitos, folhelho, argilito,
ritmito e marga (<850 Ma); coberturas detrito-lateríticas ferruginosas de origem
Cenozoica, sedimentar, do período Neógeno – Mioceno (<23 Ma) representadas por:
aglomerados, laterita, depósitos de areia, de argila e silte; depósitos aluvionares
antigos, do Cenozóico – Pleistoceno (<2,5 Ma), relacionados a: depósitos de argila,
de areia e de cascalho; e depósitos aluvionares do Cenozóico – Holoceno (<10.000
anos), correlacionados a: depósitos de argila, de areia, silte e de cascalho.

A Figura 10 A apresenta o mapa geológico do local e a Figura 10 B, o mesmo
documento, com ênfase aos estudos de espeleologia, nos quais, são considerados a
mesma ADA do empreendimento porém, a AID para fins de espeleologia, e
considerada pelo local estabelecido a partir do buffer de 250m sobre a ADA (IS
08/2019). A coluna estratigráfica do local, se encontra na Tabela 3

Estruturalmente, nota-se descontinuidades de origem tectônica com direção SW/NE,
onde são observados contatos entre litotipos associados e a incisão da rede de
drenagem capturada pelo rio São Francisco.
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Tabela 3 – Coluna estratigráfica simplificada para a área de estudo (adaptado de
CODEMIG, 2014).
Era

Supergrupo

Grupo

Formação

Membro

Litotipos
Depósitos aluvionares: depósitos de
areia, cascalho, silte e argila
(Holoceno).

Cenozóico

Depósitos aluvionares antigos:
depósitos de argila, de areia e de
cascalho (Pleistoceno).
Coberturas detrito-lateríticas
ferruginosas: aglomerado, lateritas,
depósitos areia, argila e silte

Neoproterozóico

(Mioceno).

São Francisco Bambuí

Três Marias

Subgrupo
Paraopeba

Calcarenito, arcóseo, dolomito,
siltito, folhelho, argilito, ritmito,
marga (Criogeniano).

Os depósitos aluvionares antigos, porções de ocorrência improvável para cavernas,
estão relacionados às calhas e a planície de inundação dos rios Paracatu e São
Francisco, localizados principalmente na porção norte da área de estudo, ocupando
1.219,1 ha ou 18,49%. As coberturas detrito-lateríticas ferruginosas aqui
observadas, apresentam baixo potencial para a presença de cavernas ou ocorrência
improvável e estão dispersos pela área alvo recobrindo porções tanto de chapada
como de encostas de morros (em forma de colúvio), perfazendo 4.986,49 ha ou
75,61% da área total para a espeleologia. Essa cobertura ora encontra-se estrutura
em forma de couraças rígidas dispostas pontualmente/localmente ou totalmente
intemperizadas, compondo o perfil de alteração rocha – solo. Ocupando
respectivamente área de 386,63 ha ou 5,86% e 2,85 ha ou 0,04% da área total para
a espeleologia, segundo CODEMIG 2014, estão litologias com muito alto, alto, médio
e baixo potencial espeleológico, representados por arcóseos, siltitos, argilitos
(baixo), folhelho e ritmito (médio), marga (alto) e calcarenito e dolomito (muito alto)
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da Formação Três Marias. Nessas regiões nota-se predisposição para inserção da
rede drenagem que alimenta o córrego Jacobina, porção leste da área de estudo. No
entanto, devido ao alto grau de intemperização e configuração topográfica, não são
observadas rochas aflorantes que poderiam remeter a possibilidade de existência de
cavidade (Gráfico 3 e Figura 11).

Gráfico 3 – Gráfico de distribuição unidades geológicas presentes na área de
estudo. Fonte: CODEMIG 2014 – 1:1.000.000.

E.1.4 - Geomorfologia
A compartimentação do relevo local é caracterizada pela ocorrência de superfícies
aplainadas, de morfologia tabular (chapadas) entre altitudes de 520 m a 560 m e a
planície do rio São Francisco entre 480 m e 520 m de altitude (Figura 12). A área
configura região de superfície tipo chapada associada a áreas de escarpas
arrasadas, onde atua processo de erosão regressiva ou remontante (Gráfico 4).

A rede de drenagem instalada remete a alinhamentos estruturais tectônicos
grosseiramente SE/NE para o rio São Francisco e SW/NE - S/N para as outras
drenagens capturadas pela rede. O regime hidrológico é perene para o rio São
Francisco, sazonal e/ou intermitente para o ribeirão das Lajes e demais drenagens.
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Calcarenito exposto próximo a
drenagem observado na porção
sudoeste da área. Ponto de
controle: PC_10.de controle:
PC_10.

Afloramento de litotipo da formação
Três Marias na porção central da
área de estudo. Ponto de controle:
PC_52.

Cobertura laterítica ferruginosa
em processo de
desmantelamento localizada na
porção leste da área. Ponto de
controle: PC_96.

Depósitos aluvionares antigos: porção
nordeste da área. Ponto de controle:
PC_92.

Cobertura laterítica ferruginosa em
estado avançado de desmantelamento
localizada na porção leste da área.
Ponto de controle: PC_96.

Depósito aluvionar holocênico
localizado na porção noroeste da
área. Ponto de controle: PC_36.

Figura 11 - Fotos de alguns aspectos da geologia do local
do Empreendimento
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Perfil topográfico N/S
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Gráfico 4 – Perfil topográfico norte/sul localizado na porção centro oeste da área
alvo. A altitude e distância são dadas em metros.

São pelo menos dois compartimentos geomorfológicos reconhecidos em campo:
superfícies aplainadas – chapadas, com declividade média menor que 0,5°,
localizada na porção centro oeste e leste da área de estudo onde são observados
processos

de

desmantelamento

de

couraças

ferruginosas

associadas

a

escapamento modesto associado a material coluvionar, onde a declividade pode
chegar a 3°; e planícies – áreas mais rebaixadas, onde a declividade varia entre 0° a
0, 4º, ocupadas pela calha do rio São Francisco e sua respectiva planície de
inundação (Figura 13).

Os padrões da direção de vertentes (Figura 14) de maneira geral, segue o
posicionamento de orientação das encostas, ou seja, as situadas na porção leste da
área tendem a ter direção leste. Nas áreas de chapada, localizadas nas porções
oeste, central e nordeste da área de estudo há o predomínio de superfícies
aplainadas com baixíssima declividade. Nas porções de ruptura do relevo associada
a chapada, nas bordas dos talhões na região oeste, devido a configuração imposta
as vertentes, temos pelo menos três orientações: sudoeste, noroeste e oeste,
enquanto na região centro leste e leste da área, temos direções: nordeste, leste e
norte. A Figura 15 apresenta fotos de alguns dos aspectos da geomorfologia do
local acima descritos.
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Porção oeste da área de estudo
aplainada e de baixa declividade.
Ponto de controle: PC_07.

Área aplainada localizada na
porção leste/nordeste da área de
estudo com visada da foto NW.
Fonte: VANT.

Área de plantio (plana) e ao fundo
feições residuais. Porção sudoeste da
área. Visada da foto SW. Fonte: VANT.

Rede de captura pluvial instala na
porção central da área de estudo
associada a zona de escarpamento.
Ponto de controle: PC_56.

Vista da porção centro norte da área de
estudo. Planície do rio São Francisco –
visada da foto NW. Fonte: VANT.

Superfícies aplanaidas em manejo
seccionadas pela rede de drenagem.
Porção leste da área. Visada da foto
WNW. Fonte: VANT.

Figura 15 - Fotos de alguns aspectos da geomorfologia do
local acima descrito
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E.1.5 – Solos
Segundo a classificação da CETEC 2010, praticamente toda a área de uso
econômico do empreendimento e a maior parte deste é recoberta pelo latossolo
vermelho amarelo álico (LVa1 e LVa64), ocupando aproximadamente 3.561 ha ou
94% da área total (Figura 16).

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, em sua 5ª Edição
(2018), latossolos são:
“compostos por material mineral, com horizonte B latossólico prontamente
abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto
hístico. São solos muito evoluídos, em avançado estádio de intemperização,
como resultado de agressivas transformações no material característico. Os
solos são potencialmente destituídos de minerais primários ou secundários
menos resistentes ao intemperismo e têm capacidade de troca de cátions da
fração argila baixa, inferior a 17 cmolc kg-1 de argila sem correção para
carbono,

comportando

variações

desde

solos

predominantemente

cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo o
máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo”.

Alternam de fortemente a bem drenados, de drenagem moderada ou até mesmo
imperfeitamente drenada, o que é sugestivo de formação em condições atuais ou
pretéritas com um certo grau de gleização. São frequentemente muito profundos,
sendo a espessura do solum raramente inferior a 1 m. Têm sequência de horizontes
A, B, C com pouca diferenciação de sub-horizontes e transições usualmente difusas
ou graduais. Em distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem cores mais
vivas, variando desde amarelas ou mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-escuroacinzentadas, nos matizes 2,5YR a 10YR, dependendo da natureza, forma e
quantidade dos constituintes minerais – sobretudo dos óxidos e hidróxidos de ferro –
, segundo condicionamento de regime hídrico e drenagem do solo, dos teores de
ferro no material de origem e se a hematita é herdada ou não. No horizonte C,
comparativamente menos colorido, a expressão cromática é bem variável, mesmo
heterogênea, dada a sua natureza mais saprolítica ou do sedimento. Os teores da
fração argila no solum aumentam gradativamente com a profundidade ou
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permanecem constantes ao longo do perfil. A cerosidade, se presente, é pouca e
fraca. Tipicamente, é baixa a mobilidade das argilas no horizonte B, ressalvados
comportamentos atípicos de solos desenvolvidos de material com textura mais leve
(de composição arenoquartzosa), de interações com constituintes orgânicos de alta
atividade ou de solos com Δ pH positivo ou nulo.
São solos comumente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou
alumínicos. Esses últimos são encontrados geralmente em zonas (semiáridas ou
não) que apresentam estação seca pronunciada, ou ainda que apresentam
influência de rochas básicas ou calcárias.

Esses solos são típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em
zonas subtropicais, distribuídos por amplas e antigas superfícies de erosão,
pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave
ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo
montanhoso. São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e
sedimentos sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos.

Quanto aos solos litólicos (Ra10), que ocupam aproximados 199,32 ha ou 5% da
AID, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos em sua 5ª Edição (2018)
argumenta que:
“ocorrem em toda região semiárida, principalmente nas áreas onde são
encontrados afloramentos rochosos. São muito pouco desenvolvidos,
rasos, não hidromórficos (sem a presença de água), apresentando
horizonte A diretamente sobre a rocha ou horizonte C de pequena
espessura. São normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente
a

excessivamente

drenados

com

horizonte

A

pouco

espesso,

cascalhento, de textura predominantemente média, podendo também
ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa. Podem ser
distróficos ou eutróficos, ocorrendo geralmente em áreas de relevo suave
ondulado a montanhoso. Situa-se em áreas acidentadas de serras e
encostas íngremes, normalmente com problemas de erosão laminar e em
sulcos severa ou muito severa”.
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Ainda que, a pequena espessura do solo, com frequente ocorrência de cascalhos e
fragmentos de rocha no seu perfil, grande susceptibilidade à erosão, principalmente
nas áreas de relevo acidentado, onde estes solos ocorrem com maior frequência,
são as limitações mais comuns para este tipo de solo. Nos solos distrófícos e álicos,
há o problema da baixa fertilidade natural.

Quanto aos solos aluviais (Ae1) ou neossolos flúvicos, que representam
aproximados 27,79 ha ou 1% da AID, de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação dos Solos, em sua 5ª Edição (2018), são:
“derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre
horizonte C constituído de camadas estratificadas. São pouco evoluídos,
desenvolvidos de camadas de sedimentos aluviais recentes sem relações
pedogenéticas entre os extratos. Em geral, as camadas apresentam
espessura e granulometria bastante diversificadas, tanto no sentido
vertical quanto horizontal dos perfis de solo, devido à heterogeneidade de
deposição do material originário. Todavia, existe situação pouco nítida,
sobretudo quando as camadas são muito espessas. Compreendem os
solos anteriormente classificados como Solos Aluviais”.

São considerados de grande potencialidade agrícola, mesmo os com baixa
saturação por bases, em função da posição que ocupam na paisagem, ou seja,
áreas de várzea, pouco ou não sujeitas à erosão, onde a motomecanização agrícola
pode ser praticada intensivamente. Os solos que apresentam muito silte na
composição

textural

requerem

atenção

especial

quanto

a

problemas

de

compactação. Estes solos ocorrem em toda região das caatingas ao longo de cursos
d`água, destacando-se as áreas ribeirinhas dos rios São Francisco, Jaguaribe,
Gurguéia, Canindé, Piauí, Acaraú e Açu.

A Figura 17 apresenta alguns perfis de solo da área de estudo.
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Latossolo vermelho amarelo observado
na porção central da área de estudo.
Ponto de controle: PC_53.

Latossolo vermelho amarelo
observado na porção leste/sudeste
da área de estudo. Ponto de
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Possível paleo depósito fluvial do rio
São Francisco. Porção central da área.
Ponto de controle: PC_62.

Desmantelamento da cobertura laterítica
dando origem a neossolo litólico,
localizado na região centro leste da área.
Ponto de controle: PC_98.

Neossolo flúvico (aluvial) observado em
drenagem na porção centro

Figura 17 - Alguns perfis de solos da área do estudo
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Capacidade de Uso
A interpretação de levantamentos de solos é altamente relevante para utilização
deste recurso natural em atividades agrossilvipastoris. Assim, as terras podem ser
classificadas de acordo com sua aptidão para diversas culturas anuais e perenes,
pastagens ou reflorestamento, sob diferentes condições de manejo e viabilidade de
melhoramento pela utilização de novas tecnologias. O sistema de avaliação da
aptidão agrícola das terras (EMBRAPA, 2006, Ramalho Filho et al., 2004 e LEPSCH
et alii, 1983) consiste em uma adaptação do sistema da avaliação da aptidão
agrícola preconizado pela FAO, feita por pesquisadores da Embrapa, e permite
indicar o melhor uso para cada gleba, seja para lavouras, pastagens ou
reflorestamento, de acordo com o nível tecnológico adotado, baseado no
levantamento de solos.

Esta metodologia serve para orientação de como devem ser utilizados os solos, no
nível de planejamento regional e nacional, procurando atender a uma relaçãocusto/benefício favorável. Deve atender a uma realidade que represente a média
das possibilidades dos agricultores, numa tendência de longo prazo, sem perder de
vista o nível tecnológico a ser adotado.

Níveis de manejo.
São considerados três níveis de manejo, indicados pelas letras A, B e C, as quais
podem aparecer na simbologia da classificação escritas de diferentes formas,
segundo as classes de aptidão que apresentem as terras, em cada um dos níveis
adotados.
• Nível de Manejo A - Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo
nível tecnológico. Quase não há aplicação de capital para manejo,
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As
práticas agrícolas dependem fundamentalmente de trabalho braçal, podendo
também ser usada em alguns casos tração animal;
• Nível de Manejo B - Baseado em técnicas agrícolas que refletem um nível
tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de
resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das
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condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão
condicionadas principalmente à tração animal e;
• Nível de Manejo C - Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto
nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de
resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das
condições das terras e das lavouras.

A mecanização está presente nas

diversas fases da operação agrícola.

Determinação do grupo, subgrupo e classe de aptidão agrícola.
Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das unidades das terras,
resulta a classificação de sua aptidão agrícola. As letras indicativas das classes de
aptidão, de acordo com os níveis de manejo, podem aparecer nos subgrupos em
maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com indicação de
diferentes tipos de utilização, conforme pode ser observado na Tabela 4.

Grupos de Aptidão Agrícola
Existem 6 grupos de aptidão agrícola. Os grupos 1, 2 e 3 são reservados para
culturas, os grupos 4 e 5 para pastagem e silvicultura e o grupo 6 para áreas de
preservação da flora e fauna.

A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6 em escalas
decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que
afetam os diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6,
diminuindo consequentemente as alternativas de uso e a intensidade com que as
terras podem ser utilizadas, conforme demonstra a Tabela 5.

Sub-grupos de aptidão agrícola
São os resultados do conjunto das avaliações das classes de aptidão relacionadas
com o nível de manejo, indicando o tipo de utilização das terras.
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Tabela 4 – Simbologia referente às Classes de Aptidão Agrícola das Terras.

APTIDÃO
AGRÍCOLA

Pastagem

Culturas

CLASSE DE

plantada

Pastagem

Silvicultura

natural

Nível manejo

Nível manejo

Nível

Nível

ABC

B

manejo A

manejo A

Boa

A B

C

P

S

N

Regular

a

c

P

s

n

Restrita

(a) (b) (c)

(p)

(s)

(n)

-

-

-

Inapta

-

b

-

-

Fonte: (LEPSCH et alii, 1983)

Tabela 5 - Alternativas de Utilização das Terras de Acordo com os Grupos de
Aptidão Agrícola.
AUMENTO DA INTENSIDADE DE USO
GRUPO DE
APTIDÃO
AGRICOLA

Limitações

Preservação
da flora e da
fauna

Silvicultura
e/ou
pastagem
natural

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

Lavoura
Pastagem
plantada Aptidão Aptidão Aptidão
restrita regular
boa

X

X
6
Fonte: (LEPSCH et alii, 1983)

Classes de Aptidão Agrícola
São denominadas Boa, Regular, Restrita e Inapta (vide Tabela 5) e expressam a
aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de utilização, com um nível de
manejo definido dentro do subgrupo de aptidão e refletem o grau de intensidade com
que as limitações afetam as terras.
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Condições Agrícolas das Terras
Para análise das condições agrícolas das terras toma-se hipoteticamente como
referência um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de água
e oxigênio, não seja susceptível à erosão e nem ofereça impedimentos à
mecanização. Como normalmente as condições das terras fogem a um ou a vários
destes aspectos, estabeleceram-se diferentes graus de limitação em relação ao solo
de referência, para indicar a intensidade desta variação.

Os cinco fatores tomados para avaliar as condições agrícolas das terras são os
seguintes:
• Deficiência de fertilidade;
• Deficiência de água;
• Excesso de água ou deficiência de oxigênio;
• Susceptibilidade à erosão; e
• Impedimentos à mecanização.

Capacidade de uso dos solos da AID
Tendo em vista que o empreendimento se encontra praticamente todo sob o
latossolo vermelho amarelo, com a totalidade da área de uso econômico sendo
sustentada por esta unidade de mapeamento, a consideração sobre a capacidade
de uso do solo é feita apenas para ele.

Assim, pelos critérios acima descritos, é possível dizer que o LVAd1 - Latossolo
vermelho amarelo observado na área de estudo, pode ser considerado como
capacidade de uso 4 s C ou 4 p C, terras pertencentes a uma classe de solos com
aptidões restritas para silvicultura e pastagem, devendo ainda serem conduzidas
com nível de manejo C, situação está observada nos plantios florestais implantados
no empreendimento.
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E.1.6 – Espeleologia
E.1.6.1 – Base legal, conceitos e metodologia
Definições para a Espeleologia das ADA – Área Diretamente afetada e AID –
Área de Influência Direta
Segundo a legislação em vigor para os levantamentos espeleológicos (CONAMA nº
347 de 2004, IS nº08/2017 e IS nº01/2018), deve considerar a ADA (Área Diretamente
Afetada) composta pelas áreas de uso econômico da propriedade (plantios florestais e
estruturas de apoio) acrescido da AID (Área de Influência Direta), correspondente a um
buffer 250 m em relação a ADA (Figura 18).

Métodos e técnicas
A prospecção espeleológica foi executada nos domínios das ADA e AID, conforme
§3º do artigo 4º da CONAMA 347/2004, mediante três etapas:
1) análise do potencial espeleológico, baseada em documentos bibliográficos e
cartográficos e que precede os levantamentos de campo;
2) levantamento de campo onde se realiza o caminhamento prospectivo,
georreferenciamento,

topografia

e

registro

fotográfico

de

feições

espeleológicas e cavidades (ocorrendo entre os dias 16/08/2019 a
09/10/2019); e
3) confecção de relatório técnico baseado nos dados de campo conforme
normas estipuladas pelo órgão ambiental competente.

Análise do potencial espeleológico
Esta etapa se baseia na aquisição de dados secundários disponíveis em
publicações e bases de dados públicas. As informações obtidas são consolidadas
com uso de plataforma SIG (Sistema de Informações Geográficas) onde também
são interpretadas imagens de satélite com resolução média à alta, como as
disponibilizadas pela DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics e CNES/Airbus
DS entre outras. Também são utilizados planos de informação contendo geologia
(CODEMIG 2014, CPRM 2010), potencial espeleológico do Brasil (CECAV 2012),
geomorfologia (IGAM 2012), pedologia (CODEMIG 2014), vegetação (SISEMA/IEF
2009) e hidrografia (IGAM 2012) da área de estudo.
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Usualmente é utilizada como referência a relação entre litologia e potencial
espeleológico, sendo referenciada e validada tal relação pelo Cecav (ICMBio),
conforme tabela que segue (Tabela 6). Para melhor representar a realidade local,
em função da escala, são utilizadas também outras variáveis visuais e estruturais
observadas em imagens de satélite, na compartimentação da paisagem, pedologia,
vegetação, a fim de compatibilizar a escala com o a área objeto de estudo. Na
Tabela 7 estão estimativas de potencial espeleológico para os principais litotipos que
abrigam os registros cavernícolas de acordo com Cecav 2012.

Caminhamento prospectivo
Entende-se por caminhamento prospectivo o método sistemático de amostragem
que gera malhas (linhas de caminhamento) conforme potencial espeleológico
identificado para área de estudo. Seu registro é feito com uso de aparelho receptor
GPS configurado no datum WGS 84 (World Geographic System 1984), cujos
parâmetros geométricos são os mesmos do datum oficial brasileiro SIRGAS 2000
(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000).

O caminhamento prospectivo também é influenciado pela abrangência do campo
visual, termo que designa a capacidade de se identificar uma cavidade/feição em
determinada distância na paisagem. Em regiões urbanizadas, urbanas ou rurais em
que boa parte da vegetação original foi substituída por edificações, pastagens ou
cultivos, há possibilidade de visualizar o terreno e seu comportamento a distancias
significativamente longas. Este aspecto facilita a observação da paisagem
justificando a amplitude do espaçamento entre as linhas de caminhamento,
sobretudo em regiões consideradas como de ocorrência improvável ou baixo
potencial para ocorrência de cavidades.

Apesar da elaboração do plano de caminhamento prospectivo preceder a etapa de
campo, ele não é de caráter estático. Características geomorfológicas (drenagens,
depressões e afloramentos) que remetam a presença de cavidades e feições
espeleológicas, restritas ao campo visual ou a presença de riscos à equipe, podem
resultar em modificações no traçado do caminhamento previsto.
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Tabela 6 – Potencialidade de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas em
função do litotipo conforme CECAV 2012.
Litotipo

Potencialidade

Calcário, dolomito, evaporito, metacalcário, formação ferrífera
bandada, itabirito e jaspilito
Calcrete, carbonatito, mármore e marga

muito alto
alto

Arenito, conglomerado, filito, folhelho, fosforito, grauvaca,
metaconglomerado, metapelito, metassiltito, micaxisto, milonito,

médio

quartzito, pelito, riolito, ritmito, rocha calci-silicática, siltito e xisto
Anortosito, arcóseo, augengnaisse, basalto, charnockito,
diabasio, diamictito, enderbito, gabro, gnaisse, granito, granitóide,
granodiorito, hornfels, kinzigito, komatito, laterita, metachert,

baixo

migmatito, monzogranito, oliva gabro, ortoanfibolito, sienito,
sienogranito, tonalito, trondhjemito, entre outros litotipos
Aluvião, areia, argila, cascalho, lamito, linhito, turfa e outros

ocorrência

sedimentos

improvável

Tabela 7 – Estimativa (ordem de grandeza) do potencial espeleológico brasileiro em
relação a cavernas conhecidas até 2019 e litologia. Adaptado de Auler e Piló 2019.
Litologia

Nº de cavernas
conhecidas

Provável potencial
(cavernas não
conhecidas)

% de cavernas
conhecidas

Carbonatos

11.000

> 150.000

7%

Quartzitos

600

> 50.000

1%

Arenitos

400

> 50.000

>1%

3.000

> 5.000

60%

200

> 50.000

>1%

Formação
Ferrífera
Outras
litologias
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Modificações antrópicas realizadas na paisagem podem gerar “áreas de sombra”, ou
seja, lacunas do caminhamento prospectivo e na abrangência do campo visual. Sua
presença não denota falha de execução da prospecção, pois, determinadas
posições no terreno permitem atingir campo visual maior que o estimado. São
caracterizados por áreas urbanas, urbanizadas, destinadas a manejo florestal,
animal, estruturas de mineração, estradas, entre outras. Quando não se enquadram
no contexto citado acima, normalmente se associam a presença de riscos como
necessidade de lances verticais, presença de animais peçonhentos, incêndios
florestais, pavimentos lisos e vertentes inclinadas.

Topografia de cavidades
Para efeito de cálculos espeleométricos, uma cavidade subterrânea deverá conter o
fechamento dos planos (“P0”), característica geométrica que as diferencia das
demais feições espeleológicas e geomorfológicas como reentrâncias, abrigos,
fendas, dolinas, furnas, verrugas, lapiás, uvalas entre outros (Figura 19)

Quando da localização de uma cavidade, sua posição é georreferenciada e um
croqui em escala adequada às dimensões da cavidade é confeccionado. O croqui
contém a planta baixa, perfil longitudinal e seção transversal da cavidade, atendendo
o grau de precisão BCRA 4C (British Cave Research Association), além de dados
espeleométricos como projeção horizontal (método da descontinuidade), área,
desnível e volume (

Figura 20 a 23).

Figura 19 – Diferenciação entre abrigo e caverna.
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Figura

20

–

Medição

da

projeção

horizontal de acordo com o método da

Figura 21 – Medição de desnível numa
cavidade.

descontinuidade.

Figura 22 - Medição da área da caverna

Figura 23 – Cálculo do volume de uma

descontando a área de pilares.

caverna a partir da altura média das
seções verticais.
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No interior da cavidade são descritas e fotografadas feições como espeleotemas,
juntas condicionantes (fraturas), sumidouros, canalículos, ocorrência e composição
do sedimento, hidrologia, tipo de rocha encaixante, vegetação, fauna, e, caso seja
observado, conteúdo paleontológico e arqueológico. Estes procedimentos são
executados de acordo com orientações do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Cavernas (CECAV – ICMBio).
Existem vários métodos para a espeleotopografia e cada um possui seu benefício e
limitação de acordo com o ambiente, sendo os mais comuns: método das bases
flutuantes, bases fixas, bases flutuantes medidas com prumo e tripé.

Para o

mapeamento dessas cavernas foi utilizado um misto das técnicas de bases fixas e
flutuantes, com leituras de instrumentos por irradiação a partir das bases fixas
(paredes) e fechamento de poligonais.

Após a localização da cavidade natural, foi adotada uma nomenclatura sequencial:
CSF_01 – onde C é a abreviação de caverna e SF referente a localidade, fazendas
São Francisco. O grau 4 refere-se a um levantamento que, apesar de mais preciso
que o grau 3, não tenha alcançado os requisitos do grau 5 (Tabela 8). O nível de
detalhamento C consiste em medidas de detalhe realizadas apenas nas bases
topográficas (BCRA: British Cave Research Association) (Rubbioli e Moura, 2005)
(Tabela 9). Ainda é realizado inventário fotográfico de cada caverna. Essa
metodologia segue orientação do CECAV – ICMBio (www.icmbio.gov.br/cecav).

No interior da cavidade são descritas e fotografadas feições como espeleotemas,
juntas condicionantes (fraturas), sumidouros, canalículos, ocorrência e composição
do sedimento, hidrologia, tipo de rocha encaixante, vegetação, fauna, e, caso seja
observado, conteúdo paleontológico e arqueológico. Estes procedimentos são
executados de acordo com orientações do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Cavernas (CECAV – ICMBio).
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Tabela 8 – Graus BCRA de precisão para linha de trena.

Grau 1
Grau 2

Esboço de baixa precisão, sem medições tomadas em campo.
A ser usado, somente se necessário (ver nota 7), para descrever
um esboço com precisão intermediária entre os graus 1 e 3.
Levantamento magnético de baixa precisão. Ângulos horizontal e

Grau 3

vertical medidos com precisão +/- 2,5° e distancia medidas com
precisão +/- 50cm e erro de posição da base menor que 50cm.
A ser usado, somente se necessário (ver nota 7), para descrever

Grau 4

um levantamento que, apesar de mais preciso que o grau 3, não
tenha alcançado os requisitos do grau 5.
Levantamento magnético. Ângulos horizontal e vertical medidos

Grau 5

com precisão +/- 1° e distancia medidas com precisão +/- 1cm e
erro de posição da base menor que 10cm.

Grau 6

Grau X

Levantamento magnético com precisão maior que a de grau 5 (ver
nota 5).
Levantamento topográfico utilizando-se teodolito ou estação total
ao invés de bussola (ver notas 6 e 10).

Notas sobre a Tabela 8:
*A tabela acima é um sumário e deve ser utilizada apenas para facilitar a
memorização; as definições dos graus de topografia mencionados acima devem
ser usadas apenas em conjunto com estas notas.
*Em todas as situações é necessário que se use o “espírito” destas definições,
sem que se siga ao “pé da letra”.

*Na obtenção do grau 3 é necessário o uso do clinômetro.

*Na obtenção do grau 5 é essencial que os instrumentos estejam calibrados.
Todas as medidas devem ser tomadas de um ponto inserido em uma esfera com
diâmetro de 10cm e centrada na base topográfica.
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*Uma topografia de grau 6 exige que a bussola e o clinômetro sejam lidos no
limite possível de sua precisão, +/-0,5°. *Erros de posição de base topográfica
devem ser menores que +/- 2,5°o que torna necessário o uso de tripés ou outra
forma de se fixar o ponto, em todas as bases topográficas.

*Uma topografia de grau X deve incluir no desenho notas descritivas dos
instrumentos e técnicas utilizadas além de uma estimativa de provável precisão
de topografia quando comparada com as de grau 3, 5 ou 6.

*Os graus 2 e 4 são usados somente quando, durante o processo de topografia,
as condições geofísicas tenham prejudicado a obtenção dos requisitos para o
grau superior mais próximo e a topografia seja inviável.

*Organizações espeleológicas estão autorizadas a reproduzir as Tabelas 8 e 9
em suas publicações, não sendo necessária permissão da BCRA para isso.
Entretanto, as tabelas não podem ser reproduzidas sem estas notas.

*O grau X é apenas potencialmente mais preciso do que o grau 6. Não se deve
esquecer que o teodolito e a estação total são instrumentos de precisão
complexos, cujo manejo requer treinamento específico e pratica regular a fim de
que não sejam inferidos sérios erros durante sua utilização.

*Para obtenção do grau 5, na plotagem do desenho, as coordenadas da
topografia devem ser calculadas e não desenhadas a mão com régua,
escalímetro e transferidor.
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Tabela 9 – Graus BCRA para registro de detalhes de condutos (fonte: adaptado de
Rubbioli e Moura, 2005).
CLASSE
A

Detalhes das galerias baseados na memória

B

Detalhes das galerias estimados e anotados na caverna.

C

Medidas de detalhe realizadas apenas nas bases topográficas.
Medidas de detalhe realizadas nas bases topográficas e entre elas,

D

de modo a representar mudanças morfológicas na galeria.

Notas sobre a Tabela 9:
*A precisão dos detalhes dos condutos deve ser similar à precisão da linha de
trena.

*Normalmente somente uma das seguintes combinações deve ser usada na
graduação da topografia: 1ª; 3B ou 3C; 5C ou 5D; 6D; XA, XB, XC ou XD.

E.1.6.2 – Carste e espeleologia
Carste
O termo carste tem origem em uma área no leste da Eslovênia, divisa com o norte
da Itália, chamada “krs” e significa paisagem nua, pedregosa, sem água (Ford;
Williams, 1989; Jones et al., 2003). A paisagem cárstica possui feições distintas das
desenvolvidas em outros tipos de rochas, as quais incluem surgências, sumidouros,
dolinas, torres, lapiás e cavernas, entre outras formas de relevo (White, 1988; Lobo
et al., 2007). Cerca de 10% a 15% da superfície terrestre do planeta compreendem
estas regiões, denominadas áreas cársticas (Ford; Williams, 2007).

Entre as rochas favoráveis a processos de carstificação no Brasil, a maior ocorrência
é concebida pelas rochas carbonáticas do grupo Bambuí. Esses carbonatos são
observados nas porções sudeste do estado de Tocantins, nordeste e leste de Goiás,
centro oeste, noroeste e norte de Minas Gerais e centro oeste da Bahia, e não
permeiam a região objeto de estudo. Os litotipos associados a esse grupo são
predominantemente calcários e dolomitos com estratificação horizontal e que
dificilmente ultrapassam os 200 m de espessura. Com relação às rochas
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carbonáticas, particularmente os calcários e dolomitos são os tipos mais comuns
ligados às feições características das paisagens cársticas em Minas Gerais.

A paisagem cárstica clássica é caracterizada segundo White 1988, por depressões
fechadas de vários tamanhos e arranjos; drenagens descontínuas em superfície, e
cavernas e sistemas de drenagens subterrâneas. Ele afirma que o grau de
desenvolvimento destas formas de relevo varia enormemente de uma região para
outra. Alguns terrenos cársticos são um conjunto de formas rugosas composto de
depressões profundas, torres isoladas e colunas pontiagudas. Outras podem ser
planos suaves, recobertas com solo, com talvez apenas delicadas depressões que
as denominem carste.

Os processos ligados à morfologia cárstica, ainda segundo White 1988, que criam
“assinaturas” na paisagem, estão relacionados à necessidade do transporte de
massa em solução ser mais representativo do que o transporte por outros
processos. Contudo, Piló 2000 argumenta que no processo de morfogênese, esses
mecanismos são descontínuos e de difícil mensuração e que as regiões cársticas
podem ser compreendidas através de três compartimentos: o exocarste (superfície),
o endocarste (domínio subterrâneo) e o epicarste (contato solo-rocha) (Figura 24). O
domínio

externo

(exocarste)

é

marcado

por

formas

superficiais

geradas

especialmente pelo ataque químico de águas meteóricas aciduladas sobre rochas
carbonáticas. A superfície adquire morfologias típicas como cones e torres, dolinas e
cockpits, desfiladeiros, cavernas meândricas, pontes naturais, vales cegos e
semicegos, vales secos, uvalas, poljes, sumidouros, nascentes e ressurgências,
karren ou lapiás, tufas e travertinos. Neste contexto, Cvijic 1893 classifica dolinas
como depressões circulares ou elípticas fechadas formadas na superfície em função
da dissolução de rochas solúveis (carbonáticas) em subsuperfície. Quanto ao
domínio subterrâneo, o endocarste, é representado por cavidades geradas pela
dissolução de águas subterrâneas de origem distinta. O outro domínio é o epicarste,
representado pela área logo abaixo da superfície, que abrange o contato entre o
solo e a rocha carbonática. Ainda sobre as formas superficiais de paisagens
cársticas, Auler et al. 2005 fomentam que esse modelamento superficial é
fortemente condicionado a estruturação tectônica da rocha.
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De acordo com Hardt 2009, existem algumas formas de relevo em rochas não
carbonáticas que se assemelham ao relevo comumente encontrado no calcário
(carbonatos). Ele afirma que essas formas são consideradas carste, a partir do
momento em que a dissolução tem um papel importante (embora não
necessariamente dominante) no desenvolvimento destas.

Segundo

Ford, Williams 1989

e

Klimchouck e

Ford

2000,

toda

rocha,

independentemente do tipo de mineral componente, pode sofrer dissolução, em
algum tipo de condição ou ambiente específico. Se as condições de dissolução se
apresentarem num determinado tipo de rocha, independente de qual seja ela, em
algum momento da evolução morfológica que seja crucial para a acepção das
formas, é possível, que o carste se desenvolva.

Figura 24 – Sistema cárstico carbonático simplificado com seus principais
componentes (fonte: Auler; Piló 2010).
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Na década de 1980, pesquisadores já identificavam feições cársticas extremamente
desenvolvidas em rochas consideradas “insolúveis”, principalmente o quartzito.
Geógrafos australianos trabalham desde meados da década de 1980 com o conceito
de carste em arenito, e mais recentemente, pesquisadores europeus vem
desenvolvendo estudos sobre carstificação em granitos (Chalcraft; Pye 1984; Young
1986; Doerr, 1999; Willems et al. 2002).

Ainda de acordo com Hardt 2009, apesar de o carste poder, em teoria, se
desenvolver em qualquer tipo de rocha, as ocorrências mais comuns se dão em
calcário, dolomito, mármore e gesso. Ao descrever uma seção em corte de um
carste hipotético amadurecido, Jones et al. 2003, demonstra caracteristicamente,
uma camada incipiente de cobertura de solo, uma zona intemperizada no contato
rocha/solo (epicarste) e algumas juntas alargadas pela dissolução, que servem de
caminho para a água até um espaço vazio abaixo.

Um elemento importante do carste, e fundamental para o seu estudo, é a
compreensão da hidrologia cárstica e seu comportamento diferenciado em relação a
terrenos não cársticos. Aquífero confinado pode ser considerado aquele que tem em
seu limite superior, uma camada de rocha impermeável. Os suspensos são
aquíferos com a base em uma camada de rocha impermeável, que o mantém acima
do nível de base local. Já os não confinados não possuem acima, rochas
impermeáveis para confiná-los, e o embasamento impermeável permite que este
esteja no nível de base local. Nesse sentido, para Ford e Williams 1989, os aquíferos
têm três zonas distintas: a zona vadosa ou não saturada, a de oscilação (epifreática
ou de inundação) e zona saturada ou freática. Os autores ressaltam, no entanto, que
nem todas as zonas estão presentes em todo aquífero cárstico.

Uma das características mais marcantes do carste é a alteração de permeabilidade
com o tempo (Hardt, 2009). Quando da formação da rocha o sedimento carbonático
se deposita, e adquire uma porosidade primária, que é praticamente eliminada
durante a compactação ou a cimentação diagenética. A preservação da porosidade
primária, nesses casos, é uma exceção, e não a regra. Entretanto, processos
químicos diagenéticos posteriores, como a dolomitização e fraturamento pela
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tectônica, resulta no aparecimento de porosidade secundária, que é ampliada
consideravelmente pela dissolução cárstica ao longo das fissuras penetráveis pela
circulação da água subterrânea. Os vazios podem continuar a se alargar enquanto
persistir a circulação da água subterrânea (Ford; Williams, 1989).

Outra importante característica do sistema cárstico é o condicionamento das formas
pelo intemperismo químico. A dissolução possui um papel importante, mas não
necessariamente preponderante, no relevo associado ao conceito de carste. A
química da dissolução no ambiente cárstico depende de alguns fatores, como os
tipos de ácido disponíveis e a litologia que sofrera a ação desses ácidos. No carste
clássico, que ocorre em calcários, a água da chuva absorve o gás carbônico contido
na atmosfera e se torna levemente acidulada, pela reação da água com o gás
carbônico.

Portanto, o carste pode originar-se em rochas consideradas pouco solúveis, desde
que o intemperismo químico condicione o surgimento da morfologia (ou seja, embora
talvez não seja o processo preponderante, a solubilidade da rocha determina a
existência da forma cárstica) e a formação de condutos, organizando uma rede de
drenagem ao menos parcialmente subterrânea.

Espeleologia
O termo Espeleologia, que designa o estudo desses ambientes e que, de acordo
com Piló e Auler 2019, foi utilizado pela primeira vez pelo francês Émile Rivière
(1835-1922), em 1890. A derivação do termo espeleologia é do grego: spêlaion – caverna – e logos – estudo.

Outras definições para o termo surgiram ao longo do tempo, destacando do
explorador e geoespeleólogo francês Bernard Gèze (1968): “Espeleologia é a
disciplina consagrada ao estudo das cavernas, sua gênese e evolução do meio
físico que elas representam, de seu povoamento biológico atual ou passado, bem
como os meios ou técnicas que são próprias ao seu estudo”.
Como área do conhecimento no Brasil, a espeleologia tem-se início na primeira
metade do século XIX, através dos estudos pioneiros do dinamarquês Peter Wilhelm
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Lund sobre o conteúdo fóssil presente nas cavernas do carste de Lagoa Santa, em
Minas Gerais.

Quanto a terminação caverna, a significação mais utilizada consiste numa abertura
natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno, larga o suficiente para a
entrada do homem. Essa definição é adotada pela União Internacional de
Espeleologia – UIS, organismo que incorpora as instituições nacionais de
espeleologia, num sentido claramente antropogênico.

Cavernas não são vazios isolados no ambiente subterrâneo, mas que integram ou
integraram uma paisagem cárstica (rede ou sistema), onde dominam rochas solúveis
como o calcário. No entanto, em litologias não carbonáticas, também podem ocorrer
processos de carstificação dando origem a cavernas.

Nesse sentido, cavernas são espaços vazios no interior da rocha gerado por águas
aciduladas em seu caminho entre um ponto de recarga (sumidouro) e um de
descarga (surgência). Desenvolvem-se ao longo de planos de fraqueza da rocha
(planos de deposição dos carbonatos), por fraturas geradas durante movimentos
tectônicos posteriores (Auler et al. 2001) ou por ataque químico (dissolução)
associado a descontinuidades estruturais. Ainda segundo Auler et al. 2001, neste
domínio, o endocárstico, existe cavidades tanto penetráveis pelo homem (cavernas)
como canalículos milimétricos (protocavernas); pode ser formado por água
hipogênica (origem profunda) ou por água pluvial que infiltra em maciços
carbonáticos (epigênicas), sendo o segundo tipo de gênese predominante nas
cavidades distribuídas nas rochas carbonáticas do grupo Bambuí.

Para o conjunto de cavernas inseridas em um mesmo corpo de rocha suscetível ao
processo de carstificação foi denominado por Karman e Sánches 1979 como
província espeleológica. As principais províncias espeleológicas do Brasil são as do
Supergrupo Canudos; os grupos Bambuí, Una, Apodi, Corumbá, Açungui, Pardo,
Araras, São João Del Rei, Brusque, Ubajara, Vargem Grande e as formações
Vazante e Caatinga, além das não carbonáticas como a província Quadrilátero
Ferrífero – Conceição e Carajás no Estado do Pará (Auler et al. 2001) (Figura 25).
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Figura 25 – Áreas de ocorrência de caverna (províncias espeleológicas do Brasil),
onde polígono vermelho indica aproximadamente a área de estudo.

Regionalmente, a área de estudo não está inserida em nenhuma unidade
espeleológica ou geomorfológica definida na literatura, apesar dos litotipos serem
pertencentes ao Grupo Bambuí, unidade carbonática com elevado nível de
carstificação e ocorrência de cavernas. No contexto geomorfológico, abrange um
domínio morfoestrutural não predisposto à ocorrência de cavidades, com predomínio
de regiões aplainadas, arrasadas, sob influência paleofluvial, com espesso perfil
pedológico em algumas porções, sustentado por substrato litológico com potencial
para a existência de cavernas, porém altamente intemperizados. Esses litotipos
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encontrados na AID para espeleologia que oferecem condições para elaboração de
feições cársticas, são: calcarenito, arcóseo, dolomito, siltito, folhelho, argilito, ritmito,
marga pertencentes ao Subgrupo Paraopeba, Formação Três Marias (muito alto,
alto, médio e baixo potencial); arcóseo, argilito, siltito da Formação Três Marias
(médio e baixo potencial); e coberturas detrito-lateríticas ferruginosas: aglomerado e
lateritas. No entanto, esses litotipos com potencial para ocorrência de cavernas não
afloram a superfície na área de estudo, como em escarpamentos, couraças, entre
outras morfoestruturas que possam abrigar tais feições.

Ocorrência de cavernas no Brasil em litologias não carbonáticas
Apesar de mais de 90% das cavernas conhecidas no mundo de desenvolverem em
calcários e dolomitos, no Brasil, essa proporção é um pouco diferente. Os registros
de cavernas em rochas como arenitos, quartzitos e BIFs (Banded Iron Formation ou
Formação Ferrífera Bandada) são expressivos e o potencial para aumentar esse
número é significativo.

Um levantamento compacto das principais regiões de ocorrência de cavernas no
Brasil, de acordo com Piló e Auler 2019 e Canie 2019, demonstra que:

A - Cavernas em quartzito
Na região da Chapada Diamantina, no centro da Bahia, encontram-se tanto o carste
tradicional quanto um carste em quartzito. Lá se desenvolve cavernas nesta litologia,
além de apresentar algumas formas de superfície que podem ser associadas ao
carste.

Nos platôs quartzíticos do noroeste da Amazônia brasileira encontra-se a maior
caverna em desenvolvimento vertical do Brasil (EPIS, 2006), além de ser uma área
com as mesmas características dos “tepuys” venezuelanos, que vem sendo
estudado há décadas, tendo sido considerado carste por diversos autores (Chalcraft;
Pie 1984; Urbani 1986; Doerr 1999). Mais ao sul, no município de Presidente
Figueiredo, são conhecidas diversas cavidades em arenito, algumas com dimensões
consideráveis, como a gruta Refúgio do Maroaga, que apresenta sinais de
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dissolução (Karman 1986). Mais a leste, no estado do Pará, Maurity et al. 1995,
identificam várias grutas nas proximidades do município de Monte Alegre, também
com a presença de formas de dissolução.

O Supergrupo Espinhaço abriga vasta região espeleológica em rochas siliciclásticas
tanto em Minas Gerais como na Bahia, com concentrações de cavernas ao longo de
significativa parte da área. Vários estudos foram desenvolvidos tanto sobre cavernas
como sistemas cársticos. Laureano 1998, desenvolve importante trabalho com o
registro sedimentar clástico em cavernas siliciclásticas do sistema Lapa DoceTorrinha, em Iraquara, na Chapada Diamantina. Vasconcelos 2014, elabora estudo
sobre o criptocarste (interface entre o solo e a rocha) comparando os ambientes em
rochas siliciclásticas e carbonáticas na região de Rodeador e Diamantina em Minas
Gerais. A área de Ibitipoca também foi estuda e evidenciou elementos claros de
carstificação, na região sul de Minas Gerais entre Carrancas e Lima Duarte
(sequência Andrelândia/ Carrancas). Na região de Diamantina, Willems et al. 2004,
descrevem diversas formas cársticas, propondo, inclusive, um possível modelo de
evolução.

Ainda em Minas Gerais, uma notável região formada por rochas quartzíticas
associada a região do Quadrilátero Ferrífero, abrigam algumas das mais profundas
cavernas do mundo nesse tipo de rocha, denominada de serra do Caraça. A
principal caverna é a Gruta do Centenário com 3,8 km de desenvolvimento e -484
metros, a mais profunda do mundo nessa litologia.

Cavernas em Rochas Ferríferas (BIF)
Também na mesma região onde se encontra o Quadrilátero Ferrífero em Minas
Gerais e na região da Serra de Carajás no sudeste do Pará, o material detrítico
frequentemente encontrado recobrindo as formações ferríferas e corpos de alto teor,
cimentado por óxido de ferro hidratado (limonita), denominado “canga” (Rosière et al.
2005), constitui num ambiente expressivo para a formação de cavidades naturais.
Incidindo principalmente em topo de serras e encostas, essa cobertura pode ter
variações de espessura entre 0,5 m e 30 m.
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Os modelos de espeleogênese em formações ferríferas (Figura 26) sugerem que há
uma correlação entre a ocorrência de cavidades e corpos minerais de alto teor
ferrífero, como ocorre em camadas de itabirito da Formação Cauê, onde o teor de
Fe>64%, de acordo com Rosière et al. 2005. O processo de lixiviação de minerais
não ferrosos como a sílica e o dolomito, que fragilizam a rocha favorecendo a
formação de cavernas, também, consequentemente, aumenta o teor de ferro nos
mesmos.
Planalto de
Canga
Cavidades de topo: abatimento
Cavidades em rupturas no
interior da cobertura de canga

Cavidades de borda
Cavidades
associadas
a
drenagens

Cavidades em depósito de tálus

Figura 26 – Distribuição esquemática das cavidades no planalto de canga baseado
em Auler e Piló, 2005.

Neste sentido, Auler & Piló 2007 indicam que as cavernas de minério de ferro e
canga do Quadrilátero Ferrífero são em geral de pequenas dimensões, poucas
vezes superando 100 m de projeção horizontal. Inserem-se, normalmente, na base
de pequenas rupturas/quebras de relevo em canga, perpendiculares ao maior
declive das vertentes, estando localizadas tanto em alta quanto em média vertente,
sendo associadas a adensamento vegetacional de porte arbustivo em meio aos
campos ferruginosos.

Nessas regiões milhares de registros vêm sendo levantados nas últimas décadas
impulsionado por processos de licenciamento ambiental de mineradoras ferríferas,
revelando um Patrimônio espeleológico expressivo. Outras regiões do Brasil também
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possuem cavernas inseridas em rochas da BIF como em Corumbá, MT; Caetité, BA;
além do potencial de ocorrência em outros estados ainda não mapeados.

Cavernas em arenito
Em Caracol (PI), está a maior caverna em arenito do Brasil, a Toca (sistema) das
Confusões, com 1.633 m (Rodet, apud Chabert; Courbon 1997). Também a região
do Parque Nacional das Sete Cidades, várias são as formas associadas ao carste
que permitem supor a evolução do terreno neste sentido.

No estado do Tocantins, diversas cavernas foram identificadas em rochas
siliciclásticas, em especial o arenito, que aflora em algumas unidades litológicas
daquele estado. Os estudos preliminares indicam a possibilidade de dissolução
química ter atuado na rocha (Morais 2009), o que permitiria, associado com a
presença de condutos e hidrologia, identificar um possível carste.

A ocorrência de cavernas nos arenitos da formação Botucatu e Piramboia já eram
conhecidas desde fins do Século XIX. Trabalhos científicos relacionados a tais
cavernas são publicados pelo menos desde a década de 70 do século XX (Wernick
et al. 1973). Trabalhos mais recentes na área, como em Martins 1985, Hardt 2003 e
Spoladore 2006 demonstram a existência de formas cársticas associadas ao
processo de dissolução da sílica. Na Bacia de Taubaté, estado de São Paulo,
Coltrinari e Nogueira 1989 e Coltrinari 1999 desenvolveram estudos sobre a
evolução das formas de relevo e de feições tipo cársticas em rochas clásticas. Uma
das maiores cavernas em arenito do país está nesta área, a gruta Aroê-Jari. Tal
caverna, com um desenvolvimento superior a 1.500 m, e amplas galerias, é a mais
expressiva das cavernas da região, pelas dimensões e importância. Além de
diversas formas de dissolução terem sido encontradas em seu interior, formas
cársticas de superfície, como dolinas, hums e kamenitzas, podem ser identificadas
em diversos pontos na área próxima a esta. Integram ainda o conjunto as Grutas do
Lago Azul e Kiogo-Brado.
Ainda, arenitos da formação Furnas entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul; arenitos vermelhos e róseos da formação Aquidauana que ocorre nos
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; os arenitos, folhelhos e siltitos do
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grupo Canindé encontrados nos estados do Piauí, Tocantins e pequena porção leste
do Pará; arenitos finos e conglomeráticos da formação Maecuru localizados no oeste
do Pará e leste do Amazonas; além de outras ocorrências de pouco conhecimento
ou desconhecimento espalhadas no território nacional.

E.1.6.3 - Registros espeleológicos para a região de estudo
Na base de dados pública confiável disponível para consulta de ocorrência de
cavernas, o Canie (Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas), são
registradas cavernas no entorno da área do empreendimento a mais de 30 km de
distância (Tabela 10, Figura 27).

Tabela 10 – Principais cavidades próximas a área de estudo. Fonte: Canie
2019.
Caverna
Lapa do Boqueirão da Onça
Lapa Grande da Malhada
Bonita
Lapa da Raiz

Distância em km

Município

Geologia

Ponto Chique

Subgrupo Paraopeba

13 km NE

Ubaí

Subgrupo Paraopeba

36 km NE

Ubaí

Subgrupo Paraopeba

36 km NE

da AID
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As cavidades registradas no Canie 2019 de maior proximidade com a área de
estudo, são: a aproximadamente 33 km a sudeste da ADA, Gruta do Tibúrcio, Lapa
da Festa e Lapa D’água; a leste Gruta da Cerca com distância aproximada de 37
km; e a sudeste Abismos 2, 3 e 4, a mais de 37 km. Além das anteriormente
elencadas há dezenas de outras, formando um conjunto de ocorrências.
Regionalmente, está a mais de 100 km a oeste do município de Montes Claros onde
há centenas de registros de cavernas.

Essas ocorrências contidas no Canie 2019, a princípio, estão dispostas em litotipos
da Formação Três Marias, Subgrupo Paraopeba (calcarenito, arcóseo, dolomito,
siltito, folhelho, argilito, ritmito, marga) – Gruta do Tibúrcio, ou Formação Lagoa do
Jacaré (calcário, marga e siltito) – para as demais; no entanto não foram
encontrados dados mais detalhados no Cadastro. Somente a localização geográfica
e nome.

E.1.6.4 - Potencial espeleológico
O caminhamento prospectivo se baseou no mapa de potencial espeleológico (Figura
28), confeccionado a partir das diretrizes propostas pelo Cecav/Jansen et al. 2012.
Os critérios aqui utilizados para a classificação da potencialidade foram baseados na
interpolação de seis variáveis: litologia, geomorfologia, pedologia, vegetação,
hidrografia e atividade antrópica, como apresentado na metodologia. Sendo assim,
após análise e ratificação das informações em campo, utilizando como base tais
variáveis, foram definidas 2 (duas) classes de potencial espeleológico para a ADA e
AID da Fazenda Fartura: baixo potencial e ocorrência improvável. A Tabela 11
expressa esses critérios e sua relação com a potencialidade para ocorrência de
cavernas. Alguns mapas produzidos foram articulados (menor escala) para melhor
visualização das informações.

Quanto à classe apontada como de baixo potencial para ocorrência de cavidades
naturais subterrâneas, que possui área de 156,2 ha ou 4,12% do total, pode ser
caracterizada como regiões de superfícies aplainadas na média e baixa vertente, de
baixa declividade, substrato litológico não aflorante ou aflorante pontualmente,
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sobretudo em drenagens, associados ao entalhe do talvegue e cobertura superficial
detrítica.

Tabela 11 – Critérios para a classificação dos graus de potencial espeleológico para
a área de estudo.
Ocorrência improvável
Rocha não aflorante

ou não

Litotipo aflorante

Baixo potencial

Rocha aflorante e não

Coberturas detrito-lateríticas

aflorante.

ferruginosas; depósitos

Formação Três Marias

aluvionares antigos; Formação

- Subgrupo Paraopeba.

Três Marias - Subgrupo

Em porções de alta e

localização

vertente /

Posição na

Paraopeba.

média vertente, em
encostas e cabeceiras
de drenagem. Porções

o

sol

superfície aplainada onde estão
dispostos os talhões de
eucaliptos;

Latossolos vermelho

Latossolo vermelho amarelo,

amarelos

neossolos e solos aluviais.

Savana (cerrado);
vegetação ciliar.

Cabeceiras de
drenagem; drenagens
1ª.

o

antropizaçã

afia

vegetal

de
ura

o
Cobert

Hidrogr
Grau de

Tip

SW e SE da AID.

Na área de topo da região, em

Baixo.

Savana (cerrado), campo
cerrado, vegetação ciliar,
pastagem e eucaliptos.

Infiltração e escoamento
superficial e influencia fluvial.

Alto.
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A classe de ocorrência improvável foi sinalizada em 3.630,64 ha, ou seja, parte
significativa da área de estudo contida na ADA mais parte importante da AID ou
95,88% da área total. Foi ratificado o apontamento dessa classe em função do
substrato constituído de perfis de alteração incoesos, incapazes de acomodar
processos espeleogenéticos; apresenta alto grau de intervenção antrópica - talhões
de eucalipto; relevo aplainado (em chapada).

A Gráfico 5 apresenta de forma gráfica, o potencial espeleológico da Fazenda
Fartura.

Gráfico 5 – Gráfico com as áreas das classes de potencial espeleológico apontadas
em relação ao total.

E.1.6.5 - Caminhamento prospectivo
Com relação aso caminhamentos prospectivos praticados na extensão de estudo, a
área considerada efetiva para a prospecção que compreende 1.549,26 ha,
compreende a região entre os limites da ADA e AID. A área destinada ao plantio de
eucaliptos que ocupa 2.237,58 ha, foi caracterizada aqui como região antropizada,
modificada, não sendo alvo de sistematização da prospecção, bem como pequenas
porções nas regiões noroeste e centro norte, essas últimas praticamente
desprovidas de vegetação com amplo campo visual. Pontualmente, foram feitas
observações visuais em acessos entre talhões para ratificação das interpretações.
Essas áreas foram apontadas como de ocorrência improvável para ocorrência de
cavernas norteada pelos atributos listados.
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A partir da definição das classes de potencial espeleológico para a área alvo, as
atividades de prospecção espeleológica foram executadas por 1 (uma) equipe,
conduzida por 1 (um) Geógrafo/Espeleólogo acompanhado de 1 auxiliar de campo
(mateiro).

Foram percorridos pela equipe (linhas de caminhamento) 135,3 km na área efetiva
para a prospecção, que compreende espaço entre limite da ADA e da AID que
possui 15,49 km². De maneira geral, sem levarmos em consideração a classe de
potencial percorrida, a densidade de malha de caminhamento na área efetiva para a
prospecção foi de 8,73 km/km², média superior a classe de baixo potencial
apresentada na IS nº 08/2017 que é de 5 km/km² (Tabela ). Quando da análise por
classe de potencial espeleológico, os caminhamentos prospectivos atingiram
densidade de malha de:
a) Baixo potencial: a área total apontada para essa classe é de 1,56 km², onde foram
executados 16,26 km de linhas de caminhamento, gerando densidade de malha
de 10,42 km/km²; e
b) Ocorrência improvável: a área total apontada para essa classe é 36,30 km², no
entanto, se retirarmos a área desconsiderada para a prospecção que é
representada pela ADA (22,37 km²), temos 13,93 km². Analisando sobre esse
valor de 13,93 km², área essa contida entre a ADA e a AID, foram executados 119
km de linhas de caminhamento, gerando assim densidade de malha de 8,54
km/km².

Sendo assim, de acordo com os dados apresentados para as áreas das classes de
potencial espeleológico apontadas versus linhas de caminhamento executadas, a
densidade da malha de caminhamento da prospecção proposta e executada para a
Fazenda Fartura foi superior a preconizada na IS nº08/2017, revisada em 2018
(Tabela 12, Figuras 29 a 33).
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Tabela 12 – Densidade da malha de caminhamento para a prospecção a ser
adotada conforme o potencial espeleológico da área de estudo (IS nº 08/2017).

Potencial
espeleológico

Densidade da malha de
caminhamento a ser adotada na
prospecção

Muito alto ou Alto

20 km/ km2

Médio

10 km/ km2

Baixo

5 km/ km2

Ocorrência improvável

3 km/ km2

Desta maneira, após as atividades de campo e o efetivo recobrimento da área de
estudo através de observações e percorrimento pelo caminhamento prospectivo,
nenhuma cavidade natural subterrânea foi registrada. No entanto, 3 (três) feições
espeleológicas foram identificadas, ratificando o potencial espeleológico apontado
inicialmente: baixo potencial e ocorrência improvável para a maior parta da área
alvo.

Para atingir um recobrimento razoável da área alvo, nas áreas sinalizadas como de
baixo potencial espeleológico caracterizadas por áreas com substrato litológico não
aflorante ou aflorante pontualmente, coberturas superficiais formadas por clastos de
quartzo (cascalho), material detrito-laterítico ferruginoso, de vegetação pouco densa,
arbustiva ou de campo, dispostas em vertentes e áreas aplainadas, além de
drenagens de 1ª e 2ª ordens, localizadas nas porções sudoeste e centro leste da
área em AID, as linhas de caminhamento foram sistematizadas com espaçamento
médio de 100 m e em alguns pontos superior. Essa distância entre linhas dar-se em
função do campo visual proporcionado, em porções da área de estudo, por
configuração de paisagem que agrega cobertura vegetal, cobertura pedológica e
topografia, e baixa ou ausente probabilidade para a ocorrência de cavidades
apontada pela interpretação do relevo local.
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As áreas de ocorrência improvável distribuídas pela AID e em toda a ADA do
empreendimento, ou seja, em parte significativa da área de estudo, são assinaladas
como regiões aplainadas (chapada) ou de vertentes de moderado gradiente, com
baixa

declividade,

de

substrato

litológico

não

aflorante

(extremamente

intemperizado), com espesso perfil de solo ou associado a neossolos ou latossolos
vermelho amarelos, onde boa parte é ocupada pelo manejo de eucaliptos. Para
essa classe foi aplicada distância média entre linhas de caminhamento superior a
100 m ou linhas únicas (área efetiva para prospecção possui faixa de 250 m de
largura), devido à maior amplitude do campo visual, proporcionado pelas
características composicionais da superfície como, por exemplo, ausência de
cobertura vegetal ou grau de antropização da área. Especificamente na ADA e em
pequenas porções das regiões noroeste e centro norte, não foi aplicada
sistematização de linhas de caminhamento por não apresentarem cobertura vegetal
(extenso campo visual), rocha aflorante ou qualquer outro atributo de potencial para
ocorrência de cavernas. Nessas áreas foram realizados voos com o auxílio de VANT
(drone) a 50 m e 200 m de altitude para feitura de imagens (fotos) que demonstrem
esses apontamentos (Figuras 34 a 38)
Levando-se em conta o campo visual médio a partir das linhas de caminhamento –
buffer de 100 m, desprezando as classes de potencial espeleológico, obtemos mais
de 90% de cobertura da prospecção espeleológica em área total de 1.549,26 ha
(área entre a ADA e AID). Ainda, o campo visual pode variar num mesmo
seguimento de linha de caminhamento dentro de uma mesma classe de potencial
espeleológico, o que pode gerar graficamente certo exagero. Aplicando buffer com
amplitude menor que 100 metros para a classe de baixo potencial, por exemplo, com
o intuito de demonstrar a efetividade do campo visual (Gráfico 6), temos:
•

Baixo potencial: a área total dessa classe é de 156,2 ha; foi simulado buffer de 75
m devido a variações da amplitude do campo visual dessa classe. Sendo assim, o
buffer de 75 m atingiu recobrimento superior a 100% ou 180,62 ha. Nessa classe
os buffers podem extrapolar os limites tanto da ADA como da AID pontualmente.
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Gráfico 6 – Área de recobrimento a partir do campo visual de acordo com o
potencial espeleológico.

Eventualmente, no caminhamento prospectivo, algumas imperfeições que se
caracterizam por pequenas lacunas na abrangência do campo visual podem ocorrer.
Sua existência não denota falha de execução do estudo, pois, determinadas
posições no terreno permitem atingir campo visual maior que o potencialmente
previsto, gerado com auxílio de software. As limitações da prospecção aqui realizada
estão relacionadas a capacidade de varredura a partir da malha de caminhamentos
proposta de acordo com a potencialidade espeleológica da área (metodologia) e do
proposito do estudo (busca de cavernas), não havendo a necessidade de “scanear”
a área completamente.

Outro aspecto que atenua a presença dessas lacunas é que determinados
compartimentos de paisagem da área de estudo, em significativa parte, não
apresentam vocação para ocorrência de cavidades naturais subterrâneas, seja por
sua dinâmica natural ou pelo uso antrópico. Exemplo dessa ordem engloba as áreas
ocupadas por eucaliptos. Todos esses espaços encontram-se no contexto de
ocorrência improvável para cavidades.
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E.1.6.6 – Resultados - Feições espeleológicas
Com a efetividade da cobertura da malha de caminhamento prospectivo, 3 (três)
feições espeleológicas foram registradas na área de estudo. Conjuntamente ao
caminhamento prospectivo foi elaborado inventário fotográfico sistemático com 112
(cento e doze) pontos de controle e pelo menos 12 (doze) imagens obtidas por
VANT (drone) em altitudes de 50 m e 200 m (nível do solo). As feições foram
numeradas de acordo com as siglas FF (Feição Fartura). Todas as feições estão
localizadas na AID do empreendimento (Figuras 39 e 40).

As feições exocársticas registradas estão localizadas predominantemente nas
porções centro leste e sudoeste da área de estudo, inseridos em substrato litológico
pertencente à Formação Três Marias, Subgrupo Paraopeba (calcarenito, arcóseo,
siltito, dolomito, ritmito e marga) e coberturas detrito-lateríticas ferruginosas, em
regiões avaliadas como de baixo potencial espeleogenético. Comumente estão
associadas a alta e média vertente, em afloramentos ou escarpas de pequenas
dimensões, com vegetação tipo savana (cerrado) no entorno. Possuem gênese
ligadas a processos dissolutivos associados a descontinuidades estruturais, como
bandamento e fraturas. Possuem desenvolvimento muito modestos, com projeção
horizontal entre 1,2 m e 4,1 m, ausência de depósitos químicos (espeleotemas) e
sedimentos clásticos predominantemente autóctones. Não possuem zona afótica, e
relativo à fauna nenhuma espécie foi observada. De maneira geral, todas as feições
encontram-se em bom estado de conservação.
.
A seguir a Tabela 13 demonstra os principais dados das feições levantadas para a
área e na sequência a descrição dos principais atributos espeleológicos,
levantamento topográfico e inventário fotográfico de cada uma. A projeção
horizontal, desenvolvimento linear, desnível e área para as feições espeleológicas
são aproximadas devido à precisão dos desenhos (BCRA-2C). Esta precisão do
desenho para as feições é sugerida (de acordo com) pela IS nº 08/2017
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Tabela 13 – Dados gerais das feições registrados para a área de estudo (01/02)
Numeração

Posição
Vertente

PH aproximado
(m)

543

Alta

499

Média

520

Alta

Classe

UTM E (1)

UTM N (1)

Altitude (m)

FF_01

Abismo

503459

8126546

FF_02

Arco

509379

8127590

FF_03
Abismo
502637
(1) Fuso: 23S e Datum: SIRGAS 2.000

8127703

DL aproximado
(m)

Desnível
aproximado (m)

4,1

4,5

4,8

1,2

1,35

0,1

1,7

1,95

3,9

Tabela 13 – Continuação. (02/02)
Área aproximado
(m²)

Altura
entrada (m)

Largura
entrada (m)

Litotipo

Depósitos químicos
(espeleotemas)

Direção azimutal
preferencial
desenvolvimento

Zona
afótica

Observação

FF_01

3,23

0,35

1,25

Calcarenito

-

263°

Não

-

FF_02

2,56

0,7

2

Laterita

-

327°

Não

-

FF_03

0,53

0,4

0,45

Calcarenito

-

34°

Não

-

Numeração
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FEIÇÃO FF_01 (Fotos 1 a 3 e Figura 41)
Inserção na Paisagem
A feição FF_01 está localizada no município de Buritizeiro, inserida no terço superior
vertente, na porção leste da área de estudo em AID. Está posicionada nas
coordenadas UTM E503459 / N8126546, na cota altimétrica de 543 m. Sua entrada
está a aproximadamente 68 metros a nordeste da estrada externa aos talhões de
eucalipto. Seu entorno é caracterizado por vegetação tipo cerrado em declividade
moderada e manejo de eucaliptos a montante de sua entrada.
Litologia e Geologia estrutural
A feição desenvolveu-se em litotipo tipo calcarenito do Subgrupo Paraopeba e sua
direção preferencial de desenvolvimento é 263° (azimute), ou seja, E/W.

Espeleometria
Esse pequeno abismo possui projeção horizontal aproximada de 4,1 metros,
desenvolvimento linear aproximado de 4,5 metros e desnível estimado de 4,8 m.
Apresenta área aproximada de 3,23 m².

Morfologia
A FF_01 apresenta padrão planimétrico retilíneo (sala única) e seu desenvolvimento
é concordante em relação à vertente. A entrada da feição possui aproximados 0,35
m de altura por 1,25 m de largura; as paredes e teto no interior são irregulares; piso
regular pouco inclinado.

Depósitos clásticos e orgânicos
Quanto aos sedimentos clásticos autóctones são representados por silte e argila. E
os sedimentos alóctones são compostos por matéria orgânica.
Depósitos químicos – Espeleotemas
Não foram observados depósitos químicos ou espeleotemas.
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Hidrologia
Quanto à hidrologia, no momento da visita não foi observado gotejamento ou
percolação.

Aspectos socioculturais
Não foram observados.
Bioespeleologia
Não há zona afótica. Não foi observado nenhum representante da fauna.
Estado de Conservação
Encontra-se em bom estado de conservação.
Outros aspectos
Não foram observados.

Fotos 1 a 3 - FEIÇÃO FF_01

Vista externa da entrada da feição FF_01.
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Morfologia

das paredes do

pequeno

abismo.

Entorno da entrada da feição.
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FEIÇÃO FF_02 (Fotos 4 a 7 e Figura 42)
Inserção na Paisagem
A feição FF_02 está localizada no município de Buritizeiro, inserida no terço
inferior da vertente, na porção centro leste da área de estudo em AID. Está
posicionada nas coordenadas UTM E509379 / N8127590, na cota altimétrica de
499 m. Sua entrada está a aproximadamente 220 metros noroeste da estrada
externa aos talhões de eucalipto. Seu entorno é caracterizado por vegetação tipo
cerrado em declividade moderada e manejo de eucaliptos a montante de sua
entrada.

Litologia e Geologia estrutural
A feição desenvolveu-se em litotipo laterítico e sua direção preferencial de
desenvolvimento é 327° (azimute), ou seja, noroeste. Cobertura detrito-laterítica
em processo avançado de desmantelamento.

Espeleometria
Este arco/ponte possui projeção horizontal aproximada de 1,2 metros,
desenvolvimento linear aproximado de 1,35 metros e desnível estimado de 0,1 m.
Apresenta área aproximada de 2,56 m².

Morfologia
A

FF_02

apresenta

padrão

planimétrico

em

forma

de

abrigo

e

seu

desenvolvimento é concordante em relação à vertente. A entrada da feição possui
aproximados 0,7 m de altura por 2 m de largura; as paredes e teto no interior são
irregulares; piso regular pouco inclinado.

Depósitos clásticos e orgânicos
Quanto aos sedimentos clásticos autóctones e alóctones, somente o primeiro é
observado.
Depósitos químicos – Espeleotemas
Não foram observados depósitos químicos ou espeleotemas.
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Hidrologia
Quanto à hidrologia, no momento da visita não foi observado gotejamento ou
percolação.
Aspectos socioculturais
Não foram observados.
Bioespeleologia
Não há zona afótica. Não foi observado nenhum representante da fauna.
Estado de Conservação
Encontra-se em bom estado de conservação.
Outros aspectos
Não foram observados.
Fotos 4 a 7 - FEIÇÃO FF_02

Vista externa da feição FF_02.

Morfologia tipo arco/ponte.

Vista externa da entrada da feição.

Parede lateral a entrada da feição.
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FEIÇÃO FF_03 (Fotos 8 e 9, Figura 43)
Inserção na Paisagem
A feição FF_03 está localizada no município de Buritizeiro, inserida no terço médio
da vertente, na porção sudoeste da área de estudo em AID, próximo ao limite com a
ADA. Está posicionada nas coordenadas UTM E502637 / N8127703, na cota
altimétrica de 520 m. Sua entrada está a aproximadamente 15 metros leste da
estrada externa aos talhões de eucalipto. Seu entorno é caracterizado por vegetação
tipo cerrado e manejo de eucaliptos a montante de sua entrada.
Litologia e Geologia estrutural
A feição desenvolveu-se em litotipo do Subgrupo Paraopeba – calcarenito, e sua
direção preferencial de desenvolvimento é 34° (azimute), ou seja, NE.
Espeleometria
Este abismo possui projeção horizontal aproximada de 1,7 metros, desenvolvimento
linear aproximado de 1,95 metros e desnível estimado de 3,9 m. Apresenta área
aproximada de 0,53 m².
Morfologia
A FF_03 apresenta padrão planimétrico retilíneo e seu desenvolvimento é
concordante em relação à vertente. A entrada da feição possui aproximados 0,40 m
de altura por 0,45 m de largura, o que inviabilizou a entrada do espeleólogo
totalmente para exploração.
Depósitos clásticos e orgânicos
Quanto aos sedimentos clásticos autóctones e alóctones, não puderam ser
observados.
Depósitos químicos – Espeleotemas
Não foram observados depósitos químicos ou espeleotemas.
Hidrologia
Quanto à hidrologia, no momento da visita não foi observado gotejamento ou
percolação.
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Aspectos socioculturais
Não foram observados.
Bioespeleologia
Não foi observado nenhum representante da fauna.
Estado de Conservação
Encontra-se em bom estado de conservação.
Outros aspectos
Não foram observados.

Fotos 8 e 9 - FEIÇÃO FF_03

Vista externa da entrada da feição FF_03.

Vista do inferior da feição: paredes
irregulares.
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E.1.6.7 - Pontos de controle: registro fotográfico sistemático
Associado ao caminhamento prospectivo foi realizado levantamento fotográfico
sistemático através de registros panorâmicas e pontuais das principais características de
cada porção da área de estudo “Fazenda Fartura”, em sua Área Diretamente Afetada e
principalmente sua Área de Influência Direta (buffer de 250 metros - espeleologia). O
intuito é o de evidenciar o contexto litológico através de registros de possíveis rochas
aflorantes; a dinâmica da paisagem, sobretudo sua compartimentação (chapada, vales,
encostas e planícies fluviais); cursos d’água tanto perene como sazonais, efêmeros ou
intermitentes; áreas de floresta estacional (mata ciliar), campo cerrado, cerrado, entre
outros. Esses pontos de controle ilustram o potencial apontado e também auxiliam na
exposição das eventuais lacunas geradas pelo caminhamento prospectivo, advindas do
forte processo de antropização ao longo da área de chapada (manejo de eucaliptos) e
adjacências, que alteram a cobertura superficial pedológica e possibilita amplo campo
visual.

A seguir a Tabela 14 mostra a localização geográfica dos 112 (cento e doze) pontos de
controle levantados, representados em mapa. Na sequência fotos, descrição e legenda.
Os mapas dispostos após a descrição dos pontos de controle ilustram os pontos de
controle e o caminhamento prospectivo, onde os registros fotográficos foram realizados
Fotos 10 a 128 e Figuras 44 e 45)
Tabela 14 – Pontos de controle e suas respectivas localizações na Fazenda Fartura
(Fuso: 23S e Datum: SIRGAS 2.000)
Pontos de controle

Data

UTM E

UTM N

Altitude (m)

PC_01

16/10/2019

501885

8127687

482

PC_02

16/10/2019

501746

8128941

491

PC_03

16/10/2019

501636

8128458

478

PC_04

16/10/2019

501830

8128099

488

PC_05

16/10/2019

502097

8127164

496

PC_06

17/10/2019

502276

8126256

503

PC_07

17/10/2019

502552

8126259

494

PC_08

17/10/2019

502609

8126213

496

PC_09

17/10/2019

502817

8125660

517

PC_10

17/10/2019

503168

8125505

518

PC_11

17/10/2019

503913

8125700

533

PC_12

17/10/2019

504202

8126445

536
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Pontos de controle

Data

UTM E

UTM N

Altitude (m)

PC_13

17/10/2019

503537

8126405

547

PC_14

17/10/2019

503065

8126722

527

PC_15

17/10/2019

503915

8126279

538

PC_16

18/10/2019

502181

8129326

485

PC_17

18/10/2019

502504

8129069

500

PC_18

18/10/2019

503651

8128782

531

PC_19

18/10/2019

503703

8128693

524

PC_20

18/10/2019

504907

8128984

542

PC_21

18/10/2019

504760

8129009

540

PC_22

18/10/2019

503522

8128569

532

PC_23

18/10/2019

502299

8129926

498

PC_24

19/10/2019

503929

8128360

531

PC_25

19/10/2019

503164

8128738

509

PC_26

19/10/2019

502399

8130706

489

PC_27

19/10/2019

503290

8130216

516

PC_28

19/10/2019

503538

8129848

544

PC_29

19/10/2019

503617

8129726

548

PC_30

19/10/2019

503653

8129655

546

PC_31

19/10/2019

503738

8129523

552

PC_32

19/10/2019

503790

8129453

553

PC_33

19/10/2019

502180

8130858

486

PC_34

19/10/2019

501869

8130486

493

PC_35

19/10/2019

501512

8129825

492

PC_36

19/10/2019

502044

8130568

489

PC_37

22/10/2019

506730

8130088

518

PC_38

22/10/2019

506461

8129901

530

PC_39

22/10/2019

506508

8129881

530

PC_40

22/10/2019

506676

8129628

511

PC_41

22/10/2019

506404

8129608

525

PC_42

22/10/2019

506335

8129590

526

PC_43

22/10/2019

506088

8129219

522

PC_44

22/10/2019

505676

8129389

535

PC_45

22/10/2019

505898

8129255

524

PC_46

23/10/2019

507343

8129531

506

PC_47

23/10/2019

507212

8129499

511

PC_48

23/10/2019

507152

8129656

497

PC_49

23/10/2019

506947

8129491

516

PC_50

23/10/2019

506534

8129155

519

PC_51

23/10/2019

506395

8129038

522

PC_52

23/10/2019

505947

8128739

543

PC_53

23/10/2019

505809

8128683

541

PC_54

23/10/2019

506236

8129184

507

PC_55

23/10/2019

506620

8129381

495
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Pontos de controle

Data

UTM E

UTM N

Altitude (m)

PC_56

24/10/2019

511494

8127053

471

PC_57

24/10/2019

511663

8127112

478

PC_58

24/10/2019

510686

8125420

503

PC_59

24/10/2019

510706

8125142

506

PC_60

24/10/2019

510430

8124985

522

PC_61

24/10/2019

510145

8124792

517

PC_62

24/10/2019

510681

8124363

502

PC_63

24/10/2019

511226

8124668

496

PC_64

25/10/2019

510341

8126330

477

PC_65

25/10/2019

510507

8126567

479

PC_66

25/10/2019

511515

8127313

482

PC_67

25/10/2019

511619

8127501

480

PC_68

25/10/2019

511351

8127859

473

PC_69

25/10/2019

510718

8128625

468

PC_70

25/10/2019

510435

8128342

473

PC_71

25/10/2019

510421

8128176

473

PC_72

25/10/2019

510195

8128017

479

PC_73

26/10/2019

510101

8126176

481

PC_74

26/10/2019

509644

8126185

491

PC_75

26/10/2019

510355

8125871

502

PC_76

26/10/2019

510464

8125315

503

PC_77

26/10/2019

511458

8125343

495

PC_78

26/10/2019

511869

8126038

496

PC_79

26/10/2019

512210

8126431

469

PC_80

26/10/2019

511551

8127015

476

PC_81

29/10/2019

510192

8128627

463

PC_82

29/10/2019

510051

8128271

468

PC_83

29/10/2019

509566

8127984

486

PC_84

29/10/2019

509454

8127891

492

PC_85

29/10/2019

509462

8127622

490

PC_86

29/10/2019

509216

8127998

497

PC_87

29/10/2019

508440

8128484

502

PC_88

29/10/2019

507859

8128439

496

PC_89

29/10/2019

508150

8129687

478

PC_90

29/10/2019

508837

8129708

480

PC_91

29/10/2019

510041

8128733

480

PC_92

30/10/2019

509250

8126282

500

PC_93

30/10/2019

508997

8126615

524

PC_94

30/10/2019

509121

8127293

521

PC_95

30/10/2019

509238

8127412

505

PC_96

30/10/2019

509131

8126564

519

PC_97

30/10/2019

509372

8126406

510

PC_98

31/10/2019

507618

8128059

493
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Pontos de controle

Data

UTM E

UTM N

Altitude (m)

PC_99

31/10/2019

507311

8128070

508

PC_100

31/10/2019

506981

8127871

514

PC_101

31/10/2019

506291

8127121

528

PC_102

31/10/2019

505980

8127215

551

PC_103

31/10/2019

505865

8127286

556

PC_104

31/10/2019

505968

8127368

552

PC_105

01/11/2019

502360

8128802

489

PC_106

01/11/2019

502988

8127496

529

PC_107

01/11/2019

502910

8127913

520

PC_108

01/11/2019

502833

8128164

521

PC_109

02/11/2019

508755

8128867

485

PC_110

04/11/2019

505234

8127279

557

PC_111

04/11/2019

504892

8127530

558

PC_112

04/11/2019

504413

8127353

543

PC_01
Ponto de controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em AID, onde é
observada estrada em meio a vegetação seca. Vertente associada ao Ribeirão das
Lajes. Amplo campo visual e superfície regular; ocorrência improvável para cavidades.

Foto 10 – Cobertura pedológica exposta e
vegetação seca. Porção SW da AID. Visada da
foto NW.
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PC_02
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em AID, onde instalase cobertura vegetal do tipo cerrado, associados a drenagem Ribeirão das Lajes.
Significativo campo visual em área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 11 – Cerrado. Visada da foto NW.

PC_03
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, próximo ao limite da
propriedade, na calha da drenagem Ribeirão das Lajes. Presença de água. Área de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 12 – Ribeirão das Lajes Visada foto
NW.
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PC_04
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em AID, onde instalase cobertura vegetal do tipo cerrado (seco), associado a vertente do Ribeirão das Lajes.
Significativo campo visual em área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 13 – Solo exposto entre meio a
vegetação ressequida. Visada foto SE.

PC_05
Ponto de controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em área de terceiro
contida na AID, em terreno modificado para manejo de cultura. Vertente associada ao
Ribeirão das Lajes. Amplo campo visual em área de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 14 – Cobertura pedológica exposta para
manejo de cultura. Porção SW da área.
Visada foto SSW.
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PC_06
Amplo campo visual em área (planície) de inundação do Ribeirão das Lajes. Ponto de
controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em AID. Amplo campo visual
em área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 15 – Amplo campo visual
associado a planície de inundação
do Ribeirão das Lajes. Visada foto
NE.

PC_07
Ponto de controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em AID, onde
instala-se cobertura vegetal do tipo cerrado e afloram rochas plano paralelas
horizontalizadas em ruptura de encosta, pertencentes ao Subgrupo Paraopeba
(calcarenito, arcóseo, dolomito, siltito, folhelho, argilito, ritmito e marga. Apesar dos
litotipos serrem relacionados a alta potencialidade para ocorrência de cavernas, nessa
região não foi observada qualquer predisposição para processos de carstificação e
espeleologia.

Foto 16 – Litotipos aflorantes do
Subgrupo Paraopeba. Porção SW
da área de estudo. Visada foto
SE.

172
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

PC_08
Ponto de controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em AID, onde
afloram rochas plano paralelas horizontalizadas em ruptura de encosta, pertencentes ao
Subgrupo Paraopeba (calcarenito, arcóseo, dolomito, siltito, folhelho, argilito, ritmito e
marga. Apesar dos litotipos serrem relacionados a alta potencialidade para ocorrência de
cavernas, nessa região não foi observada qualquer predisposição para processos de
carstificação e espeleologia.

Foto 17 – Detalhe do litotipo.

PC_09
Amplo campo visual em área de represamento de drenagem. Ponto de controle
localizado na porção sul/sudoeste da área de estudo, em terreno de terceiro contido na
AID, onde observamos solo exposto em área de ocorrência improvável para
espeleologia.
Foto

18

–

Aspecto

da

superfície do solo observado
nessa região. Visada foto SE.
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PC_10
Ponto de controle localizado na porção sul/sudoeste da área de estudo, em terreno de
terceiro contido na AID, em fragmento vegetacional do tipo cerrado. Significativo campo
visual em área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto

19

fragmento

–
de

Interior

do

vegetação:

amplo campo visual. Visada
foto NE.

PC_11
Amplo campo visual associado a área de pastagem. Ponto de controle localizado na
porção sul/sudoeste da área de estudo, em terreno de terceiro contido na AID. Área de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 20 – Amplo campo visual
associado a pastagem. Visada
foto SE.

.
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PC_12
Ponto de controle localizado na porção sul/sudoeste da área de estudo, em AID, em
meio a vegetação tipo cerrado ressequido. Significativo campo visual em área de baixo
potencial para espeleologia; superfície regular.

Foto 21 – Vegetação seca esparsa.
Visada foto E.

PC_13
Ponto de controle localizado na porção sul/sudoeste da área de estudo, em AID, onde
observamos exposição de litotipos do Subgrupo Paraopeba em ruptura de encosta.
Canalículo gerado entre planos de acamamento da rocha. Dimensões: 1 metro de
profundidade; 0,4 metros de altura por 0,5 metros de largura.

Não foram registrados

outros tipos de feições no entorno desse ponto; região de baixo potencial espeleológico.

Foto 22 – Afloramento associado a ruptura de
relevo (pequena escarpa). Visada foto S.

Foto 23 – Detalhe canalículo presente no
afloramento.
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PC_14
Ponto de controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em área contida na
AID, onde observamos vegetação seca em área de baixo potencial para espeleologia;
superfície regular.

Foto 24 – Aspecto da vegetação. Visada
foto NW.

PC_15
Ponto de controle localizado na região sudoeste da área de estudo, em área contida na
AID, nas adjacências de APP; região com vegetação tipo cerrado em superfície
aplainada; baixo potencial espeleológico.

Foto 25 – Aspecto da vegetação. Visada
foto W.
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PC_16
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em APP contida na
AID, onde observamos exposição de solo do tipo latossolo vermelho amarelo em
drenagem sazonal/efêmera. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 26 – Espeço perfil pedológico.
Visada foto SE.

PC_17
Significativo campo visual em área de pastagem em contato com o cerrado. Ponto de
controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em AID; superfície regular em
área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 27 – Aspecto da vegetação e campo
visual. Visada foto ENE.
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PC_18
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida na
AID. Vegetação tipo cerrado associada a região de cabeceira de drenagem. Área de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 28 – Aspecto da vegetação e
regularidade da superfície. Visada foto S.

PC_19
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida na
AID, próximo ao ponto anterior. Vegetação tipo cerrado associada a região de cabeceira
de drenagem. Área de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 29 – Árvores isoladas associadas a
gramíneas. Visada da foto NE.
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PC_20
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida na
AID. Vegetação tipo cerrado associada a fragmento vegetacional. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície regular e representativo campo visual.

Foto 30 – Aspecto da vegetação e campo
visual. Visada foto W.

PC_21
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida na
AID. Vegetação tipo cerrado associada a fragmento vegetacional em sua porção central.
Área de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular e representativo
campo visual.

Foto 31 – Porção contida no centro do
fragmento florestal: amplo campo visual.
Visada foto NW.
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PC_22
Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida na
AID. Vegetação tipo cerrado esparso. Área de ocorrência improvável para espeleologia;
superfície regular e representativo campo visual.

Foto 32 – Vegetação e campo visual.
Visada foto W.

PC_23
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em fragmento
florestal contido na ADA. Vegetação tipo cerrado esparso com árvores parcialmente
secas. Área de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular e significativo
campo visual.

Foto 33 – Aspeto da vegetação e
superfície. Visada foto WSW.

180
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

PC_24
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, no limite entre ADA
e AID, em cabeceira de drenagem. Vegetação tipo cerrado associada; área de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto

34

–

Vegetação

associada

a

cabeceira de drenagem. Visada foto NW.

PC_25
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção contida
na AID, associado a vertente de drenagem. Vegetação tipo cerrado esparso; área de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície cascalhosa (detrito-laterítica) com
declividade moderada e representativo campo visual.

Foto 35 – Vegetação esparsa. Visada foto

Foto

NW.

ferruginosa (detalhe).

36

–

Superfície

detrítica

181
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura - Buritizeiro - MG

PC_26
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida

na

AID.

Vegetação

tipo

cerrado

esparso

associada

a

drenagem

sazonal/efêmera. Área de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular e
representativo campo visual.

Foto 37 – Aspecto da vegetação e
topografia. Visada foto E.

PC_27
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida na AID. Vegetação alterada associada ao eixo da drenagem. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície de declividade moderada.

Foto 38 – Aspecto do vale de drenagem.
Visada foto SE.
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PC_28
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida na AID. Vegetação alterada associada a drenagem. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície de declividade moderada e significativo campo
visual.

Foto 39 – Encosta e vegetação “rala”.
Visada foto SW.

PC_29
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida na AID. Vegetação alterada associada a drenagem. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície de declividade moderada.

Foto 40 – Aspecto da vegetação. Visada
foto NE.
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PC_30
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida na AID. Vegetação alterada associada à cabeceira de drenagem. Área de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular; campo visual.

Foto 41 – Superfície regular e campo
visual. Visada da foto NE.

PC_31
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de APP
contida na AID. Vegetação alterada associada à cabeceira de drenagem. Área de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 42 – Aspecto da vegetação. Visada
foto NE.
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PC_32
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção contida
na AID. Vegetação alterada associada à cabeceira de drenagem. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície de declividade moderada.

Foto 43 – Cabeceira de drenagem.
Visada foto NW.

PC_33
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção contida
na AID. Vegetação tipo cerrado ao fundo em contato com área de superfície exposta.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; superfície de aplainada e amplo
campo visual.

Foto 44 – Contato entre área exposta
com vegetação. Visada foto ENE.
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PC_34
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção contida
na AID, na drenagem Ribeirão das Lajes; presença de água. Vegetação tipo ciliar. Área
de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 45 – Ribeirão das Lajes. Visada foto
NW.

PC_35
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção de
terreno de terceiro contido na AID. Pastagem em contato com vegetação ciliar do
Ribeirão das Lajes. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 46 – Contato entre pastagem e
vegetação ciliar. Visada foto SW.
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PC_36
Ponto de controle localizado na porção noroeste da área de estudo, em porção contida
na AID. Vegetação associada ao Ribeirão das Lajes. Área de ocorrência improvável para
espeleologia; superfície regular.

Foto 47 – Aspecto da vegetação e campo
visual. Visada foto NE.

PC_37
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Vegetação arbustiva associada a encosta de baixa declividade. Área de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto

48

–

Vegetação

arbustiva

e

gramíneas. Visada foto SW.
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PC_38
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Material detrito-laterítico associado cobertura superficial. Área de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 49 – Material detrítico associado a
superfície.

PC_39
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Vegetação arbustiva associada a encosta de baixa declividade. Área de
ocorrência improvável para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 50 – Amplo campo visual. Visada
foto NE.
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PC_40
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em encosta de
drenagem em porção contida na AID. Vegetação ciliar associada a vertente de baixa
declividade. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 51 – Cobertura superficial em
declividade. Visada foto WSW.

PC_41
Cascalhos fluviais expostos em drenagem intermitente, espessura da ordem de 3
metros. Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em
encosta de drenagem em porção contida na AID. Vegetação esparsa associada a
vertente de baixa declividade. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 52 – Cascalhos fluviais. Visada foto
SW.
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PC_42
Contato entre cascalhos fluviais do paleo rio São Francisco e siltitos com laminação
plano paralela. Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo,
em encosta de drenagem em porção contida na AID. Solo exposto associado a vertente
de baixa declividade. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 53 – Cobertura detrítica. Visada foto
S.

PC_43
Drenagem intermitente/efêmera esculpida sobre argilitos de laminação plano paralela.
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em encosta de
drenagem em porção contida na AID. Área de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 54 – Encosta com litotipos aflorando.
Visada foto SW.
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PC_44
Erosão moderada junto à cabeceira de drenagem; alguns materiais pedogenizados
(cascalhos e/ou argilitos). Ponto de controle localizado na porção centro norte da área
de estudo, em encosta de cabeceira de drenagem em porção contida na AID; solo do
tipo latossolo vermelho amarelo exposto. Área de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 55 – Exposição de solo associado a
cabeceira de drenagem. Visada foto NW.

PC_45
Argilitos expostos ao longo de drenagem intermitente/efêmera. Ponto de controle
localizado na porção centro norte da área de estudo, em drenagem contida na AID;
exposição de litotipos do Subgrupo Paraopeba. Área de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 56 – Afloramento de litotipos em
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drenagem. Visada foto S.

PC_46
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Vegetação observada no alto de cristas e superfícies planas. Área de
ocorrência improvável para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 57 – Vegetação, superfície regular e
campo visual. Visada foto NW.

PC_47
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Cabeceira de drenagem em franca dissecação; exposição de argilitos
alterados, cascalhos fluviais com fragmentos de laterita arredondados; vegetação
arbustiva proporcionando amplo campo visual. Área de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 58 – Aspecto da vegetação que
proporciona amplo campo visual. Visada foto
N.
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PC_48
Exposição de argilitos com laminação plano paralelo junto a margem de drenagem
intermitente. Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em
porção contida na AID. Cabeceira de drenagem em franca dissecação; exposição de
argilitos alterados, cascalhos fluviais com fragmentos de laterita arredondados. Apesar
do litotipo aflorante, consideramos como área de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 59 – Exposição de litotipos
do Subgrupo Paraopeba. Visada
foto NNE.

PC_49
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Associação vegetacional observada no sistema de tributários que
formam a cabeceira de drenagem principal do vale; cerrado nos interflúvios e
“taboquinha” nos talvegues. Área de ocorrência improvável para espeleologia;
significativo campo visual.
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Foto

60

–

Aspecto

da

vegetação. Visada da foto SW.

PC_50
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Superfície plana constituída por cascalhos fluviais cimentados de
maneira incipientemente: laterita. Área de ocorrência improvável para espeleologia;
significativo campo visual.

Foto 61 – Superfície detrítica e amplo
campo visual. Visada da foto SW.

PC_51
Cimentação laterítica sobre cascalhos fluviais constituindo superfície aplainada (platô
laterítico), em processo avançado de desmantelamento. Ponto de controle localizado na
porção centro norte da área de estudo, em porção contida na AID. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; significativo campo visual.
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Foto 62 – Cobertura de solo laterizada
em desmantelamento. Visada foto SE.

PC_52
Mosaico de cascalho constituído por grânulos e seixos de origem fluvial além de laterita,
associada a alta vertente – topo. Ponto de controle localizado na porção centro norte da
área de estudo, em porção contida na AID. Área de ocorrência improvável para
espeleologia; expressivo campo visual.

Foto

63

–

Material

detrito-laterítico

encontrada neste ponto. Visada foto SW.

PC_53
Depósitos fluviais arenosos relacionados ao curso do paleo rio São Francisco com
cimentação incipiente; agilização secundaria (pleistoceno?). Ponto de controle localizado
na porção centro norte da área de estudo, em porção contida na AID. Área de ocorrência
improvável para espeleologia; expressivo campo visual.
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Foto

64

–

Cobertura

pedológica

paleo

Foto 65 – Detalhe perfil sedimentar.

Sanfranciscana. Visada foto S.

PC_54
Siltitos pertencentes ao Subgrupo Paraopeba expostos as margens de drenagem. Ponto
de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção contida na
AID. Área de ocorrência improvável para espeleologia apesar de apresentar rocha
aflorante.

Foto 66 – Exposição de litotipo em
drenagem. Visada foto NE.

PC_55
Aspecto geral do canal esculpido em litotipos do Subgrupo Paraopeba em drenagem.
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em porção
contida na AID. Área de ocorrência improvável para espeleologia mesmo apresentando
rocha aflorante.
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Foto 67 – Litotipos do Subgrupo Paraopeba
aflorantes em drenagem. Visada foto NE.

PC_56
Aspecto geral de canal intermitente entalhado na planície de inundação esquerda do rio
São Francisco. Ponto de controle localizado na porção leste da área de estudo, em área
contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 68 – Drenagem na porção leste da
área de estudo. Visada foto NE.

PC_57
Vegetação degradada em regeneração. Árvores caídas com cipós e “taquaras”
inviabilizando caminhamento. Ponto de controle localizado na porção leste da área de
estudo, em área contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.
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Foto 69 – Aspecto da vegetação:
imposição
de
dificuldades
no
caminhamento prospectivo. Visada foto
NNE.
PC_58
Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, entre o limite da ADA
com a AID. Contraste entre áreas destinadas ao manejo de eucaliptos e vegetação ciliar
de drenagem. Região de ocorrência improvável para espeleologia. Amplo campo visual
em superfície regular.

Foto 70 – Contato abrupto entre área
consolidada e vegetação de APP. Visada foto
ENE.

PC_59
Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, entre o limite da ADA
com a AID. Extenso processo erosivo entalhando depósitos fluviais e argilitos com
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laminação plano paralelas. Região de ocorrência improvável para espeleologia.
Expressivo campo visual em superfície regular.

Foto 71 – Processo erosivo e vegetação.
Visada foto SW.

PC_60
Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, entre o limite da ADA
com a AID. Vegetação desenvolvida sobre terraços de cascalhos fluviais correlatas ao
rio São Francisco. Região de ocorrência improvável para espeleologia; superfície
regular.

Foto 72 – Aspecto da vegetação. Visada foto
SE.

PC_61
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Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em área contida na
AID. Vegetação esparsa sobre depósitos cascalhosos; possível influência de
inundações. Região de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 73 – Região plana e vegetação
esparsa. Visada foto SW.

PC_62
Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em área contida na
AID. Canal intermitente entalhado sobre depósitos detríticos correlatos ao paleo São
Francisco; detalhe do cascalho fluvial e sedimentos, observados nas margens. Região
de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 74 – Drenagem intermitente. Visada

Foto 75 – Detalhe material clástico em

foto SE.

depósito fluvial.

PC_63
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Aspecto geral da paisagem no contexto dos depósitos detríticos: vegetação degrada por
pecuária. Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em terreno
de terceiro contido na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; amplo
campo visual.

Foto 76 – Amplo campo visual e aspecto da
vegetação. Visada foto N.

PC_64
Espessa camada de depósitos fluviais expostos por drenagem intermitente. Ponto de
controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em área contida na AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 77 – Depósito sedimentar exposto
em drenagem. Visada foto NE.

PC_65
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Estrutura de corte e preenchimento de canal; fragmentos de siltito laminado na feição de
canal entrecortando sedimento areno-argiloso, possivelmente de planície de inundação.
Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em drenagem,
localizada em área contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 78 – Perfil expondo morfologia de
um paleocanal.

PC_66
Ponto de controle localizado na porção leste da área de estudo, em área contida na AID.
Vegetação associada a interflúvios. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 79 – Aspecto da vegetação. Visada
foto NNE.

PC_67
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Compartimento do relevo suscetível a inundações sob linha de distribuição de energia.
Ponto de controle localizado na porção leste da área de estudo, em área contida na AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 80 – Região aplainada com amplo
campo visual. Visada da foto SE.

PC_68
Cano abandonada em região suscetível a inundação. Ponto de controle localizado na
porção leste da área de estudo, em APP contida na AID. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 81 – Canoa abandonada em local
inundável. Visada foto NE.
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PC_69
Planície de inundação da margem esquerda do rio São Francisco. Ponto de controle
localizado na porção nordeste da área de estudo, em APP contida na AID. Região de
ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular e amplo campo visual.

Foto 82 – Área correspondente a planície de
inundação do São Francisco. Visada foto NE.

PC_70
Porcão superior de drenagem intermitente/efêmera, em APP estreita pela qual é
possível observar a estrada do outro lado. Relevo com baixo grau de dissecação. Ponto
de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em APP contida na AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular.

Foto 83 – Visão por meio de vegetação
associada a APP. Visada foto W.
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PC_71
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em APP contida na
AID. Compartimento suscetível a inundações. Região de ocorrência improvável para
espeleologia; superfície regular e amplo campo visual.

Foto

84

–

Aspecto

drenagem

intermitente. Visada foto SW.

PC_72
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em APP contida na
AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; superfície regular e amplo
campo visual.

Foto 85 – Campo visual em área de APP.
Visada foto SW.
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PC_73
Exposição de sedimentos fluviais arenosos com espessura da ordem de 3 metros
associado a drenagem. Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de
estudo, em APP contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 86 – Pacote sedimentar exposto em
drenagem. Visada foto N.

PC_74
Exposição de sedimentos fluviais arenosos com espessura da ordem de 1 metro
associado a drenagem. Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de
estudo, em APP contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 87 – Drenagem intermitente e
exposição de sedimentos. Visada foto
NW.
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PC_75
Superfície de aplanamento sobre depósitos fluviais areno cascalhosos, sustentada por
laterita incipiente com espessura <10 cm. Ponto de controle localizado na porção
sudeste da área de estudo, em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 88 – Material detrítico superficial.
Visada foto SE.

PC_76
Segmento intermediário de drenagem intermitente; exposição de sedimento. Ponto de
controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em APP contida em AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 89 – Aspecto no canal da drenagem.
Visada foto ENE.
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PC_77
Aspecto da vegetação na transição entre chapada e planície de inundação. Ponto de
controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em terreno de terceiro contido
em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; expressivo campo visual.

Foto

90

–

Aspecto

da

vegetação

associada a drenagem. Visada foto E.

PC_78
Pastagem associada a área de planície de inundação do rio São Francisco. Ponto de
controle localizado na porção sudeste da área de estudo, em terreno de terceiro contido
em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; expressivo campo visual.

Foto 91 – Vegetação substituída. Visada
da foto NE.

PC_79
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Ruinas de uma casa; vegetação convertida para pastagem na planície de inundação do
rio São Francisco. Ponto de controle localizado na porção sudeste da área de estudo,
em terreno de terceiro contido em AID. Região de ocorrência improvável para
espeleologia; expressivo campo visual.

Foto 92 – Área coberta por pastagem em
terreno de terceiro. Visada foto N.

PC_80
Aspecto da vegetação na transição entre chapada e planície de inundação. Ponto de
controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em AID. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; espesso perfil de solo.

Foto 93 – Aspecto da vegetação. Visada
foto S.

PC_81
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Vegetação antropizada dificultando o caminhamento em área de ocorrência improvável;
plenitude de relevo podendo ser evidenciada pela estrada. Ponto de controle localizado
na porção nordeste da área de estudo, em APP contida na AID. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; espesso perfil de solo.

Foto 94 – Aspecto da vegetação. Visada

Foto 95 – Estrada entre talhão e APP.

foto SW.

Visada da foto NE.

PC_82
Vegetação associada a canal de drenagem; seu entalhe promove a exposição de
sedimentos/solo. Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em
APP contida na AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; espesso perfil
de solo.

Foto 96 – Drenagem intermitente. Visada
foto SW.
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PC_83
Processo de erosão laminar e em sulco expondo relictos de laterita; podem ser
concreções no tamanho bloco. Ponto de controle localizado na porção centro leste da
área de estudo, em APP contida na AID. Região de ocorrência improvável para
espeleologia; amplo campo visual.

Foto 97 – Processo erodido em superfície
desnuda. Visada foto S.

PC_84
Ravina erosiva junto à cabeceira de drenagem expondo sedimentos fluviais cenozoicos
e argilitos com laminação plano paralela. Ponto de controle localizado na porção centro
leste da área de estudo, em APP contida na AID. Região de baixo potencial para
espeleologia; amplo campo visual.

Foto 98 – Superfície clástica. Visada foto
SW.
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PC_85
Crosta laterítica com espessura inferior a 10 cm sendo desmantelada por erosão
remontante. Ponto de controle localizado na porção centro leste da área de estudo, em
APP contida na AID. Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 99 – Porção extensa sem cobertura

Foto 100 – Detalhe de cobertura laterítica

vegetativa e amplo campo visual. Visada foto

sendo desmantelada.

SW.

PC_86
Platô de laterita com as feições colunares decorrentes de erosão hídrica (escorrimento e
gotejamento). Ponto de controle localizado na porção centro leste da área de estudo, em
área contida na AID. Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 101 – Cobertura laterítica em
processo de desmantelamento. Visada
foto E.
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PC_87
Vegetação associada a drenagem intermitente. Ponto de controle localizado na porção
centro sul da área de estudo, em área contida na AID. Região de ocorrência improvável
para espeleologia.

Foto 102 – Vegetação associada a
drenagem. Visada foto W.

PC_88
Drenagem com exposição de neossolos flúvicos sobre sedimentos fluviais. Ponto de
controle localizado na porção centro sul da área de estudo, em área de APP contida na
AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; espesso perfil de solo.

Foto

103

–

Exposição

se

solo/sedimentos. Visada foto NE.
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PC_89
Ponto de controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em APP contida
na AID, próximo ao rio São Francisco em sua margem esquerda. Exposição de litotipo
do Subgrupo Paraopeba. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 104 – Exposição de litotipo em
drenagem. Visada foto NE.

PC_90
Região aplainada associada a planície de inundação do rio São Francisco. Ponto de
controle localizado na porção centro norte da área de estudo, em APP contida na AID,
próximo ao rio São Francisco em sua margem esquerda. Região de ocorrência
improvável para espeleologia.

Foto 105 – Superfície aplainada próxima
ao rio São Francisco. Visada foto NE.
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PC_91
Região aplainada associada a planície de inundação do rio São Francisco. Ponto de
controle localizado na porção centro norte da área de estudo, próximo a APP contida na
AID, na margem esquerda do rio São Francisco. Região de ocorrência improvável para
espeleologia.

Foto 106 – Região aplainada associada a
margem esquerda do rio São Francisco.
Visada foto ESE.

PC_92
Aspecto da vegetação associada a drenagem. Ponto de controle localizado na porção
nordeste da área de estudo, em APP contida na AID. Região de baixo potencial para
espeleologia.

Foto 107 – Vegetação associada a
drenagem. Visada foto W.
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PC_93
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em AID. Vegetação
esparsa recorrente em área de interflúvio. Região de baixo potencial para espeleologia;
amplo campo visual.

Foto 108 – Vegetação esparsa em
interflúvio. Visada foto NW.

PC_94
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em AID. Constatase ravina erosiva junto à cabeceira de drenagem; material detrítico em superfície.
Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 109 – Processo erosivo instalado na
vertente. Visada foto N.
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PC_95
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em AID. Exposição
de crostas lateríticas residuais em ravina junto à cabeceira de drenagem; material
detrítico em superfície. Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo
visual.

Foto

110

–

Crosta

detrito-laterítica.

Visada foto S.

PC_96
Ponto de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em porção contida
em AID. Drenagem intermitente com cobertura vegetal tipo arbustiva; possível neossolo.
Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo visual.

Foto

111

–

Vegetação

esparsa

e

arbustiva. Visada foto SE.
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PC_97
Blocos de lateritas expostos nos flancos e no talvegue de drenagem intermitente. Ponto
de controle localizado na porção nordeste da área de estudo, em porção contida em
AID. Região de baixo potencial para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 112 – Drenagem e material detrítico.
Visada foto NW.

PC_98
Ponto de controle localizado na porção centro sul da área de estudo, em porção contida
em AID. Drenagem intermitente com exposição de solo/sedimento em seu talvegue.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; significativo campo visual.

Foto 113 – Drenagem intermitente /
efêmera. Visada foto NE.
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PC_99
Ponto de controle localizado na porção centro sul da área de estudo, em porção contida
em AID. Interflúvio, relevo aplainado e vegetação esparsa. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; expressivo campo visual.

Foto 114 – Região aplainada associada
ao terço superior da vertente. Visada foto
W.

PC_100
Processo erosivo (sulcos) expondo fragmentos de laterita, sedimentos fluviais e argilitos
laminados alterados. Ponto de controle localizado na porção centro sul da área de
estudo, em porção contida em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia;
expressivo campo visual.

Foto 115 – Sulcos erosivos expondo
cobertura superficial. Visada foto SW.
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PC_101
Processo erosivo (sulcos) expondo fragmentos de laterita, sedimentos fluviais e argilitos
laminados alterados. Ponto de controle localizado na porção centro sul da área de
estudo, em porção contida em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia;
expressivo campo visual.

Foto

116

–

Sulcos

erosivos

expondo

cobertura superficial. Ao fundo vegetação
adensada. Visada foto NW.

PC_102
Exposição de solo junto à cabeceira de drenagem contornada pela estrada. Ponto de
controle localizado na porção centro sul da área de estudo, em porção contida em AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; significativo campo visual.

Foto 117 – Vegetação seca e esparsa.
Visada foto SE.
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PC_103
Exposição de solo junto à cabeceira de drenagem evidenciando material detrítico em
superfície. Ponto de controle localizado na porção centro sul da área de estudo, em
porção contida em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia; significativo
campo visual.

Foto 118 – Cabeceira de drenagem e material

Foto 119 – Detalhe do pavimento detrítico.

superficial detrítico. Visada foto NE.

PC_104
Cabeceira de drenagem próximo a estrada. Ponto de controle localizado na porção
centro sul da área de estudo, em porção contida em AID. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; espesso perfil de solo.

Foto

120

–

Aspecto

cabeceira

de

drenagem. Visada foto NE.
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PC_105
Drenagem efêmera/intermitente entalhada sobre solo. Ponto de controle localizado na
porção oeste da área de estudo, em porção contida em AID. Região de ocorrência
improvável para espeleologia; espesso perfil de solo.

Foto 121 – Calha seca de drenagem.
Visada foto SE.

PC_106
Cabeceira de drenagem efêmera/intermitente entalhada sobre solo e depósitos fluviais
cascalhosos. Ponto de controle localizado na porção oeste da área de estudo, em
porção contida em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto

122

–

Aspecto

cabeceira

de

drenagem. Visada foto W.
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PC_107
Aspecto geral de porção em interflúvio; vegetação tipo cerrado. Ponto de controle
localizado na porção oeste da área de estudo, em porção contida em AID. Região de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto

123

–

Cerrado

associado

a

interflúvio. Visada foto NE.

PC_108
Porcão superior de drenagem, próximo a cabeceira; solo e sedimentos fluviais
revestidos por "taboquinha". Ponto de controle localizado na porção oeste da área de
estudo, em porção contida em AID. Região de ocorrência improvável para espeleologia.

Foto

124

–

Encosta

associada

a

cabeceira de drenagem. Visada foto SE.
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PC_109
Porcão superior da vertente em relevo plano com vegetação esparsa. Ponto de controle
localizado na porção centro leste da área de estudo, no limite entre ADA e AID. Região
de ocorrência improvável para espeleologia; amplo campo visual.

Foto 125 – Vegetação esparsa em
terreno aplainado. Visada foto NE.

PC_110
Vegetação as margens de drenagem (APP), esculpindo cobertura superficial. Ponto de
controle localizado na porção sul da área de estudo, em área contida na AID. Região de
ocorrência improvável para espeleologia.

Foto 126 – Vegetação esparsa. Visada
foto E.
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PC_111
Vegetação esparsa associada ao terço superior da vertente (interflúvios). Ponto de
controle localizado na porção sul da área de estudo, em área contida na AID. Região de
ocorrência improvável para espeleologia; expressivo campo visual.

Foto 127 – Vegetação associada a porção
superior da vertente. Visada foto E.

PC_112
Entalhe de drenagem sobre a cobertura superficial; drenagem intermitente. Ponto de
controle localizado na porção sudoeste da área de estudo, em área contida na AID.
Região de ocorrência improvável para espeleologia; expressivo campo visual.

Foto 128 – Canal de drenagem. Visada
foto SE.
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E.1.6.8 - Conclusões
As atividades de campo foram executadas por 1 equipe durante 20 dias distribuídos
entre os meses de outubro e novembro de 2019, período em que foram percorridos
aproximados 135,3 km. O caminhamento prospectivo praticado na ADA + AID,
sobretudo na AID do empreendimento que possui 1.549,26 ha resultou na cobertura
de mais de mais de 90% dessa área. Ressaltando que na ADA ou área consolidada
não houve sistematização de caminhamento por ser enquadrada como área
antropizada. Esse recobrimento foi direcionado a partir da elaboração do mapa de
potencial espeleológico para a área de estudo, adequado à escala.

Quanto às classes de potencial espeleológico, ratificou-se as interpretações
geomorfológicas, onde as áreas de vertentes compostas de material coluvionar ou
detrito-laterítico, drenagens de 1ª e 2ª ordens, regiões de pouca declividade e as de
relevo aplainado (chapadas) onde há o manejo de eucaliptos, ou seja, baixo
potencial e ocorrência improvável, foram identificadas apenas 3 (três) feições
espeleológicas que remetem a processos cársticos. Na imensa maioria da área de
estudo há espessos perfis de alteração, sem qualquer atributo cárstico e/ou
espeleológico.

Com relação a essas 3 (três) feições registradas na AID do empreendimento
Fazenda Fartura estão desconectadas do aquífero (nível de base), inseridas em
regiões de alta e média vertentes, entre 500 m 543 m de altitude, não caracterizando
um sistema cárstico clássico do ponto de vista hidrodinâmico. Trata-se de feições
inserida em rochas calcareníticas e lateríticas Formação Três Marias, Subgrupo
Paraopeba, que possivelmente tem seu processo espeleogenético relacionado a
dissolução e erosão remontante da couraça ferruginosa que acessa os espações
vazios intra-rocha. Não foi observado em nenhuma das feições percolação ou
circulação hídrica. Quanto à dinâmica sedimentar, considera-se que quase não há
aporte de sedimentos para o interior dessas e que os sedimentos contidos nela são
majoritariamente autóctones.

Com relação aos critérios utilizados para determinação de limites dimensionais e
ambientais, levou-se em consideração para a diferenciação entre cavidades e
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feições: a projeção horizontal / desenvolvimento linear; relação entre profundidade e
tamanho abertura (abrigo X cavidade); feições espeleogenéticas (pilares, alvéolos);
além de atributos ambientais como macro fauna (quirópteros e aracnídeos) e
presença de zona afótica (isolamento) essencial para o desenvolvimento da vida
cavernícola, especialmente para os troglóbios. As feições não foram alvo de maior
detalhamento exatamente pela ausência de atributos que as caracterize como uma
cavidade natural subterrânea, sendo apontadas como pequenos abismo e
arco/ponte.

Portanto, ratificando o que os dados apresentam para a ADA ou AID do
empreendimento Fazenda Fartura, de propriedade da MINASLIGAS, não foi
verificada nenhuma ocorrência de cavidade natural e apenas 3 (três) feições
espeleológicas, uma vez que a configuração da paisagem local não suporta um
sistema cárstico do ponto de vista hidrodinâmico. Sendo assim, não cabe
desdobramentos técnicos referente a Estudos Espeleológicos para área de
estudo/empreendimento.

E.2 – MEIO BIOLÓGICO
E.2.1 – Flora
E.2.1.1 – Histórico da alteração do uso do solo e dinâmica de distribuição da
vegetação nativa na toposequencia local e regional do empreendimento
Como visto no item B.2, A alteração do uso do solo correu regionalmente através da
abertura de pequenas áreas destinadas a culturas de subsistência e pelo
aproveitamento das gramíneas nativas presentes nas tipologias de Cerrado para
uma pecuária extensiva, sem a preocupação de limites de propriedades, repetindo a
prática com a qual ocorreu a ocupação da região centro oeste iniciada a mais de 300
anos.
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Com o advento do programa de incentivo fiscal para a silvicultura, vários projetos de
reflorestamento foram então implantados na região dentro das premissas técnicas e
ambientais da época, com a substituição da vegetação de cerrado por plantios
florestais, priorizando grandes glebas para facilidade administrativa e otimização do
investimento.

Segundo o ZEE-MG (2015), as AID e AII do empreendimento se encontram
inseridas no domínio do Bioma Cerrado (Figura 46), em locais definidos naquele
trabalho como de muito baixa prioridade para a conservação Flora Nativa (vide
Figura 3, item B.2).
Atualmente, segundo o ZEE – MG (2015) a maior parte da vegetação regional é
composta por cerrado e secundariamente floresta estacional semidecidual montana
São ainda registradas em áreas específicas, floresta estacional decidual
submontana, a floresta estacional semidecidual submontana, o campo cerrado. O
uso econômico do solo, segundo a mesma fonte, é caracterizado pelos plantios de
Eucaliptos e de pastagens, normalmente nas posições mais planas do relevo (vide
Figura 7b, imagem de satélite do empreendimento e suas circunvizinhanças).

As áreas de campo cerrado e cerrado ocorrem de forma dispersa associadas às
regiões de encostas, morros e planícies ora com árvores de médio e pequeno porte
associados à cobertura pedológica detrítica (cascalho) ora apresentando árvores
espaçadas e predomínio de vegetação arbustiva e rasteira (gramínea), ocupando
regiões menos onduladas, ou seja, mais aplainadas da paisagem. As florestas
estacionais deciduais e semideciduais estão conexas as margens do rio São
Francisco e outras drenagens correspondentes a matas ciliares.

Durante os trabalhos de campo (vide item B.3), foi possível observar que a AID do
empreendimento se mostra em bom estado de conservação, sendo identificadas
situações pontuais, de pequena extensão, em locais de preservação permanente
que já se encontram em processo de recuperação florística pelo antigo uso das
mesmas pelo plantio de Eucalipto e pela extração de cascalho e argila. O PCA
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estará detalhando tais locais e ofertando procedimentos para garantir a recuperação
destas áreas.

Os locais de uso econômico, predominantemente plantios de florestas exóticas, ou
pastagens ou culturas semianuais ocupam as porções onde a superfície é mais
regular e onde estão presentes solos do tipo latossolo.

E.2.1.2 – Caracterização da cobertura florestal na AID do empreendimento
A caracterização da cobertura florestal nativa na AID do empreendimento ocorreu
mediante o lançamento de 8 parcelas amostrais de 500m2 de modo a representar
todos os fragmentos florestais nativos, presentes no empreendimento (Figura 47
com a localização das parcelas e da situação de uso restrito do fragmento florestal
amostrado), nas quais todas as árvores nativas com diâmetro a altura do peito acima
de 5cm foram identificadas e quantificadas, permitindo estudos da estrutura
horizontal da floresta, tendo em vista que não se pretende conduzir novos processos
de alteração do uso do solo.

As estimativas dos parâmetros da estrutura horizontal incluem a frequência, a
densidade, a dominância, e os índices do valor de importância e do valor de
cobertura de cada espécie amostrada. As estimativas são calculadas por meio das
seguintes expressões (LAMPRECHT, 1964; MUELLER-DUMBOIS e ELLENBERG,
1974; MARTINS, 1991).
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Os principais parâmetros analisados no presente trabalho, foram:
•

Frequência: O parâmetro frequência informa com que frequência à espécie
ocorre nas unidades amostrais. Assim, maiores valores de FA i e FR i indicam
que a espécie está bem distribuída horizontalmente ao longo do povoamento
amostrado, sendo calculado mediante a formula abaixo:

Em que:
FA i = frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal;
FR i = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal;
Ui = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre;
Ut = número total de unidades amostrais;
P = número de espécies amostradas.
•

Densidade: Este parâmetro informa a densidade, em números de indivíduos por
unidade de área, com que a espécie ocorre no povoamento. Assim, maiores
valores de DA i e DR i indicam a existência de um maior número de indivíduos
por hectare da espécie no povoamento amostrado, sendo calculado pela formula
abaixo:

Em que:
DA i = 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;
DR i = densidade relativa (%) da i-ésima espécie;
DT = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das
densidades de todas as espécies amostradas).
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•

Dominância: Este parâmetro também informa a densidade da espécie, contudo,
em termos de área basal, identificando sua dominância sob esse aspecto. A
dominância absoluta nada mais é do que a soma das áreas seccionais dos
indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área. Assim,
maiores valores de doa i e DoR i indicam que a espécie exerce dominância no
povoamento amostrado em termos de área basal por hectare, sendo calculado
pela formula abaixo

Em que:
DoA i = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m 2 /ha;
AB i = área basal da i-ésima espécie, em m 2, na área amostrada;
A = área amostrada, em hectare;
DoR i = dominância relativa (%) da i-ésima espécie;
DoT = dominância total, em m 2 /ha (soma das dominâncias de todas as
espécies).

•

Valor de Importância (VI i): Este parâmetro é o somatório dos parâmetros
relativos de densidade, dominância e frequência das espécies amostradas,
informando a importância ecológica da espécie em termos de distribuição
horizontal, sendo calculado pela fórmula abaixo:

•

Valor de Cobertura (VC i): Este parâmetro é o somatório dos parâmetros
relativos de densidade e dominância das espécies amostradas, informando a
importância ecológica da espécie em termos de distribuição horizontal,
baseando-se, contudo, apenas na densidade e na dominância.
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Em que
VC (%) = Percentagem do Valor de Cobertura
VI = Valor de Importância
VI (%) = Percentagem do Valor de Importância

Na mesma ocasião, as espécies encontradas no local objeto foram comparadas com
a listagem das espécies protegidas por alguma forma de instrumento legal.

E.2.1.3 – Resultados da caracterização da cobertura florestal na AID do
empreendimento
Os resultados apontam pela existência de 60 espécies nativas bem distribuídas na
área do Empreendimento recobertas por tipologias florestais nativas, tal como pode
ser observado pelos parâmetros fitossociológicos (Tabela 15). De tais espécies, 6 se
encontram em listas de proteção (Tabela 16).

Apesar dos objetivos do presente estudo não ser um inventário quantitativo e sim
qualitativo da cobertura florestal nativa presente na AID, durante os trabalhos de
campo foram igualmente anotadas as alturas totais e os diâmetros a altura dos
peitos dos indivíduos com mais de 5cm neste último quesito.
Tais informações apontam para “certa” homogeneidade na dispersão dos valores
máximos, médios e mínimos daqueles parâmetros para a maioria das espécies, o
que pode refletir o estado clímax dos fragmentos florestais, e com isto, o bom estado
de conservação das mesmas. Nesta linha de raciocínio, as espécies que mostraram
maiores variações em altura e diâmetro (Angico preto, Aroeira branca, Gameleira,
Jacaré, Pau ferro, Sucupira preta e Tingui,), podem refletir uma melhor dispersão
das mesmas pelo local, apresentando um melhor e um pior desenvolvimento quando
identificadas respectivamente sob latossolos e litossolos (Gráficos 5 e 6).

Os resultados da estrutura horizontal dos povoamentos florestais nativos estudados
na AID (Tabela 15) permitem observações sobre a dinâmica registrada na presença
e distribuição de espécies.
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Assim, observa-se pelo número de parcelas em que a espécie foi observada, que a
distribuição das mesmas na área se mostra bem homogênea, com exceção às
espécies Gonçalo, Pau ferro, Angico preto, Cedro, Aroeira branca. e Tingui que
aparecem em um maior número de parcelas amostradas (Gráfico 7) e como
consequência, apresentando as mesmas indicações quando se pondera na
frequência absoluta e relativa das espécies no local (Gráficos 8 e 9).

Por outro lado, quando se considera a densidade das espécies na AID do
empreendimento, percebe-se que as espécies Capitão, Jabuticabeira, Cedro, Maça
brava, Pau lixa, Jacaré e Mamoninha são aquelas que apresentam com um maior
número de indivíduos por unidade de área (Gráficos 10 e 11).
Apesar dos fatos acima, onde algumas espécies se destacam na frequência e na
densidade de ocorrência no local, observa-se pelos Gráficos 12 e 13 que a
Gameleira, Aroeira branca, Capitão, Jacaré, Jaboticabeira e Tingui são as espécies
dominantes da AID.

Pelos fatos acima, as espécies nativas Capitão, Gameleira, Aroeira branca, Jacaré,
Jabuticabeira e Tingui são aquelas dentro da AID do empreendimento que
apresentam os maiores índices de valor de importância e valor de cobertura
(Gráficos 14 e 15), com as demais espécies ostentando pouca amplitude de
variação entre elas.
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Tabela 15 – Estrutura horizontal do levantamento florestal realizado no empreendimento (1/2)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30

NOME
Científico
Lçuhea divaricata
Votairea sp.
Protium heptaphyllum
Anadenanthera Falcata
Enterolobiumschomburgkii
Psidium cattleianum
Schinus sp.
Vernonia westiniana
Dipteryx alata
Palicourea rigida
Stenocalyx dysentericus
Callisthene fasciculata
Terminalia argentea
Cedrus
Cecropiahololeuca
Cinidoscolus quercifolius
Ficus doliaria
Genipa americana
Myrcia tomentosa
Astronium fraxinifolium
Celtis brasiliensis
Plinia cauliflora
Piptadeniagonoacantha
Hymenea corbari
Genipa americana
Solanum lycocarpum
N.I.
Mabea paniculata Spruce ex Benth

Comum
Acoita cavalo
Amargoso
Amescla
Angico do cerrado
Angico Preto
Araçá
Aroeira Branca
Assa peixe
Baru
Bate caixa
Cagaita
Capitão
Capitão do mato
Cedro
Embauba
Favela
Gameleira
Genipapo
Goiabinha Verde
Gonçalo
Grão de galo
Jabuticabeira
Jacaré
Jatoba
Jenipapo bravo
Lobeira
Maçã brava
Mamoninha

N U
1 1
5 1
1 1
1 1
5 3
2 1
8 3
1 1
4 1
1 1
1 1
34 1
5 1
22 3
1 1
1 1
3 1
2 2
1 1
9 5
1 1
25 1
15 3
1 1
2 2
4 2
19 1
10 2

AB
0,002
0,032
0,002
0,002
0,096
0,006
0,495
0,022
0,063
0,002
0,004
0,45
0,025
0,159
0,013
0,003
0,804
0,009
0,003
0,067
0,003
0,31
0,399
0,002
0,008
0,026
0,071
0,053

DA
2,5
12,5
2,5
2,5
12,5
5
20
2,5
10
2,5
2,5
85
12,5
55
2,5
2,5
7,5
5
2,5
22,5
2,5
62,5
37,5
2,5
5
10
47,5
25

DR
0,33
1,66
0,33
0,33
1,66
0,66
2,66
0,33
1,33
0,33
0,33
11,3
1,66
7,31
0,33
0,33
1
0,66
0,33
2,99
0,33
8,31
4,98
0,33
0,66
1,33
6,31
3,32

FA
12,5
12,5
12,5
12,5
37,5
12,5
37,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
37,5
12,5
12,5
12,5
25
12,5
62,5
12,5
12,5
37,5
12,5
25
25
12,5
25

FR
1,16
1,16
1,16
1,16
3,49
1,16
3,49
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
3,49
1,16
1,16
1,16
2,33
1,16
5,81
1,16
1,16
3,49
1,16
2,33
2,33
1,16
2,33

DoA
0,006
0,079
0,004
0,006
0,241
0,016
1,237
0,056
0,157
0,004
0,011
1,125
0,062
0,398
0,032
0,007
2,01
0,023
0,007
0,167
0,006
0,775
0,998
0,005
0,02
0,064
0,178
0,132

PARAMETROS ESTATISTICOS DA ESTRUTURA HORIZONTAL
DoR
VC
VC (%)
VI
VI (%) Média HT
0,05 0,38
0,19
1,546 0,52
3,5
0,7 2,366
1,18
3,529 1,18
5,6
0,04 0,372
0,19
1,535 0,51
4
0,05 0,384
0,19
1,546 0,52
3
2,15 3,813
1,91
7,301 2,43
10
0,14 0,808
0,4
1,971 0,66
5,75
11,05 13,704 6,85 17,192 5,73
13
0,5 0,831
0,42
1,994 0,66
8
1,4 2,729
1,36
3,892
1,3
6,25
0,04 0,372
0,19
1,535 0,51
5
0,09 0,426
0,21
1,589 0,53
4
10,05 21,342 10,67 22,505 7,5
7,28
0,55 2,215
1,11
3,378 1,13
5,4
3,55 10,863 5,43 14,351 4,78
5,73
0,28 0,616
0,31
1,779 0,59
12
0,06 0,396
0,2
1,559 0,52
5
17,94 18,936 9,47 20,099 6,7
33,33
0,21 0,871
0,44
3,197 1,07
7
0,06 0,396
0,2
1,559 0,52
3,5
1,49 4,478
2,24 10,291 3,43
6,72
0,06 0,39
0,19
1,553 0,52
3,5
6,91 15,22
7,61 16,383 5,46
3,36
8,91 13,896 6,95 17,385 5,79
6,43
0,05 0,378
0,19
1,54
0,51
3
0,18 0,845
0,42
3,171 1,06
3,5
0,57 1,901
0,95
4,227 1,41
5
1,59 7,901
3,95
9,063 3,02
4,47
1,17 4,496
2,25
6,822 2,27
6,7

Max HT
3,5
7
4
3
16
6,5
26
8
11
5
4
12
8
12
12
5
44
10
3,5
11
3,5
4
12
3
4
11
6
10

Min HT
3,5
4
4
3
5
5
4
8
3
5
4
3
2
2,5
12
5
18
4
3,5
2,5
3,5
3
3
3
3
2,5
3
4

Média CAP
17
27,8
15
17
44
20
76,5
53
36,5
15
23
38,21
23,2
27,91
40
19
183
23,5
19
27,33
18
36,32
50,47
16
22
25,75
21,21
24,1

Max CAP
17
36
15
17
82
22
155
53
80
15
23
78
41
56
40
19
194
29
19
53
18
64
121
16
27
46
33
44

Min CAP
17
23
15
17
18
18
23
53
18
15
23
17
15
16
40
19
164
18
19
15
18
17
21
16
17
16
16
15
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Tabela 15 – Continuação (2/2)
Nr
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
22
25
60

NOME
Científico
Lafoensia pacari
Andira humilis
Simarouba versicolor
Bauhinia sp.
Balfourodendron riedelianum
Byrsonima crassifolia
Tapiriraguianensis
Guazuma ulmifolia
Lafoensia pacari
Piptadeniagonoacantha
Sclerlobium sp
Tabebuia serratifolia
Hovenia dulcis
Libidibia ferrea
N.I.
Platycyamus regnellii
Qualea parviflora
Cariocar brasiliensis
Aspidosperma pyrifolium
Xylopia aromatica
N.I.
Sideroxylon obtusifolium
Curetella americana
Pyrostegiavenusta
Salacia eliptica
Ptrodn emarginatus
Bowdichia sp
Magonia pubescens
Spondias tuberosa
Drimys brasiliensis
Faseolus vulgaris
Plathymenida reticulata
*** Total

Comum
Mangava brava
Mata Barata
Mata cachorro
Miroró
Mucambo
Murici
Murici de pomba
Mutambo
Pacari
Parece Jacaré
Pau bosta
Pau d´arco
Pau doce
Pau Ferro
Pau Lixa
Pau Pereiro
Pau terra
Pequi
Pereiro
Pimenta de macaco
Pinha do mato
Rompe Gibão
Sambaiba
São João
Saputa
Sucupira branca
Sucupira preta
Tingui
Umbu bravo
Unha danta
Vagem
Vinhatico

N U
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 2
4 1
1 1
2 1
7 2
4 1
2 1
6 1
7 4
9 2
4 2
1 1
8 1
3 1
2 1
1 1
14 1
6 1
2 1
4 2
1 1
2 1
11 3
3 1
1 1
1 1
2 1
301 8

AB
0,009
0,03
0,054
0,004
0,002
0,021
0,074
0,002
0,038
0,038
0,013
0,062
0,024
0,132
0,049
0,022
0,009
0,025
0,01
0,077
0,04
0,066
0,077
0,007
0,094
0,005
0,089
0,234
0,01
0,018
0,007
0,005
4,481

DA
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
7,5
10
2,5
5
17,5
10
5
15
17,5
35
10
2,5
20
7,5
5
2,5
22,5
15
5
10
2,5
5
27,5
7,5
2,5
2,5
5
752,5

DR
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1
1,33
0,33
0,66
2,33
1,33
0,66
1,99
2,33
4,65
1,33
0,33
2,66
1
0,66
0,33
2,99
1,99
0,66
1,33
0,33
0,66
3,65
1
0,33
0,33
0,66
100

FA
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
12,5
12,5
12,5
25
12,5
12,5
12,5
50
12,5
25
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
12,5
12,5
25
12,5
12,5
37,5
12,5
12,5
12,5
12,5
1075

FR
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
2,33
1,16
1,16
1,16
2,33
1,16
1,16
1,16
4,65
1,16
2,33
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
2,33
1,16
1,16
2,33
1,16
1,16
3,49
1,16
1,16
1,16
1,16
100

DoA
0,023
0,074
0,134
0,011
0,005
0,053
0,186
0,006
0,096
0,094
0,032
0,156
0,061
0,33
0,123
0,056
0,022
0,064
0,025
0,193
0,1
0,166
0,193
0,018
0,235
0,011
0,223
0,586
0,026
0,046
0,017
0,011
11,202

PARAMETROS ESTATISTICOS DA ESTRUTURA HORIZONTAL
DoR
VC
VC (%)
VI
VI (%) Média HT
0,21
0,537
0,27
1,7
0,57
10
0,66
0,993
0,5
2,156
0,72
12
1,19
1,526
0,76
2,689
0,9
15
0,09
0,426
0,21
1,589
0,53
4
0,05
0,378
0,19
1,54
0,51
5
0,47
1,467
0,73
3,793
1,26
10,33
1,66
2,991
1,5
4,153
1,38
8,38
0,05
0,384
0,19
1,546
0,52
5
0,85
1,518
0,76
2,681
0,89
10,5
0,84
3,168
1,58
5,494
1,83
5
0,29
1,615
0,81
2,778
0,93
3,25
1,39
2,056
1,03
3,219
1,07
11,5
0,54
2,536
1,27
3,699
1,23
3,75
2,95
5,274
2,64
9,925
3,31
8,71
1,1
5,753
2,88
6,916
2,31
4
0,5
1,826
0,91
4,151
1,38
8
0,19
0,525
0,26
1,688
0,56
3,5
0,57
3,227
1,61
4,39
1,46
3,56
0,23
1,223
0,61
2,386
0,8
6
1,72
2,385
1,19
3,547
1,18
12,5
0,9
1,227
0,61
2,39
0,8
10
1,48
4,474
2,24
6,799
2,27
6,17
1,72
3,715
1,86
4,878
1,63
7,67
0,16
0,829
0,41
1,991
0,66
5
2,1
3,43
1,71
5,755
1,92
8,75
0,1
0,435
0,22
1,597
0,53
5,5
1,99
2,651
1,33
3,814
1,27
8
5,23
8,888
4,44
12,376 4,13
6,36
0,23
1,225
0,61
2,388
0,8
3,5
0,41
0,741
0,37
1,904
0,63
8
0,15
0,482
0,24
1,644
0,55
12
0,1
0,767
0,38
1,93
0,64
6
100
200
100
300
100
7,12

Max HT
10
12
15
4
5
18
13
5
11
7
6
12
4
22
6
11
3,5
4
6
14
10
12
10
6
10
5,5
11
16
4
8
12
6
44

Min HT
10
12
15
4
5
5
2,5
5
10
3,5
2
11
3,5
4
3
7
3,5
3
6
11
10
3,5
6
4
7
5,5
5
2,5
3
8
12
6
2

Média CAP
34
61
82
23
16
29,67
40,5
17
48
25,86
19,75
62,5
22,17
36,29
20,5
25,75
33
19,88
20
69
71
29
36,33
21,5
50,5
24
63,5
39,73
20,67
48
29
17
35,27

Max CAP
34
61
82
23
16
32
79
17
58
31
25
66
30
115
32
36
33
25
27
78
71
45
73
22
78
24
103
136
22
48
29
17
194

Min CAP
34
61
82
23
16
28
15
17
38
22
16
59
18
17
16
21
33
17
15
60
71
16
20
21
21
24
24
15
19
48
29
17
15
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Tabela 16 – Espécies florestais nativas protegidas por lei encontradas no empreendimento:

Espécies Nativas

Status de Conservação
IBAMA 06N

Protegida legalmente

Ameaçadas de
extinção

Nome Popular

Nome Científico

COPAM
085/97

Jatobá

Hymenaea courbari

Vulnerável

Murici

Byrsonima crassifolia

Vulnerável

Vulnerável

Pau Darco

Tabebuia serratifolia

Vulnerável

Vulnerável

Lei Estadual nº 9.743/88

Pequi

Cariocar brasiliense

Vulnerável

Vulnerável

Lei Estadual nº 20.308/12

Pereira

Platycyamus regnellii

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Sucupira

Pterodon emarginatus

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Sim

Não

MMA Nº
443/2014

Vulnerável
Vulnerável
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Obs: Espécies com os três parâmetros iguais são representados com a coluna azul.

Gráfico 5 – Variação das Alturas (mínima, média e máxima) entre as espécies florestais identificadas na AID do empreendimento.
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Obs: Espécies com os três parâmetros iguais são representados com a coluna azul.

Gráfico 6 – Variação dos Diâmetros (mínima, média e máxima) entre as espécies florestais identificadas na AID do empreendimento
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Gráfico 7 – Número de parcelas amostrais em que a espécie florestal nativa foi observada
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Gráfico 8 – Frequência absoluta das espécies na área de estudo
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Gráfico 9 – Frequência relativa (%) das espécies na área de estudo
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Gráfico 10 – Densidade absoluta das espécies na área de estudo
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Gráfico 11 – Densidade relativa (%) das espécies na área de estudo
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Gráfico 12 – Dominância absoluta das espécies na área de estudo
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Gráfico 13 – Dominância relativa (%) das espécies na área de estudo
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Gráfico 14 – Valor de importância das espécies na área de estudo
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Gráfico 15 – Valor de cobertura (%) das espécies na área de estudo
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E.2.1.4 – Conclusões
Os trabalhos de campo permitiram observar que nos locais estudados (AID e AII do
empreendimento), as tipologias florestais nativas acompanharem a toposequencia do
relevo, no qual, o campo cerrado surge nas encostas da paisagem, normalmente
associadas a litossolos, e a medida que o relevo se torna mais plano, recoberto por
latossolos, surge a vegetação de cerrado.
Especificamente na AID do empreendimento, foram identificadas 60 espécies nativas
das quais, 6 se encontram em alguma lista de proteção. Igualmente, foi possível
observar que todas as espécies foram observadas em todas os locais levantados,
demonstrando a boa dispersão das mesmas, e pelos parâmetros de altura e diâmetro,
as boas condições ambientais em que se encontram os fragmentos florestais
analisados.

Por outro lado, observa-se que o Angico preto, Aroeira branca, Capitão, Cedro,
Gameleira, Gonçalo, Jabuticabeira, Jacaré, Pau ferro e Tingui são aquelas espécies
que se mostram com as maiores predominâncias entre os parâmetros da estrutura
horizontal analisados e com isto, apontado tais espécies como as mais
representativas para o local.

E.2.2 - Fauna
O presente relatório foi elaborado de acordo com o Programa de Levantamento de
Fauna que subsidiou a emissão das seguintes Autorizações: 026.050/2017,
026.004/2018 (fauna terrestre e voadora) e 026.10/2018 (fauna aquática), pela
Diretoria de Proteção a Fauna do IEF/MG (Escritório Regional Norte), e em
conformidade com a Instrução Normativa IBAMA 146/2007.

Seus resultados ora consolidados resultam das campanhas realizadas em setembro
de 2017, fevereiro e julho de 2018, de acordo com o grupo levantado

Os

pontos

amostrais

foram

previamente

selecionados

com

base

na

representatividade dos ambientes, estado de conservação da área, facilidades de
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acesso e segurança, além de contemplar as diferentes fisionomias e estruturas de
habitats dentro dos limites do empreendimento. Destaca-se que ao longo dos
trabalhos de levantamento, estes pontos foram adequados de acordo com as
necessidades e critérios dos pesquisadores, realidade local e condições de acesso.
A ideia de se fazer o levantamento da fauna em uma área específica é avaliar o
impacto do empreendimento sobre as populações locais, durante suas diferentes
fases, tendo como base um estudo prévio, em que seja possível fazer as
comparações

necessárias,

seja

na

implantação,

quanto

na

operação

do

empreendimento.
Em consulta ao Zoneamento Ecológico-Econômico do estado de Minas Gerais e
outros sites afins, como o da Fundação Biodiversitas (www.biodiveristas.org.br), foram
avaliadas as prioridades de conservação da fauna na área a ser estudada indicando
que os Grupos propostos e aprovados pelo IEF para o presente estudo estavam todos
fora dos critérios de prioridade para conservação abrangidos por aquela classificação
com exceção à Ictiofauna junto a porção leste do empreendimento, próximo ao rio
São Francisco (Figura 48).
Assim, tendo em vista a relevância das áreas levantadas, os grupos propostos e
aprovados pelo IEF para estudo foram: mastofauna (pequeno, médio e grande portes,
incluindo os quirópteros), herpetofauna, avifauna, ictiofauna, além da apifauna.

E.2.2.1 – Avifauna
E.2.2.1.1 - Contextualização
As aves estão presentes em todos os ambientes terrestres, cumprindo as mais
diversas funções ecológicas, atuando como dispersores de sementes e como
polinizadores, contribuindo para a manutenção de ecossistemas inteiros, ocupando
lugar de destaque na teia trófica atuando como predadores e controlando as
populações de outros animais (ex.: invertebrados, répteis e roedores). Destacam-se
ainda por seu importante papel como saneadoras dos ambientes naturais, a exemplo
de aves necrófagas como os urubus (SICK, 1997).
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Devido à íntima relação com o ambiente e o alto grau de especialização, as aves são
consideradas excelentes bioindicadores (GUZZI 2004, DEVELEY 2011). Bastante
sensíveis e responsivas às alterações em seu habitat, as aves são um dos grupos
mais adequados para estudos que visam identificar e monitorar consequências
ecológicas resultantes de alterações ambientais de cunho antropogênico (GARDNER
et al. 2008).

Com 10.699 espécies atualmente descritas, as aves constituem um dos grupos de
vertebrados mais diversificados do planeta (GILL & DONSKER 2018). A América do
Sul tem papel de destaque nesse sentido, abrigando cerca de 31% da avifauna
global, destacando-se o Brasil dentre os países com avifauna mais diversificada
(REMSEM et al. 2015). Em território brasileiro ocorrem 1919 espécies (PIACENTINI et
al. 2015). Dentre estas, cerca de 270 encontram-se atualmente sob algum grau de
ameaça, em âmbito nacional ou global (MMA 2014, IUCN 2017) e 113 são citadas na
lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do estado de Minas Gerais
(COPAM 2010).

Dentre as principais ameaças à estas espécies estão a degradação, perda e
fragmentação do habitat e a caça e o comércio ilegal de espécies nativas (MARINI &
GARCIA 2005).

O estado de Minas Gerais abriga em seu território cerca de 780 espécies de aves
(MATTOS

et

al.

2014,

WIKIAVES

2018),

distribuídas

por

três

domínios

biogeográficos: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, sendo o Cerrado o bioma mais
representativo, cobrindo aproximadamente 57% do território do estado (IEF 2015).
Embora seja considerado um hot spot mundial de biodiversidade (MITTERMEYER et
al. 1999), o Cerrado tem sido historicamente negligenciado no que concerne à sua
conservação (COSTA et al. 2003). O conhecimento acerca da sua ornitofauna ainda é
insatisfatório, considerando que grande parte das localidades abrangidas pelo bioma
permanecem carentes até mesmo de estudos ornitológicos básicos, como inventários
de avifauna (LOPES et al. 2008). A carência de informações sobre aspectos
ecológicos e biogeográficos de muitas das aves do Cerrado dificulta a elaboração de
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planos de conservação para estas espécies, bem como a avaliação de impactos
resultantes de atividades antrópicas sobre suas populações.

A pesquisa bibliográfica resultou em uma lista com 398 espécies de aves com
ocorrência para a mesorregião do Norte de Minas (APÊNDICE I), considerando
registros reportados em estudos realizados na Bacia do Rio das Velhas, do Médio
São Francisco e em planos de manejo de algumas das Unidades de Conservação do
entorno. As referências bibliográficas utilizadas foram D’Angelo Neto e Queiroz
(2001), Kirwan et al. (2001, 2004), Antas (2006), Vasconcelos et al. (2006), IEF (2013)
e MMA (2016). Adicionalmente, também foi realizada uma busca no portal digital
Wikiaves (www.wikiaves.com.br) por registros que tenham sido efetuados na região.

Dentre as espécies documentadas, 22 encontram-se sob algum grau de ameaça nos
âmbitos estadual (COPAM 2010), nacional (MMA 2014) ou global (IUCN 2017), 17
espécies são consideradas quase ameaçadas e 68 espécies são de interesse
conservacionista

(CITES

2017).

As

espécies

ameaçadas

e

de

interesse

conservacionista estão discriminadas na Lista Regional (Apêndice I). Seguem abaixo
informações sobre as espécies mais relevantes.
Zabelê Crypturellus (noctivagus) zabele – Ameaçado de extinção em âmbito nacional
(VU – MMA 2014). Estudos recentes indicam tratar-se de uma espécie distinta de C.
noctivagus, estando C. zabele restrito às fitofisionomias florestais da Caatinga e
zonas de transição entre a Caatinga e o Cerrado, como as matas secas do norte de
Minas Gerais (TOMOTANI & SILVEIRA 2016). Segundo os autores do estudo, C.
zabele se diferencia de C. noctivagus por apresentar dimorfismo sexual (ausente em
C. noctivagus), plumagem de coloração mais pálida, tarsos amarelos (oliváceos em C.
noctivagus), listra superciliar mais larga, mais alongada e mais destacada, entre
outras características distintivas. O zabelê enfrenta como principais ameaças a perda
e a fragmentação de seu habitat e a pressão da caça (ALEIXO & GALETTI 1997).
Jacucaca Penelope jacucaca – Espécie endêmica da Caatinga e ameaçada em nível
estadual (EN – COPAM 2010), nacional (VU – MMA 2014) e global (BIRDLIFE
2016a). Conta com poucos registros para Minas Gerais e atualmente é reportada
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apenas para três municípios do estado, sendo que o município de Buritizeiro, que faz
divisa com Pirapora, constitui o limite sul conhecido atualmente para a distribuição da
espécie (KIRWAN et al. 2004). Considerada uma espécie cinegética, enfrenta a caça
como uma das principais ameaças à sua conservação, além da perda de habitat
(BIRDLIFE 2016a).
Jacu-de-barriga-castanha Penelope ochrogaster – Espécie criticamente ameaçada
em âmbito estadual (CR - COPAM 2010) e categorizada como vulnerável nos âmbitos
nacional (VU – MMA 2014) e global (BIRDLIFE 2016b). São conhecidas três
populações disjuntas: no Pantanal Norte, onde se concentra a maior população, no
Brasil central e ao longo da bacia do rio São Francisco (Antas 2006). Registros para a
bacia do São Francisco não eram conhecidos desde 1913, até a espécie ser
registrada nas margens de um de seus afluentes, já no noroeste de Minas, em
observações realizadas entre 1998 e 2007 (Faria et al. 2009). A conversão de seu
habitat natural em pastagens e plantações de Eucalyptus e soja estão entre as
principais ameaças à sobrevivência da espécie (STOTZ et al. 1996, PARKER &
WILLIS 1997).
Arapaçu-de-wagler Lepidocolaptes wagleri – Ameaçada no âmbito nacional (EN –
MMA, 2014). Arapaçu endêmico das matas secas do Cerrado, bastante semelhante
ao seu congênere L. squamatus, tendo sido considerada anteriormente como uma
subespécie deste. Acredita-se que um evento vicariante tenha ocorrido no passado,
separando e isolando populações de L. squamatus e possibilitando a especiação de
L. wagleri, ficando este último restrito à porção oeste do São Francisco (SILVA &
STRAUBE 1996). Análises do DNA mitocondrial das duas espécies realizadas por
Garcia-Moreno e Silva (1997) corroboraram tal hipótese. Possuindo distribuição
restrita ao leste da Bahia e norte e noroeste de Minas Gerais, a espécie ainda é
pouco conhecida no que se refere aos seus hábitos reprodutivos e sua ecologia. A
perda e fragmentação do habitat são as principais ameaças enfrentadas pela espécie.
Cara-dourada Phylloscartes roquettei – Ameaçada nos âmbitos estaduais (EN –
COPAM 2010), NACIONAL (EN - MMA 2014) e global (BIRDLIFE 2016c). Espécie
historicamente considerada endêmica das matas deciduais do médio São Francisco
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(SICK 1997), com registros também para a bacia do rio Jequitinhonha (RAPOSO et al.
2002). A distribuição atualmente conhecida para esta espécie, ameaçada pela perda
de habitat, abrange o sudoeste da Bahia, norte e noroeste de Minas e leste de Goiás
(VALLEJOS & DECONTO 2014).
Maria-corruíra Euscarthmus rufomarginatus – Espécie endêmica do Cerrado
criticamente ameaçada em Minas Gerais (CR - COPAM, 210) e considerada quase
ameaçada em âmbito global (BIRDLIFE 2017a). Ave de pequeno porte, habita
campos limpos, campos sujos, campos cerrados e cerrados do Brasil central e do
norte de Minas Gerais (SICK 1997, SIGRIST 2009). Possui poucos registros para
Minas Gerais, restringindo sua distribuição atualmente ao norte do estado. O avanço
das plantações de soja e eucalipto e da pecuária sobre as áreas naturais de Cerrado
é a principal ameaça à espécie (BIRDLIFE 2017a).

E.2.2.1.2 - Metodologia
Definição dos locais de Amostragem
Para o inventário da avifauna, foram previamente selecionadas nove estações de
amostragem, buscando abranger todos os ambientes presentes na fazenda. Durante
os trabalhos de campo, uma nona estação de amostragem foi definida, o que foi
justificado pela presença na área de um número significativo de espécies endêmicas,
raras ou sob algum grau de ameaça. Para seleção dos pontos de amostragem
considerou-se a representatividade dos ambientes, estado de conservação da área,
facilidades de acesso e segurança, além de contemplar as diferentes fisionomias e
estruturas de habitats dentro dos limites do empreendimento. Levou-se em
consideração também a experiência do especialista no grupo e a realidade observada
em campo para definição exata dos pontos (Tabela 17) e Figura 49.

Os trabalhos de campo para inventariamento da avifauna no empreendimento foram
realizados durante duas campanhas, realizadas nas estações seca chuvosa em 2018
As amostragens foram realizadas diariamente entre as 6:00h e as 12:00h e no
período da tarde em horários alternados, estendendo-se por vezes até as 20:00h. Os
horários das amostragens foram definidos de modo a coincidirem com os picos de
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atividade da maioria das aves, que ocorrem nas primeiras horas da manhã e no final
da tarde, tendo sido realizadas buscas também no período da noite, objetivando a
detecção de espécies de hábitos crepusculares e noctívagas como corujas e
bacuraus. O esforço amostral empregado neste estudo foi de aproximadamente 80
horas (40 horas por campanha).

A identificação das espécies se deu através de contatos visuais, com auxílio de
binóculos Bushnell 8X42 e Nikon 8X40, e através da audição de vocalizações.
Sempre que possível, foram efetuados registros fotográficos e/ou sonoros dos
indivíduos, utilizando-se de duas câmeras digitais da marca Canon, modelo SX40 HS
e SX50 HS, e de um minigravador Sony ICD PX-312.

Tabela 17 - Áreas de amostragem da avifauna no empreendimento nas estações
chuvosa e seca de 2018
Áreas de
amostragem

Coordenadas – Fuso 23 k
e Datum WGS 84

Descrição geral
do ambiente

x

y

1

511987

8128185

2

508795

8128852

3

504649

8129402

4

501877

8127851

5

508001

8125678

Mata seca. Árvores de até 12m de altura.

6

506574

8122038

Vegetação de cerrado/cerradão.

7

506045

8125894

Mata Semidecídua próxima de uma drenagem

8

507659

8123357

Vegetação em transição do cerrado/mata seca.

9

509126

8123961

Cerrado

Mata de galeria do Rio São Francisco
e várzea, próximo à sede da fazenda.
Mata de galeria do Rio São Francisco
e várzea com leitos secos de lagoas.
Talhão de eucalipto com sub-bosque de gramíneas
e arbustos e campo em recuperação adjacente.
Fragmento florestal com mata ripária ao longo
de córrego com água. Árvores de até 12m de altura.
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Mata ciliar da estação de
amostragem 1.

Mata ciliar da estação de amostragem 2.

Mata seca na estação de amostragem 5.

Cerrado na estação de amostragem 6

Eucalipto na estação de
amostragem 3.

Mata semidecídua na estação de
amostragem 7.

Figura 49 - Fotos dos pontos de amostragem da avifauna

Mata ciliar na estação de amostragem 4.

Cerradão em transição para mata
seca na estação de amostragem 8.
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Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
A metodologia adotada neste levantamento baseou-se na amostragem qualiquantitativa através do protocolo de listas de Mackinnon (BIBBY et al. 2000, RIBON
2010). Este método não invasivo e de baixo impacto consiste em se percorrer a área
de estudo a pé, buscando visitar todos os ambientes ocorrentes, anotando-se todas
as espécies encontradas em listas sequenciais que podem ser de 10 ou de 20
espécies, correspondendo cada lista a uma unidade amostral. Este método foi
escolhido por ser o mais indicado para amostragens de curta duração, por permitir
maior mobilidade ao pesquisador, maximizando o esforço amostral e possibilitando a
obtenção de um volume de dados suficiente para a realização das análises
pretendidas.

No total foram produzidas 202 listas de Mackinnon neste levantamento, considerandose o limite de 10 espécies por lista, conforme recomendado por Herzog et al. (2002) e
Ribon (2010). Os registros foram coligidos ao longo de transectos percorridos a pé,
tendo sido contemplados todos os ambientes presentes na área da fazenda.

A comunidade local de aves foi descrita quanto ao grau de dependência de ambientes
florestais e sensibilidade às modificações no habitat de acordo com Silva (1995) e
Parker et al. (1996), ocorrência de espécies migratórias e nômades de acordo com
Alerstam e Hedenström (1998), Alves (2007) e Nunes e Tomás (2008), além de
considerações sobre espécies de interesse cinegético e xerimbabo. A identificação
das espécies endêmicas e considerações sobre distribuição geográfica basearam-se
em Parker et al. (1996), Bencke et al. (2006), De Luca et al. (2009) e Grantsau (2010).
A identificação dos táxons de interesse conservacionista ou enquadrados em alguma
categoria de ameaça baseou-se nas listas vermelhas e apêndices vigentes nos
âmbitos globais (IUCN 2017, CITES 2017), nacional (MMA 2014) e estadual (COPAM
2010). O ordenamento taxonômico e a nomenclatura adotados seguem Piacentini et
al. (2015) e Tomotani e Silveira (2016).
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Análises Estatísticas
Com base nos dados obtidos em campo através da amostragem quali-quantitativa, as
seguintes análises estatísticas foram realizadas:

Eficiência Amostral e Riqueza
Para avaliar o desempenho do esforço amostral empregado, foi confeccionada uma
curva de acumulação de espécies e calculadas estimativas de riqueza. A curva do
coletor foi construída no Microsoft Excel, a partir dos dados fornecidos pelo software
EstimateS 9.1 (COLWELL 2016), considerando como unidades amostrais as 83 listas
de Mackinnon produzidas e utilizando-se dos estimadores Jackknife 1 e Bootstrap
para as estimativas de riqueza.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
O índice de similaridade de Jaccard foi utilizado para quantificar a similaridade entre
as comunidades de aves das áreas amostradas, medindo a diversidade β entre pares
de locais através do uso dos coeficientes de similaridade. O índice de similaridade de
Jaccard (Sj) pode ser calculado através da seguinte fórmula:

Sj = c/ (a + b - c)
Onde: a = número de espécies ocorrentes na parcela 1; b = número de espécies
ocorrentes na parcela 2; c = número de espécies comuns às duas parcelas ou
comunidades.

Uma análise de agrupamento foi realizada para uma representação mais clara das
relações de similaridade entre as áreas no que refere à composição de suas
comunidades. Análise de agrupamento ou de “Cluster” é a organização de uma
coleção de padrões em grupos baseados na similaridade, geralmente expressa como
um vetor de medições ou um ponto em um espaço multidimensional (JAIN et al.
1999). Como parâmetros para esta análise foram utilizados o índice de similaridade
de Jaccard e o método de agrupamento hierárquico UPGMA. O software utilizado foi
o Past (HAMMER et al. 2001).
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Cálculo de Abundância Absoluta e IFL
A abundância absoluta refere-se ao número total de registros (visuais ou auditivos)
efetuados durante o levantamento para cada espécie registrada. Para estimativas de
abundância relativa (inferida) foi utilizado o índice de frequência nas listas de
Mackinnon (IFL). O IFL baseia-se na proporção do número de contatos efetuados
para determinada espécie em relação ao número total de listas de MacKinnon
produzidas, pertencendo ao intervalo 0-1, onde 1 representa a máxima abundância,
ou seja, a espécie esteve presente em todas as listas. A abundância absoluta e o IFL
para cada espécie registrada no levantamento sistemático são apresentados na lista
de espécies constante no Apêndice II.
Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
O índice de Shannon-Wiener foi utilizado para calcular a diversidade de espécies
dentro da comunidade de aves como um todo. Este índice leva em conta o grau de
uniformidade na abundância de espécies, como uma medida de heterogeneidade,
dando maior peso às espécies raras (MAGURRAN 2004) e pode ser calculado pela
seguinte equação:

Onde: H’=Índice de Shannon-Wiener; ni=Número de indivíduos amostrados da iésima espécie; N=número total de indivíduos amostrados; S=número total de
espécies amostradas; ln=logaritmo de base neperiana.

Para o cálculo do índice de diversidade de Shannon foi utilizado o software Past
(HAMMER et al. 2001).
Cálculo da Equabilidade – Índice de Pielou
O Índice de Pielou (J) foi utilizado para calcular a equabilidade na abundância de
indivíduos de cada espécie dentro da comunidade como um todo. Possibilita avaliar
se as populações dentro da comunidade estão em equilíbrio ou se existem espécies
altamente dominantes. Este índice pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a
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máxima diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes, podendo
ser calculado pela seguinte fórmula:

J = H’__
H máx.
Onde: H máx=ln (S); J = Equabilidade de Pielou; ln=logaritmo de base neperiana; S =
número total de espécies amostradas; H’ = índice de diversidade de Shannon-Wiener.

Para o cálculo da Equabilidade foi utilizado o software Past (HAMMER et al. 2001).

E.2.2.1.3 – Resultados e discussões
Considerando os dados consolidados das duas campanhas de amostragem
realizadas, foram registradas na área da fazenda Fartura 246 espécies de aves,
distribuídas em 25 ordens e 56 famílias. Destas espécies, apenas o bacurau-chintã
(Hydropsalis parvula) não foi registrado através da amostragem sistematizada (listas
de Mackinnon), tendo sido encontrado durante os deslocamentos da equipe por uma
das estradas da fazenda. Embora tenha apresentado leve tendência a estabilização, a
curva de acumulação de espécies não alcançou a assíntota, indicando que a área
pode abrigar uma riqueza de espécies superior a encontrada. A riqueza observada
representou 87% da riqueza média estimada para a área (283 spp.), calculada pela
média das estimativas feitas pelos estimadores Jackknife de primeira ordem e
Bootstrap, indicando uma amostragem satisfatória. A riqueza observada também
representa 58% da ornitofauna registrada para toda a mesorregião do Norte de Minas
(426 spp.). O valor encontrado para o índice de Diversidade de Shannon (H = 4,95)
indica uma diversidade muito elevada para a área e o valor encontrado para o índice
de Equabilidade de Pielou (J = 0,90) indica que a comunidade de aves como um todo
se encontra bem estruturada e aparentemente equilibrada.
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Gráfico 7 - Curva do coletor apresentando riqueza de aves observada e estimada
pelos índices Jackknife 1 e Bootstrap. Levantamento da avifauna na área da Fazenda
Fartura (dados consolidados).

Tabela 18 - Valores encontrados para os indicativos de riqueza, diversidade e
equabilidade para a avifauna na área da Fazenda Fartura, município de Buritizeiro,
Minas Gerais.
Indicativo
Valores
Número de contatos
2020
Riqueza observada
245*
Riqueza estimada (Jackknife 1)
296
Riqueza estimada (Bootstrap)
270
Riqueza estimada (média)
283
Diversidade Shannon (H)
4,95
Equabilidade Pielou (J)
0,90
*considerando apenas espécies registradas através da amostragem sistematizada
(listas de Mackinnon).
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O esforço amostral empregado nas duas campanhas foi de aproximadamente 80
horas, tendo sido contabilizadas 202 listas de Mackinnon em todo o levantamento e
um total de 2.020 contatos, entre registros auditivos e visuais (Tabela 18). As
espécies mais frequentemente encontradas na área da fazenda, baseado no índice
de Frequência nas Listas (IFL), foram o tico-tico-rei-cinza (Coryphospingus pileatus), a
choca-do-planalto

(Thamnophilus

pelzelni),

o

periquito-de-encontro-amarelo

(Brotogeris chiriri) e o sebinho-de-olho-de-ouro (Hemitriccus margaritaceiventer).

A avifauna na área da fazenda Fartura foi composta majoritariamente por espécies
semi-dependentes de ambientes florestais, dentre as quais se destaca o urutaugrande (Nyctibius grandis), espécie de hábitos noturnos e com registros escassos
para Minas Gerais, que frequenta matas ciliares de grandes rios, bordas de florestas e
áreas abertas. Espécies exclusivas de ambientes abertos representaram cerca de
35% da comunidade, destacando a ocorrência da ema (Rhea americana), que foi
encontrada nas duas campanhas de amostragem em bandos de até sete indivíduos.
Aves dependentes de ambientes florestais foram minoria, representando um quarto
da comunidade de aves na área da fazenda. Nesta categoria incluem-se aves
terrícolas de interior de mata como o jaó (Crypturellus undulatus) e o zabelê (C.
zabele) e aves típicas da mata seca como o cara-dourada (Phylloscartes roquettei) e
o piolhinho-do-grotão (Phyllomyias reiseri).

Cerca de 58% das espécies encontradas na área da fazenda é de aves pouco
sensíveis às alterações de cunho antropogênico no habitat, incluindo-se aqui espécies
generalistas de habitat e dieta e de ampla distribuição geográfica como bem-te-vi
(Pitangus sulphuratus) e o neinei (Megarynchus pitangua). Espécies moderadamente
sensíveis constituíram 39% da comunidade, dentre as quais se destacam aves
florestais como anambé-branco-de-bochecha-parda (Tityra inquisitor) e o anambébranco-de-rabo-preto (Tityra cayana). Pelo menos seis espécies encontradas são
consideradas de alta sensibilidade, representando 3% da avifauna local, sendo a
maioria delas dependente ou semi-dependente de ambientes florestais, a exemplo do
arapaçu-de-wagler (Lepidocolaptes wagleri), espécie ameaçada de extinção (MMA
2014) mas relativamente comum nas matas secas da região.
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Gráfico 8 - Espécies mais frequentemente encontradas na área da fazenda Fartura,
com base nos índices de frequência nas listas de Mackinnon (IFL). Os valores
representam o percentual de listas de Mackinnon nas quais a espécie foi anotada, em
relação ao número total de listas.

Gráfico 9 - Proporção das espécies registradas na área da fazenda Fartura em
relação às categorias de dependência florestal.
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Gráfico 10 - Proporção de cada categoria de sensibilidade na composição da
avifauna na área da fazenda Fartura, município de Buritizeiro, Minas Gerais.

A análise de agrupamento baseada no índice de similaridade de Jaccard revelou
semelhanças entre as áreas de amostragem 1, 2 e 4, no que se refere à composição
de suas assembléias de aves. Estas estações de amostragem apresentaram maior
heterogeneidade ambiental, abrangendo matas ripárias, trechos de várzeas, vereda e
ambientes antropizados nas proximidades, tendo sido encontrada nelas a maior
riqueza de espécies. Outro grupamento foi formado pelas estações amostrais 5, 6, 7 e
8, que constituem uma área contínua com predominância de fitofisionomias florestais
do Cerrado, apresentando habitats estruturalmente semelhantes. A assembleia de
aves na estação amostral 3, que corresponde a um talhão do eucaliptal e uma área
de pousio adjacente, apresentou pouca semelhança com as assembléias das demais
áreas, o que era esperado, por constituírem ambientes modificados e estruturalmente
mais simplificados que os demais. (Tabela 19)
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Tabela 19 - Similaridade de Jaccard para as áreas amostradas durante o
levantamento da avifauna na fazenda Fartura, município de Buritizeiro, Minas Gerais.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Similaridade de Jaccard entre áreas de amostragem
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
1,000
0,460
0,245
0,533
0,358
0,333
0,347
0,460
1,000
0,181
0,430
0,321
0,298
0,335
0,245
0,181
1,000
0,253
0,202
0,227
0,214
0,533
0,430
0,253
1,000
0,446
0,434
0,470
0,358
0,321
0,202
0,446
1,000
0,443
0,465
0,333
0,298
0,227
0,434
0,443
1,000
0,513
0,347
0,335
0,214
0,470
0,465
0,513
1,000
0,393
0,348
0,241
0,507
0,500
0,594
0,560
0,223
0,230
0,207
0,291
0,354
0,396
0,350

A8
0,393
0,348
0,241
0,507
0,500
0,594
0,560
1,000
0,430

A9
0,223
0,230
0,207
0,291
0,354
0,396
0,350
0,430
1,000

Gráfico 11- Análise de agrupamento baseada na composição das assembléias de
aves das nove áreas amostradas ao longo do levantamento da avifauna na fazenda
Fartura, município de Buritizeiro, Minas Gerais.
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Espécies Endêmicas
Ao longo de todo o levantamento foram registradas na área da fazenda nove espécies
endêmicas, sendo quatro endemismos da Caatinga (Penelope jacucaca, Nyctiprogne
vielliardi, Pseudoseisura cristata, Paroaria dominicana) e cinco endemismos do
Cerrado (Phylloscartes roquettei, Phyllomyias reiseri, Cyanocorax cristatellus,
Compsothraupis loricata, Saltatricula atricollis). Dentre os endemismos da Caatinga
destaca-se o bacurau-do-são-francisco (Nyctiprogne vielliardi), espécie frequente ao
longo do trecho do rio São Francisco que corta a propriedade, tendo sido observado
durante a segunda campanha um bando com cerca de 15 indivíduos circulando sobre
uma pequena ilha do rio, próximo à área amostral 2. Pelo menos uma espécie
encontrada, o surucuá-variado (Trogon surrucura), é considerado quase-endêmico da
Mata Atlântica.

Espécies Ameaçadas, Raras e/ou de Interesse Conservacionista
Seis espécies encontradas na área da fazenda Fartura estão listadas em alguma
categoria de ameaça nos âmbitos estadual, nacional ou global. O zabelê (Crypturellus
noctivagus zabele) e o arapaçu-de-wagler (Lepidocolaptes wagleri) estão ameaçados
de extinção no âmbito nacional (MMA 2014), estando o primeiro também em situação
de quase-ameaça no contexto global (IUCN 2018); a jacucaca (Penelope jacucaca) e
o cara-dourada (Phylloscartes roquettei) estão ameaçados nos âmbitos estadual
(COPAM 2010), nacional (MMA 2014) e global (IUCN 2018); o cabeça-seca (Mycteria
americana) e a arara-canindé (Ara ararauna) estão ameaçados de extinção no estado
de Minas Gerais (COPAM 2010). Pelo menos uma espécie, a ema (Rhea americana),
é considerada quase ameaçada em âmbito global (BIRDLIFE 2016e).

Quarenta e cinco espécies estão amparadas pelo Ap. II da Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 2018),
acordo de cooperação internacional assinado pelo Brasil em 1975 e que objetiva
regular de forma eficaz o comércio de espécies da fauna e da flora, prevenindo-as do
perigo de extinção, quando a ameaça for o comércio internacional. Cabe ressaltar
que, com exceção da arara-canindé, nenhuma destas espécies corre risco de
extinção. A Tabela 20 abaixo apresenta a lista de espécies ameaçadas e/ou
amparadas pela CITES.
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Zabelê (Crypturellus zabele) – Durante a primeira campanha, a vocalização
inconfundível da espécie foi frequentemente ouvida durante quase todos os dias de
amostragem, sendo emitida do interior das matas deciduais da propriedade, nas
estações amostrais 4, 5, 7, 8 e 9. Na campanha seguinte, realizada na estação seca,
a espécie foi encontrada nas estações amostrais 1, 4, 5 e 8. Antes considerada uma
subespécie de C. noctivagus, estudos mais recentes indicam tratar-se de uma
espécie distinta, estando C. zabele restrito às fitofisionomias florestais da Caatinga e
zonas de transição entre a Caatinga e o Cerrado, como as matas secas do norte de
Minas Gerais (TOMOTANI & SILVEIRA 2016). O zabelê sofre intensa pressão de
caça ao longo de sua área de distribuição, enfrentando também a perda e a
fragmentação de seu habitat em consequência da devastação das matas secas do
norte de Minas e da Bahia.
Jacucaca (Penelope jacucaca) – Indivíduos da espécie foram observados durante a
primeira campanha de amostragem em pelo menos duas ocasiões atravessando uma
estrada da fazenda nas proximidades da estação amostral 1 e adentrando em um
trecho de mata ciliar do rio São Francisco (Coordenadas: 23k - 511481.27 m E,
8127637.45 m S), sendo que em uma das ocasiões foram observados filhotes
acompanhando indivíduos adultos. Embora buscas tenham sido conduzidas na
mesma área, a espécie não foi novamente encontrada na campanha da estação seca.
Endêmica da Caatinga, a jacucaca habita a mata seca, catingas arbóreas e áreas
úmidas nas proximidades de rios (SILVEIRA 2008). Outrora bem distribuída por quase
todos os estados do Nordeste, ocorrendo até próximo à costa, e em Minas Gerais, foi
extinta em grande parte da sua área de distribuição devido à devastação de seu
habitat e a caça predatória. Registros recentes da espécie para Minas Gerais são
extremamente escassos, tendo sido encontrada apenas nos municípios de
Mocambinho (KIRWAN et al. 2001), Januária (KIRWAN et al. 2004) e Manuel Freitas
(REIS 2010), sendo, portanto, de grande relevância o registro efetuado neste
levantamento. É possível que outras duas espécies do gênero ocorram na área, P.
superciliaris e P. ochrogaster, estando esta última também ameaçada de extinção nos
âmbitos estadual, nacional e global.
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Arara-canindé (Ara ararauna) – A espécie foi observada com certa frequência
sobrevoando a área da fazenda aos pares ou em pequenos bandos nas duas
campanhas de amostragem realizadas. Este grande psitacídeo frequenta áreas de
mata, cerrados e veredas em busca de frutos como os do pequizeiro (Caryocar
brasiliensis) e de palmeiras como o buriti (Mauritia flexuosa), sendo relativamente
comum no norte e noroeste de Minas Gerais. Além da perda e fragmentação de seu
habitat natural, a espécie também sofre com o tráfico de animais silvestres.
Arapaçu-de-wagler (Lepidocolaptes wagleri) – Indivíduos da espécie, solitários ou em
pares, foram frequentemente observados em quase todas as áreas de amostragem
ao longo das duas campanhas de levantamento realizadas na área da fazenda. Este
arapaçu, do qual pouco se conhece, habita matas secas, caatingas arbóreas e matas
de galeria do norte de Minas Gerais, regiões central e oeste da Bahia e sul do Piauí
(ALEIXO 2008). A destruição e fragmentação do habitat é a maior ameaça enfrentada
pela espécie.
Cara-dourada (Phylloscartes roquettei) – A espécie foi observada ao longo das duas
campanhas realizadas, tendo sido observados indivíduos, sempre em pares, na mata
ciliar do São Francisco, na mata ciliar da estação amostral 4 e em trechos de mata
seca e de cerrado nas estações amostrais 5 e 9. Indivíduos foram observados na
estação amostral 5, na primeira campanha de amostragem, forrageando no dossel
juntamente com outras espécies, entre elas o piolhinho-do-grotão (Phyllomyias
reiseri), espécie rara e da qual pouco se conhece sobre aspectos ecológicos. O caradourada é uma espécie endêmica das florestas semideciduais, florestas de galeria e
matas secas da bacia do médio São Francisco, apresentando certa preferência por
árvores altas e emergentes, possivelmente remanescentes das florestas originais que
outrora cobriam as áreas agora degradadas e fragmentadas (RAPOSO et al. 2002). A
destruição das matas secas, uma das ecorregiões mais ameaçadas do neotrópico
(OLMOS & SILVEIRA 2008), constitui a maior ameaça à sobrevivência da espécie.
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Tabela 20 - Espécies registradas na área da fazenda Fartura enquadradas em
alguma categoria de ameaça e/ou amparadas pela CITES.
Nome Científico

Nome Popular

Rhea americana
Crypturellus (noctivagus)
zabele
Penelope jacucaca
Mycteria americana
Pandion haliaetus
Leptodon cayanensis
Busarellus nigricollis
Rostrhamus sociabilis
Geranospiza caerulescens
Heterospizias meridionalis
Rupornis magnirostris
Buteo nitidus
Buteo brachyurus
Buteo albonotatus
Urubitinga urubitinga
Megascops choliba
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia
Asio stygius
Phaethornis pretrei
Eupetomena macroura
Aphantochroa cirrochloris
Colibri serrirostris
Chrysolampis mosquitus

ema

Chlorostilbon lucidus
Thalurania furcata
Polytmus guainumbi
Amazilia fimbriata
Amazilia lactea
Heliactin bilophus
Heliomaster squamosus
Ramphastos toco
Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Micrastur semitorquatus
Falco sparverius

Status de Conservação
MG
BRA
Global
LC
LC
NT

CITES
Ap. II

zabelê

LC

VU

NT

-

jacucaca
cabeça-seca
águia-pescadora
gavião-gato
gavião-belo
gavião-caramujeiro
gavião-pernilongo
gavião-caboclo
gavião-carijó
gavião-pedrês
gavião-de-cauda-curta
gavião-urubu
gavião-preto
corujinha-do-mato
caburé
coruja-buraqueira
mocho-diabo
rabo-branco-acanelado
beija-flor-tesoura
beija-flor-cinza
beija-flor-de-orelha-violeta
beija-flor-vermelho
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-tesoura-verde
beija-flor-de-bico-curvo
beija-flor-de-gargantaverde
beija-flor-de-peito-azul
chifre-de-ouro
bico-reto-de-banda-branca
tucanuçu
carcará
carrapateiro
acauã
falcão-relógio
quiriquiri

EN
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II

LC

LC

LC

Ap. II

LC
LC

LC
LC

LC
LC

Ap. II
Ap. II

LC

LC

LC

Ap. II

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

Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
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Falco femoralis
Ara ararauna
Orthopsittaca manilatus
Diopsittaca nobilis
Psittacara leucophthalmus
Eupsittula aurea
Eupsittula cactorum
Forpus xanthopterygius

falcão-de-coleira
LC
LC
LC
Ap. II
arara-canindé
VU
LC
LC
Ap. II
maracanã-do-buriti
LC
LC
LC
Ap. II
maracanã-pequena
LC
LC
LC
Ap. II
periquitão
LC
LC
LC
Ap. II
periquito-rei
LC
LC
LC
Ap. II
periquito-da-caatinga
LC
LC
LC
Ap. II
tuim
LC
LC
LC
Ap. II
periquito-de-encontroBrotogeris chiriri
LC
LC
LC
Ap. II
amarelo
Pionus maximiliani
maitaca
LC
LC
LC
Ap. II
Amazona aestiva
papagaio
LC
LC
LC
Ap. II
Lepidocolaptes wagleri
arapaçu-de-wagler
LC
EN
LC
Phylloscartes roquettei
cara-dourada
EN
EN
EN
Legenda: LC (Least Concern) = pouco preocupante; NT (Near Threatened) = quase ameaçada;
VU (Vulnerable) = vulnerável; EN (Endangered) = ameaçada.

Espécies migratórias e nômades
A migração, em sentido restrito, caracteriza-se pelo movimento realizado anualmente
e repetidamente, por uma determinada população animal que se desloca da sua área
de reprodução para áreas de alimentação e descanso em uma determinada época do
ano, retornando posteriormente para sua área de origem (Alerstam e Hedenström
1998). Ao longo de todo o levantamento, foram encontradas na área da fazenda
Fartura 45 espécies migratórias. Destas, 43 são migrantes intracontinentais e duas
são migrantes intercontinentais oriundas do hemisfério norte. Dentre os migrantes
intracontinentais destaca-se a tesourinha (Tyrannus savana), espécie conspícua que
aparece na região a partir do final do inverno. A águia-pescadora (Pandion haliaetus),
ave de rapina quase exclusivamente piscívora que realiza migrações intercontinentais
a partir da América do Norte, foi observada durante a primeira campanha de
amostragem às margens do rio São Francisco. A espécie, que só se reproduz no
hemisfério norte, migra para a América do Sul durante o inverno boreal, podendo ser
observada com maior frequência nas margens de rios e lagos brasileiros entre os
meses de dezembro e fevereiro. O pernilongo-de-costas-brancas (Himantopus
melanurus), ave limícola migrante intercontinental, foi observada nas duas
campanhas realizadas, também às margens do rio São Francisco.
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Outras 15 espécies encontradas na área da fazenda são consideradas nômades,
realizando deslocamentos de curta e média distância e sem um padrão bem definido,
geralmente em resposta à sazonalidade na oferta de recursos (ALVES 2007, NUNES
& TOMÁS 2008). Dentre estas espécies destacam-se o pato-do-mato (Cairina
moschata), o coró-coró (Mesembrinibis cayennensis) e a rolinha-picui (Columbina
picui).

Espécies de Interesse Cinegético e Xerimbabo
Embora ilegal, a caça de aves silvestres para fins de alimentação, ou mesmo por
prazer, é uma atividade ainda bastante praticada no norte de Minas (observação
pessoal), o que certamente tem impacto sobre as populações de diversas espécies
nativas. Ao longo de todo o levantamento da ornitofauna na área da fazenda Fartura
foram registras 24 espécies consideradas de interesse cinegético. Entre estas, se
destacam aves Tinamiformes como o jaó (Crypturellus undulatus), o zabelê (C.
zabele), a perdiz (Rhynchotus rufescens) e a codorna-do-nordeste (Nothura
boraquira), e aves aquáticas como a marreca-cabocla (Dendrocygna autumnalis), o
irerê (D. viduata) e o pato-do-mato (Cairina moschata). Vinte e duas espécies
encontradas são habitualmente capturadas por traficantes de animais ou pela
população local para servirem como animais de estimação ou de xerimbabo, em
particular os psitacídeos, como a arara-canindé (Ara ararauna), o periquitão
(Psittacara leucophthalmus) e o papagaio (Amazona aestiva). Outras aves, como o
trinca-ferro (Saltator similis), o sabiá-gongá (Saltator coerulescens) e o azulão
(Cyanoloxia brissonii).

E.2.2.1.4 - Conclusões
Os resultados deste estudo, cujo objetivo principal foi inventariar a ornitofauna na área
da fazenda Fartura, foram satisfatórios, considerando que o número de espécies
registradas com o esforço amostral empregado representou 87% da riqueza estimada
para a área como um todo.

A diversidade da ornitofauna local é muito elevada, sendo que mais da metade das
espécies registradas para toda a mesorregião do Norte de Minas podem ser
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encontradas na área da fazenda. Destaca-se a importância dos remanescentes de
mata seca presentes na área da fazenda para a preservação de espécies endêmicas
e ameaçadas de extinção como o zabelê (Crypturellus zabele), a jacucaca (Penelope
jacucaca),

o

arapaçu-de-wagler

(Lepidocolaptes

wagleri)

e

o

cara-dourada

(Phylloscartes roquettei).

Algumas fontes de distúrbios, contudo, podem representar ameaça para essas
espécies e para a integridade da comunidade local de aves. A ameaça à fauna local
observada na área é a prática da caça ilegal, que parece ser uma atividade ainda
bastante frequente em toda a região. Nas duas campanhas realizadas, sempre aos
fins de semana, a equipe se deparou com pessoas em atitude suspeita dentro da
Reserva Legal da propriedade. Em todos os casos, os indivíduos se evadiram
rapidamente para dentro da mata, tão logo notaram a presença da equipe na área.
Para coibir a presença de caçadores dentro da propriedade, sugere-se a colocação
de vigias motorizados circulando pela área da fazenda.

A presença de espécies ameaçadas de extinção nos âmbitos nacional e global
também levanta a necessidade de se implementar um programa de monitoramento da
avifauna local.

As Figuras 50 A até 50 D apresentam fotografias de algumas espécies da avifauna
observadas no empreendimento.
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Ema
(Rhea americana)

Urubu-de-cabeçaamarela (Cathartes aura)

Águia-pescadora
(Pandion haliaetus)

Gavião-carijó
(Rupornis magnirostris)

Gavião-urubu
(Buteo albonotatus)

Trinta-réis-grande
(Phaetusa simplex)

Urutau-grande
(Nyctibius grandis)

Urutau
(Nyctibius griseus)

Bacurau
(Nyctidromus albicollis)

Gavião-belo
(Busarellus nigricollis)

Alma-de-gato
(Piaya cayana)

Surucuá-variado
(Trogon surrucura)

Gavião-caboclo
(Heterospizias meridionalis)

Coruja-buraqueira
(Athene cunicularia)

Pica-pau-dourado-escuro
(Piculus chrysochloros)

Figura 50A - Fotos de alguns exemplares da Avifauna observados no empreendimento

Pica-pau-de-topete-vermelho
(Campephilus melanoleucos)

Choca-do-planalto
(Thamnophilus pelzelni)

Casaca-de-couro
(Pseudoseisura cristata)

Arara-canindé
(Ara ararauna)

Choró-boi
(Taraba major)

Anambé-branco-de-bochecha-parda
(Tityra inquisitor)

Periquito-da-caatinga
(Eupsittula cactorum)

Arapaçu-verde
(Sittasomus griseicapillus)

Anambé-branco-de-rabopreto (Tityra cayana)

Papagaio
(Amazona aestiva)

Arapaçu-de-wagler
(Lepidocolaptes wagleri)

Caneleiro-preto
(Pachyramphus polychopterus)

Choca-de-asa-vermelha
(Thamnophilus torquatus)

Casaca-de-couro-amarelo
(Furnarius leucopus)

Cara-dourada
(Phylloscartes roquettei)

Figura 50B - Fotos de alguns exemplares da avifauna observados no empreendimento

Piolhinho
(Phyllomyias fasciatus)

Suiriri-cinzento
(Suiriri suiriri)

Sabiá-gongá
(Saltator coerulescens)

Ema
(Rhea americana)

Trinta-réis-grande
(Phaetusa simplex)

Caburé
(Glaucidium brasilianum)

Gralha-cancã
(Cyanocorax cyanopogon)

Urubu-de-cabeça-vermelha
(Cathartes aura)

Urutau
(Nyctibius griseus)

Cardeal-do-nordeste
(Paroaria dominicana)

Batuqueiro
(Saltatricula atricollis)

Gavião-caboclo
(Heterospizias meridionalis)

Carão
(Aramus guarauna)

Beija-flor-de-orelha-violeta
(Colibri serrirostris)

Surucuá-variado
(Trogon surrucura)

Figura 50C - Fotos de alguns exemplares da Avifauna observados no empreendimento

Acauã
(Herpetotheres cachinnans)

Arara-canindé
(Ara ararauna)

Maitaca
(Pionus maximiliani)

Arapaçu-de-wagler
(Lepidocolaptes wagleri)

Arapaçu-grande
(Dendrocolaptes platyrostris)

Assanhadinho-de-caudapreta (Myiobius atricaudus)

Gralha-cancã
(Cyanocorax cyanopogon)

Japacanim
(Donacobius atricapilla)

Balança-rabo-de-máscara
(Polioptila dumicola))

Sabiá-gongá
(Saltator coerulescens)

Papagaio
(Amazona aestiva)

Cara-dourada
(Phylloscartes roquettei)

Canário-do-mato
(Myiothlypis flaveola)

Choró-boi
(Taraba major)

Sebinho-de-olho-de-ouro
(Hemitriccus margaritaceiventer)

Encontro
(Icterus pyrrhopterus)

Azulão
(Cyanoloxia brissonii).

Figura 50D - Fotos de alguns exemplares da avifauna observados no empreendimento
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APÊNDICES
APÊNDICE I - Lista da Avifauna Regional (Mesorregião do Norte de Minas). Nomenclatura e
taxonomia seguem Piacentini et al. (2015).
Táxon

Nome popular

Status Conservação
MG Brasil Global
CITES

Fonte

Ordem Rheiformes
Família Rheidae
Rhea americana
Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Crypturellus
(noctivagus) zabele
Crypturellus undulatus
Crypturellus tataupa
Crypturellus
parvirostris
Rhynchotus rufescens
Nothura boraquira
Nothura maculosa
Ordem Galliformes
Família Cracidae
Penelope superciliaris
Penelope jacucaca

ema

jaó-do-sul

NT

EN

VU

APÊNDICE
II

5,7

NT

2

jaó
inhambu-chintã

LC
LC

2
2

inhambu-chororó

LC

2,5,6,7

perdiz
codorna-do-nordeste
codorna-amarela

LC
LC
LC

5,6,7
2,7
2,5,6

jacupemba
jacucaca
jacu-de-barrigacastanha

5,6
2,3,4

EN

VU

LC
VU

CR

VU

VU

8

anhuma

LC

2,7

asa-branca

LC

2,7

irerê

LC

2

Sarkidiornis sylvicola

pato-de-crista

LC

Cairina moschata
Amazonetta
brasiliensis
Ordem
Podicipediformes
Família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps

pato-do-mato

LC

5,6

ananaí

LC

2,6

mergulhão-pequeno
mergulhão-caçador

LC
LC

Penelope ochrogaster
Ordem Anseriformes
Família Anhimidae
Anhima cornuta
Família Anatidae
Dendrocygna
autumnalis
Dendrocygna viduata

APÊNDICE
II

2

2
7
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Ordem Ciconiiformes
Família Ciconiidae
Jabiru mycteria
Mycteria americana
Ordem Suliformes
Família
Phalacrocoracidae
Nannopterum
brasilianus
Família Anhingidae
Anhinga anhinga
Ordem Pelecaniformes
Família Ardeidae
Butorides striata
Tigrisoma lineatum
Ardea cocoi
Ardea alba
Pilherodius pileatus

LC
LC

7
7

biguá

LC

2,6

biguatinga

LC

6

socozinho
socó-boi
garça-moura
garça-branca
garça-real
garça-brancapequena
maria-faceira
socó-dorminhoco

LC
LC
LC
LC
LC

2,6
7
2,6,7
2,6,7
2,7

LC

2,6,7

LC
LC

2,5,6
2

curicaca
tapicuru-de-carapelada
colhereiro

LC

5,7

LC

7

LC

2

LC

2,5,6,7

LC

2,5,6

LC
LC

2,5,6
2,6

águia-pescadora

LC

2,7

Accipiter bicolor

gavião-bombachinhagrande

LC

Accipiter striatus

tauató-miúdo

LC

Ictinia mississippiensis

sovi-do-norte

LC

Egretta thula
Syrigma sibilatrix
Nycticorax nycticorax
Família
Threskiornithidae
Theristicus caudatus
Phimosus infuscatus
Platalea ajaja
Ordem Cathartiformes
Família Cathartidae
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Sarcoramphus papa
Coragyps atratus
Ordem Accipitriformes
Família Pandionidae
Pandion haliaetus
Família Accipitridae

tuiuiú
cabeça-seca

urubu-da-cabeçavermelha
urubu-da-cabeçaamarela
urubu-rei
urubu

EN
VU

VU

APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE

2
6
3
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Ictinia plumbea

sovi

LC

Elanus leucurus

gavião-peneira

LC

Geranospiza
caerulescens

gavião-pernilongo

LC

Gampsonyx swainsonii

gaviãozinho

LC

Chondrohierax
uncinatus

caracoleiro

LC

Rostrhamus sociabilis

caramujeiro

LC

Geranoaetus
albicaudatus

gavião-de-rabobranco
gavião-de-caudacurta

Buteo brachyurus

LC
LC

Buteo nitidus

gavião-pedrês

LC

Rupornis magnirostris

gavão-carijó

LC

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

LC

Urubitinga coronata

aguia-cinzenta

Heterospizias
meridionalis

gavião-caboclo

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

EN

LC

Spizaetus ornatus

gavião-de-penacho

EN

NT

gavião-pato

EN

LC

Spizaetus
melanoleucus
Ordem Gruiformes
Família Aramidae
Aramus guarauna
Família Rallidae
Aramides cajaneus
Aramides ypecaha
Micropygia
schomburgkii
Laterallus xenopterus
Laterallus
melanophaius
Mustelirallus albicollis

EN

EN

EN
LC

II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II

2
2,5,6
2
2
2
2
6
6
2
5,6
7
7
2
2
3
4

carão

LC

2

saracura-três-potes
saracuruçu

LC
LC

2
2

LC

4

sanã-de-cara-ruiva

VU

4

sanã-parda

LC

6

sana-carijó

LC

5,6

maxalalagá

EN
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Pardirallus nigricans
Gallinula galeata
Porphyrio martinicus
Família Heliornithidae
Heliornis fulica
Ordem
Charadriiformes
Família Charadriidae
Vanellus chilensis
Vanellus cayanus
Charadrius collaris
Família
Recurvirostridae
Himantopus mexicanus
Himantopus melanurus
Família Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
Tringa solitaria
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca

saracura-sanã
galinha-d’água
frango-d’água-azul

LC
LC
LC

5,6
6
6

picaparra

LC

6

quero-quero
batuíra-de-esporão
batuíra-de-coleira

LC
LC
LC

5,6,7
2,7
2

LC

7

LC

7

LC

6
2,6

LC

2

LC

2

LC

2

LC

2,6,7

LC

2,7

LC

2

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2,5,6
2,5,6,7
2,7
2
6,7
2
2,5,6
2,5,6

LC

2,5,6

LC
LC

2,5,6
2,6

pernilongo-decostas-negras
pernilongo-decostas-brancas
narceja
maçarico-solitário
maçarico-de-pernaamarela
maçarico-grande-deperna-amarela
maçarico-pintado

Actitis macularius
Família Jacanidae
Jacana jacana
jaçanã
Família Sternidae
Phaetusa simplex
trinta-réis-grande
Família Rhyncopidae
Rynchops niger
talha-mar
Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columbina talpacoti
rolinha-roxa
Columbina squammata
fogo-apagou
Columbina picui
rolinha-picui
Columbina minuta
rolinha-de-asa-canela
Uropelia campestris
rolinha-vaqueira
Claravis pretiosa
pararu-azul
Patagioenas picazuro
pombão
Patagioenas plumbea
pomba-amargosa
Patagioenas
pomba-galega
cayennensis
Leptotila verreauxi
juriti-pupu
Leptotila rufaxilla
juriti-gemedeira
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Zenaida auriculata
Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus euleri

pomba-de-bando

LC

2

alma-de-gato
papa-lagarta-de-euler
papa-lagarta-de-asavermelha
papa-lagartaacanelado
anu-preto
anu-coroca
anu-branco
saci

LC
LC

2,5,6,7
4

LC

2

LC

2

LC
LC
LC
LC

5,6
2
2,6,7
2,5,6

Bubo virginianus

jacurutu

LC

Megascops choliba

corujinha-do-mato

LC

Glaucidium
brasilianum

caburé

LC

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

LC

Asio clamator

coruja-orelhuda

LC

mãe-da-lua

LC

Coccyzus americanus
Coccyzus
melacoryphus
Crotophaga ani
Crotophaga major
Guira guira
Tapera naevia
Ordem Strigiformes
Família Strigidae

Ordem Nyctibiiformes
Família Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Ordem
Caprimulgiformes
Família Caprimulgidae
Antrostomus rufus
Nyctidromus albicollis
Nyctidromus
hirundinaceus
Hydropsalis
longirostris
Hydropsalis torquata
Hydropsalis
maculicaudus
Chordeiles pusillus
Chordeiles acutipennis
Lurocalis
semitorquatus
Podager nacunda

joão-corta-pau
bacurau
bacurauzinho-dacaatinga

APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II

5
2,6,7
2,7
2,6,7
6

2,7

2
2,6,7
3

bacurau-da-telha

LC

5,6

bacurau-tesoura
bacurau-de-rabomaculado
bacurauzinho
bacurau-de-asa-fina

LC

2,5,6,7

LC
LC

5,3
2

tuju

LC

2

corucão

LC

2,7

6,7
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Nyctiprogne vielliardi

bacurau-do-sãofrancisco

NT

2,3,4

LC

6

LC

2

LC

2,6

LC

5,6

Ordem Apodiformes
Família Apodidae
Chaetura meridionalis
Chaetura cinereiventris
Streptoprocne
biscutata
Tachornis squamata
Família Trochilidae

andorinhão-dotemporal
andorinhão-desobre-cinzento
taperuçu-de-coleirafalha
andorinhão-do-buriti

Phaethornis pretrei

rabo-brancoacanelado

LC

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

LC

Aphantochroa
cirrochloris

beija-flor-cinza

LC

Anopetia gounellei
Polytmus guainumbi

rabo-branco-decauda-larga
beija-flor-de-bicocurvo

LC
LC

Lophornis magnificus

topetinho-vermelho

LC

Phaethornis pretrei

rabo-brancoacanelado

LC

Campylopterus
largipennis

asa-de-sabre-cinza

LC

Eupetomena macroura

beja-flor-tesoura

LC

Colibri serrirostris
Chlorostilbon lucidus
Thalurania furcata
Amazilia fimbriata
Amazilia lactea
Amazilia versicolor
Chrysolampis
mosquitus
Heliactin bilophus

beja-flor-de-orelhavioleta
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-tesouraverde
beja-flor-degarganta-verde
beija-flor-de-peitoazul
beija-flor-de-bandabranca

LC
LC
LC
LC
LC
LC

beija-flor-vermelho

LC

chifre-de-ouro

LC

APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE

6
6
4
4
7
3
2,5
2,5,6
2,5,6,7
5,6
5,6,7
2,6
2,5,7
6
2,6
2
5,6,7
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II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II

Heliomaster
squamosus

bico-reto-de-bandabranca

LC

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

LC

surucuá-variado
surucuá-de-barrigavermelha

LC

5,7

LC

2

LC

2

LC

2

LC

2,6

LC

2,5,6,7

joão-bobo
rapazinho-dos-velhos
macuru

LC
LC

5,6
2,5,7
2,7

tucanuçu

LC

Ordem Trogoniformes
Família Trogonidae
Trogon surrucura
Trogon curucui

2
6

Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle
americana
Ordem Galbuliformes
Família Galbulidae
Galbula ruficauda
Família Bucconidae
Nystalus chacuru
Nystalus maculatus
Nonnula rubecula
Ordem Piciformes
Família Ramphastidae
Ramphastos toco
Família Picidae
Picumnus
albosquamatus
Picumnus pygmaeus
Picumnus cirratus
Dryocopus lineatus
Melanerpes candidus
Colaptes
melanochloros
Colaptes campestris
Piculus chrysochloros
Celeus flavescens

martim-pescadorgrande
martim-pescadorverde
martim-pescadorpequeno

ariramba-de-caudaruiva

picapauzinhoescamoso
picapauzinho-pintado
picapauzinhobarrado
pica-pau-de-bandabranca
pica-pau-branco
pica-pau-verdebarrado
pica-pau-do-campo
pica-pau-douradoescuro
pica-pau-de-cabeça-

APÊNDICE
II

5,6

LC

5,6,7

LC

2

LC

6

LC

6,7

LC

5

LC

2,5,7

LC

5

LC

2

LC

2
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Veniliornis mixtus
Veniliornis passerinus
Campephilus
melanoleucos
Ordem Cariamiformes
Família Cariamidae
Cariama cristata
Ordem Falconiformes
Família Falconidae

amarela
pica-pau-chorão
pica-pau-pequeno
pica-pau-de-topetevermelho

LC
LC

4
2,6,7

LC

2,6,7

seriema

LC

2,5,6,7

Caracara plancus

carcará

LC

Milvago chimachima

carrapateiro

LC

acauã

LC

falcão-relógio

LC

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

LC

Falco sparverius

quiriquiri

LC

Falco femoralis

falcão-de-coleira

LC

Falco rufigularis

cauré

LC

Falco peregrinus

falcão-peregrino

LC

Herpetotheres
cachinnans
Micrastur
semitorquatus

APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
I

5,6,7
5,6,7
2,6
2
2
2,5,7
2,5,6,7
2
2

Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Ara ararauna

arara-canindé

VU

LC

Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

LC

Primolius maracana

maracanã

NT

Psittacara
leucophthalmus

periquitão

LC

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testavermelha

LC

Eupsittula cactorum

periquito-da-caatinga

LC

Eupsittula aurea

periquito-rei

LC

Pyrrhura frontalis

tiriba-de-testa-

LC

APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE

7
5,6
2
2,6
2,5,6
2,7
2,5,6,7
5
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vermelha

II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II
APÊNDICE
II

Forpus
xanthopterygius

tuim

LC

Brotogeris chiriri

periquito-deencontro-amarelo

LC

Alípiopsitta xanthops

papagaio-galego

NT

Pionus maximiliani

maitaca-verde

LC

Amazona aestiva

papagaio-verdadeiro

LC

Amazona amazonica

curica

LC

piu-piu

LC

2,6

LC

5,6,7

NT

4

LC

2

LC

6

LC

2,5,6

LC

5

LC

2,4

LC
LC
LC

4
6
2,5,6,3

LC

5,7

LC
LC

2,7
2

choca-da-mata

LC

6

choró-boi

LC

2,6

tapaculo-decolarinho

LC

5,6

Ordem Passeriformes
Família
Thamnophilidae
Myrmorchilus
strigilatus
Formicivora rufa
Formicivora iheringi
Formicivora
melanogaster
Formicivora serrana
Herpsilochmus
atricapillus
Herpsilochmus
longirostris
Herpsilochmus sellowi
Pyriglena leucoptera
Dysithamnus mentalis
Sakesphorus cristatus
Thamnophilus
capistratus
Thamnophilus pelzelni
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus
caerulescens
Taraba major
Família
Melanopareidae
Melanopareia
torquata

papa-formigavermelho
formigueiro-donordeste
formigueiro-debarriga-preta
formigueiro-da-serra
chorozinho-dechapéu-preto
chorozinho-de-bicocomprido
chorozinho-dacaatinga
papa-taoca-do-sul
choquinha-lisa
choca-do-nordeste
choca-barrada-donordeste
choca-do-planalto
choca-barrada

2,5,6
2,5
5,6,7
5,6,7
2,5,6
2
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Família
Conopophagidae
Conopophaga lineata
Família
Rhynocryptidae
Scytalopus petrophilus
Família
Dendrocolaptidae
Lepidocolaptes
angustirostris
Lepidocolaptes
squamatus
Lepidocolaptes wagleri
Campylorhamphus
trochilirostris
Xiphorhynchus fuscus
Xiphocolaptes
falcirostris
Dendrocolaptes
platyrostris
Sittasomus
griseicapillus
Família Furnariidae
Pseudoseisura cristata
Berlepschia rikeri
Furnarius figulus
Furnarius rufus
Clibanornis rectirostris
Megaxenops
parnaguae
Phacellodomus
rufifrons
Phacellodomus ruber
Synallaxis frontalis
Certhiaxis
cinnamomeus
Lochmias nematura
Synallaxis albescens
Synallaxis frontalis
Synallaxis spixi
Synallaxis hellmayri
Synallaxis hypospodia
Synallaxis scutata
Schoeniophylax

chupa-dente

LC

2,6

tapaculo-serrano

LC

6

arapaçu-do-cerrado

LC

2,5,6,3,7

arapaçu-escamado

LC

2

arapaçu-de-wagler

EN

-

7

arapaçu-beija-flor

EN

LC

2

LC

2,6

VU

2

arapaçu-grande

LC

2

arapaçu-verde

LC

2

arapaçu-rajado
arapaçu-do-nordeste

casaca-de-couro
limpa-folha-do-buriti
casaca-de-couro-dalama
joão-de-barro
fura-barreira
bico-virado-dacaatinga

EN

VU

2,7
4
LC

2,5,6

LC
LC

2,5,6,7
2

LC

2,4

joão-de-pau

LC

2,5,6

graveteiro
petrim

LC
LC

2,5,4
5,6

currutié

LC

2,6

joão-porca
uí-pi
petrim
joão-teneném
joão-chiique-chiique
joão-grilo
estrelinha-preta
bichoita

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

6
2,5,6
2
5,6
2,3
4
2,7
2,3,4
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phryganophilus
Syndactyla dimidiata
Cranioleuca vulpina
Família Xenopidae
Xenops rutilans
Família Grallariidae
Hylopezus ochroleucus
Família Pipridae
Antilophia galeata
Família Tityridae
Pachyramphus viridis
Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus
castaneus
Pachyramphus validus
Myiobius barbatus
Myiobius atricaudus
Tityra cayana
Tityra inquisitor

limpa-folha-do-brejo
arredio-do-rio

EN

LC
LC

4
7

bico-virado-carijó

LC

2

torom-do-nordeste

NT

2,4

soldadinho

LC

5,6

caneleiro-verde

2

caneleiro-preto

LC

5

caneleiro

LC

2

LC

2

LC

6

LC

2

LC

2

LC

2,7

EN
NT

2,3,4,5,7
2

caneleiro-de-chapéupreto
assanhadinho
assanhadinho-decauda-preta
anambé-branco-derabo-preto
anambé-branco-debochecha-parda

Família
Rhynchocyclidae
Phylloscartes roquettei
cara-dourada
Phylloscartes eximius
barbudinho
Leptopogon
cabeçudo
amaurocephalus
Tolmomyias
bico-chato-de-orelhasulphurescens
preta
Tolmomyias
bico-chato-amarelo
flaviventris
Todirostrum cinereum
ferreirinho-relógio
Hemitriccus
sebinho-de-olho-demargaritaceiventer
ouro
sebinho-rajadoHemitriccus striaticollis
amarelo
Corythopis delalandi
estalador
Família Tyrannidae
Hirundinea ferruginea
gibão-de-couro
Camptostoma
risadinha
obsoletum
Casiornis fuscus
caneleiro-enxofre

EN

EN

2
LC

5,2

LC

2

LC

2,7

LC

2,5

LC

2,4,7

LC

2

LC

2,5,6

LC

2,5,6,7

LC

2,4,7
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Casiornis rufus
Euscarthmus
rufomarginatus
Euscarthmus
meloryphus
Phyllomyias fasciatus
Phyllomyias reiseri

maria-ferrugem
maria-corruíra

CR

barulhento

piolhinho
piolhinho-do-grotão
guaracava-deElaenia flavogaster
barriga-amarela
guaracava-de-topeteElaenia cristata
uniforme
Elaenia spectabilis
guaracava-grande
Elaenia chiriquensis
chibum
Elaenia obscura
tucão
Suiriri affinis
suiriri-da-chapada
alegrinho-balançaStigmatura budytoides
rabo
Sirystes sibilator
gritador
Suiriri suiriri
suiriri-cinzento
Myiopagis caniceps
guaracava-cinzenta
guaracava-de-cristaMyiopagis viridicata
alaranjada
Phaeomyias murina
bagageiro
Phyllomyias fasciatus
piolhinho
papa-moscas-dePolystictus superciliaris
costas-cinzentas
Myiarchus swainsoni
irré
Myiarchus ferox
maria-cavaleira
maria-cavaleira-deMyiarchus tyrannulus
rabo-enferrujado
Pitangus sulphuratus
bem-te-vi
Megarynchus pitangua
neinei
Machetornis rixosa
suiriri-cavaleiro
Myiodynastes
bem-te-vi-rajado
maculatus
bentevizinho-deMyiozetetes similis
penacho-vermelho
Myiozetetes
bentevizinho-de-asacayanensis
ferrugínea
suiriri-de-gargantaTyrannus albogularis
branca
Tyrannus
suiriri
melancholicus
Tyrannus savana
tesourinha
Empidonomus varius
peitica

VU

LC

2,7

NT

4,5

LC

2

LC
LC

2
2

LC

2,5,6

LC

5,6

LC
LC
LC
NT

2
2,5
5,6
4

LC

2,3,7

LC
LC
LC

2,7
2,5
2

LC

2,5,6

LC
LC

2,5,6
5,6

LC

6

LC
LC

2,5,6
2,5,6,7

LC

2,5,6

LC
LC
LC

2,5,6
2,5,6
2,6,7

LC

2,6,7

LC

2,5,6

LC

2

LC

6

LC

2,5,6,7

LC
LC

2,5,6,7
2,5,6
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Griseotyrannus
aurantioatrocristatus
Myiophobus fasciatus
Sublegatus modestus
Fluvicola nengeta
Lathrotriccus euleri
Arundinicola
leucocephala
Gubernetes yetapa
Contopus cinereus
Cnemotriccus fuscatus
Knipolegus
franciscanus
Knipolegus nigerrimus
Pyrocephalus rubinus
Colonia colonus
Xolmis irupero
Xolmis cinereus
Xolmis velatus
Família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi
Hylophilus
amaurocephalus
Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus
Cyanocorax
cyanopogon
Família Hirundinidae
Pygochelidon
cyanoleuca
Petrochelidon
pyrrhonota
Tachycineta albiventer
Tachycineta
leucorrhoa
Hirundo rustica
Alopochelidon fucata
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea
Progne tapera
Progne subis

peitica-de-chapéupreto
filipe
guaracava-modesta
lavadeira-mascarada
enferrujado

LC

2,7

LC
LC
LC
LC

2,5,6
5
5,6
2,5

freirinha

LC

2,6

tesoura-do-brejo
papa-moscascinzento
guaracavuçu
maria-preta-donordeste
maria-preta-degarganta-vermelha
príncipe
viuvinha
noivinha
primavera
noivinha-branca

LC

6

LC

2,5

LC

2,6

LC

3,4

LC

5,6

LC
LC
LC
LC
LC

7
2
2,7
2,5,6,7
2,5,6

pitiguari
juruviara
vite-vite-de-olhocinza

LC
LC

2,5,6
2,5,6

LC

2

gralha-do-campo

LC

5,6

gralha-cancã

LC

5,6,7

LC

6

LC

7

LC

2

LC

2

LC
LC
LC

7
6
2,5,6

LC

2

LC
LC

2,5,6
4

andorinha-pequenade-casa
andorinha-de-dorsoacanelado
andorinha-do-rio
andorinha-de-sobrebranco
andorinha-de-bando
andorinha-morena
andorinha-serradora
andorinhadoméstica-grande
andorinha-do-campo
andorinha-azul
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Riparia riparia
Família Donacobiidae
Donacobius atricapila
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
Cantorchilus leucotis
Cantorchilus
longirostris
Família Polioptilidae
Polioptila plumbea
Família Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus
amaurochalinus
Turdus subalaris
Turdus albicollis
Família Mimidae
Mimus saturninus
Família Motacillidae
Anthus lutescens
Família Passerellidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus
humeralis
Arremon franciscanus
Família Thraupidae
Coereba flaveola
Saltator similis
Saltator coerulescens
Saltatricula atricollis
Thlypopsis sordida
Nemosia pileata
Cypsnagra
hirundinacea
Tachyphonus rufus
Compsothraupis
loricata
Coryphospingus
pileatus

andorinha-dobarranco

LC

japacanim
corruíra
garrinchão-debarriga-vermlelha
garrinchão-de-bicogrande

2
2

LC

2,5,6

LC

2,5,7

LC

3

balança-rabo-dechapéu-preto

2,6

sabiá-laranjeira
sabiá-branco

LC
LC

2,6
2,5,6

sabiá-poca

LC

2,5,6

sabiá-ferreiro
sabiá-coleira

LC
LC

6
2

sabiá-do-campo

LC

2,5,6

caminheiro-zumbidor

LC

6

tico-tico

LC

2,5,6

tico-tico-do-campo

LC

2,5,6,7

tico-tico-do-sãofrancisco

NT

2,3,4

cambacica
trinca-ferro
sabiá-gongá
bico-de-pimenta
saí-canário
saíra-de-chapéupreto

LC
LC
LC
LC
LC

2,5,6
2,5,6
2,7
5,6,7
2,6

LC

2,5,7

bandoleta

LC

5,6

pipira-preta

LC

2,5

tiê-caburé

LC

2,3

tico-tico-rei-cinza

LC

2,5,6
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Conirostrum
speciosum
Eucometis penicillata
Tangara sayaca
Tangara palmarum
Tangara cayana
Neothraupis fasciata
Paroaria dominicana
Schistochlamys
ruficapillus
Dacnis cayana
Hemithraupis guira
Porphyrospiza
caerulescens
Sicalis citrina
Sicalis luteola
Sicalis columbiana
Microspingus cinereus
Emberizoides herbicola
Emberizoides
ypiranganus
Embernagra
longicauda
Volatinia jacarina
Sporophila plumbea
Sporophila lineola
Sporophila nigricollis
Sporophila ardesiaca
Sporophila angolensis
Sporophila bouvreuil
Sporophila collaris
Sporophila ruficollis
Charitospiza eucosma
Família Cardinalidae
Piranga flava
Cyanoloxia brissoni
Família Parulidae
Setophaga pitiayumi
Geothlypisa
equinoctialis
Basileuterus culicivorus
Myiothlypis flaveola

figuinha-de-rabocastanho
pipira-da-taoca
sanhaçu-cinzento
sanhaçu-do-coqueiro
saíra-amarela
cigarra-do-campo
cardeal-do-nordeste

LC

2,7

LC
LC
LC
LC
NT
LC

3,4,5
2,5,6
2,5,6
2,5,6
5,6,7
2,7

bico-de-veludo

LC

5,6

saí-azul
saíra-de-papo-preto

LC
LC

2,5,6
2,5

campainha-azul

NT

5

canário-rasteiro
tipio
canário-do-amazonas
capacetinho-do-ocodo-pau
canário-do-campo

LC
LC
LC

5,6
2,7
2,7

LC

6

LC

5,6,7

canário-do-brejo

LC

4

rabo-mole-da-serra

LC

4,5,6

tiziu
patativa
bigodinho
baiano
papa-capim-decostas-cinzas
curió
caboclinho
coleiro-do-brejo
caboclinho-de-papoescuro
mineirinho

LC
LC
LC
LC

2,5,6
5,6
2
2,5,6

LC

5

LC
LC
LC

5,6
7
3

NT

4

NT

5,7

LC
LC

5,6
2,6

sanhaçu-de-fogo
azulão

VU

VU

mariquita

2,6

pia-cobra

LC

5,6,7

pula-pula
canário-do-mato

LC
LC

2,5,6,7
2,5,6,7
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Myiothlypis leucophrys
Família Icteridae
Anumara forbesi
Cacicus solitarius
Psarocholius
decumanus
Gnorimopsar chopi
Pseudoleistes
guirahuro
Agelaioides
fringillarius
Chrysomus ruficapillus
Molothrus bonariensis
Molothrus oryzivorus
Icterus jamacaii
Icterus pyrrhopterus
Sturnella superciliaris
Família Fringilidae
Euphonia chlorotica
Euphonia
cyanocephala
Spinus magellanicus
Família Passeridae
Passer domesticus

pula-pula-desobrancelha

LC

2,5,4

EN

3,4

LC

2

japu

LC

7

graúna

LC

2,5,6

chopim-do-brejo

LC

6

asa-de-telha-pálido

LC

2

garibaldi
chupim
iraúna-grande
corrupião
encontro
polícia-inglesa-do-sul

LC
LC
LC
LC
LC
LC

2,6
6,7
2
2,7
2
2,7

fim-fim

LC

2,5,6

gaturamo-rei

LC

7

pintassilgo

LC

2

pardal

LC

2

anumará
iraúna-de-bicobranco

CR

VU

Legenda: Fonte – 1 = D’Angelo-Neto et al. (2001); 2 = Kyrwan et al. (2001); 3 = Kyrwan et al. (2004); 4 =
Vasconcelos et al. (2006); 5 = IEF (2013); 6 = MMA/ICMBio (2016); 7 = www.wikiaves.com.br; 8 = Antas (2006).
Status de Conservação – MG (COPAM 2010); Brasil (MMA 2014); global (IUCN 2017.1, CITES 2017); LC = Pouco
Preocupante; NT = Quase Ameaçada; VU = Vulnerável; EN = Ameaçada; CR = Criticamente Ameaçada.

APÊNDICE II - Lista da Avifauna Regional (Mesorregião do Norte de Minas)
Status de
Nome do Táxon

Nome Popular

Endemismo

Conservação
MG Brasil Glob

Ocorrência
Camp Camp
1

2

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus zabele

zabelê

LC

VU

NT

x

Crypturellus

inambu-chororó

LC

LC

LC

x

x
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parvirostris
Rhynchotus rufescens

perdiz

LC

LC

LC

x

jacupemba

LC

LC

LC

x

biguá

LC

LC

LC

x

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

LC

LC

LC

x

Ardea alba

garça-branca

LC

LC

LC

x

curicaca

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Galliformes
Cracidae
Penelope superciliaris
Suliformes
Phalacrocoracidae
Nannopterum
brasilianus
Pelecaniformes
Ardeidae

Threskiornithidae
Theristicus caudatus

x

x

Cathartiformes
Cathartidae
urubu-deCathartes aura

cabeça-

x

vermelha
Coragyps atratus

urubu

LC

LC

LC

x

x

Sarcoramphus papa

urubu-rei

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

gavião-caboclo

LC

LC

LC

x

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

LC

LC

LC

x

Geranoaetus

gavião-de-rabo-

LC

LC

LC

Accipitriformes
Accipitridae
Geranospiza

gavião-

caerulescens

pernilongo

Heterospizias
meridionalis

x
x
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albicaudatus

branco

Gruiformes
Rallidae
Aramides cajaneus

saracura-três-

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

rolinha

LC

LC

LC

x

x

fogo-apagou

LC

LC

LC

x

x

Columbina picui

rolinha-picuí

LC

LC

LC

x

x

Uropelia campestris

rolinha-vaqueira

LC

LC

LC

x

x

pomba-galega

LC

LC

LC

Patagioenas picazuro

asa-branca

LC

LC

LC

x

x

Zenaida auriculata

avoante

LC

LC

LC

x

x

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

LC

LC

LC

x

x

Piaya cayana

alma-de-gato

LC

LC

LC

x

x

Crotophaga ani

anu-preto

LC

LC

LC

x

Guira guira

anu-branco

LC

LC

LC

x

Tapera naevia

saci

LC

LC

LC

x

jacurutu

LC

LC

LC

caburé

LC

LC

LC

potes

Columbiformes
Columbidae
Columbina minuta
Columbina talpacoti
Columbina
squammata

Patagioenas
cayennensis

rolinha-de-asacanela

x

Cuculiformes
Cuculidae

Strigiformes
Strigidae
Bubo virginianus
Glaucidium
brasilianum

x
x

x
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Athene cunicularia
Asio clamator

coruja-

LC

LC

LC

x

coruja-orelhuda

LC

LC

LC

x

urutau

LC

LC

LC

x

tuju

LC

LC

LC

x

bacurau

LC

LC

LC

x

bacurauzinho

LC

LC

LC

x

corucão

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

LC

LC

LC

buraqueira

x

Nyctibiiformes
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Lurocalis
semitorquatus
Nyctidromus albicollis
Nannochordeiles
pusillus
Podager nacunda

x

Apodiformes
Apodidae
Chaetura meridionalis

Streptoprocne zonaris

Tachornis squamata

andorinhão-dotemporal
andorinhão-decoleira-branca
andorinhão-doburiti

x

Trochilidae
Phaethornis pretrei

Eupetomena macroura

Colibri serrirostris
Chlorostilbon lucidus

rabo-brancoacanelado
beija-flortesoura
beija-flor-deorelha-violeta
besourinho-de-

x
x

x
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bico-vermelho
Amazilia fimbriata
Heliactin bilophus

beija-flor-de-

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

ariramba

LC

LC

LC

x

joão-bobo

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

garganta-verde
chifre-de-ouro

Coraciiformes
Alcedinidae
Chloroceryle amazona

Chloroceryle
americana

martimpescador-verde
martimpescadorpequeno

Galbuliformes
Galbulidae
Galbula ruficauda

x

Bucconidae
Nystalus chacuru
Nystalus maculatus

rapazinho-dosvelhos

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos toco

tucanuçu

Picidae
Picumnus

picapauzinho-

albosquamatus

escamoso

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

Veniliornis passerinus

Piculus chrysochloros
Colaptes

pica-paupequeno
pica-paudourado-escuro
pica-pau-verde-

x
x

x
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melanochloros
Celeus ochraceus

barrado
pica-pau-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

seriema

LC

LC

LC

x

x

Caracara plancus

caracara

LC

LC

LC

x

x

Milvago chimachima

carrapateiro

LC

LC

LC

x

x

acauã

LC

LC

LC

Ara ararauna

arara-canindé

VU

LC

LC

x

Ara chloropterus

arara-vermelha

CR

LC

LC

x

Orthopsittaca

marcanã-do-

manilatus

buriti

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

periquitão

LC

LC

LC

periquito-rei

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

Dryocopus lineatus

Campephilus
melanoleucos

ocráceo
pica-pau-debanda-branca

x

pica-pau-detopetevermelho

Cariamiformes
Cariamidae
Cariama cristata
Falconiformes
Falconidae

Herpetotheres
cachinnans

x

Psittaciformes
Psittacidae

Diopsittaca nobilis
Psittacara
leucophthalmus
Eupsittula aurea
Eupsittula cactorum

marcanãpequena

periquito-dacaatinga

x

x
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Forpus
xanthopterygius

tuim

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

NT

periquito-deBrotogeris chiriri

encontroamarelo

Alipiopsitta xanthops

papagaio-galego

CE

x

Pionus maximiliani

maitaca

LC

LC

LC

x

x

Amazona aestiva

papagaio

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

choró-boi

LC

LC

LC

x

x

arapaçu-verde

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

x

LC

EN

LC

x

x

LC

LC

LC

x

Passeriformes
Thamnophilidae
Formicivora rufa

papa-formigavermelho

Herpsilochmus

chorozinho-de-

atricapillus

chapéu-preto

Thamnophilus

choca-de-asa-

torquatus

vermelha

Thamnophilus pelzelni
Taraba major

choca-doplanalto

Dendrocolaptidae
Sittasomus
griseicapillus
Campylorhamphus

arapaçu-beija-

trochilirostris

flor

Lepidocolaptes

arapaçu-de-

angustirostris

cerrado

Lepidocolaptes wagleri

arapaçu-dewagler

x

Xenopidae
Xenops rutilans

bico-virado-
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carijó
Furnariidae
Furnarius leucopus

casaca-de-

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

joão-de-pau

LC

LC

LC

x

x

Phacellodomus ruber

graveteiro

LC

LC

LC

x

x

Synallaxis frontalis

petrim

LC

LC

LC

x

x

Synallaxis albescens

uí-pi

LC

LC

LC

x

Synallaxis spixi

joão-tenenem

LC

LC

LC

Synallaxis scutata

estrelinha-preta

LC

LC

LC

x

x

caneleiro-verde

LC

LC

LC

x

x

caneleiro-preto

LC

LC

LC

x

cabeçudo

LC

LC

LC

EN

EN

EN

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

tororó

LC

LC

LC

x

sebinho-de-

LC

LC

LC

x

couro-amarelo

Furnarius rufus

joão-de-barro

Clibanornis rectirostris

cisqueiro-do-rio

Phacellodomus
rufifrons

CE

x

Tityridae
Pachyramphus viridis
Pachyramphus
polychopterus
Rhynchocyclidae
Leptopogon
amaurocephalus
Phylloscartes roquettei

cara-dourada

Tolmomyias

bico-chato-

flaviventris

amarelo

Tolmomyias

bico-chato-de-

sulphurescens

orelha-preta

Todirostrum cinereum
Poecilotriccus
plumbeiceps
Hemitriccus

ferreirinhorelógio

CE

x
x

x

x

x
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margaritaceiventer
Hemitriccus striaticollis

olho-de-ouro
sebinho-rajado-

LC

LC

LC

gibão-de-couro

LC

LC

LC

x

x

maria-corruíra

CR

LC

NT

x

x

risadinha

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

NT

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

amarelo

x

Tyrannidae
Hirundinea ferruginea
Euscarthmus
rufomarginatus
Camptostoma
obsoletum
Elaenia flavogaster

Elaenia cristata
Suiriri suiriri
Suiriri affinis

Myiopagis caniceps

Myiopagis viridicata
Phaeomyias murina
Phyllomyias reiseri

guaracava-debarriga-amarela
guaracava-detopete-uniforme
suiriri-cinzento
suiriri-dachapada

CE

guaracavacinzenta
guaracava-decrista-alaranjada
bagageiro
piolhinho-dogrotão

CE

x

Phlyllomyias fasciatus

piolhinho

LC

LC

LC

x

x

Myiarchus swainsoni

irré

LC

LC

LC

x

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

maria-cavaleiraMyiarchus tyrannulus

de-raboenferrujado

Sirystes sibilator

gritador
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Casiornis rufus

maria-ferrugem

LC

LC

LC

x

x

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

LC

LC

LC

x

x

Myiodynastes

bem-te-vi-

maculatus

rajado

LC

LC

LC

x

Megarynchus pitangua

neinei

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

suiriri

LC

LC

LC

x

Empidonomus varius

peitica

LC

LC

LC

x

Myiophobus fasciatus

filipe

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

guaracavuçu

LC

LC

LC

x

x

pitiguari

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

bentevizinhoMyiozetetes similis

de-penachovermelho

Tyrannus albogularis
Tyrannus
melancholicus

Sublegatus modestus

Fluvicola nengeta
Cnemotriccus fuscatus

suiriri-degarganta-branca

guaracava
modesta
lavadeiramascarada

x

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Corvidae
Cyanocorax cristatellus
Cyanocorax
cyanopogon

gralha-docampo
gralha-cancã

CE

Hirundinidae
Alopochelidon fucata
Stelgidopteryx

andorinhamorena
andorinha-

x
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ruficollis
Progne tapera

serradora
andorinha-do-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

sabiá-branco

LC

LC

LC

x

x

sabiá-do-campo

LC

LC

LC

x

x

Zonotrichia capensis

tico-tico

LC

LC

LC

x

x

Ammodramus

tico-tico-do-

humeralis

campo

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

mariquita

LC

LC

LC

x

pia-cobra

LC

LC

LC

x

pula-pula

LC

LC

LC

x

campo

x

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra
garrinchão-de-

Cantorchilus leucotis

barrigavermelha

Polioptilidae
balança-raboPolioptila plumbea

de-chapéupreto

Polioptila dumicola

balança-rabode-máscara

Turdidae
Turdus leucomelas
Mimidae
Mimus saturninus
Passerellidae

Arremon flavirostris

tico-tico-debico-amarelo

Parulidae
Setophaga pitiayumi
Geothlypis
aequinoctialis
Basileuterus
culicivorus

x

x
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Myiothlypis flaveola

canário-do-

LC

LC

LC

x

x

japu

LC

LC

LC

x

x

Icterus pyrrhopterus

encontro

LC

LC

LC

x

x

Icterus jamacaii

corrupião

LC

LC

LC

x

x

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

LC

LC

LC

x

x

CE

LC

LC

NT

x

CE

LC

LC

NT

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

mato

Icteridae
Psarocolius
decumanus

Thraupidae
Porphyrospiza
caerulescens
Neothraupis fasciata
Schistochlamys
ruficapillus

campainha-azul
cigarra-docampo
bico-de-veludo

Schistochlamys

sanhaço-de-

melanops

coleira

Tangara sayaca

Tangara palmarum
Tangara cayana
Nemosia pileata
Compsothraupis
loricata

sanhaçocinzento
sanahço-docoqueiro
saíra-amarela
saíra-dechapéu-preto
tiê-caburé

CE

Conirostrum

figuinha-de-

speciosum

rabo-castanho

Sicalis citrina

canário-rasteiro

LC

LC

LC

x

x

Sicalis flaveola

canário-da-terra

LC

LC

LC

x

x
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Hemithraupis guira

saíra-de-papopreto

LC

LC

LC

x

x

x

x

Volatinia jacarina

tiziu

LC

LC

LC

Eucometis penicillata

pipira-da-taoca

LC

LC

LC

Coryphospingus

tico-tico-rei-

pileatus

cinza

LC

LC

LC

x

x

Tachyphonus rufus

pipira-preta

LC

LC

LC

x

x

Ramphocelus carbo

pipira-vermelha

LC

LC

LC

x

x

Charitospiza eucosma

mineirinho

LC

LC

NT

x

x

Tersina viridis

saí-andorinha

LC

LC

LC

Dacnis cayana

saí-azul

LC

LC

LC

x

x

Coereba flaveola

cambacica

LC

LC

LC

x

x

Sporophila plumbea

patativa

LC

LC

LC

x

x

Sporophila nigricollis

baiano

LC

LC

LC

x

x

coleirinho

LC

LC

LC

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

LC

LC

LC

x

x

Sporophila
caerulescens
Saltatricula atricollis

batuqueiro

Saltator similis

trinca-ferro

Cypsnagra
hirundinacea

bandoleta

CE

CE

CE

x

x

x

Cardinalidae
Piranga flava

sanhaço-defogo

Fringillidae
Spinus magellanicus

pintassilgo

LC

LC

LC

x

Euphonia chlorotica

fim-fim

LC

LC

LC

x

gaturamo-rei

LC

LC

LC

Euphonia
cyanocephala

x
x

Legenda: Endemismo – CE = Cerrado. Status de Conservação – MG (COPAM 2010); Brasil
(MMA 2014); global (IUCN 2018); LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçada; VU =
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Vulnerável; EN = Ameaçada; CR = Criticamente Ameaçada. A letra “x” na coluna “Ocorrência”
indica a presença da espécie em cada campanha. Status de Conservação – Minas Gerais
(COPAM 2010); Brasil (MMA 2014); global (IUCN 2018.1). Nomenclatura e ordem taxonômica
seguem Piacentini et al. (2015) e Tomotani e Silveira (2016).

E.2.2.2 - Ictiofauna

E.2.2.2.1 - Contextualização
Minas Gerais, devido a sua posição geográfica, possui um amplo sistema
hidrográfico, abrangendo quinze bacias (DRUMMOND et al., 2005). A área da
fazenda Fartura está localizada na bacia do rio São Francisco, uma das principais do
Brasil, com uma área de 645.000 km² e, aproximadamente, 2.756 km de extensão
(GUIMARÃES et al., 2011), sendo que 1.135 km estão inseridos nos limites de Minas
Gerais. Além de Minas Gerais, a bacia abrange os estados da Bahia, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal (GODINHO & GODINHO, 2003; BARBOSA et
al., 2017).

A bacia é separada em quatro segmentos: alto (da nascente até Pirapora, com 630
km), médio (de Pirapora até Remanso, com 1.090 km), submédio (de Remanso até a
cachoeira de Paulo Afonso, com 686 km) e baixo (de Paulo Afonso até a foz, com 274
km) (PAIVA, 1982; GODINHO & GODINHO, 2003). O alto curso possui águas
rápidas, frias e bem oxigenadas. O médio curso é um rio de planalto, por isso
apresenta uma velocidade menor e podem ocorrer grandes inundações em sua área.
O submédio sofre grande influência das barragens de Sobradinho, Itaparica, Moxotó e
Paulo Afonso. O baixo curso é um trecho de planície, portanto é mais lento está sob
influência marinha (SATO & GODINHO, 1999; GODINHO & GODINHO, 2003).

Por sua extensão e grande riqueza de ambientes, como áreas de cachoeira, planícies
de inundação, lagoas marginais e regiões estuarinas, este rio São Francisco
apresenta uma alta diversidade de peixes, além da ocorrência de inúmeras espécies
endêmicas (BARBOSA et al., 2017).
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Uma forte ameaça a ictiofauna é o aumento de impactos antrópicos, como
desmatamento, assoreamento, mineração, poluição e introdução de espécies exóticas
(DRUMMOND et al., 2005; ALVES et al., 2008). Assim, definir áreas que mantem alta
diversidade de espécies é uma ação muito importante para a proteção da
biodiversidade (ALLAN & FLECKER, 1993).

Segundo Drummond et al. (2005), os principais dados sobre a ictiofauna de Minas
Gerais têm sido obtidos através dos inventários, especialmente na calha principal dos
rios, que normalmente são solicitados pelos órgãos ambientais. Isso mostra a grande
importância destes trabalhos, não só para a elaboração de listas de espécies, mas
também para subsidiar ações mitigadoras e de conservação da fauna local.

Para a bacia do rio São Francisco, onde se localiza a fazenda citada, são registradas
241 espécies nativas de peixes, além de 35 espécies invasoras e 28 alóctones
(BARBOSA et al., 2017) (Tabela 21 a 23).

Tabela 21 - Ictiofauna da bacia do rio São Francisco.
ORDEM – FAMÍLIA STATUS REFERÊNCIAS
ORDEM CLUPEIFORMES - FAMÍLIA ENGRAULIDAE (MANJUBAS)
Anchoviella vaillanti (Steindachner, 1908)

E

Britski et al. (1986)

Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)

N

Barbosa & Soares (2009)

Anchoviella sp. nv.

E

Barbosa et al. (2017)

Lycengraulis glossidens (Cuvier, 1829)

N

Barbosa & Soares (2009)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA CRENUCHIDAE (MOCINHAS)
Characidium fasciatum Reinhardt, 1866

N

Buckup (1992)

Characidium lagosantense Travassos, 1947

N

Machado et al. (1998)

Characidium satoi Melo & Oyakawa 2015

E

Eschmeyer (2016)

Characidium cf. zebra Eigenmann, 1909

N

Alves & Pompeu (2010)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA ERYTHRINIDAE (TRAÍRAS E JEJUS)
Hoplerythrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829)

N

Britski et al. (1999)

Hoplias intermedius (Günther 1864)

N

Oyakawa (1990)

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

N

Oyakawa (1990)

Hoplias microcephalus (Agassiz, 1829)

E

Oyakawa (1990)
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ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA PARODONTIDAE (CANIVETES)
Apareiodon hasemani Eigenmann, 1919

E

Pavanelli (2003)

Apareiodon ibitiensis Campos, 1944

N

Pavanelli (2003)

Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907)

N

Pavanelli (2003)

Parodon hilarii Reinhardt, 1867 Discutir

E

Pavanelli (2003)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA SERRASALMIDAE (PACUS, PIRANHAS E PIRAMBEBAS)
Myleus altipinnis (Valenciennes 1850)

N

Fowler (1950)

Myleus micans (Reinhardt, 1874)

N

Britski et al. (1986)

Pygocentrus piraya (Cuvier, 1820)

E

Lutken (1875)

Serrasalmus brandtii Lütken 1875

E

Britski et al (1986)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA HEMIODONTIDAE (PEIXES-VOADORES)
Hemiodus gracilis Günther, 1864

N

Britski et al. (1986)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA ANOSTOMIDAE (PIAUS, PIAPARAS, CHIMBORÉS)
Leporellus cartledgei Fowler, 1941

N

Böhlke (1984)

Leporellus vittatus (Valenciennes,1850)

N

Garavello & Britski (2003).

N

Alves & Pompeu (2010)

Leporinus bahiensis Steindachner, 1875 Discutir

N

Barbosa & Soares

Leporinus elongatus Valenciennes, 1850

N

Gery et al. (1987)

Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844

N

Eschmeyer (2016)

Leporinus marcgravii Lütken, 1875

N

Lütken (1895)

Leporinus melanopleura Günther, 1864

N

Britski et al. (1986)

Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1847)

N

Cuvier & Valenciennes (1850)

Leporinus piau Fowler, 1941

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Leporinus reinhardt Lütken, 1874

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Leporinus taeniatus Lütken, 1874

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Schizodon knerii (Steindachner, 1875)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Leporinus amblyrhynchus Garavello & Britski,
1987

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA CURIMATIDAE (BRANQUINHAS E ARAGUS)
Curimatella lepidura (Eigenmann & Eigenmann,
1889)
Cyphocharax gilbert Quoy & Gaimard, 1824
Steindachnerina corumbae Pavanelli & Britski
1999
Steindachnerina elegans (Steindachner, 1874)

N

Vari (1992a)

N

Vari (1992b)

N

Alves & Pompeu (2010)

N

Steindachner (1874)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA PROCHILODONTIDAE (CURIMATÃS)
Prochilodus argenteus Spix & Agassiz, 1829

E

Castro & Vari (2004)

Prochilodus costatus (Valenciennes, 1850)

E

Castro & Vari (2004)

Prochilodus vimboides Kner, 1859

N

Castro & Vari (2004)
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ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA TRIPORTHEIDAE (SARDINHAS-DE-ÁGUA-DOCE)
Triportheus guentheri (Garman, 1890)

E

Malabarba (2004)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA BRYCONIDAE (MATRICHÃS)
Brycon nattereri Günther, 1864 Discutir

E?

Lima (2001)

Brycon orthotaenia Günther, 1864

E

Lima (2001)

Salninus franciscanus Lima & Britski, 2007

E

Lima & Britski (2007)

Salminus hilarii (Cuvier, 1829)

N

Géry & Lauzanne (1990)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA IGUANODECTIDAE (PIABINHAS)
Bryconops cf. affinis (Günther 1864)

N?

Britski (1986)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA ACESTRORHYNCHIDAE (PEIXES-CACHORRO)
Acestrorhynchus britskii Menezes, 1969

E

Menezes (1969)

Acestrorhynchus lacustris (Reinhardt, 1874)

N

Menezes (1992)

ORDEM CHARACIFORMES - FAMÍLIA CHARACIDAE (PIABAS-FAÇÃO)
Acinocheirodon melanogramma Malabarba &

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Astyanax eigenmanniorum (Cope 1894)

N

Alves & Pompeu (2010)

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

N

Melo & Buckup (2006)

Astyanax lacustris (Lütken 1875)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Astyanax rivulares ( Lütken, 1875)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Astyanax taeniatus (Jenyns 1842)

N

Alves & Pompeu (2010)

Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908

N

Eignmann (1927)

Compsura heterura Eigenmann, 1915

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Creagrutus ignotus Vari & Harold, 2001

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Galeocharax gulo (Cope, 1864)

E

Menezes (1976)

Hasemania nana ( Lütken, 1875)

E

Lima & Gerhard (2001)

Hemigrammus brevis Ellis, 1911

N

Eigenmann (1918)

Hemigrammus gracilis ( Lütken, 1875)

N

Gery (1977)

Hemigrammus marginatus Ellis, 1911

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

N

Eschmeyer (2016)

Hyphessobrycon micropterus (Eigenmann, 1915)

E

Weitzman & Palmer (1977)

Hyphessobrycon santae (Eigenmann, 1907)

E

Britski (1999)

Hysteronotus megalostomus Eigenmann, 1911

N

Fowler (1951)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

N

Eschemeyer (2016)

N

Eigenmann (1917)

Weitzman, 1999

Hyphessobricon diastatos, Dagosta, Marinho &
Camelier, 2014

Kolpotocheirodon theloura Malabarba &
Weitzman, 2000
Lepidocharax burnsi Ferreira, Menezes & QuagioGrassiotto, 2011
Moenkhausia costae (Steindahner, 1907)

312
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG
Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner,

N

Eigenmann (1917)

Oligosarcus argenteus Günther, 1864

N

Menezes (1987)

Orthospinus franciscensis (Eigenmann, 1914)

E

Reis (1989)

Phenacogaster franciscoensis Eigenmann, 1911

E

Lucena (2003)

Piabina argentea Reinhardt, 1866

N

Vari & Harold (2001)

Planaltina sp. (UFRGS10158)

E

Santos et al. (2015)

Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903)

N

Britski et al. (1986)

Roeboides xenodon (Reinhardt, 1851)

E

Lucena (1988)

Serrapinus heterodon (Eigenmann, 1915)

N

Malabarba (1988)

Serrapinus piaba (Lütken, 1875)

N

Malabarba (1998)

Stigichthys typhlops Brittan & Böhlke 1965

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Tetragonopterus chalceus Agassiz, 1829

E

Britski (1986)

1907)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA CETOPSIDAE (CANDIRUS)
Cetopsis gobioides Kner 1858

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA ASPREDINIDAE (BANJOS)
Bunocephalus hartIi Carvalho, Cardoso, Friel &
Reis 2015
Bunocephalus larai, Ihering, 1930
Bunocephalus minerim Carvalho, Cardoso, Friel &
Reis 2015

E

Eschmeyer (2016)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

E

Eschmeyer (2016)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA AUCHENIPTERIDAE (CANGATIS, CUMBÁS E PEIXES-GATO)
Centromochlus bockmanni (Sarmento-Soares &

E

Sarmento-Soares & Buckup (2005)

E

Sarmento-Soares & Buckup (2005)

E

Akama (2004)

Pseudotatia parva Mees, 1974

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)

N

Barbosa & Soares (2009)

Trachelyopterus lacustris (Lutken, 1874)

E

Lütken (1875)

Trachelyopterus leopardinus (Borodin, 1927)

E

Ferraris (2003)

Buckup 2005)
Glanidium albescens Lütken, 1874
Pseudauchenipterus flavenscens (Eigenmann &
Eigenmann, 1888)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA DORADIDAE (CABOGES E CUIUS-CUIUS)
Franciscodoras marmoratus (Lütken 1874)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)

N

eis, Kullander & Ferraris (2003)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE (MANDIS E JUNDIÁS)
Cetopsorhandia iheringi Schubart & Gomes, 1959

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Imparfinis borodoni Mees & Cala, 1989

N

Bockmann (1998)

Imparfinis minutus (Lütken, 1874)

E

Bockmann (1988)
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Phenacorhamdia cf. somnians (Mees, 1974)

N

Alves & Pompeu (2010)

Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 1964)

N

Britski (1993)

Pimelodella lateristriga (Lichtenstein, 1823)

N

Godinho & Godinho (2001)

Pimelodella laurenti (Fowler, 1941)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Pimelodella vittata (Kröyer, 1874)

E

Eigenmann (1917a)

Rhamdella robinsoni Fowler, 1941

E

Bockmann (1988)

Rhamdia enfurnada Bichuette & Trajano, 2005

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

N

Silfvegrip (1996)

Rhamdiopsis microcephala (Lütken, 1874)

N

Britski (2001)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA PIMELODIDAE (BAGRES, MANDIS, SURUBINS-PINTADOS)
Bagropsis reinhardti (Lütken, 1874)

E

Britski et al. (1986)

Bergiaria westermanni (Reinhardt, 1847)

N

Britski et al. (1986)

Conorhynchus conirostris (Valenciennes, 1840)

E

Britski et al. (1986)

Duopalatinus emarginatus (Valenciennes, 1840)

E

Britski et al. (1986)

Pimelodus fur (Reinhardt, 1874)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Pimelodus maculatus Lacépède, 1803

N

Britski et al. (1986)

Pimelodus pohli Ribeiro & Lucena, 2006

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

N

Britski et al. (1986)

Pseudoplatystoma coruscans (Spix & Agassiz,
1829)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA PSEUDOPIMELODIDAE (PACAMONS E PEIXES-SAPO)
Cephalosilurus fowleri (Hasemann, 1911)

E

Britski et al. (1986)

Lophiosilurus alexandri (Steindachner, 1876)

E

Britski et al. (1986)

Microglanis leptostriatus Mori & Shibatta, 2006

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Pseudopimelodus charus (Valenciennes, 1840)

E

Shibatta (1998)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA TRYCHOMYCTERIDAE (CAMBEVAS E BAGRINHOS)
Homodiaetus sp. (MZUSP 73693)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Stegophilus insidiosus Reinhardt, 1859

E

Britski (2010)

Trichomycterus brasiliensis Lütken, 1874

E

Britski (2010)

Trichomycterus concolor Costa, 1992

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

E

Eschmeyer (2016)

E

Eschmeyer (2016)

Trichomycterus reinhardti (Eigenmann, 1917)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Trichomycterus rubbioli Bichuette & Rizzato 2012

E

Eschmeyer (2016)

Trichomycterus rubiginosus Barbosa & Costa

E

Eschmeyer (2016)

Trichomycterus itacarambiensis Trajano & de
Pinna, 1966
Trichomycterus macrotrichopterus Barbosa &
Costa, 2010
Trichomycterus novalimensis Barbosa & Costa,
2010

314
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG
2010
Trichomycterus trefauti Wosiacki, 2004

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Trichomycterus variegatus Costa, 1992

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA CALLICHTHYDAE (CORIDORAS E TAMBOATÁS)
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

N

Lehmann & Reis (2004)

Corydoras costai Ottoni, Barbosa & Katz 2016

E

Eschmeyer (2016)

Corydoras difluviatilis Britto & Castro, 2002

N

Britto & Castro (2002)

Corydoras garbei Ihering, 1911

E

Ihering (1911)

E

Eschmeyer (2016)

Corydoras multimaculatus Steindachner, 1907

E

Steindachener (1907)

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

N

Reis (1997)

Corydoras lymnades Tencatt, Vera-Alcaraz, Britto
& Pavanelli, 2013

ORDEM SILURIFORMES - FAMÍLIA LORICARIIDAE (ACARÍS E CASCUDOS)
Harttia leiopleura Oyakawa, 1993

E

Ferraris (2003)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Harttia novalimensis Oyakawa, 1993

E

Ferraris (2003)

Harttia torrenticola Oyakawa, 1993

E

Ferraris (2003)

E

Eschmeyer (2016)

Hisonotus vespuccii Roxo, Silva & Oliveira, 2015

E

Eschmeyer (2016)

Hypostomus alatus Castelnau, 1855

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypostomus francisci (Lütken, 1874)

N

Santos et al. (2015)

Hypostomus garmani (Regan, 1904)

E

Casatti & Castro (1998)

Hypostomus johnii (Steindachner 1877)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypostomus lima (Lütken 1874)

E

Lutken (1875)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypostomus margaritifer (Regan, 1908)

N

Garavello & Garavello (2004)

Hypostomus subcarinatus Castelnau 1855

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypostomus vaillanti (Steindachner 1877)

E

Stawkouski (1992)

Hypostomus wuchereri (Güenther, 1864)

N?

Garavello & Garavello (2004)

Megalancistrus barrae (Steindachner 1910)

E

Eschmeyer (2016)

E

Eschmeyer (2016)

Neoplecostomus franciscoensis Langiane, 1990

E

Langiane (1990)

Otocinclus xakriaba Schaefer, 1997

E

Shaefer (1997)

Pareiorhaphis mutuca (Oliveira & Oyakawa, 1999)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Harttia longipinna Langeani, Oyakawa & MontoyaBurgos, 2001

Hisonotus bocaiuva Roxo, Silva, Oliveira &
Zawadzki, 2013

Hypostomus macrops (Eigenmann & Eigenmann,
1888)

Microlepidogaster discontenta Calegari, Silva &
Reis 2014

315
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG
Pareiorhaphis stephanus (Oliveira & Oyakawa,

N

Pereira & Reis (2002)

E

Eschmeyer (2016)

Parotocinclus prata Ribeiro, Melo & Pereira, 2002

E

Schaefer (2003)

Parotocinclus robustus Lehmann A. & Reis, 2012

E

Eschmeyer (2016)

E

Eschmeyer (2016)

E

Weber (1992)

Rhinelepis aspera (Spix & Agassiz, 1829)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Rineloricaria lima (Kner 1853)

N

Britski (2010)

Spatuloricaria nudiventris (Valenciennes, 1840)

N

Ferraris (2003)

1999)
Pareiorhina cepta Roxo, Costa e Silva, Mehanna
& Oliveira, 2012

Plesioptopoma curvidens Reis, Pereira &
Lehmann A, 2012
Pterygoplichthys etentaculatus (Spix & Agassiz,
1829)

ORDEM GYMNOTIFORMES - FAMÍLIA GYMNOTIDAE (SARAPÓS)
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758

N

Lütken (1875)

ORDEM GYMNOTIFORMES - FAMÍLIA STERNOPYGIDAE (SARAPÓS E TUVIRAS)
Archolaemus orientalis Stewart, Vari, de Santana

E

Vari, de Santana & Wosiacki (2012)

Eigenmannia besouro Peixoto & Wosiacki, 2016

E

Eschmeyer (2016)

Eigenmannia microstoma (Reinhardt, 1852)

E

Campos-da-Paz (1997)

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847)

N

Barbosa & Soares(2009)

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1847)

N

Mago-Lecia (1994)

& Wosiacki, 2012

ORDEM GYMNOTIFORMES - FAMÍLIA APTERONOTIDAE (SARAPÓS)
Apteronotus brasiliensis (Reinhardt, 1852)

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

ORDEM CYPRINODONTIFORMES - FAMÍLIA RIVULIDAE (PEIXES-ANUAIS)
Cynolebias altus Costa, 2001

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Cynolebias attenuatus Costa 2001

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Cynolebias gibbus Costa, 2001

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Cynolebias gilbertoi Costa, 2001

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Cynolebias leptochephalus Costa & Brasil, 1991

E

Costa (2001)

Cynolebias obscurus Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)

Cynolebias ochraceus Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)

Cynolebias oticus Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)

Cynolebias parietalis Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)

Cynolebias perforatus Costa & Brasil, 1991

E

Costa (2001)

Cynolebias porosus Steindachner, 1876

N

Costa (2001)

Cynolebias rectiventer Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)

Cynolebias roseus Costa, 2014

E

Eschmeyer (2016)
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Hypsolebias adornatus (Costa, 2000)

E

Costa (2001)

Hypsolebias alternatus (Costa & Brasil, 1994)

E

Costa (2003)

Hypsolebias auratus (Costa & Nielsen, 2000)

E

Costa (2003)

Hypsolebias brunoi (Costa, 2003)

N

Costa (2003)

Hypsolebias caeruleus Costa, 2013

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias carlettoi (Costa & Nielsen, 2004)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias delucai (Costa, 2003)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias fasciatus (Costa & Brasil, 2006)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias flagellatus (Costa, 2003)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias flavicaudatus (Costa & Brasil, 1990)

E

Costa (2003)

Hypsolebias fulminantis (Costa & Brasil, 1993)

E

Costa (2003)

E

Costa (2003)

Hypsolebias gibberatus (Costa & Brasil, 2006)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias gilbertobrasili Costa, 2012

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias guanambi Costa & Amorim, 2011

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias harmonicus (Costa, 2010)

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias hellneri (Berkenkamp, 1993)

E

Costa (2003)

Hypsolebias igneus (Costa, 2000)

E

Costa (2003)

Hypsolebias janaubensis (Costa, 2006)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias macaubensis (Costa & Suzart, 2006)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias magnificus (Costa & Brasil, 1991)

E

Costa (2003)

Hypsolebias mediopapillatus (Costa, 2006)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias nielseni (Costa, 2005)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Hypsolebias nitens Costa, 2012

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias picturatus (Costa, 2000)

E

Costa (2003)

Hypsolebias pterophyllus Costa, 2012

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias radiseriatus Costa, 2012

E

Eschmeyer (2016)

E

Costa (2003)

E

Eschmeyer (2016)

E

Eschmeyer (2016)

E

Costa (2003)

Hypsolebias faouri Britzki, Nielsen & Oliveira,
2016

Hypsolebias ghisolfii (Costa, Cyrino & Nielsen,
1996)

Hypsolebias lopesi (Nielsen, Shibatta, Suzart &
Martín, 2010)

Hypsolebias rufus (Costa, Nielsen & de Luca,
2001)
Hypsolebias sertanejo Costa, 2012
Hypsolebias shibattai Nielsen, Martins, de Araujo
& dos Reis Suzart, 2014
Hypsolebias similis (Costa & Hellner, 1999)
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Hypsolebias stellatus (Costa & Brasil, 1994)

E

Costa (2003)

E

Eschmeyer (2016)

Hypsolebias trilineatus (Costa & Brasil, 1994)

E

Costa (2003)

Hypsolebias virgulatus (Costa & Brasil, 2006)

E

Eschmeyer (2016)

Melanorivulus decoratus (Costa, 1989)

E

Costa (2003)

Melanorivulus paracatuensis (Costa, 2003)

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Neofundulus acutirostratus Costa, 1992

E

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Simpsonichthys punctulatus Costa & Brasil, 2007

N

Eschmeyer (2016)

Simpsonichthys zonatus (Costa & Brasil, 1990)

E

Costa (2003)

Hypsolebias trifasciatus Nielsen, Martins, de
Araujo, de Lira & Faour, 2014

ORDEM CYPRINODONTIFORMES - FAMÍLIA POECILIDAE (BARRIGUDINHOS E GUARUS)
Pamphorichthys hollandi (Henn 1916)

N

Eschmeyer (2016)

Pamphorichthys pertapeh Figueiredo, 2008

N

Eschmeyer (2016)

Phalloceros uai Lucinda, 2008

E

Eschmeyer (2016)

ORDEM SYNBRANCHIFORMES - FAMÍLIA SYNBRANCHIDAE (MUÇUNS)
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795

N

Barbosa & Soares (2009)

ORDEM PERCIFORMES - FAMÍLIA CICHLIDAE (ACARÁS E JACUNDÁS)
Australoheros facetus (Jenyns 1842)

N

Barbosa & Soares (2009)

Australoheros mattosi Ottoni, 2012

E

Eschmeyer (2016)

Cichlasoma sanctifranciscense Kullander, 1983

N

Buckup, Menezes & Ghazzi (2007)

Crenicichla cf lepidota Heckel, 1840

N

Britski et al. (1986)

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)

N

Britski et al. (1986)

ORDEM PERCIFORMES - FAMÍLIA SCIAENIDAE (CURVINAS)
Pachyurus francisci (Cuvier, 1830)

E

Lütken (1875)

Pachyurus squamipinnis Agassiz, 1831

E

Lütken (1875)

Legenda: N = espécies nativas (Divisão Primária e Secundária de Mayer, 1938); E = espécies
endêmicas; ? = dado incerto. Fonte: Barbosa et al., 2017.

Tabela 22 - Ictiofauna da bacia do rio São Francisco: espécies invasoras. Fonte:
Barbosa et al., 2017.
Família
Engraulidae (manjubas)

Clupeídae (sardinhas)
Megalopidae (camurupim)

Espécie
Anchoa januaria (Steindachner, 1879); Anchovia clupeoides
(Swainson, 1839); Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)
Harengula clupeiola (Eigenmann & Eigenmann, 1989);
Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)
Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847)
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Ariidae (bagres)

Mugilidae (tainhas)

Cathops agassizii ( Eigenmann & Eigenmann, 1888); Sciades
herzbergii (Bloch, 1794)
Mugil curema Valenciennes, 1836; Mugil gaimardianus
Desmarest, 1831

Atherinopsidae (peixe-rei)

Atherinella brasilensis (Quoy & Gaimard, 1825);

Hemiramphidae (agulhinha)

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758);

Syngnathidae (peixe-trombeta)

Mycrophis lineatus (Kaup, 1856)

Centropomidae (camurim)

Centropomus parallelus (Poey, 1860); C. undecimalis (Bloch,
1792)

Serranidae (mero)

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

Carangidae (xáreu)

Caranx latus Agassiz, 1831; Caranx hipos (Linnaeus, 1766)
Lutjanus alexandrei Moura & Linderman, 2007; Lutjanus

Lutjanidae (vermelhos)

cyanopterus (Cuvier, 1828); Lutjanus jocu (Bloch & Schneider,
1801);
Diapterus auratus Ranzani, 1842; Diapterus rhombeus (Cuvier,
1829); Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863);

Gerreidae (carapicus, carapeba)

Eucinostomus gula (Quoy & Gainard, 1824); Eucinostomus
argenteus Baird & Girad, 1855; Eucinostomus lefroyi (Goode,
1874); Eugerres brasilianus (Valenciennes, 1830)

Gobiidae (amorés)

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837); Ctenogobius
boleosoma (Jordan &Gilbert, 1882)

Eleotridae (amoréia)
Achiridae (solhas, tapas)
Cynoglossidae (língua-de-vaca)

Guavina guavina (Valenciennes, 1837)
Achirus declivis Chabanaud, 1940; Achirus lineatus (Linnaeus,
1758); Trinectes paulistanus (Miranda-Ribeiro, 1915)
Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824)

Tabela 23 - Ictiofauna da Bacia do rio São Francisco: espécies alóctones,
introduzidas. Fonte: Barbosa et al., 2017.
Família

Espécies

Cyprinidae

Ctenopharyngogon idella; Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Erythynidae

Hoplias cf. lacerdae Ribeiro, 1908

Serrasalmidae

Prochilodintidae
Bryconidae

Colossoma macropomum (Cuvier, 1816); Metynnis maculatus
(Kner, 1860); Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887)
Prochilodus brevis Steindachner, 1874; Prochilodus lineatus
(Valenciennes, 1837)
Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829); Brycon gouldingi
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Lima 2004, Brycon hilarii (Valenciennes 1850)
Pimelodidae

Peudoplatystoma fasciatus (Linnaeus, 1766)

Claridae

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Phalloceros caudimaculatus(Hensel, 1868); Poecilia vivipara

Poecilidae

Bloch & Scheneider, 1801; Poecilia latipinna (Lesueur, 1821);
Poecilia reticulata Peters, 1860; Xiphophorus variatus (Meek
1904)
Plagioscion auratus (Castelnau, 1855); Plagioscion

Sciaenidae

squamosissimus (Heckel, 1840)
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831); Cichla kelberi Kullander &
Fereira (2006); Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831; Cichla

Cichlidae

piquiti Kullander & Ferreira, 2006; Cichla temensis Humboldt,
1821; Parachromis managuensis (Günther, 1867); Oreochromis
niloticus (Linnaeus, 1758); Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)

E.2.2.2.2 – Metodologia
Definição dos locais de Amostragem
Para seleção dos pontos de amostragem considerou-se o Programa de Levantamento
da Fauna aprovado pelo IEF, que contemplou a representatividade dos ambientes,
estado de conservação da área, facilidades de acesso e segurança, além das
diferentes fisionomias e estruturas de habitats dentro dos limites da Fazenda Fartura.
Considerou-se também a experiência do especialista no levantamento do grupo e a
realidade local observada para definição exata dos pontos.

Não foi possível amostrar todos os pontos sugeridos devido à falta de água nas
lagoas marginais e difícil acesso ao trecho do rio São Francisco. Assim, os pontos
foram realocados e renomeados para posterior continuidade dos trabalhos e análises
estatísticas (Tabela 24 e Figura 51)

Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Para a realização das amostragens da ictiofauna foram utilizados, em cada ponto,
quando as condições assim o permitiam, os seguintes petrechos de pesca:
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•

Redes de emalhar: Uma bateria composta de 06 redes malhadeiras (de 20 m
comprimento e malhas de 3, 4, 6, 8, 10 e 12 mm entre nós e 1,5 m de altura). As
redes foram armadas ao entardecer e recolhidas no solstício da manhã perfazendo
um total de 12 horas de amostragem por ponto (12 horas/rede/dia * 6 redes * 5 dias
= 360 horas/campanha);

•

Rede de arrasto (malha 0,5 mm entre nós opostos, 2 m de altura e 10 m de
comprimento): foi utilizada durante 30 minutos em cada ponto, para capturar
espécies de pequeno porte, que não são capturadas com os demais petrechos de
pesca, em praias de areia ou lama, pedras e bancos de macrófitas aquáticas,
conforme a disponibilidade desses ambientes ao longo do ciclo hidrológico; e

•

Peneiras foram utilizadas sempre que as condições do ambiente permitirem durante
um período de 30 min por ponto de amostragem, priorizando a aplicação de um
esforço padronizado de coleta. A utilização desse petrecho tem como objetivo
complementar o inventário taxonômico, capturando espécies de pequeno porte em
ambientes especiais (e.g., troncos submersos, folhiço em igarapés, raízes
adventícias, kinon, etc.), normalmente não amostrados eficientemente com os
demais aparelhos.

Tabela 24 - Pontos de amostragem para o levantamento da ictiofauna nas áreas da
Fazenda Fartura, município de Buritizeiro, MG. (Fuso 23K, Datum WGS 84).
Pontos

x

y

Descrição do ponto

ICT 1 – A1

509294

8129549

Trecho do rio São Francisco

ICT 2 – A3

501510

8129461

Riacho permanente

ICT 6 – A2

511260

8125378

Riacho temporário

ICT 7 – A4

508866

8122483

Riacho permanente com mata de galeria

ICT 8 – A5

501752

8128134

Riacho permanente com mata de galeria
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Trecho do rio São Francisco
(ICT1 – A1), na estação
chuvosa

Riacho temporário (ICT6 – A2),
na estação chuvosa

Riacho permanente com mata
de galeria (ICT8 – A5), na
estação seca.

Trecho do rio São Francisco
(ICT1 – A1), na estação seca

Riacho temporário (ICT6 – A2),
na estação seca

Riacho permanente com mata de galeria
e lagoa (ICT2 – A3), na estação chuvosa
(A coleta foi realizada na lagoa, onde o
córrego deságua.)

Riacho permanente com mata de
galeria (ICT7 – A4), na estação
chuvosa

Riacho permanente com mata de galeria
e lagoa (ICT2 – A3), na estação seca
A coleta foi realizada na lagoa, onde o
córrego deságua.

Riacho permanente com mata de
galeria (ICT7 – A4), na estação
seca

Riacho permanente com mata
de galeria (ICT8 – A5), na
estação seca.

Figura 51 - Fotos dos pontos de amostragem da Ictiofauna no empreendimento
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Uma fração dos peixes capturados foi fixada utilizando-se solução de formalina a
10%, etiquetados por ponto e petrecho de captura e, posteriormente, acondicionados
em álcool 70%. Todos os espécimes registrados foram identificados até o menor nível
taxonômico possível com auxílio da literatura específica da área (BRITSKI et al.,
1988; GÉRY, 1997; REIS et al., 2007; FROESE & PAULY, 2015 e ESCHMEYER,
2015).

Após as capturas, os peixes vivos foram pesados [peso corporal (PC) em gramas] e
mensurados [comprimento total (CT) e comprimento padrão (CP) em centímetros] e
soltos no local de coleta. O status de conservação das espécies foi verificado em nível
estadual (DN COPAM, 2010), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2016).

Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
levantamento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
os dias de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculada a similaridade entre os pontos amostrados, a partir do índice de
similaridade de Jaccard (J = Scom/S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard;
Scom = número de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no
conjunto das duas áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da
composição das comunidades, permitindo avaliar se a composição de cada local
amostrado é representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos
locais estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
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relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos.

Sendo assim, os ambientes em cada agrupamento constituído deveriam ser
semelhantes entre si, porém diferentes dos demais ambientes dos outros
agrupamentos, apresentando tanto uma homogeneidade interna (dentro de cada
agrupamento), como uma grande heterogeneidade externa (entre agrupamentos). A
análise de Cluster é uma técnica multivariada cujo objetivo básico é descobrir
agrupamentos naturais de variáveis, fazendo suposições com relação ao número de
grupos ou às suas estruturas; o agrupamento é feito com base nas similaridades ou
dissimilaridades. Os dados foram analisados baseando-se na presença ou ausência
da espécie no ambiente e a similaridade entre os agrupamentos, calculado
novamente pelo coeficiente de Jaccard. Essas análises foram realizadas no programa
PAST (Hammer et al 2001).

Cálculo de Abundância Relativa
Para a abundância absoluta das abelhas foram contados todos os indivíduos
capturados ao longo dos estudos. A partir da abundância absoluta foi calculada a
abundância relativa que é uma das variáveis mais comuns usadas na avaliação da
estrutura de comunidades. A abundância relativa é uma medida de porcentagem que
se refere a proporção do número de registros de cada espécie em relação ao número
total de registros de todas as espécies.

A abundância relativa da ictiofauna foi determinada através da captura por unidade de
esforço (CPUE), definida como o somatório do número (CPUEn) ou biomassa
(CPUEb em kg) de peixes em 100 m2 das redes empregadas por 12 horas. Este
procedimento possibilita comparações quantitativas entre espécies, estações e
períodos amostrados.
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E.2.2.2.3- Resultados
Nas duas campanhas, foram coletados um total de 167 peixes, sendo 24 espécies
pertencentes a onze famílias (Anostomidae, Bryconidae, Characidae, Erythrinidae,
Parodontidae,

Sciaenidae,

Serrasalmidae,

Auchenipteridae,

Callichthyidae,

Loricariidae e Pimelodidae) e a três ordens (Characiformes, Perciformes e
Siluriformes) (Tabela 25 e Figura 52).
Nenhuma das espécies registradas está presente nas listas vermelhas de espécies
ameaçadas de extinção da IUCN (Internacional), do Brasil (MMA, 2014) ou do estado
de Minas Gerais (COPAM, 2010).
A riqueza da ictiofauna amostrada nas duas campanhas de amostragem
correspondeu a 58,82% da estimada por Jackknife 1, indicando um potencial alto de
novas espécies serem coletas em próximas amostragens (Gráfico 12).

A diversidade de Shannon das espécies de peixes na Fazenda Fartura foi de H’ =
2,02, uma diversidade mediana visto que se encontra na faixa média do índice de
Shannon, que varia entre 1,5 e 3,5 (CULLEN JR. et al., 2004).

Segundo a similaridade estimada pelo índice de Jaccard, as áreas de amostragem A1
(ICT1), A2 (ICT6), A3 (ICT2) e A5 (ICT8) apresentaram alguma similaridade (baixa)
em relação as outras áreas, sendo A2 e A3 mais semelhantes entre si. O mesmo
ocorreu para os pontos A1 e A5, mas apresentando uma similaridade ainda menor
(Tabela 26)

O ponto de amostragem A3 (ICT2) (área que compreende um riacho e lagoa), apesar
de não apresentar maior riqueza de espécies, obteve a maior CPUEn (Tabela 26),
nas duas estações. Já no ponto A2 (ICT6) não houve sucesso de captura de peixes
(CPUEn = 0; S = 0). (Tabela 26)
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Tabela 25 - Espécies de peixes registradas nas duas campanhas, chuvosa e seca, na
Fazenda Fartura, e abundância absoluta (N).
Táxon
Nome popular
Tipo
N Campanha 1 N Campanha 2 IUCN BR MG
CHARACIFORMES
Anostomidae
Leporinus taeniatus
Piau-jejo
Nativa / Hábito migrador
0
6
SR NA NA
Megaleporinus reinhardti Piau-três-pintas Nativa / Hábito migrador
2
2
SR NA NA
Schizodon knerii
Timboré
Nativa
6
0
SR NA NA
Bryconidae
Salminus franciscanus
Dourado
Nativa / Hábito migrador
1
1
SR NA NA
Characidae
Astyanax lacustris
Lambari
Nativa
78
2
SR NA NA
Astyanax rivularis
Lambari
Nativa
0
19
SR NA NA
Moenkhausia costae
Lambari
Nativa
1
0
SR NA NA
Serrapinnus piaba
Piabinha
Nativa
16
0
SR NA NA
Erythrinidae
Hoplias intermedius
Traíra
Nativa
0
2
SR NA NA
Parodontidae
Apareiodon ibitiensis
Canivete
Nativa
0
2
SR NA NA
Serrasalmidae
Serrasalmus brandtii
Pirambeba
Nativa
2
1
SR NA NA
Pygocentrus piraya
Piranha
Nativa
1
0
SR NA NA
PERCIFORMES
Sciaenidae
Pachyurus francisci
Corvina
Nativa
1
0
SR NA NA
SILURIFORMES
Auchenipteridae
Trachelyopterus galeatus
Cangati
Nativa
0
1
SR NA NA
Callichthyidae
Hoplosternum littorale
Tamboatá
Exótica
3
8
SR NA NA
Callichthys callichthys
Tamboatá
Nativa
0
2
SR NA NA
Loricariidae
Harttia sp.1
Acari
0
1
Hypostomus francisci
Cascudo
Nativa
2
1
SR NA NA
Hypostomus garmani
Cascudo
Nativa
0
1
SR NA NA
Hypostomus macrops
Cascudo
Nativa
0
1
Hypostomus sp.1
Cascudo
0
1
Rineloricaria sp.1
Acari
0
1
Pimelodidae
Duopalatinus emarginatus
Mandi-açu
Nativa / Hábito migrador
0
1
SR NA NA
Pimelodus maculatus
Mandi-amarelo Nativa / Hábito migrador
0
1
SR NA NA

Legenda: A categoria de ameaça é apresentada no âmbito estadual (MG), nacional
(BR) e global (IUCN). NA: não ameaçado; SR: sem registro.
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Hypostomus francisci
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Megaleporinus reinhardti
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Figura 52- Fotos de alguns exemplares da Ictiofauna observados no empreendimento
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Gráfico 12– Curva do coletor com riqueza observada e estimada por Jackknife 1 dos
peixes amostrados na Fazenda Fartura, nas duas campanhas de amostragem.

Gráfico 13 – Análise de agrupamento para os peixes amostrados nas diferentes
áreas do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem.
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Tabela 26 - Locais de amostragem com suas respectivas abundâncias relativas
(CPUEn) e riqueza de espécies (S), nas duas campanhas de amostragem.
Local

CPUEn

S

A1

12,44

11

A2

0

0

A3

19,99

6

A4

5

4

A5

2,23

4

A espécie mais abundante nas duas campanhas foi Astyanax lacustris. As espécies
deste gênero são de pequeno porte, sedentárias e possuem grande distribuição
geográfica (HARTZ et al., 1996). Apesar de não ter valor comercial, A. lacustris é um
importante item na dieta dos peixes carnívoros de maior porte, que são explorados
comercialmente (SILVA, 2008).

Dentre as espécies coletadas, cinco possuem o hábito migrador (Leporinus taeniatus,
Megaleporinus reinhardti, Salminus franciscanus, Duopalatinus emarginatus e
Pimelodus maculatus) e são muito importantes para pesca. Estas espécies
necessitam de grandes trechos livres de rio para completarem suas rotas migratórias
(AGOSTINHO et al., 2007), portanto, são as mais afetadas pelos barramentos.
Segundo Sato et al. (2003), elas se reproduzem nos leitos dos rios na estação
chuvosa, possuem período reprodutivo curto e ausência de cuidado parental. Assim, a
conservação destas é de extrema importância.

Uma espécie exótica (Hoplosternum littorale) foi coletada. Ela é originária da bacia
Amazônica, já está estabelecida na bacia do rio São Francisco e possui potencial de
invasão. O tamboatá pode reduzir a abundância e riqueza de espécies nativas através
da competição, como visto no trabalho de Latini et al. (2004). Existem algumas
estratégias para o manejo de espécies exóticas, como: prevenção, detecção precoce,
resposta rápida, erradicação e controle (LEÃO et al., 2014). Como a espécie já está
introduzida no local, as estratégias recomendadas são a erradicação e controle, a fim
de diminuir sua abundância e densidade e mitigar seus impactos.
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E.2.2.2.4 - Conclusões
Dentre as espécies coletadas na fazenda Fartura, cinco possuem o hábito migrador
(Leporinus taeniatus, Megaleporinus reinhardti, Salminus franciscanus, Duopalatinus
emarginatus e Pimelodus maculatus). Estas espécies são muito importantes para
pesca, necessitam de grandes trechos livres de rio para completarem suas rotas
migratórias, e geralmente, são mais sensíveis a perturbações ambientais. Portanto,
recomenda-se um esforço no sentido de se preservar os corpos d’água e vegetação
nativa (cobertura vegetal) presentes na área, considerada de “Alta Prioridade de
Conservação”, a fim de minimizar os possíveis impactos sobre a comunidade local de
peixes.
Além disso, uma espécie exótica (Hoplosternum littorale) também foi coletada na
fazenda, nas duas campanhas. Assim, estratégias de manejo de espécies exóticas,
como erradicação e controle devem ser adotadas. Prevenir a introdução de outras
espécies também é uma boa estratégia de manejo para evitar prováveis impactos
sobre a ictiofauna nativa.
Na segunda campanha, houve um aumento na riqueza de espécies de peixes,
ressaltando a importância da continuação dos estudos nessas áreas, em diferentes
estações, que agregará mais informações sobre a estrutura das comunidades e os
requisitos ecológicos desse grupo de fauna, bem como os impactos da silvicultura
sobre as espécies, auxiliando assim nas tomadas de decisões corretas e medidas
compensatórias que implicarão na conservação das espécies.

E.2.2.3 – Apifauna
E.2.2.3.1 – Contextualização
Com o objetivo da conservação da biodiversidade do Cerrado é de extrema
importância a conservação da fauna de abelhas nativas, haja vista que estas são as
polinizadoras mais eficientes da vegetação deste bioma (Azevedo 2002).
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Atualmente, a teoria mais aceita para a origem das abelhas é após o surgimento das
angiospermas, no período cretáceo. Esse grupo de insetos pertence à ordem dos
Hymenopteros, família Apidae, as quais podem apresentar comportamento variando
de solitário a eussociais.

Dentre as espécies de abelhas com organização social mais complexa eussociais ou
que formam grupos estão a sub-família Meliponinae, popularmente conhecidos como
abelhas sem ferrão, além das mamangavas Bombinae e abelhas das orquídeas da
sub família Euglossinae (Silveira et al 2002). Este grupo se torna importante para fins
de levantamento e monitoramento ao longo dos anos, visando acompanhar os efeitos
e impactos negativos de empreendimentos sobre este.

As abelhas silvestres são bastante sensíveis a modificações no ambiente, e o declínio
de muitas populações se deve, especialmente, e principalmente, à ação de
agrotóxicos e à fragmentação com perda de local para forrageamento e nidificação.
Outra ameaça muito importante para a conservação das abelhas silvestres é a
introdução de espécies exóticas, como Apis mellífera, que compete por recursos,
podendo levar algumas espécies a extinção em locais com menor disponibilidade de
alimento (Santos 2010).

Para a Mesorregião do Norte de Minas Gerais, são registradas 94 espécies de
abelhas silvestres. Das espécies registradas, apenas a espécie Melipona rufiventris é
considerada em perigo, segundo a lista nacional.

A diversidade de abelhas encontrada na Mesorregião do Norte de Minas é bastante
rica, composta por diferentes tribos da família Apidae, o que garante grande
abrangência de espécies de plantas a serem polinizadas.

O baixo número de espécies consideradas ameaçadas se deve, principalmente, pela
escassez de estudos na região. É importante ressaltar que a extinção de espécies de
abelhas silvestres pode levar a extinção em cadeia, envolvendo tanto as espécies de
plantas que a abelha poliniza, quanto a mamíferos e aves que utilizam da planta como
alimento (Tabela 27).
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Tabela 27 - Lista de abelhas registradas para a Mesorregião do Norte de Minas
Gerais.
Espécie

Bombus atratus

Nome Popular
APIDAE
Apinae
Mamangava

Fonte

MG

BR

IUCN

1

NA

NA

LC

Bombus morio
Centris aenea
Centris analis
Centris flavifrons
Centris inermis
Centris nitens
Centris obscurior
Centris poecila
Centris varia
Centris tarsata
Centris trigonoides
Centris vittata
Centris dorsata
Centris violacea
Centris denudans
Centris scopipes
Centris fuscata
Centris lutea
Epicharis flava
Epicharis bicolor
Epicharis cockerelli
Epicharis iheringi
Epicharis luteocincta
Epicharis schrottkyi
Acanthopus excellens
Ctenioschelus goryi
Cyphomelissa sp.
Mesocheira bicolor
Mesoplia sp.
Florilegus fulvipes
Gaesischia araguaiana
Gaesischia flavoclypeata
Melissoptila cnecomola
Santiago mourei

Mamangava
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha coletora de óleo
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

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

Thygater analis
Eufriesea violascens

Abelha silvestre
Abelha silvestre

1
1

NA
NA

NA
NA

LC
LC

Eufriesea violanscens

Abelha silvestre

1

NA

NA

LC

Euglossa melanotricha
Euglossa securigera
Euglossa townsendi

Abelha das orquídeas
Abelha das orquídeas
Abelha das orquídeas

1
1
1

NA
NA
NA

NA
NA
NA

LC
LC
LC
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Eulaema nigrita
Examalopsis analis
Exomalopsis collatis
Exomalopsis fulvofasciata
Examalopsis minor
Exomalopsis ypiranguensis
Cephalotrigona capitata
Frieseomelitta doederleini
Frieseomelitta silvestrii
Frieseomelitta varia
Friesella schrottkyi
Geotrigona mombuca
Geotrigona subterrânea
Leurotrigona muelleri
Melipona quinquefasciata
Melipona rufiventris
Melipona bicolor
Nannotrigona testaceicornis
Oxytrigona sp.
Paratrigona lineata
Paratrigona subnuda
Partamona cupira
Partamona helleri
Plebeia drodyana
Scaptotrigona bipunctata
Scaptotrigona postica
Schwarziana quadripunctata
Schwarzula tímida
Tetragona clavipes
Tetragona quadrangula
Tetragonisca angustula
Trigona fulviventris
Trigona hyalinata
Trigona spinipes
Trigona truculenta
Trigonisca sp.
Osirinus sp.
Osiris sp.
Arhyzoceble sp.
Chalepogenus sp.
Paratetrapedia sp.
Tetrapedia sp.
Thalestria spinosa
Nomada sp.
Ceratina chloris
Xylocopa frontalis
Xylocopa grisescens
Xylocopa hirsutíssima

Abelha das orquídeas
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Mombucão
Moça branca
Marmelada preta
Marmelada amarela
Mirim preguiça
Guira
Abelha sem ferrão
Lambe olhos
Mandaçaia da Terra
Tujuba
Guarupu
Iraí
Abelha sem ferrão
Jataí da terra
Jataí da terra
Cupira preta
Boca de sapo
Mirim
Tubuna
Mandaguari
Guiruçu
Abelha sem ferrão
Borá
Borá
Jataí
Abelha cachorro
Feiticeira
Irapuã
Sanharão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão
Abelha silvestre
Abelha silvestre
Mamangava
Mamangava
Mamangava

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
2
1,2,3
1
1,2
1,2,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1, 2
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

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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Xylocopa suspecta
Mamangava
1
NA
NA
LC
Xylocopa macrops
Mamangava
1
NA
NA
LC
Xylocopa muscaria
Mamangava
1
NA
NA
LC
Legenda: Status de ameaça estadual (MG; Copam 2010), nacional (BR; MMA 2014) e global (IUCN
2017). EN: em perigo; VU: vulnerável; CR: criticamente em perigo; DD: deficiente em dados; NT: quase
ameaçado; LC: menos preocupante. Fonte: (1) Azevedo (2002); (2) Werneck & Faria-Mucci (2014) (3)
Pereira & Sousa (2015).

E.2.2.3.2 - Metodologia
Definição dos locais de Amostragem
Foram selecionados oitos pontos de amostragem que englobam as diferentes
fitofisionomias presentes na Fazenda. Os pontos amostrais foram previamente
selecionados seguindo o Programa de Levantamento de Fauna proposto para o
empreendimento e aprovado pelo IEF, porém definidos com maior exatidão durante o
campo. Para seleção dos pontos de amostragem considerou-se a representatividade
dos ambientes, estado de conservação da área, facilidades de acesso e segurança,
além de contemplar as diferentes fisionomias e estruturas de habitats dentro dos
limites da Fazenda Fartura. Levou-se em consideração também a experiência do
especialista no grupo e a realidade observada em campo para definição exata dos
pontos (Tabela 28 e Figura 53).

Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Foi utilizada a metodologia de censo em flores com rede entomológica, que consiste
basicamente na observação de plantas floridas por aproximadamente 10 minutos e
todas as abelhas (com exceção de Apis mellifera) presentes nas flores foram
coletadas. O censo foi realizado em todos os pontos de amostragem, ao longo de
cinco dias consecutivos, de 07h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min,
totalizando um esforço amostral de 35 horas (7 horas/dia* 5 dias = 35
horas/campanha). Abelhas que foram encontradas forrageando no suor dos coletores
ou em voo durante a realização dos censos, também foram coletadas.

Adicionalmente, foram instaladas, em todos os pontos de amostragem, seis
armadilhas aromáticas distantes aproximadamente 5 metros entre si, para
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amostragem de machos da subtribo Euglossina. Esta armadilha consiste em uma
garrafa pet de 2 litros contendo três orifícios laterais, onde são encaixados os
gargalos, também confeccionados de garrafa pet cortados em forma de funil, que
servem como local de pouso para a abelha antes de entrar na armadilha. Um
chumaço de algodão embebido com essência de eucaliptol é amarrado com barbante
e colocado a uma altura abaixo dos orifícios, conforme método utilizado por Bezerra &
Martins (2001). As amostragens foram realizadas ao longo de 5 dias consecutivos,
sendo as armadilhas instaladas às 9:00h e recolhida às 15:00h (8 horas/armadilha/dia
* 36 armadilhas * 5 dias = 1.440 horas/campanha).

Tabela 28 - Pontos de amostragem da apifauna (abelhas) na Fazenda Fartura,
durante as campanhas chuvosa e seca de 2018.
APIFAUNA (ABELHAS)
Pontos da Estação
de Amostragem

Coordenadas – Fuso 23 k
e Datum WGS 84
x

y

1

511324

8127889

2

508791

8128931

3

504373

8128599

4

502631

8128221

5

507964

8125931

6

505513

8123930

7

506395

8125068

Descrição Geral da Estação

Mata ciliar do Rio São Francisco,
próximo a sede da fazenda.
Indivíduos de eucalipto isolado
e cerrado em regeneração
Eucalipto maduro com sub-bosque de gramíneas
de até 1,5m de altura. Próximo a carvoaria.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Cerrado com solo exposto. Árvores baixas, 2 a 3 m de altura,
espaçadas e presença de gramíneas. Solo pedregoso
Cerrado conservado, árvores baixas, 2 a 3 metros de altura,
com gramíneas. Solo pedregoso.
Cerrado conservado, predomínio de árvores com 2 a 3 m de altura e

8

507649

8123677

algumas árvores com 10 a 15 m de altura,
poucas gramíneas, muita serapilheira e solo pedregoso.
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Mata ciliar da estação de amostragem 1.

Cerrado em regeneração com
individuos isolados de eucalipto,
estação de amostragem 2.

Mata ciliar com leito de rio seco na estação
de amostragem 5.

Cerrado da estação de amostragem 6.

Eucalipto na estação de amostragem 3.

Cerrado da estação de amostragem 7.

Mata ciliar com leito de rio seco na estação de
amostragem 4.

Cerrado da estação de amostragem 8.

Figura 53 - Fotos dos pontos de amostragem da Apifauna no empreendimento
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Os exemplares coletados foram eutasionados com álcool 90%, etiquetados e
enviados para posterior depósito na coleção científica do Museu da Universidade
PUC Minas em Belo Horizonte, MG. O status de conservação das espécies foi
verificado em nível estadual (DN COPAM, 2010), nacional (MMA, 2014) e global
(IUCN, 2018).

Para a identificação taxonômica foram utilizadas diferentes chaves de identificação de
abelhas: Silveira et al (2002), Marchi e Santos (2013), Webbee (2018) e consulta a
especialistas.

Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
levantamento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
os dias de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculada a similaridade entre os pontos, a partir do índice de similaridade de
Jaccard (J = Scom/ S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard; Scom = número
de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no conjunto das duas
áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da composição das
comunidades, permitindo avaliar a composição de cada local amostrado é
representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos locais
estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
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conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos.

Sendo assim, os ambientes em cada agrupamento constituído deveriam ser
semelhantes entre si, porém diferentes dos demais ambientes dos outros
agrupamentos, apresentando tanto uma homogeneidade interna (dentro de cada
agrupamento), como uma grande heterogeneidade externa (entre agrupamentos).

A análise de Cluster é uma técnica multivariada cujo objetivo básico é descobrir
agrupamentos naturais de variáveis, fazendo suposições com relação ao número de
grupos ou às suas estruturas; o agrupamento é feito com base nas similaridades ou
dissimilaridades. Os dados foram analisados baseando-se na presença ou ausência
da espécie no ambiente e a similaridade entre os agrupamentos, calculado
novamente pelo coeficiente de Jaccard. Essas análises foram realizadas no programa
PAST (Hammer et al 2001).

Cálculo de Abundância Absoluta e Relativa
Para a abundância absoluta das abelhas foram contados todos os indivíduos
capturados ao longo dos estudos. A partir da abundância absoluta foi calculada a
abundância relativa que é uma das variáveis mais comuns usadas na avaliação da
estrutura de comunidades. A abundância relativa é uma medida de porcentagem que
se refere a proporção do número de registros de cada espécie em relação ao número
total de registros de todas as espécies.
Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
A diversidade foi calculada para toda área da fazenda e estimada através do índice de
Shannon (H') que se fundamenta na abundância proporcional das espécies também
calculado no programa PAST (Hammer et al 2001). Este índice assume que os
indivíduos foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente infinita, e
que todas as espécies de um determinado local estão representadas na amostra
(Pielou, 1989).

338
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

E.2.2.3.3 - Resultados e Discussões
Foram

realizados

ao

todo,

considerando

as

estações

chuvosa

e

seca

(janeiro/fevereiro e julho), 987 registros de 33 espécies de abelhas nativas,
pertencentes à família Apidae com as subfamílias Apinae e Xylocopinae. Não foram
registradas espécies ameaçadas de extinção durante as campanhas de amostragem
(Tabela 29).

A riqueza da apifauna amostrada no empreendimento correspondeu a 72,36% da
estimada por Jackknife 1, considerada uma suficiência amostral satisfatória para a
caracterização da apifauna do empreendimento. A riqueza de abelhas registradas
durante a estação chuvosa demonstra que o estudo da apifauna deve ser realizado
por períodos mais longos, pois poderão ser encontradas mais espécies. (Gráfico 14).
A diversidade de Shannon das abelhas foi de H’ = 2,648, uma diversidade satisfatória
visto que se encontra na faixa do índice de Shannon, que varia entre 1,5 e 3,5 (Cullen
Jr. et al., 2004). Comparando os valores do índice de diversidade das duas
campanhas de amostragem, sendo a chuvosa com H’=2,81, e estação seca de
H’=2,134, ressalta a manutenção da biodiversidade de abelhas durante a variação
sazonal.

A espécie mais abundante na Fazenda Fartura foi a abelha Trigona spinipes,
popularmente conhecida como Irapuã, com mais de 20% da abundância relativa total.
Seguida pelas espécies de pequeno porte Leurotrigona muelleri e Tetragonisca
angustula, as quais foram a segunda e a terceira mais abundantes, com 12 e 11%
respectivamente. As espécies Trigonisca sp1, Paratrigona subnuda, Tetragona
clavipes, plebeia droryana e Frieseomelitta varia, formam um grupo com valores
aproximados a 5% da abundância relativa total registrada para o empreendimento.

Em geral a comunidade de abelhas registrada durante as estações seca e chuvosa na
Fazenda Fartura é bastante equitativa, não havendo dominância de espécies (Gráfico
15).
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Tabela 29 - Espécies de abelhas registradas e abundância absoluta nas duas
campanhas de amostragem da Fazenda Fartura, estações chuvosa e seca de 2018.
Táxon

Trigona spinipes
Trigona recursa
Trigona hyalinata
Trigona truculenta
Trigona fulviventris
Tetragonisca angustula
Tetragona clavipes
Tetragona sp1
Trigonisca sp1
Plebeia droryana
Plebeia phrynostoma
Plebeia remota
Partamona helleri
Frieseomelitta varia
Melipona mondury
Melipona sp1
Melipona sp2
Morfoespécie 1
Morfoespécie 2
Morfoespécie 3
Leurotrigona muelleri
Oxytrigona tataira
Paratrigona subnuda
Euglossa sp1
Euglossa sp2
Euglossa sp3
Bombus brasiliensis
Bombus atratus
Centris analis
Centris tarsata
Centris sp1

Nome Popular
1 campanha 2 campanha IUCN
APIDAE
Meliponini
Irapuã
45
170
LC
Feiticeira
16
1
LC
Guaxupé
9
0
LC
Sanharão
20
14
LC
Abelha cachorro
0
17
LC
Jataí
114
4
LC
Borá
22
40
LC
Abelha sem ferrão
1
0
Abelha sem ferrão
29
40
Mirim
10
51
LC
Mirim
8
0
LC
Mirim Guaçu
4
0
LC
Boca de sapo
22
0
LC
Marmelada
23
32
LC
Monduri
0
4
LC
Abelha sem ferrão
4
0
Abelha sem ferrão
20
0
Abelha sem ferrão
4
0
Abelha sem ferrão
4
0
Abelha sem ferrão
4
0
Lambe olhos
45
82
LC
Tataira
7
13
LC
Jataí da Terra
8
56
LC
Euglossini
Abelha das orquídeas
1
0
Abelha das orquídeas
3
0
Abelha das orquídeas
1
0
Bombini
Mamangava
4
0
LC
Mamangava
0
1
LC
Centrini
Abelha coletora de óleo
26
4
LC
Abelha coletora de óleo
0
3
LC
Abelha coletora de óleo
1
0
XYLOCOPINAE
Xylocopini

BR MG

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

-

-

NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
-
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Xylocopa brasilianorum
Xylocopa frontalis

Mamangava
Mamangava

3
0

1
2

LC
LC

NA NA
NA NA

Legenda: A categoria de ameaça é apresentada no âmbito estadual (MG), nacional (BR) e global (IUCN). NA: não
ameaçado; LC: menos preocupante.

Gráfico 14 – Curva do coletor com riqueza observada e estimada por Jackknife 1 da
apifauna amostrada na Fazenda Fartura, nas duas campanhas de amostragem, seca
e chuvosa, 2018.

Gráfico 15.– Abundância relativa da apifauna mais abundante amostrada na Fazenda
Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca e chuvosa de 2018.
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A similaridade entre as áreas de amostragem foi baixa (entre 0 e 0,4), contudo é
possível visualizar segundo a análise de Cluster que são formados três grupos quanto
à similaridade da composição de abelhas entre os pontos amostrais.

A mata ciliar do ponto 1 com uma comunidade de abelhas bastante semelhante ao
cerrado do ponto 6, compartilhando as espécies Bombus brasiliensis, Centris analis,
Frieseomelitta varia, Oxytrigona tataira, Plebeia droryana, Trigona fulviventris, Trigona
spinipes, Trigona truculenta, Melipona sp1 e Partamona helleri. O cerrado da área 7
apresenta alta similaridade com a mata ciliar 1 com 0,4, porém menos similar ao
cerrado do ponto 6 com 0,3. As matas ciliares dos pontos 4 e 5 foram bastante
similares entre si e ao cerrado do ponto 8, compartilhando Frieseomelitta varia,
Plebeia droryana, Tetragonisca angustula e Trigona spinipes (Gráfico 16).

Os pontos 2 e 3, cerrado em regeneração e plantação de eucalipto maduro
respectivamente, apresentaram a comunidade menos similar, esses pontos
apresentaram baixa riqueza em relação aos outros pontos de amostragem (Tabela
30).

Gráfico 16 – Análise de agrupamento para as abelhas amostradas nas diferentes
áreas da Fazenda Fartura, nas duas campanhas de amostragem, seca e chuvosa,
2018.
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Tabela 30 - Similaridade de Jaccard da apifauna registrada na Fazenda Fartura nas
duas campanhas de amostragem, seca e chuva, 2018.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

SIMILARIDADE JACCARD ENTRE ÁREAS DE AMOSTRAGEM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
1,0
0,2
0,2
0,3
0,1
0,4
0,4
0,2
1,0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
1,0
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
1,0
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,3
0,2
1,0
0,3
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
1,0
0,1
0,0
0,0
0,4
0,4
0,3
0,2

A8
0,1
0,0
0,0
0,4
0,4
0,3
0,2
1,0

A comunidade de abelhas registrada na Fazenda Fartura apresenta muitas espécies
que constroem seus ninhos subterrâneos como Paratrigona subnuda, ou em ocos de
árvores como a espécie Frieseomelitta varia. Abelhas que necessitam de ambientes
propícios para a construção de seus ninhos são as mais ameaçadas pelo avanço da
produção sobre áreas nativas.
A fragmentação dos ambientes naturais diminui a oferta dos locais para construção de
ninhos e alimentação, visto que a maioria das espécies utiliza diferentes áreas para
abrigo e forrageamento (Souza et al. 2009).

As espécies generalistas Trigona spinipes e Tetragonisca angustula representaram as
espécies mais abundantes na estação seca e chuvosa respectivamente, padrão
observado em diferentes biomas brasileiros. Tetragonisca angustula, a Jataí, é uma
espécie de pequeno porte amplamente distribuída no Brasil, além de ser considerada
com uma das espécies mais difundidas no neotrópico. Com alta resistência a
perturbações ambientais. As populações da Jataí são espécies importantes para o
monitoramento de impactos sobre a apifauna visto que tem suas populações tem
caído drasticamente na Mata Atlântica devido a grandes monocultivos de cana de
açúcar (Webbee 2018; Santos 2010; Novais et al 2016).

O gênero Melipona na Fazenda Fartura, principalmente durante a estação chuvosa,
revela a importância dos ambientes de cerrado e mata ciliares altamente preservados
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encontrados na área do empreendimento. A maior parte dos indivíduos foi encontrada
forrageando flores rasteiras voando aproximadamente a 60 cm do chão, indicando a
importância da conservação do sub-bosque das áreas de preservação para a
conservação das espécies da apifauna. As Melipona spp. são espécies grandes,
tendo de 5 mm a 15 mm, exclusivamente tropicais, tendo maior diversidade na
América do Sul. Com grande importância para polinização tanto de espécies
cultivadas quanto nativas, as Melíponas são espécies de interesse conservacionista,
principalmente por ameaças de destruição de áreas naturais e pisoteamento de
ninhos no subsolo (Obiols, 2008).

A presença de alta abundância de abelhas de pequeno porte, como L. muelleri, a
grande como T. truculenta, garante um amplo espectro de plantas a serem
polinizadas. Adicionalmente, comunidades com várias espécies de diferentes
tamanhos são mais resilientes a variações sazonais e consequentemente a
perturbações ambientais.

Contudo, é importante salientar a relação da apifauna com áreas naturais, sendo a
fragmentação uma das principais ameaças para a conservação da apifauna brasileira,
a manutenção e conservação das APP’s na Fazenda Fartura é condição essencial
para a conservação da apifauna local (Novais et al 2016).

Nas figuras abaixo é possível observar registros fotográficos das espécies de abelhas
silvestres na Fazenda Fartura.

E.2.2.3.4 - Conclusões
A diversidade de abelhas amostrada na Fazenda Fartura é de notável importância
para a conservação, apresentando grande riqueza e abundância de diferentes tribos
(Figura 54). Com grande aporte de recursos florais, a comunidade de abelhas tem um
incremento considerável na riqueza e abundância durante a estação chuvosa. A
estação seca é marcada pelo domínio da espécie T. spinipes, contudo, mesmo com
as variações sazonais, os índices de diversidade da comunidade de abelhas
silvestres presente na área do empreendimento são altos.
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Melipona sp2.

Leurotrigona muelleri.

Tetragonisca angustula.

Ninho de Tetragona recursa na estação de
amostragem 2.

Paratrigona subnuda.

Friesiomelitta varia.

Figura 54 - Fotos de alguns exemplares da Apifauna
observados no empreendimento.
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E.2.2.4 - Herpetofauna
E.2.2.4.1 – Contextualização
O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro, ocupando 20% do
território nacional (MACHADO et al., 2008). Composto de uma paisagem configurada
em mosaicos e por vários tipos fisionômicos, o Cerrado é considerado uma savana
rica floristicamente, compreendendo diferentes formações vegetacionais (RIBEIRO &
WALTER, 1998). Devido à grande perda de habitat e ao elevado grau de endemismo,
o Cerrado é considerado como um dos hostsposts mundiais da biodiversidade.

O Cerrado engloba 209 espécies de anfíbios das quais a metade (51%) são
endêmicas (MELO et al, 2013). Essas estimativas colocam a anurofauna desse bioma
como a terceira mais diversa do Brasil (TOLEDO & BATISTA, 2012), possivelmente
em consequência da extensa heterogeneidade de ambientes encontradas neste. Num
âmbito mais geral, o Brasil lidera o ranking mundial de diversidade, com mais de 1000
espécies descritas, das cerca de 7400 conhecidas para o mundo (SEGALLA et al.
2014; FROST, 2018).
Com relação aos répteis, existem no mundo 10.032 espécies, sendo descritas mais
de 100 novas espécies a cada ano (UETZ, 2015). No Brasil, a Sociedade Brasileira de
Herpetologia compilou para a última lista, 773 espécies mais 46 subespécies,
totalizando 819 táxons, divididos em Testudines (36 spp.), Crocodylia (6 spp.) e 731
Squamata (“Lagartos”, 266 spp.; Amphisbaenia, 73 spp.; e Serpentes, 392 spp.)
(SBH, 2017). Esses dados fazem com que o Brasil atinja a segunda posição mundial
em riqueza desse grupo (COSTA & BÉRNILIS, 2015). No entanto, aproximadamente
uma em cada cinco espécies de répteis está ameaçada, e em Minas Gerais, a mesma
proporção está ainda classificada como deficiente em dados (BÉRNILS et al. 2011), o
que requer mais estudos para este grupo.

Apesar das crescentes inclusões de novas espécies nas listas da herpetofauna nos
últimos anos, o nível de conhecimento sobre o grupo ainda é considerado
insatisfatório e muito fragmentado (FEIO & CARAMASCHI, 2002; DRUMMOND et al.,
2005), visto que boa parte dos estudos se concentram em áreas próximas aos
grandes centros de pesquisa (BÉRNILS et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2009).
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Para o bioma Cerrado, o conhecimento é considerado incipiente, visto que várias
regiões nunca foram amostradas e, até mesmo dados básicos sobre a biologia de
muitas espécies já conhecidas ainda não foram descritos (COLLI et al., 2002).

Anfíbios e répteis são considerados animais de grande valor ecológico, pois
desempenham diversas funções no ecossistema, além de serem considerados
bioindicadores ambientais. Portanto, a inclusão dessas espécies nos Estudos de
Impactos Ambientais torna-se de grande importância, podendo direcionar melhor nas
medidas conservacionistas (SANTOS et al., 2012).

Apesar da exuberante diversidade de répteis e anfíbios no Brasil, o conhecimento
permanece inadequado, visto que, grande parte das espécies ainda não foram
descritas e a distribuição geográfica é superficialmente conhecida. Esta carência de
informação pode ser refletida em muitas regiões do território brasileiro, com várias
áreas apresentando lacunas amostrais (COLLI et al. 2002). Nesse contexto, o
conhecimento da herpetofauna do Cerrado é ainda bastante limitado, havendo a
necessidade de estudos intensivos e detalhados sobre diversidade local (NOGUEIRA
2001, COLLI et al. 2002, RODRIGUES, 2005 b) e sobre a representação geográfica
das espécies (RODRIGUES 2005a).

Na região norte de Minas Gerais, o caso se torna ainda mais sério, pois há
pouquíssimos estudos descritos sobre répteis e anfíbios. Como exemplos mais
recentes, há o trabalho de Recoder e Nogueira (2007), em que compilaram 50
espécies de répteis no Parque Nacional Grande Sertão Veredas e o estudo do Braga
(2013) e que registrou 46 espécies da anurofauna, sendo que destas, 40 espécies
foram coletadas em campo e 6 através de registros provindos de coleções
herpetológicas, para o município de Buritizeiro, onde se localiza o Empreendimento
(Tabela 31).

No estudo de Recoder e Nogueira (2007), foi constatado que, o município de
Buritizeiro possui uma das maiores riquezas de anfíbios conhecidas para o bioma
Cerrado. Além disso, a região possui significativos fragmentos de Cerrado em estado
totalmente preservado e foi considerada área prioritária de “Importância potencial”
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para conservação em Minas Gerais (DRUMMOND et al. 2005), sendo uma área com
poucas informações sobre a composição da herpetofauna, necessitando da
realização de inventários.

Tabela 31 - Lista de espécies da herpetofauna registradas para a Mesorregião do
Norte de Minas Gerais.
Família

BUFONIDADE

Nome
popular
Sapo-deverruga

Status de
Conservação

Sapo

LC

Cururuvermelho

LC

Rhinella
schneideri

Sapo-cururugrande

LC

Rhinella veredas
Dendropsophus
nanus
Dendropsophus
rubicundulus
Dendropsophus
minutus
Dendropsophus
soaresi

Sapo
Pererequinhado-brejo
Pererequinhado-brejo
Perereca
miúda

LC

Perereca

LC

Espécies
Rhinella
granulosa
Rhinella
mirandaribeiroi
Rhinella
rubescens

Hypsiboas
raniceps

Sapomartelinho
Perereca-debananeira

Hypsiboas
albopunctatus

Pererecacabrinha

Hypsiboas
crepitans
Phyllomedusa
nordestina
Pseudis
bolbodactyla
Scinax
fuscomarginatus

Pererecacinza
Pererecaverde

Hypsiboas lundii

HYLIDAE

LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
DD

Rã-d’água

LC

Perereca-debanheiro

LC

Scinax
fuscovarius

Raspa-cuia

LC

Scinax tigrinus

Perereca

LC

Scinax x-signatus

Perereca-debanheiro

LC

Trachycephalus
nigromaculatus
Trachycephalus

Pererecacabeçuda
Perereca-

LC
LC

Referências
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; EIA
Fazenda Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006, EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; EIA
Fazenda Dallas, 2016
Godinho, 2013
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006, EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
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CERATOPHRYDAE

MICROHYLIDAE

ODONTOPHRYNIDAE
DENDROBATIDAE

typhonius
Ceratophrys
joazeirensis
Dermatonotus
muelleri
Elachistocleis
cesarii
Elachistocleis
ovalis
Chiasmocleis
albopunctata
Odontophrynus
cultripes
Ameerega
flavopicta

babenta

2006

Sapo-intanha

DD

Rã-manteiga

LC

Sapo-grilo

LC

Sapo-guarda

LC

Rã grilo

LC

Sapo-verruga

LC

Sapo
venenoso

LC

Physalaemus
nattereri

Rã-quatroolhos

LC

Physalaemus
centralis
Physalaemus
cuvieri

Rãzinha
branca

LC

Rã-cachorro

LC

Rã-fórmulaum

LC

Rãzinha

LC

Rãzinha

LC

Rãzinha

LC

Leptodactylus
fuscus

Rãassobiadora

LC

Leptodactylus
furnarius

Rãzinha
pernuda

LC

Physalaemus
marmoratus
Physalaemus
cicada
Pseudopaludicola
saltica
Pseudopaludicola
giarettai

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus
mystaceus
Leptodactylus
mystacinus
Leptodactylus
podicipinus

Rã

LC

Rã-marrom

LC

Rãzinha

LC

Leptodactylus
troglodytes

Gia

LC

Rã-pimenta

LC

Rã-daspedras

LC

Leptodactylus
latrans

Rã-manteiga

LC

Bothrops moojeni

Caiçara

LC

Crotalus durissus

Cascavel

LC

Leptodactylus
labyrinthicus
Leptodactylus
syphax

VIPERIDAE

Godinho, 2013
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006
Godinho, 2013
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016
Godinho, 2013; Silveira,
2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016, Recoder e
Nogueira, 2007
Godinho, 2013; Silveira,
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2006; EIA Fazenda
Dallas, 2016, Recoder e
Nogueira, 2007
Silveira, 2006, Recoder
Bothrops jararaca
Jararaca
LC
e Nogueira, 2007
Epicrates
Jiboia arcoSilveira, 2006, Recoder
LC
cenchria crassus
íris
e Nogueira, 2007
BOIDAE
Silveira, 2006, Recoder
Boa constrictor
Jiboia
LC
e Nogueira, 2007
Silveira, 2006, Recoder
DIPSADIDAE
Philodryas sp
Corre-campo
LC
e Nogueira, 2007
Silveira, 2006; EIA
TEIIDAE
Ameiva ameiva
Lagarto verde
LC
Fazenda Dallas, 2016
Salvator
Silveira, 2006; EIA
Teiú
LC
merianae
Fazenda Dallas, 2016
TROPIDURIDAE
Tropidurus
Silveira, 2006; EIA
Calango
LC
torquatus
Fazenda Dallas, 2016
Phrynops
Cágado de
Silveira, 2006; EIA
CHELIDAE
LC
geoffroanus
barbixa
Fazenda Dallas, 2016
Jacaré-doSilveira, 2006, Recoder
ALLIGATORIDAE
Caiman latirostris
LC
papo amarelo
e Nogueira, 2007
Legenda: Status de ameaça global (IUCN 2017). DD: deficiente em dados; LC: menos preocupante.
Fonte: (1) Godinho (2013); (2) Silveira(2006); (3) EIA Fazenda Dallas (2016); (4) Recoder &
Nogueira(2007).

E.2.2.4.2 - Metodologia
Definição dos locais de Amostragem
Os

pontos

de

amostragem

foram

selecionados

englobando

as

diferentes

fitofisionomias presentes nas áreas da Fazenda, seguindo o Programa de
Levantamento de Fauna proposto para o empreendimento e aprovado pelo IEF.
Alguns aspectos foram observados para a seleção dos pontos amostrais, como:
estado de conservação da área, representatividade dos ambientes, facilidade de
acesso e segurança, heterogeneidade ambiental e as estruturas de habitats nos
limites da Fazenda Fartura. Considerou-se também a experiência do especialista no
levantamento do grupo e a realidade local observada para definição exata dos pontos
(Tabela 32 e Figura 55).
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Tabela 32 - Pontos de amostragem da herpetofauna na Fazenda Fartura durante as
estações chuvosa e seca de 2018 (Fuso 23k, Datum WGS 84).
HERPETOFAUNA
Coordenadas

Pontos da Estação
de Amostragem

Descrição do Ponto

X

Y

511.304

8.127.827

507.730

8.124.218

505.316

8.127.663

510.005

8.128.737

511.477

8.125.483

508.193

8.129.710

506.659

8.121.870

501.756

8.128.185

503.079

8.124.795

10

502.923

8.125.725

Barragem

11

511.215

8.127.406

Sede

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vegetação nativa, área de inundação do rio São Francisco
Vegetação de transição cerrado/cerradão
Plantio de eucalipto
Mata de galeria do ribeirão das Lages
Mata ciliar de uma drenagem seca
Vegetação de cerrado
Vegetação de cerrado/cerradão
Mata próxima de uma drenagem
Vegetação em transição do cerrado/cerradão

Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Os dados foram coletados nas áreas do empreendimento através do método indireto
de busca ativa, que consiste em procurar em todos os microambientes possíveis onde
possam ocorrer anuros, lagartos e serpentes, como ocos de árvores, serapilheira, ao
redor de brejos e poças temporárias, buracos e tocas no chão, debaixo de rochas,
entre raízes, cupinzeiros e todos os estratos vegetativos (MARTINS & OLIVEIRA,
1999). As serpentes podem ser encontradas tanto durante o dia como a noite, visto
que existem espécies de hábito noturno e diurno, tal como alguns anuros, porém a
grande maioria das espécies da herpetofauna tem hábito noturno, exceto os lagartos
que são geralmente diurnos (HEYER et al., 1994; MENIN et al., 2008).
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Vegetação nativa, área de
inundação do rio São Francisco.

Cerrado/Cerradão.

Mata Ciliar

Cerrado.

Cerrado/Cerradão

Barragem da área de interferência indireta.

Ribeirão das Lages.

Vegetação de Cerrado/Cerradão.

Mata de galeria do Ribeirão das Lajes.

Mata próxima a uma drenagem.

Lagoa temporária.

Figura 55 - Fotos dos pontos de amostragem da Herpetofauna no empreendimento

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

Nesse contexto, a busca ativa foi realizada em 10 pontos amostrais englobando as
plantações de eucalipto, cursos d’água temporários, poças, riachos e, as diferentes
fitofisionomias como, Cerrado, Mata de Galeria e Matas Ciliares. Visando contribuir
para o aumento da amostragem de répteis e anfíbios, buscas em estradas e/ou em
vias de acesso aos pontos determinados também foram realizadas. As buscas
ocorreram-se por dois observadores em dois períodos do dia, sendo em alguns dias
pela manhã (entre 7h e 11h) e a noite (entre 18 e 22h) e em outros no período da
tarde (entre 14h e 17 h) e noite, totalizando um esforço amostral de 8 horas por dia de
amostragem.

Além da busca ativa, a busca auditiva também foi empregada com o intuito de
registrar anfíbios anuros que emitem vocalizações, principalmente na época
reprodutiva, em que machos vocalizam para atrair as fêmeas (FREITAS & SILVA,
2007), sendo mais eficiente em áreas alagadas e no período noturno. Para garantir a
eficiência do levantamento de dados, ferramentas como máquina fotográfica,
lanternas com alta potência e zoom, gravador para registro sonoro de anfíbios e
ganchos para serpentes, foram utilizados.

Nesta campanha de amostragem não foi necessário realizar coletas (eutanásia de
indivíduos) para identificação das espécies em laboratório. Todos os animais
registrados foram identificados nos pontos de amostragem. Quanto à metodologia,
optou-se pela não utilização de marcação-captura-recaptura para o estudo de
tamanho populacional, apenas pelos os métodos descritos acima, já que esses
procedimentos também são considerados eficientes e tiveram sua eficácia
comprovada (DINIZ E LATINI, 2015).

A nomenclatura dos grupos taxonômicos está de acordo com as últimas listas de
répteis e anfíbios da Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2016). Para definir o
status de ameaça global, nacional e local de cada espécie foram consultadas as
últimas listas: vermelha da IUCN Red List (http://www.iucnredlist.org), brasileira
(MMA, 2014) e do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010).
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Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
levantamento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
os dias de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculada a similaridade entre os pontos, a partir do índice de similaridade de
Jaccard (J = Scom/ S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard; Scom = número
de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no conjunto das duas
áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da composição das
comunidades, permitindo avaliar a composição de cada local amostrado é
representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos locais
estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos.

Sendo assim, os ambientes em cada agrupamento constituído deveriam ser
semelhantes entre si, porém diferentes dos demais ambientes dos outros
agrupamentos, apresentando tanto uma homogeneidade interna (dentro de cada
agrupamento), como uma grande heterogeneidade externa (entre agrupamentos).

A análise de Cluster é uma técnica multivariada cujo objetivo básico é descobrir
agrupamentos naturais de variáveis, fazendo suposições com relação ao número de
grupos ou às suas estruturas; o agrupamento é feito com base nas similaridades ou
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dissimilaridades. Os dados foram analisados baseando-se na presença ou ausência
da espécie no ambiente e a similaridade entre os agrupamentos, calculado
novamente pelo coeficiente de Jaccard. Essas análises foram realizadas no programa
PAST (Hammer et al 2001).

Cálculo de Abundância Absoluta e Relativa
Para a abundância absoluta das abelhas foram contados todos os indivíduos
capturados ao longo dos estudos. A partir da abundância absoluta foi calculada a
abundância relativa que é uma das variáveis mais comuns usadas na avaliação da
estrutura de comunidades. A abundância relativa é uma medida de porcentagem que
se refere a proporção do número de registros de cada espécie em relação ao número
total de registros de todas as espécies.
Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
A diversidade foi calculada para toda área da fazenda e estimada através do índice de
Shannon (H') que se fundamenta na abundância proporcional das espécies também
calculado no programa PAST (Hammer et al 2001). Este índice assume que os
indivíduos foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente infinita, e
que todas as espécies de um determinado local estão representadas na amostra
(Pielou, 1989).

E.2.2.4.3 - Resultados e Discussão
Foram

realizados

ao

todo,

considerando

as

estações

chuvosa

e

seca

(janeiro/fevereiro e julho), 339 registros de 31 espécies da herpetofauna, sendo 21
espécies de anfíbios e 10 espécies de répteis distribuídas em 12 famílias diferentes.
Nenhuma das espécies registradas está presente nas listas vermelhas de espécies
ameaçadas de extinção da IUCN (Internacional), do Brasil (MMA, 2014) ou do estado
de Minas Gerais (COPAM, 2010). Tabela 33
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Tabela 33 - Tabela de riqueza, abundância, métodos e fitofisionomia da herpetofauna
amostradas
Taxon

N

N (%)

Fitofisionomia

Método

4
1

1,78
0,30

Ant, MC, CE, Euc.
Ant

Busc
Busc

Dendropsophus minutus
10 2,95
Dendropsophus rubicundulus
12 3,54
Boana raniceps
24 7,08
Boana lundi
1
0,30
Boana crepitans
1
0,30
Scinax fuscovarius
Pererequinha-de-banheiro 55 16,22
Scinax fuscomarginatus
Pererequinha-do-brejo
14 4,13
Trachycephalus typhonius
Perereca-grudenta
2
0,59
Leptodactylidae
Leptodactylus chaquensis
14 4,13
Leptodactylus latrans
Rã-manteiga
5
1,47
Leptodactylus podicipinus
Rãzinha
4
1,78
Leptodactylus fuscus
Rã
1
0,30
Leptodactylus troglotytes
Gia
2
0,60
Physalaemus centralis
Rã
7
2,06
Physalaemus cicada
Rãzinha
111 32,74
Physalaemus cuvieri
Rã-cachorro
6
1,77
Physalaemus natereri
Rã quatro olhos
20 5,90
Pseudopaludicola saltica
Rãzinha
25 7,37
Microhylidae
Dermatonotus muelleri
Rã manteiga
3
0,88
Reptilia
Squamata
Teiidae
Ameiva ameiva
Calango verde
3
0,88
Salvator merianae
Teiú
1
0,30
Tropiduridae
Tropidurus torquatus
Calango
2
0,60
Scincidae
Mabuya nigropunctata
Lagarto
1
0,30
Phyllodactylidae
Hemidactylus mabouia
Lagartixa-de-parede
1
0,30
Viperidae

CE, Pas
CE, MC
CE, MC, Pas
Euc
CE
CE, MC, Pas, Ant
CE, MC, Pas
MC

Busc, zoo
Busc, zoo
Busc, zoo
Busc
Busc
Busc, zoo
Busc, zoo
Busc

CE, MC, Pas
MC, Pas
CE
MC
CE, Euc
CE, Pas
MG, MC, CE, Pas
MC, Pas
MC, CE, Euc, Pas
MG, MC

Busc, zoo
Busc
Busc, zoo
Busc
Busc
Busc, zoo
Busc, zoo
Zoo
Busc, zoo
Busc, zoo

MC

Busc

CE, MC
Euc

Busc
Busc

MC, Euc

Busc

Ant

Ocas

Ant

Ocas

Rhinella shineiderei
Rhinella rubenses

Nome popular
Amphibia
Anura
Bufonidae
Sapo
Sapo
Hylidae
Pererequinha-do-brejo
Pererequinha-do-brejo
Perereca-de-bananeira
Perereca martelinho
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Bothrops moojeni
Oxyrhopus guibei
Sibynomorphus mikanii
Boa constrictor

Caiçara
Dipsadidae
Falsa coral
Jararaquinha dormideira
Boidae
Jiboia
Colubridae
Corre-campo

3

0,90

CE, MC

Busc

2
1

0,60
0,30

Ant, MC
Pas

Busc
Busc

1

0,30

CE

Busc

Philodryas natereri
2
0,60
CE
Busc
Riqueza
31
Abundância
339
Legenda: Fitofisionomia: CE: Cerrado; MG: Mata de Galeria; MC: Mata Ciliar; Euc: Eucalipto;
Ant: antrópico; Pas: pasto. Método: Bus: Busca ativa; Zoo: zoofonia; Ocas: ocasional.
A espécie mais abundante na amostragem foi Physalaemus cicada com 111 registros,
o que corresponde a quase 33% de todos os registros no empreendimento, seguido
pela espécie Scinax fuscovarius que obteve 55 registros, correspondendo a 16,22%
do total (Gráfico 17).

A riqueza da herpetofauna amostrada nas duas campanhas de amostragem
correspondeu a 75% da estimada por Jacknife 1 e a 86% por Bootstrap, considerada
uma ótima suficiência amostral para a caracterização da fauna de répteis e anfíbios
do empreendimento. A diversidade de Shannon das espécies da herpetofauna na
Fazenda Fartura foi de H’ = 2,44 e equitabilidade de 0,71. Esses valores também
mostram uma elevada suficiência amostral e diversidade para a campanha de
amostragem, dentro da faixa média do índice de Shannon, que varia entre 1,5 e 3,5
(CULLEN JR. et al., 2004). (Gráfico 18).
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Gráfico 17 - Abundância relativa (%) das espécies da herpetofauna amostradas.
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Gráfico 18– Riqueza da herpetofauna observada e estimada por Jackknife 1 e
Bootstrap nas duas campanhas de amostragem, seca e chuvosa de 2018.

358
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

O índice de similaridade de Jaccard revela um valor de 0,40 de similaridade para os
pontos 5 e 6, ou seja, há 40% de similaridade das espécies amostradas nesses
pontos de Mata Ciliar. Além disso, houve 37% de similaridade entre os pontos 2 e 4 e
33 % entre os pontos 8 e 9 (Tabela 34).

Melo et al. (2013), afirmam que existem pelo menos 209 espécies de anfíbios
descritas apenas para o bioma Cerrado, das quais a metade são consideradas
endêmicas. Nesse contexto, o Cerrado é caracterizado como o bioma em que
apresenta a terceira maior riqueza de espécies de anuros do Brasil (TOLEDO &
BATISTA, 2012), possivelmente em consequência da extensa variedade de
ambientes e formações vegetais encontradas neste. Só para esse estudo na Fazenda
Fartura registrou-se 21 espécies de anfíbios. As famílias Leptodactylidae e Hylidae
foram as que apresentaram mais registros (Gráfico 19).

Tabela 34 - Similaridade de Jaccard de répteis e anfíbios registrados na Fazenda
Fartura nas duas campanhas de amostragem, estação chuvosa, fevereiro de 2018 e
estação seca, julho de 2018.
SIMILARIDADE JACCARD ENTRE ÁREAS DE AMOSTRAGEM
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A1

1

0,1

0,0714

0,3333

0,3077

0,1818

0

0,1538

0,2143

0,2307

0,0667

0,125

A2

0,1

1

0,25

0,375

0,3333

0,3333

0

0,1111

0,0909

0,1

0

0

A3

0,0714

0,25

1

0,1538

0,2308

0,2

0,1

0,1667

0,1428

0,0714

0,0714

0

A4

0,3333

0,375

0,1538

1

0,3077

0,3

0

0,3636

0,3077

0,2307

0,0667

0,125

A5

0,3077

0,3333

0,2307

0,3077

1

0,4

0

0,1428

0,2

0,3077

0,2143

0,1111

A6

0,1818

0,3333

0,2

0,3

0,4

1

0,125

0,2

0,2727

0,3

0,0833

0,2

A7

0

0

0,1

0

0

0,125

1

0

0,0833

0

0

0

A8

0,1538

0,1111

0,1667

0,3636

0,1428

0,2

0

1

0,3333

0,1538

0,0714

0,1428

A9

0,2143

0,0909

0,1428

0,3077

0,2

0,2727

0,0833

0,3333

1

0,2143

0,2143

0,1111

A10

0,2307

0,1

0,0714

0,2308

0,3077

0,3

0

0,1538

0,2143

1

0,0667

0,125

A11

0,6667

0

0,0714

0,0667

0,2143

0,0833

0

0,0714

0,2143

0,0667

1

0,125

A12

0,125

0

0

0,125

0,1111

0,2

0

0,1428

0,1111

0,125

0,125

1
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Gráfico 19 – Análise de agrupamento para a herpetofauna amostrada nas diferentes
áreas do empreendimento nas duas campanhas de amostragem, seca e chuvosa de
2018.

A família Leptodactylidae é representada por 99 espécies de anuros distribuídas em
quatro gêneros caracterizados, geralmente, por animais de pequeno e médio porte,
terrestres, insetívoros, semiaquáticos e com hábitos noturnos, vivendo associados às
serapilheiras de florestas tropicais úmidas, ou próximas à água, com exceção de
algumas espécies que habitam ambientes áridos e cujos modos reprodutivos são
bastante diversificados (DE-CARVALHO et al., 2008; FROST, 2010). Nesse estudo,
demos enfoque à três espécies dessa família, que tiveram alto número de registros
nas áreas da Fazenda Fartura: Physalaemus cicada, Pseudopalodicola saltica e
Physalaeus natereri.

Physalaemus cicada é caracterizada pelo tamanho médio, corpo esbelto, parte ventral
com algumas manchas marrons nos lados do abdômen e região inguinal com
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coloração amarelada (BOKERMANN, 1966). A espécie é comumente encontrada na
Caatinga, vocalizando com o corpo parcialmente submerso, em lagoas temporárias e
lênticas ou na vegetação aquática (VIEIRA et al., 2007).

Neste estudo, Physalaemus cicada foi a espécie mais registrada (n=111),
representando 32,7% do total de registros. Esse resultado pode ser explicado pelas
diversas lagoas temporárias formadas na estação chuvosa, já que essa espécie é
bastante associada a esse tipo de ambiente. Além disso, a Fazenda Fartura está
localizada em uma área onde tem grande influência do bioma Caatinga (VELOSO et
al., 1991; IBGE, 2012), o que pode explicar também, o elevado número de registros.

Por ser suscetível a variações climáticas, a maioria dos anfíbios possuem ciclos
sazonais de atividade e reprodução (WELLS, 2007). Em períodos reprodutivos,
geralmente na estação chuvosa, é comum haver explosão populacional de algumas
espécies, o que pode explicar o elevado número de registros de Physalaemus cicada
na campanha chuvosa e nenhum registro na campanha de seca. Em regiões
tropicais, em áreas sem sazonalidade, as espécies se reproduzem ao longo do ano e
em locais com grandes variações, a maioria das espécies se concentra na estação
mais quente (DUELLMAN & TRUEB 1994). Do mesmo modo que variações na
temperatura, a ausência de umidade também afeta os padrões sazonais e diários de
atividade, principalmente forrageamento, crescimento e reprodução (WELLS, 2007;
ALTIG & MCDIARMID, 2007). Sendo assim, esses fatores podem ter influenciado na
amostragem, causando uma variação tanto na abundância quanto na riqueza de
espécies da herpetofauna, principalmente com relação aos anfíbios.
Pseudopalodicola sáltica é uma espécie associada ao bioma Cerrado, de tamanho
médio para o gênero e pode ser identificada das demais espécies por apresentar
pernas posteriores mais longas e robustas. Considerada terrestre, diurna e noturna e
com dieta insetívora, pode ser encontrada vocalizando no chão encharcado, ou sobre
afloramentos de rochas, próximos a filetes de água. Nesse trabalho, a espécie
apresentou 25 registros, o que representa quase 7,3% do total.
A terceira espécie mais registrada da família Leptodactylidae foi Physalaemus
natereri, com 20 registros, o que representou 5,8% do total de registros. Considerada
361
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

de porte médio, possui padrão dorsal de manchas e faixas, formando um mosaico de
coloração marrom-claro, marrom-escuro e avermelhado. Pode ser facilmente
distinguida de outras espécies do gênero por possuir duas grandes manchas ocelares
de coloração negra, sobre glândulas integumentares, situadas na região inguinal do
corpo e região ventral da coxa branca com manchas vermiformes negras. É
encontrada em áreas abertas, utilizando lagoas temporárias, naturais ou artificiais, de
pouca profundidade, poças formadas após fortes chuvas no início da estação
chuvosa. Possui hábitos terrestres e noturnos e dieta insetívora. Está associada aos
biomas caracterizados por áreas abertas como o Cerrado e Chaco (NASCIMENTO et
al, 2009; FROST, 2014).

A família Hylidae ocupa o primeiro lugar no Brasil em riqueza de espécies, com
atualmente 345 descritas (SEGALLA et al., 2016). Os hilídeos são extremamente
variáveis tanto no tamanho (1,7-14 cm de comprimento) quanto na aparência externa,
porém uma característica marcante dessa família que a faz ser diferente das demais é
a presença dos discos adesivos arredondados nas pontas dos dedos, presentes na
maioria das espécies (LIMA et al., 2006). Nesse trabalho, registrou-se 8 espécies
dessa família, sendo Scinax fuscovarius a mais abundante (n=55), representando
quase 16,2% do total de registros, seguida por Boana raniceps (n=24), representando
7,0% do total de registros.

Scinax fuscovarius, é uma espécie de Scinax de médio porte, pertencente ao grupo
ruber (FAIVOVICH et al, 2005). A coloração dorsal de fundo pode variar do castanhoescuro, castanho-amarelado, verde-oliva ao amarelo-pálido e manchas dorsais
irregulares de cor marrom-escuras ao preto. Nas partes escondidas dos membros e
flancos há um padrão de cor amarelo entremeado por uma coloração preta. Espécie
arborícola, noturna e de reprodução prolongada, possui ampla distribuição geográfica,
onde utiliza áreas abertas para a reprodução.
Boana raniceps é uma espécie de perereca de tamanho grande e corpo esguio,
pertencente ao grupo albopunctatus (FAIVOVICH et al, 2005). É caracterizada por
possuir coloração dorsal em tons de marrom-claro ao amarelo-pardo, com ou sem um
padrão de faixas transversais irregulares de cor marrom, também presentes nas
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coxas e tíbias. Espécie do grupo albupunctatus mais abundante e está associada a
áreas abertas. Utiliza brejo e lagos, naturais ou artificiais, temporários ou
permanentes. É encontrada em atividade reprodutiva em lagos em matriz de pasto,
sendo tolerante a modificações no habitat. No Brasil está presente em praticamente
todos os biomas brasileiros, incluindo: Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica (FROST, 2014).

Com relação aos répteis, estes ocorrem em praticamente todos os ecossistemas
brasileiros e, por serem ectodérmicos, são especialmente diversos e abundantes nas
regiões mais quentes do país. Para o bioma Cerrado, a última lista brasileira compila
282 espécies, o que corresponde quase 40% da riqueza brasileira e 103 espécies
(37%) são consideradas endêmicas do Bioma (SBH, 2017). Nesse estudo, registrouse 10 espécies de répteis. As espécies mais registradas (n=3), foram o calango verde
Ameiva, o qual pertence à família Teiidae que compreende 16 gêneros viventes, e
Bothops moojeni, pertencente a família Viperidae.

Ameiva é uma espécie que apresenta extensa distribuição geográfica, ocorrendo
desde a Costa Rica até a Argentina (HARVEY et al., 2012). No Brasil, pode ser
encontrado em diversos biomas, inclusive em áreas antrópicas (SARTORIUS et al.,
1999). Sua dieta inclui uma grande variedade de tipos de presa, sendo dominada por
artrópodes (e.g. gafanhotos, baratas e besouros), mas também inclui vertebrados,
como anfíbios (SILVA et al., 2013; SALES et al., 2011), outros lagartos (ZALUAR et
al., 2000; VITT, 2000) e mamíferos (MORAES & SANTOS, 2012). Sendo assim, por
apresentar uma dieta generalista, esse lagarto desempenha uma importante função
no ecossistema, atuando no equilíbrio ecológico das espécies.
Com relação às serpentes, Bothrops moojeni foi a mais registrada (n=3). Bothops
moojeni é uma espécie de jararaca da família Viperidae, bem comum no bioma
Cerrado. Possui comportamento ripário e hábito descrito como semiarborícola, apesar
de ser frequentemente encontrada no chão. B. moojeni é principalmente noturna e
está ativa principalmente durante os meses mais quentes e mais úmidos (outubro a
abril). Apresenta dieta generalista, alimentando-se de lacraias, aves e pequenos
mamíferos (NOGUEIRA et al., 2003; SAWAYA et al 2008).
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Outra serpente encontrada nas áreas da Fazenda Fartura com dois registros foi a
espécie Phylodrias natereri. Conhecida popularmente como Cobra de Cipó ou Corre
Campo, essa serpente, não peçonhenta, pertence à família Dipsadidae. É ativa
durante o dia e de hábito terrestre, mas também pode ser encontrada sobre a
vegetação. Durante os períodos mais secos pode ser encontrada dentro das galerias
dos cupinzeiros, onde utiliza como abrigo e para alimentação, que é composta
basicamente por roedores, lagartos, aves e anfíbios (NETO, 2001).

São muitas as pessoas que tem um medo terrível de cobras, sendo muitas vezes alvo
de abate e retaliação. Mas o que a população muitas vezes não sabe é sobre as
funções ecológicas que as serpentes desempenham como, o controle populacional de
roedores, serve de alimento para algumas aves de rapina como as águias e alguns
gaviões, além de serem úteis na fabricação de medicamentos farmacêuticos. Por
isso, programas de educação ambiental se tornam uma ferramenta importante para a
conservação desses animais, pois por meio de palestras e treinamentos, não só os
funcionários da Fazenda, como seus familiares, vão sendo orientados sobre a
importância das serpentes para o equilíbrio ecológico nas áreas do empreendimento,
evitando assim a retaliação das mesmas.

Na Figura 56A a 56C é possível observar fotos de algumas espécies de herpetofauna
amostras no empreendimento

E.2.2.4.4 - Conclusões
Por estar inserida em uma região que se destaca pela sua alta relevância para
conservação de répteis e anfíbios do Cerrado brasileiro, além da heterogeneidade
ambiental, criada a partir de um mosaico de hábitats, como Florestas Estacionais,
Mata de Galeria, Matas Ciliares, Cerrado senso stricto e Cerradão, a fazenda Fartura
disponibiliza de vários recursos importantes, contribuindo assim para o abrigo de uma
elevada riqueza de espécies não só da herpetofauna, mas da fauna como um todo.
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Isso é confirmado pelo resultado desse estudo que compreendeu duas campanhas de
amostragem, realizadas na estação de chuva e de seca, em que comprova um ótimo
número de espécies para répteis e anfíbios nas áreas da fazenda Fartura, além de
mostrar que há diferenças na composição dessas, considerando esses dois períodos
do ano.

E.2.2.5 – Mastofauna – Pequenos mamíferos
E.2.2.5.1 - Contextualização
No Cerrado ocorrem cerca de 251 espécies de mamíferos que são espécies de
grande visibilidade em biologia da conservação, sendo apontados como espécies
bandeira ou como espécies chave (Espartosa, 2009, Paglia et al., 2012). Os
mamíferos desempenham importantes funções ecológicas, como dispersão de
sementes e controle de pragas e são frequentemente utilizados em estudos de
monitoramento de fauna, diagnósticos ambientais e planos de manejo devido à sua
importância ecológica e ao grau de ameaça que vêm sofrendo, seja pela perda e
fragmentação de seus habitats (Michalski & Peres, 2007; Espartosa, 2009) ou pela
caça (Peres & Nascimento, 2006; Pianca, 2004).

A falta de informações dificulta a elaboração de medidas efetivas para garantir a
preservação da biodiversidade do Cerrado. Nesse sentido, estudos de inventário e
monitoramento de fauna, como este aqui apresentado, são de grande relevância, na
medida em que possibilitam o acesso direto aos componentes da biodiversidade local,
contribuindo de forma significativa para o conhecimento da fauna do bioma em
questão. Esse trabalho se justifica também por permitir o acompanhamento das
atividades do empreendimento e como estes atuam sobre a comunidade faunística
local, fornecendo assim subsídios para ações mitigadoras e de conservação a serem
adotadas para a biota local.
Para a Mesorregião do Norte de Minas Gerais, onde se localizam a fazenda, são
registradas 28 espécies de pequenos mamíferos terrestres. Das espécies registradas,
duas estão ameaçadas a nível nacional, Thalpomys lasiotis na categoria em perigo e
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Kerodon rupestris na categoria vulnerável (MMA 2014). Nenhuma espécie está
ameaçada a nível estadual ou global.

A diversidade de pequenos mamíferos encontrada na Mesorregião do Norte de Minas
Gerais é de interessante notoriedade, visto que abriga espécies de todos os portes,
níveis tróficos e exigências ecológicas. A Mesorregião Norte de Minas Gerais se
destaca pela presença de diferentes espécies das famílias Didelphidae e Cricetidae,
incluindo espécies ameaçadas de extinção, que são importantes presas de animais
carnívoros (Rosa et al. 2015).

Cabe ressaltar que as espécies listadas nos dados secundários foram registradas em
unidades de conservação de proteção integral, cujos ambientes preservados
permitem a ocorrência de espécies que não ocorreriam em ambientes perturbados
(Tabela 35).
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P. cicada vocalizando em um
ambiente lêntico.

Perereca Boana raniceps

Boana crepitans

Pseudopalodicola saltica encontrada
no chão encharcado.

Physalaemus cicada

Hypsiboas raniceps

Physalaemus natereri com as manchas
ocelares visíveis

Scinax fuscovarius

Physalaemus cuvieri

Boana raniceps

Dendropsophus minutus

Dendropsophus rubicundulus

Figura 56A - Fotos de algumas espécies de herpetofauna amostras no Empreendimento

Scinax fuscovarius

Leptodactylus fuscus

Ameiva ameiva – Lagarto verde.

Trachycephalos typhonious

Leptodactylus troglotytes

Ameiva ameiva

Dermatonotus muelleri

Physalaemus natereri

Mabuya nigropunctata

Leptodactylus chaquensis

Pseudopalodicola saltica

Bothrops moojeni registrada no chão

Figura 56B - Fotos de algumas espécies de herpetofauna amostras no Empreendimento

Philodryas natereri

Bothrops moojeni

Oxyrhopus guibei

Boa constrictor

Sibynomorphus mikanii

FIGURA 56C -

Fotos de algumas espécies de herpetofauna
amostras no Empreendimento
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Tabela 35 - Lista de pequenos mamíferos registrados para a Mesorregião do Norte de
Minas Gerais.
Espécie

Nome Popular

Fonte

MG

BR

IUCN

Caluromys philander

Cuíca-lanosa

2

LC

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-preta

1,2,4,5,7,8

LC

Gracilinanus agilis

Cuíca

2,4,8

LC

Gracilinanus microtarsus

Cuíca

2

LC

Marmosops incanus

Cuíca

2,6

LC

Metachirus nudicaudatus

Cuíca

2

LC

Micoureus paraguayanus

Cuíca

2

LC

Monodelphis domestica

Catita

6

LC

Cavia aperea

Preá

6

LC

Galea spixii

Preá

4

LC

Kerodon rupestris

Mocó

3,4,5,6

Akodon cursor

Rato-do-mato

4,6

LC

Calomys tener

Rato-do-mato

6,8

LC

Cerradomys subflavus

Rato-do-mato

2,6,8

LC

Necromys lasiurus

Rato-do-mato

2,6

LC

Nectomys squamipes

Rato-d’água

2,5,6

LC

Oligoryzomys eliurus

Rato-do-mato

6

LC

Oligoryzomys nigripes

Rato-do-mato

2

LC

Oxymycterus delator

Rato-do-mato

8

LC

Pseudoryzomys simplex

Rato-do-mato

6

LC

Riphidomys mastacalis

Rato-do-mato

2,5

LC

Ripidomys macrurus

Rato-do-mato

4

LC

Thalpomys lasiotis

Rato-do-mato

6

Wiedomys pyrrhorhinus

Rato-do-mato

8

LC

Cotia

6

DD

Thrichomys apereoides

Rato-boiadeiro

1,2,6,8

LC

Trynomys albispinus

Rato-de-espinho

6

LC

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

RODENTIA
Caviidae

VU

LC

Cricetidae

EN

LC

Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Echimyidae

Sciuridae
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Guerlinguetus ingrami

Esquilo

1,4,6

LC

Legenda: Status de ameaça estadual (MG; Copam 2010), nacional (BR; MMA 2014) e global (IUCN
2017). EN: em perigo; VU: vulnerável; CR: criticamente em perigo; DD: deficiente em dados; NT: quase
ameaçado; LC: menos preocupante. Fonte: (1) Mesquita & Passamani (2009); (2) Lessa & Paula
(2014); (3) IEF (2010); (4) IEF (2013); (5) Minas Gerais (2004); (6) Leal et al. (2008); (7) Pereira (2017);
(8) Carvalho (2016).

E.2.2.5.2 - Metodologia
Definição dos locais de amostragem
Foram selecionados oito pontos de amostragem que englobam as diferentes
fitofisionomias presentes na fazenda. Os pontos amostrais foram previamente
selecionados seguindo o Programa de Levantamento de Fauna proposto para o
empreendimento e aprovado pelo IEF, sendo os mesmos pontos amostrados na
primeira e segunda campanhas.

Para seleção dos pontos de amostragem considerou-se a representatividade dos
ambientes, estado de conservação da área, facilidades de acesso e segurança, além
de contemplar as diferentes fisionomias e estruturas de habitats dentro dos limites da
fazenda Fartura. Levou-se em consideração também a experiência do especialista no
grupo e a realidade observada em campo para definição exata dos pontos (Tabela 36
e Figura 57).

Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Para a amostragem de mamíferos de pequeno porte não-voadores (marsupiais e
roedores, com peso inferior a 1000grs) foi utilizada a metodologia de transectos
lineares. Para tanto, foram utilizadas 10 armadilhas de captura viva por estação,
sendo 7 armadilhas do tipo Sherman e 3 armadilhas do tipo Tomahawk, intercaladas.
As armadilhas foram armadas em transectos de 100 m, distantes 20 metros entre si,
instaladas no chão e na árvore (nos ambientes de mata ciliar com conectividade
arbórea).
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Tabela 36 - Pontos de amostragem da mastofauna (pequenos mamíferos) na
Fazenda Fartura, estação seca e chuvosa, setembro de 2017 e janeiro/fevereiro de
2018
Pontos da
Estação de

MASTOFAUNA (PEQUENOS MAMÍFEROS)
Coordenadas – Fuso 23 k e
Datum WGS 84

Amostragem

x

y

1

511324

8127889

2

508791

8128931

Descrição Geral da Estação

Mata ciliar do Rio São Francisco,
próximo a sede da fazenda.
Indivíduos de eucalipto isolado e
cerrado em regeneração
Eucalipto maduro com

3

504373

8128599

sub-bosque de gramíneas de até 1,5m
de altura. Próximo a carvoaria.

4

502631

8128221

5

507964

8125931

6

505513

8123930

7

506395

8125068

Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Cerrado com solo. Árvores baixas, 2 a 3 m de altura,
espaçadas e presença de gramíneas. Solo pedregoso
Cerrado conservado, árvores baixas, 2 a 3 metros de altura,
com gramíneas. Solo pedregoso.
Cerrado conservado, predomínio de árvores com 2 a 3 m de altura e

8

507649

8123677

algumas árvores com 10 a 15 m de altura, poucas gramíneas,
muita serapilheira e solo pedregoso.

O primeiro dia de amostragem foi utilizado para instalação das armadilhas, que foram
iscadas no primeiro e terceiro dias com uma mistura de banana, amendoim moído,
sardinha, presunto e fubá e mantidas abertas durante quatro (4) noites consecutivas
(10 armadilhas x 8 estações x 4 noites totalizando 320 armadilhas/campanha).
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Mata ciliar da estação de amostragem 1

Mata ciliar com leito de rio seco na
estação de amostragem 5.

Cerrado em regeneração com individuos
isolados de eucalipto

Cerrado da estação de amostragem 6

Eucalipto na estação de amostragem 3.

Mata ciliar com leito de rio seco na
estação de amostragem 4.

Cerrado da estação de amostragem 7

Cerrado da estação de amostragem 8

Figura 57 - Fotos dos pontos de amostragem da Mastofauna (Pequenos Mamiferos)
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As armadilhas foram vistoriadas diariamente, pela manhã, para evitar que o calor, ao
longo do dia, estressasse ou levasse ao óbito os animais capturados.

Os animais capturados foram retirados das armadilhas através da captura manual,
com auxílio de luvas de raspa de couro, identificados, medidos, fotografados,
marcados e soltos, na sequência, no mesmo local da captura.

Os animais capturados foram identificados em nível de espécie no local da captura,
com auxílio de literatura (Bonvicino et al., 2008; Reis et al., 2010). O arranjo
taxonômico dos marsupiais seguiu Wilson e Reeder (2005) e dos roedores seguiu
Bonvicino et al. (2008).

Nas campanhas de amostragem não foi necessário realizar coletas (eutanásia de
indivíduos) para identificação das espécies em laboratório. Todos os animais
capturados tiveram também o sexo e a condição reprodutiva avaliados com base nos
caracteres reprodutivos externos; idade (adulto ou sub-adulto), com base nas
características da pelagem e nos caracteres reprodutivos externos.

O estado de conservação das espécies foi avaliado tendo como base a listagem
nacional das espécies ameaçadas do IBAMA (MMA, 2014), pela lista estadual
(COPAM, 2010) e listagem internacional da IUCN (2017).

Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
monitoramento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
as noites de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.
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Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculada a similaridade entre os pontos, a partir do índice de similaridade de
Jaccard (J = Scom/S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard; Scom = número
de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no conjunto das duas
áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da composição das
comunidades, permitindo avaliar a composição de cada local amostrado é
representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos locais
estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos. Sendo assim, os ambientes em cada
agrupamento constituído deveriam ser semelhantes entre si, porém diferentes dos
demais

ambientes

dos

outros

agrupamentos,

apresentando

tanto

uma

homogeneidade interna (dentro de cada agrupamento), como uma grande
heterogeneidade externa (entre agrupamentos).

Cálculo de Abundância Absoluta e Relativa
Para a abundância absoluta no caso da utilização de armadilhas de captura para
pequenos mamíferos foram contados todos os indivíduos capturados ao longo dos
estudos. A partir da abundância absoluta foi calculada a abundância relativa que é
uma das variáveis mais comuns usadas na avaliação da estrutura de comunidades. A
abundância relativa é uma medida de porcentagem que se refere a proporção do
número de registros de cada espécie em relação ao número total de registros de
todas as espécies.
Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
A diversidade foi calculada para toda área da fazenda e estimada através do índice de
Shannon (H') que se fundamenta na abundância proporcional das espécies também
calculado no programa PAST (Hammer et al 2001). Este índice assume que os
indivíduos foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente infinita, e
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que todas as espécies de um determinado local estão representadas na amostra
(Pielou, 1989).

E.2.2.5.3 - Resultados e Discussões
Foram realizados 4 registros de duas espécies de pequenos mamíferos pertencentes
a família Didelphidae, Gracilinanus agilis e Didelphis albiventris. A riqueza de
pequenos mamíferos registrada nas duas campanhas de amostragens no
empreendimento foi baixa, indicando que outras espécies ocorrem na área e ainda
não foram registradas (Gráfico 20).
A diversidade de Shannon de pequenos mamíferos na Fazenda Fartura foi de H’ =
0,5693, uma diversidade baixa visto que se encontram muito abaixo da faixa média do
índice de Shannon, que varia entre 1,5 e 3,5 (Cullen Jr. et al., 2004) (Tabela 37).

A espécie mais abundante na amostragem foi Gracilinanus agilis, que foi registrada
somente na primeira campanha, época de seca. Da mesma forma, Didelphis
albiventris foi registrado somente na segunda campanha, época de chuva (Gráfico
21).

Devido ao baixo número de registros totais, a similaridade entre a maioria das áreas
de amostragem foi zero, com exceção baixa (0), enquanto as áreas 1, 2 e 5 tiveram
100% de similaridade, devido ao registro da espécie Gracilinanus agilis nessas três
áreas (Tabela 38). Houve captura de pequenos mamíferos somente no cerrado e
mata ciliar, não havendo registros na área de eucalipto (Gráfico 22).

A Figura 58 apresenta fotos de indivíduos de mamíferos de pequeno porte
amostrados nas campanhas na área do empreendimento.
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Gráfico 20 – Curva do coletor com riqueza observada e estimada por Jacknife 1 dos
pequenos mamíferos amostrados na Fazenda Fartura nas duas campanhas de
amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.

Tabela 37 – Abundância absoluta de mamíferos de pequeno porte registrados na
Fazenda Fartura, durante as duas campanhas de amostragem, seca, setembro de
2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.
Taxon

Campanha 1 Campanha 2

Total

BR

MG

IUCN

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis albiventris

0

1

1

NA

NA

LC

Gracilinanus agilis

3

0

3

NA

NA

LC

Legenda: A categoria de ameaça é apresentada no âmbito estadual (MG), nacional (BR) e global
(IUCN). NA: não ameaçado; LC: menos preocupante; VU: vulnerável.
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Tabela 38 - Similaridade de Jaccard de mamíferos de pequeno porte registrados na
Fazenda Fartura, nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e
chuva, janeiro/fevereiro de 2018.
SIMILARIDADE JACCARD ENTRE ÁREAS DE AMOSTRAGEM
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A1

-

1

0

0

1

0

0

0

A2

1

-

0

0

1

0

0

0

A3

0

0

-

0

0

0

0

0

A4

0

0

0

-

0

0

0

0

A5

1

1

0

0

-

0

0

0

A6

0

0

0

0

0

-

0

0

A7

0

0

0

0

0

0

-

0

A8

0

0

0

0

0

0

0

-

Gráfico 21 – Abundância relativa dos pequenos mamíferos amostrados na Fazenda
Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa,
janeiro/fevereiro de 2018.
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Gráfico 22 – Análise de agrupamento para os pequenos mamíferos amostrados nas
diferentes áreas da Fazenda Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca,
setembro de 2017, e chuva, janeiro/fevereiro de 2018.

E.2.2.5.4 - Conclusões
A Fazenda Fartura possui reservas legais e APP’s bem preservadas e, por isso,
esperava-se encontrar uma diversidade maior de pequenos mamíferos, com registros
não só de marsupiais, mas também de roedores.

Fatores como chuva e disponibilidade de recursos interferem na captura e
amostragem de pequenos mamíferos, como comentado anteriormente, porém a
Fazenda Fartura pode de fato possuir uma diversidade de pequenos mamíferos baixa.
No entanto, essa conclusão só pode ser tomada com a realização de mais
campanhas de amostragem e consequente aumento do esforço amostral, visto que a
curva de suficiência amostral sugere que mais espécies ocorram na área.

A diversidade de pequenos mamíferos amostrada na Fazenda Fartura até o momento
é considerada baixa. Com a presença de ambientes bem preservados, baixa
densidade humana e dificuldade de acesso são fatores responsáveis pelo incremento
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na diversidade, então é possível que a fauna de pequenos mamíferos da Fazenda
Fartura seja mais rica que a aqui apresentada. É provável que fatores externos, como
a chuva, tenham contribuído para a redução da eficiência de captura das armadilhas.

Finalmente cabe ressaltar que as duas espécies registradas possuem importância
estratégica na dispersão de sementes e estruturação dos ambientes nativos, além de
constituírem presas importantes para mamíferos, répteis e aves predadoras.

E.2.2.6 – Mastofauna (médio e grande porte)
E.2.2.6.1 – Contextualização
Para a Mesorregião do Norte de Minas Gerais são registradas 39 espécies de
mamíferos terrestres. Das espécies registradas, 15 estão sobre algum status de
ameaça (Tabela 39).

A nível estadual estão ameaçadas as espécies Panthera onca na categoria
criticamente em perigo, Ozotoceros bezoarticus, Leopardus braccatus, Priodontes
maximus, Tapirus terrestris e Cebus robustus na categoria em perigo e Chrysocyon
brachyurus, Pecari tajacu, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Puma concolor,
Lontra longicaudis e Myrmecophaga tridactyla na categoria vulnerável (COPAM
2010). A nível nacional estão ameaçadas as espécies Leopardus tigrinus na categoria
em perigo e Chrysocyon brachyurus, Lycalopex vetulus, Panthera onca, Puma
concolor, Puma yaguarondi, Priodontes maximus, Tapirus terrestris e Myrmecophaga
tridactyla na categoria vulnerável (MMA 2014). A nível global estão ameaçados na
categoria vulnerável as espécies Priodontes maximus, Leopardus tigrinus, Tapirus
terrestris e Myrmecophaga tridactyla, enquanto Ozotoceros bezoarticus, Chrysocyon
brachyurus, Panthera onca, Leopardus braccatus e Lontra longicaudis estão quase
ameaçados (IUCN 2017).
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Didelphis albiventris capturado em
armadilha Tomahawk

Cuíca, Gracilinanus agilis, capturado e
solto na área do empreendimento.

Didelphis albiventris capturado em
armadilha Tomahawk

Cuíca, Gracilinanus agilis, capturado e solto
na área do empreendimento.

Figura 58 - Fotos de alguns exemplares da Mastofauna
(Pequenos Mamíferos) observados no empreendimento
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A diversidade de mamíferos encontrada na Mesorregião do Norte de Minas Gerais é
de interessante notoriedade, visto que abriga espécies de todos os portes, níveis
tróficos

e

exigências

ecológicas,

incluindo

animais

de

difícil

visualização,

considerados como indicadores de estrutura ambiental estável, e que estão sob grave
ameaça de extinção em decorrência de perda de habitats e pressão de caça. (Ex.
Onça-pintada, Onça-parda, Lobo-guará, Tatu-canastra, Tamanduá-Bandeira).

A Mesorregião Norte de Minas Gerais se destaca pela presença de diferentes
espécies de carnívoros de topo de cadeia e mesocarnívoros. A região também se
destaca pela presença de espécies de médio e grande porte, como os da ordem
Cingulata, Artiodactyla e Perissodactyla que são importantes presas para carnívoros
topo de cadeia. Esses animais também requerem grandes áreas de vida, sendo então
intensamente afetados pela fragmentação de habitats, além de serem extremamente
visados por caçadores (Costa et al. 2005; Reis et al. 2010), como é caso das espécies
de veados, tatus e porcos selvagens.

Cabe ressaltar que as espécies listadas nos dados secundários foram registradas em
unidades de conservação de proteção integral, cujos ambientes preservados
permitem a ocorrência de espécies que não ocorreriam em ambientes perturbados.
Porém, considerando que a maioria das espécies de médio e grande porte se
deslocam para além dos limites das unidades de conservação, essas podem ser
consideradas como áreas fonte de fauna que requerem um ordenamento territorial
que permita a preservação dessas espécies para além dos limites das unidades de
conservação, sobretudo relacionado a redução de caça furtiva, atropelamento de
fauna e conflitos entre humanos e carnívoros.
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Tabela 39 - Lista de mamíferos de médio e grande porte registrados para a
Mesorregião do Norte de Minas Gerais.
Espécie
ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Ozotoceros bezoarticus
Tayassuidae
Pecari tajacu
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Lycalopex vetulus
Felidae
Leopardus braccatus
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Panthera onca
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Mephitidae
Conepatus semistriatus
Mustelidae
Eira barbara
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Dasypodidae
Cabassous tatouay
Cabassous unicinctus
Dasypus novemcinctus
Dasypus septemcinctus
Euphractus sexcincuts
Priodontes maximus
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis albiventris
Lagomorpha
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
PERISSODACTYLA
Tapiriidae
Tapirus terrestris

Nome Popular

Fonte

MG

Veado-mateiro
Veado-catingueiro
Veado-campeiro

6
3,4,6,7
4,6

EN

DD
LC
NT

Catitu

5,6,7

VU

LC

Cachorro-do-mato
Lobo-guará
Raposinha

1,3,4,5,6,7
1,3,4,5,6,7
6,7

VU

VU
VU

LC
NT
LC

Gato-palheiro
Jaguatirica
Gato-do-mato-pequeno
Onça-pintada
Onça-parda
Gato-mourisco

4,7
3,4,5,6,7
3,6,7
4,6
1,3,4,5,6,7
3,6,7

EN
VU
VU
VU

NT
LC
VU
NT
LC
LC

Jeritataca

3,4,6,7

LC

Irara
Furão
Lontra

3,4,6,7
4,7
6

LC
LC
NT

Coati
Mão-pelada

6,7
4,6,7

LC
LC

Tatu-do-rabo-mole
Tatu-do-rabo-mole
Tatu-galinha
Tatuí
Tatu-peba
Tatu-canastra

6
6,7
4,5,6,7
4
4,6,7
1,3,4,6

LC
LC
LC
LC
LC
VU

Gambá-de-orelha-preta

1,2,4,5,7,8

LC

Tapiti

3,4,5,6,7

LC

Anta

4,6

EN
VU
VU
CR
VU

BR

VU

EN

EN

VU

VU

IUCN

VU
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PILOSA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
Tamanduá-bandeira
3,4,5,6
VU
VU
VU
Tamandua tetradactyla
Tamanduá-mirim
4,5,6
LC
PRIMATES
Atelidae
Alouatta caraya
Bugio
6,7
LC
Callitrichidae
Callithrix geoffroyi
Sagui
1
LC
Callithrix penicillata
Sagui
6,7
LC
Cebidae
Cebus robustus
Macaco-prego
6
EN
LC
RODENTIA
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris
Capivara
4,6,7
LC
Cuniculidae
Cuniculus paca
Paca
4,6
LC
Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Cotia
6
DD
Erethizontidae
Coendou spinosus
Ouriço-cacheiro
4
LC
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami
Esquilo
1,4,6
LC
Legenda: Status de ameaça estadual (MG; Copam 2010), nacional (BR; MMA 2014) e global (IUCN
2017). EN: em perigo; VU: vulnerável; CR: criticamente em perigo; DD: deficiente em dados; NT: quase
ameaçado; LC: menos preocupante. Fonte: (1) Mesquita & Passamani (2009); (2) Lessa & Paula
(2014); (3) IEF (2010); (4) IEF (2013); (5) Minas Gerais (2004); (6) Leal et al. (2008); (7) Pereira (2017);
(8) Carvalho (2016).

E.2.2.6.2 - Metodologia
Definição dos locais de amostragem
Foram selecionados oitos pontos de amostragem que englobam as diferentes
fitofisionomias presentes na Fazenda. Os pontos amostrais foram previamente
selecionados seguindo o Programa de Levantamento de Fauna proposto para o
empreendimento e aprovado pelo IEF e são os mesmos pontos amostrados na
primeira e segunda campanhas. Para seleção dos pontos de amostragem considerouse a representatividade dos ambientes, estado de conservação da área, facilidades
de acesso e segurança, além de contemplar as diferentes fisionomias e estruturas de
habitats dentro dos limites da Fazenda Fartura. Considerou-se também a experiência
do especialista no levantamento do grupo e a realidade local observada para
definição exata dos pontos (Tabela 40 e Figura 59).
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Tabela 40 - Pontos de amostragem da mastofauna na Fazenda Fartura, estação seca
e chuvosa, setembro de 2017 e janeiro/fevereiro de 2018.
MASTOFAUNA (MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS)
Pontos da

Coordenadas – Fuso 23k

Estação de

e Datum WGS 84

Amostragem

x

y

1

511324

8127889

2

508791

8128931

3

504373

8128599

4

502631

8128221

5

507964

8125931

6

505513

8123930

7

506395

8125068

Descrição Geral da Estação

Mata ciliar do Rio São Francisco,
próximo a sede da fazenda.
Indivíduos de eucalipto isolado
e cerrado em regeneração
Eucalipto maduro com sub-bosque de gramíneas
de até 1,5m de altura. Próximo a carvoaria.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Cerrado com solo exposto. Árvores baixas, 2 a 3 m de altura,
espaçadas e presença de gramíneas. Solo pedregoso
Cerrado conservado, árvores baixas, 2 a 3 metros
de altura, com gramíneas. Solo pedregoso.
Cerrado conservado, predomínio de árvores com 2 a 3 m de altura e algumas

8

507649

8123677

árvores com 10 a 15 m de altura, poucas gramíneas,
muita serapilheira e solo pedregoso.
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Mata ciliar da estação de amostragem 1

Mata ciliar com leito de rio seco na
estação de amostragem 5.

Cerrado em regeneração com individuos
isolados de eucalipto

Cerrado da estação de amostragem 6

Eucalipto na estação de amostragem 3.

Mata ciliar com leito de rio seco na
estação de amostragem 4.

Cerrado da estação de amostragem 7

Cerrado da estação de amostragem 8

Figura 46 - Fotos dos pontos de amostragem da Mastofauna no empreendimento
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Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Para a amostragem de mamíferos de médio e grande porte, foram utilizados dois
métodos de amostragem em campo: o uso de armadilhas fotográficas e o método de
transecção linear, buscando realizar registros diretos e indiretos dos animais.

A identificação das espécies foi realizada com base em características morfológicas
externas ou através de comparações dos vestígios encontrados com guias de campo
(Becker & Dalponte, 1991; Reis et al., 2010, Pereira et al., 2012).

A nomenclatura científica e a sequência sistemática seguiram Paglia et al. (2012). O
status de conservação das espécies foi verificado em nível estadual (DN COPAM,
2010), nacional (MMA 2014) e global (IUCN 2017). Foram consideradas como
cinegéticas todas as espécies de mamíferos tradicionalmente caçados.

Foram utilizadas oito armadilhas fotográficas com sensor infravermelho de detecção
de presença e movimento. Em cada estação de captura foi instalada uma armadilha
fotográfica, mantendo uma independência entre as mesmas. As armadilhas ficaram
ativas por um período de 5 dias a cada campanha, sendo programadas com
intervalos de 10 segundos entre os disparos de uma foto e outra (24
horas/armadilha/dia * 8 armadilhas * 5 dias = 960 horas/campanha). Cada foto obtida
em um intervalo de 24 horas de amostragem foi considerada como um registro
independente (Nunes et al. 2012).

Os levantamentos por transectos lineares foram realizados a partir das estradas,
aceiros e trilhas já pré-estabelecidas, as quais dão acesso aos diferentes tipos
vegetacionais e estações de amostragem. As amostragens foram realizadas durante a
manhã das 06h00min às 11h00min, e no período da tarde até o anoitecer das
16h00min às 18h00min (7 horas/dia* 5 dias = 35 horas/campanha). Em cada estação
de amostragem, foram percorridos 3 km a pé por uma pessoa (3 km*8 estações = 24
km percorridos), buscando-se fazer o registro direto (visualização e/ou vocalização) e
indireto, através de observação e fotografia de fezes, tocas, rastros, etc.
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Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
monitoramento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
os dias de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculada a similaridade entre os pontos, a partir do índice de similaridade de
Jaccard (J = Scom/S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard (Tabela 42); Scom
= número de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no conjunto
das duas áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da
composição das comunidades, permitindo avaliar a composição de cada local
amostrado é representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos
locais estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos. Sendo assim, os ambientes em cada
agrupamento constituído deveriam ser semelhantes entre si, porém diferentes dos
demais

ambientes

dos

outros

agrupamentos,

apresentando

tanto

uma

homogeneidade interna (dentro de cada agrupamento), como uma grande
heterogeneidade externa (entre agrupamentos).
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Cálculo de Abundância Absoluta e Relativa
Para a abundância absoluta para médios e grandes mamíferos foram contados todos
os indivíduos registrados ao longo dos estudos. A partir da abundância absoluta foi
calculada a abundância relativa que é uma das variáveis mais comuns usadas por
cientistas na avaliação da estrutura de comunidades. A abundância relativa é uma
medida de porcentagem que se refere a proporção do número de registros de cada
espécie em relação ao número total de registros de todas as espécies.

Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
A diversidade foi calculada para toda área da Fazenda e estimada através do índice
de Shannon (H') que se fundamenta na abundância proporcional das espécies
também calculado no programa PAST (Hammer et al 2001). Este índice assume que
os indivíduos foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente
infinita, e que todas as espécies de um determinado local estão representadas na
amostra (Pielou, 1989).

E.2.2.6.3 - Resultados e Discussão
Foram realizados 100 registros de 22 espécies de médios e grandes mamíferos,
pertencentes a 8 ordens diferentes (Tabela 41). A riqueza de mamíferos amostrada
no empreendimento correspondeu a 69% da estimada por Jacknife 1, considerada
uma boa suficiência amostral para a caracterização da fauna de mamíferos do
empreendimento, embora indique que mais espécies que ainda não foram registradas
possam ocorrer na área (Gráfico 23). A diversidade de Shannon de médios e grandes
mamíferos na Fazenda Fartura foi de H’ = 2,615, uma diversidade alta visto que se
encontram muito acima da faixa média do índice de Shannon, que varia entre 1,5 e
3,5 (Cullen Jr. et al., 2004). Tapirus terrestris foi a espécie mais abundante com 20%
dos registros realizados nas duas campanhas de amostragem (Gráfico 24).
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Tabela 41 – Abundância absoluta de mamíferos de médio e grande porte registrados
na Fazenda Fartura, durante as duas campanhas de amostragem, seca, setembro de
2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.
Taxon
Campanha 1 Campanha 2
ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama americana
0
1
Mazama sp.
8
3
Tayassuidae
Pecari tajacu
1
2
Tayassu pecari
1
0
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous
7
2
Chrysocyon brachyurus
2
1
Felidae
Leopardus pardalis
2
0
Leopardus sp.
1
0
Puma concolor
5
4
Mephitidae
Conepatus semistriatus
0
2
Mustelidae
Eira barbara
1
0
Galictis cuja
1
0
Lontra longicaudis
0
1
Procyonidae
Nasua nasua
1
0
Procyon cancrivorus
4
8
CINGULATA
Dasypodidae
Euphractus sexcinctus
3
0
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
5
3
PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus terrestris
5
15
PILOSA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
4
2
PRIMATES

Total

BR

MG

IUCN

1
11

NA
-

NA
-

DD
-

3
1

NA
VU

VU
CR

LC
VU

9
3

NA
VU

NA
VU

LC
NT

2
1
9

NA
VU

VU
VU

LC
LC

2

NA

NA

LC

1
1
1

NA
NA
NA

NA
NA
VU

LC
LC
NT

1
12

NA
NA

NA
NA

LC
LC

3

NA

NA

LC

8

NA

NA

LC

20

VU

EN

VU

6

VU

VU

VU
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Callitrichidae
Callithrix penicillata
Cebidae
Sapajus apela
RODENTIA
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris

0

1

1

NA

NA

LC

0

1

1

NA

NA

LC

3

0

3

NA

NA

LC

Legenda: A categoria de ameaça é apresentada no âmbito estadual (MG), nacional (BR) e global (IUCN). NA: não
ameaçado; LC: menos preocupante; VU: vulnerável.

Gráfico 23 – Curva do coletor com riqueza observada e estimada por Jacknife 1 dos
médios e grandes mamíferos amostrados na Fazenda Fartura nas duas campanhas
de amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.
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Gráfico 24 – Abundância relativa dos médios e grandes mamíferos amostrados na
Fazenda Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e
chuva, janeiro/fevereiro de 2018.

As áreas 6, 7 e 8 tiveram de 60% a 64% de similaridade, enquanto as demais áreas
tiveram baixa similaridade entre si, variando de 18% a 50% (Gráfico 25).

Dentre os médios e grandes mamíferos destacam-se os carnívoros topo da cadeia
alimentar. Puma concolor (onça parda ou suçuarana) é o segundo maior felino das
Américas podendo chegar a 120 Kg. Está presente em todos os Biomas do Brasil e se
alimenta principalmente de médios e grandes mamíferos, como cateto, veado,
gambás e eventualmente pequenos mamíferos, aves e peixes. É um animal de
hábitos solitários, com maior atividade nos períodos crepusculares e noturnos (Cheida
& Santos, 2010).
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Tabela 42 - Similaridade de Jaccard de mamíferos de médio de grande porte
registrados na Fazenda Fartura, nas duas campanhas de amostragem, seca,
setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

SIMILARIDADE JACCARD ENTRE ÁREAS DE AMOSTRAGEM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
0,33
0,44
0,56
0,36
0,45
0,50
0,33
0,21
0,20
0,36
0,33
0,47
0,44
0,21
0,38
0,20
0,18
0,25
0,56
0,20
0,38
0,30
0,27
0,33
0,36
0,36
0,20
0,30
0,36
0,42
0,45
0,33
0,18
0,27
0,36
0,64
0,50
0,47
0,25
0,33
0,42
0,64
0,33
0,25
0,18
0,27
0,36
0,60
0,64

A8
0,33
0,25
0,18
0,27
0,36
0,60
0,64
-

Gráfico 25 – Análise de agrupamento para os médios e grandes mamíferos
amostrados nas diferentes áreas da Fazenda Fartura nas duas campanhas de
amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.
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Chrysocyon brachyurus (Lobo-guará) é o maior canídeo da América do Sul podendo
chegar a 30 Kg. No Brasil é encontrado em todos os biomas, com exceção da
Amazônia. É uma espécie onívora, generalista e oportunista e é um importante
dispersor de sementes. Geralmente apresenta hábitos solitários, crepusculares e
noturnos. Sua área de vida apresenta regiões específicas de deposição de fezes e
urina conhecidas como “Latrinas”. Apresenta extensa área de vida podendo percorrer
até 30 km em uma noite (Cheida & Santos, 2010).

Dos grandes herbívoros, se destaca o Pecari tajacu (Cateto), um animal que ocorre
em todas as regiões do País, é frugívoro – onívoro, ativo tanto a noite como durante o
dia e é amplamente flexível quanto ao uso de habitats (Bordignon 2010). Já os
veados do gênero Mazama sp. ocorrem em todas as regiões do Brasil e habitam
vários tipos de ambiente, desde florestas densas contínuas a savanas abertas.
Herbívoros, são diurnos e solitários (Duarte et al. 2012). Mesmo sofrendo alta pressão
de caça, a espécie Mazama gouazoubira vem sendo favorecida pelo desmatamento e
avanço agrícola em detrimento de outras espécies mais especialistas, como M.
americana e M. nana (Vogliotti 2003; Duarte et al. 2012).

A anta (Tapirus terrestris) se destaca na área do empreendimento, figurando como a
espécie mais abundante na amostragem. A anta é o maior mamífero terrestre
neotropical. Possui uma tromba curta e flexível e um corpo robusto, podendo chegar a
300 Kg e 2,20 m de comprimento. É distribuída no Brasil sendo encontrada em todos
os biomas. As principais ameaças a Tapirus terrestris dizem respeito a perda de
habitat, caça em busca de carne para alimentação humana e competição por gado
doméstico (Reis et al., 2010).

É importante notar que monoculturas são evitadas pela maioria dos mamíferos,
porém, com a preservação das reservas legais, ou seja, de áreas naturais no entorno
e/ou entremeados nos plantios de eucalipto, muitos mamíferos silvestres acabam
utilizando áreas de eucalipto, sobretudo, para deslocamento, enquanto as áreas
naturais são utilizadas para abrigo e alimentação (Rodrigues et al. 2014; Timo et al.
2015).
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Quando a caça furtiva é controlada, monoculturas de eucalipto tendem a concentrar
mais mamíferos de médio e grande porte que outros tipos de monocultura, além de
não haver conflitos significativos entre mamíferos e monoculturas de eucalipto,
diferente de outras atividades como monoculturas de milho e cana de açúcar que são
consumidas por taiaçuídeos, gerando conflito entre conservação da biodiversidade e
produção agrícola, ou mesmo atividades de pecuária que podem levar a caça de
retaliação de felinos e canídeos devido a predação do rebanho doméstico de gado e
aves (Costa et al. 2005; Reis et al. 2010).

A Figura 60 apresenta a evidencialização de algumas espécies da mastofauna
observadas no empreendimento

E.2.2.6.4 – Conclusões
A perda e a fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas, constituem
as maiores ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil. Mamíferos carnívoros e de
topo de cadeia, como Puma concolor e Chrysocyon brachyurus, por exemplo,
possuem grandes áreas de uso e baixa taxa reprodutiva, de forma que a
fragmentação do habitat tem reduzido suas populações a tamanhos que não são
viáveis a médio e longo prazo (Costa et al., 2005).

A principal importância da conservação de mamíferos carnívoros reside na função
destes

em

regular

presas,

sobretudo

mesopredadores

generalistas.

Esses

mesopredadores, como o Callithrix penicillata, por exemplo, afetam via competição ou
predação, a abundância de presas menores, como aves, roedores e marsupiais. E
são essas presas que se alimentam de insetos, alguns dos quais considerados
pragas a espécie humana, além da vegetação em geral, sendo, portanto,
influenciadores da fisionomia da paisagem.

Já a remoção de predadores de médio porte pode levar a disseminação de espécies
como ratos generalistas mal vistos pela espécie humana (ex. Rattus rattus e Mus
musculus), devido a disseminação de zoonoses e ataques a cultivos agrícolas
(Indrusiak & Eizirik, 2003; Reis et al., 2010).
395
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

Por isso a conservação de mamíferos só é eficiente se tiver o objetivo de manter
todas as espécies presentes nessa intrincada rede ecológica do qual fazem parte
predadores, mesopredadores e presas.

Da mesma forma que carnívoros, espécies como Tapirus terrestris e Pecari tajacu são
animais de grande porte, importantes presas para predadores de grande porte (ex.
onça pintada, onça parda e lobo guará) e importante papel na dispersão de sementes
e manutenção da estrutura da vegetação. Essas espécies requerem grandes áreas de
vida para sobreviver, sendo então intensamente afetados pela fragmentação de
habitats, além de serem extremamente visados por caçadores (Costa et al. 2005; Reis
et al. 2010).
A Fazenda Fartura possui áreas de Reserva Legal e APP’s bem preservadas e
contínuas entre si. Apesar de já apresentar uma alta diversidade de médios e grandes
mamíferos, comparável a Unidades de Conservação (Ex. Leal et al. 2008; Nunes et
al. 2015), a análise de suficiência amostral indica que mais espécies ocorrem na área
e ainda não foram registradas.

Sem ocupações humanas no entorno e com acesso difícil, a área da Fazenda Fartura
possui baixas pressões antrópicas externas ao empreendimento, porém a caça furtiva
pode representar algo a ser considerado.

Com a manutenção de áreas naturais bem preservadas, os mamíferos de médio e
grande portes são afetados de forma pouco significativa pela atividade foco da
Fazenda.

Os diferentes ambientes que compõem a paisagem local da Fazenda Fartura dão
suporte à sobrevivência tanto de espécies generalistas de habitat, como de algumas
de moderada sensibilidade às alterações e que requerem condições ambientais mais
ou menos estáveis. Ademais, a presença de espécies ameaçadas de extinção
comprova a relevância da área como um todo, e em especial dos ambientes naturais,
para a conservação da fauna em Minas Gerais e do bioma Cerrado.
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Fezes de Tapirus terrestris com
sementes nativas.

Pegada de Conepatus
semistriatus

Pegada de Puma concolor

Pegada de Tapirus terrestris

Pegada de Chrysocyon
brachyurus.

Pegada de Sylvilagus
brasiliensis

Pegada de Tapirus terrestris

Pegada de Lontra longicaudis

Pegada de Myrmecophaga
tridactyla

Pegada de Pecari tajacu

Pegada de Procyon cancrivorus

Rastro de Lontra longicaudis.

Figura 60 - Fotos de alguns exemplares da Mastofauna observados no empreendimento

Pegada de Cerdocyon
thous

Pegada de Mazama sp.
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E.2.2.7 – Mamíferos voadores (quirópteros)
E.2.2.7.1 – Contextualização
Para a Mesorregião do Norte de Minas Gerais, são registradas 41 espécies de
morcegos. Das espécies registradas, apenas três estão sobre algum status de
ameaça: Diaemus youngi, vulnerável a nível estadual, Furipterus horrens, vulnerável a
nível nacional e Lonchophylla mordax como quase ameaçado a nível global. Foram
classificados como dados insuficientes as seguintes espécies: Furipterus horrens a
nível estadual, Diphylla ecaudata e Lonchophylla mordax a nível nacional,
Micronycteris minuta e Tonatia bidens a nível global. (Tabela 43).

A diversidade de morcegos encontrada na Mesorregião do Norte de Minas abriga
espécies de todos os portes, níveis tróficos e exigências ecológicas, o baixo número
de espécies consideradas ameaçadas se dá pela diminuta pesquisa do táxon de
modo geral, ainda deve se levar em consideração os poucos estudos na região,
sendo muito provável que o número de espécies seja maior que a encontrada.

Cabe ressaltar que as espécies listadas nos dados secundários foram registradas em
unidades de conservação de proteção integral, cujos ambientes preservados
permitem a ocorrência de espécies que não ocorreriam em ambientes perturbados.
Porém, considerando que morcegos voam e se deslocam para além dos limites das
unidades de conservação, essas podem ser consideradas como áreas fonte de fauna
que requerem um ordenamento territorial que permita a preservação dessas espécies
para além dos limites das unidades de conservação.
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Tabela 43 - Lista de mamíferos voadores registrados para a Mesorregião do Norte de
Minas Gerais
Espécie
EMBALURIONIDAE
Rhynchonycteris naso
Peropteryx macrotis
Peropteryx kappleri
NOCTYLIONIDAE
Noctilio albiventris
Noctilio leporinus
PHYLLOSTOMIDAE
Carollinae
Carollia perspicillata
Carollia brevicauda
Desmodontinae
Desmodus rotundus
Diphylla ecaudata
Diaemus youngi
Glossophaginae
Anoura caudifer
Lonchophylla mordax
Glossophaga soricina
Phyllostominae
Chrotopterus aurita
Lophostoma brasiliense
Micronycteris minuta
Micronycteris sanborni
Mimon bennettii
Mimon Crenulatum
Phyllostomus discolor
Phyllostomus astatus
Tonatia bidens
Tonatia saurophila
Stenodermatine
Artibeus Cinereus
Artibeus fimbriatus
Artibeus lituratus
Artibeus planirrostris
Platyrrhinus lineatus
Uroderma magnirostrum
Sturnira lilium
FURIPTERIDAE
Furipterus horrens

Nome Popular

Fonte

MG

BR

IUCN
LC
LC
LC

Morcego narigudo
Morcego

1,2,3
1,2,5

LC

LC

Morcego

1,3

LC

Morcego pescador
Morcego pescador

1,2,3
1,3

LC
LC

Morcego da fruta
Morcego da fruta

1,2,3,4,5
2

LC
LC

Morcego vampiro
Morcego vampiro
Morcego vampiro

1,2,3,4,5
1,2,3
2

Morcego beija flor
Morcego beija flor
Morcego beija flor

2,5
1,5
1,2,3,4,5

Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

2,3,4
2,3
1,2
1,2,3
2,3
2,3
2,3
3
1,2,5
1

Morcego da fruta
Morcego da fruta
Morcego da fruta
Morcego da fruta
Morcego da fruta
Morcego da fruta
Morcego

4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,4,5
1,2,5
1,2
1,5

Morcego

2

Morcego
Morcego

2
2

DD

LC
LC
LC

DD

LC
NT
LC

VU

LC
DD
LC
LC
DD
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD

VU

LC

MOLLOSSIDAE
Eumops auripendulus
Molossops temminckii

LC
LC

399
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG
Molossus currentium
Morcego
2
Molossus molossus
Morcego
1,5
LC
Molossus planirrostris
Morcego
1
Molossus rufus
Morcego
2
Molossus ater
Morcego
1
Nyctinomops laticaudatus
Morcego
1
LC
VESPERTILIONIDAE
Eptesicus brasiliensis
Morcego
1
LC
Myotis nigricans
Morcego
4,6
LC
Legenda: Status de ameaça estadual (MG; Copam 2010), nacional (BR; MMA 2014) e global (IUCN
2017). EN: em perigo; VU: vulnerável; CR: criticamente em perigo; DD: deficiente em dados; NT: quase
ameaçado; LC: menos preocupante. Fonte: (1) Nogueira (1998); (2) Tavares (2010); (3) Reis (2007);
(4) Avila-Cabadilla (2007) (5) Pinto (2010).

E.2.2.7.2 – Metodologia
Definição da área amostral
Foram selecionados oitos pontos de amostragem que englobam as diferentes
fitofisionomias presentes na Fazenda. Os pontos amostrais foram previamente
selecionados seguindo o Programa de Levantamento de Fauna proposto para o
empreendimento e aprovado pelo IEF e são os mesmos pontos amostrados na
primeira e segunda campanhas. Para seleção dos pontos de amostragem considerouse a representatividade dos ambientes, estado de conservação da área, facilidades
de acesso e segurança, além de contemplar as diferentes fisionomias e estruturas de
habitats dentro dos limites da Fazenda Fartura. Considerou-se também a experiência
do especialista no levantamento do grupo e a realidade local observada para
definição exata dos pontos (Tabela 44 e Figura 61).
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Tabela 44 - Pontos de amostragem da mastofauna voadora (morcegos) na Fazenda
Fartura, estação seca e chuvosa, setembro/2017 e janeiro/fevereiro de 2018
MASTOFAUNA VOADORA (MORCEGOS)
Pontos da

Coordenadas – Fuso 23 k

Estação de

e Datum WGS 84

Amostragem

x

y

1

511324

8127889

2

508791

8128931

3

504373

8128599

4

502631

8128221

5

507964

8125931

6

505513

8123930

7

506395

8125068

Descrição Geral da Estação

Mata ciliar do Rio São Francisco,
próximo a sede da fazenda.
Indivíduos de eucalipto isolado
e cerrado em regeneração
Eucalipto maduro com sub-bosque de gramíneas de
até 1,5m de altura. Próximo a carvoaria.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Mata ciliar ao longo de córrego seco.
Árvores de até 12m de altura.
Cerrado com solo exposto. Árvores baixas, 2 a 3 m de altura,
espaçadas e presença de gramíneas. Solo pedregoso
Cerrado conservado, árvores baixas, 2 a 3 metros
de altura, com gramíneas. Solo pedregoso.
Cerrado conservado, predomínio de árvores com 2 a 3 m

8

507649

8123677

de altura e algumas árvores com 10 a 15 m de altura,
poucas gramíneas, muita serapilheira e solo pedregoso.

Coleta de Dados em Campo e Esforço de Amostragem
Para a amostragem de mamíferos voadores foi utilizada redes de neblina (mist nest)
para interceptação de voo (Estrabe & Bianconi, 2002). Em cada ponto de
amostragem, foram utilizadas nove redes de neblina, sendo cada rede com
dimensões de 12 m de comprimento por 3 m de largura. As redes foram instaladas no
final da tarde entre 19h00min e fechadas aproximadamente as 23h00min.

Dois pontos amostrais foram amostrados por noite, sendo instaladas 8 redes em
cada, totalizando um esforço amostral de 16 redes x 4 horas x 4 dias = 256
horas/rede por campanha. As redes de neblina foram vistoriadas em intervalos de 15
minutos para evitar estresse dos animais.
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Mata ciliar da estação de
amostragem 1

Mata ciliar com leito de rio seco
na estação de amostragem 5.

Cerrado em regeneração com
individuos isolados de eucalipto

Eucalipto na estação de
amostragem 3.

Cerrado da estação de
amostragem 6

Cerrado da estação de
amostragem 7

Figura 61- Fotos dos pontos de amostragens da Quirópterofauna

Mata ciliar com leito de rio seco na
estação de amostragem 4.

Cerrado da estação de
amostragem 8
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Os espécimes capturados foram coletados os dados do comprimento do corpo (CC),
comprimento da cauda (CA), orelha (OR), pé e antebraço (ANT); sexo e idade
reprodutiva; sendo machos divididos entre jovens adultos e escrotados; fêmeas em
jovem, adulta, prenha e lactante. Após coleta dos dados o espécime é fotografado e
liberado no mesmo ponto onde foi capturado.

Para a identificação taxonômica foram utilizadas diferentes chaves de identificação de
quirópteros: Gardner (2007), Reis (2006), Reis (2007) e Reis (2013). Com relação ao
status de conservação, as espécies foram classificadas conforme as listas oficiais
brasileiras de espécies ameaçadas em âmbito estadual (COPAM, 2010), nacional
(MMA, 2014) e âmbito mundial (IUCN, 2017).

O estado de conservação das espécies foi avaliado tendo como base a listagem
nacional das espécies ameaçadas do IBAMA (MMA, 2014), pela lista estadual
(COPAM, 2010) e listagem internacional da IUCN (2017).

Análises Estatísticas
Eficiência Amostral e Riqueza
A eficiência amostral foi avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também foi calculada a estimativa da riqueza. A estimativa foi realizada por meio do
estimador não paramétrico Jackknife de 1ª ordem e comparado com a riqueza
observada, utilizando o programa Estimate S versão 9.0.0 (Colwell, 2013). Para
calcular a evolução da amostragem ao longo do tempo, como é objetivo do
monitoramento de fauna, a riqueza observada e estimada foi calculada considerando
as noites de amostragem como unidade amostral, considerando que todas as áreas
tiveram mesmo esforço amostral.

Cálculo de Similaridade de Jaccard
Foi calculado a similaridade entre os pontos, a partir do índice de similaridade de
Jaccard (J = Scom/ S), onde: J = índice de similaridade de Jaccard; Scom = número
de espécies em comum nas duas áreas; S = total de espécies no conjunto das duas
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áreas. Este índice é um dos mais utilizados para comparação da composição das
comunidades, permitindo avaliar a composição de cada local amostrado é
representativa das comunidades ocorrentes na área de influência dos locais
estudados, ou seja, se os pontos amostrais apresentam comunidades muito
semelhantes ou complementares entre si. Objetivando visualizar graficamente a
relação de similaridade na riqueza de espécies entre os ambientes estudados, foi
conduzida

uma

análise

de

Cluster. Conhecida

também

como

análise

de

agrupamentos, a análise de Cluster, objetiva agrupar os ambientes segundo suas
características, formando grupos homogêneos. Sendo assim, os ambientes em cada
agrupamento constituído deveriam ser semelhantes entre si, porém diferentes dos
demais

ambientes

dos

outros

agrupamentos,

apresentando

tanto

uma

homogeneidade interna (dentro de cada agrupamento), como uma grande
heterogeneidade externa (entre agrupamentos).

A análise de Cluster é uma técnica multivariada cujo objetivo básico é descobrir
agrupamentos naturais de variáveis, fazendo suposições com relação ao número de
grupos ou às suas estruturas; o agrupamento é feito com base nas similaridades ou
dissimilaridades. Os dados foram analisados baseando-se na presença ou ausência
da espécie no ambiente e a similaridade entre os agrupamentos, calculado
novamente pelo coeficiente de Jaccard. Essas análises foram realizadas no programa
PAST (Hammer et al 2001).

Cálculo de Abundância Absoluta e Relativa
Para a abundância absoluta para mamíferos voadores foram contados todos os
indivíduos capturados ao longo dos estudos. A partir da abundância absoluta foi
calculada a abundância relativa que é uma das variáveis mais comuns usadas na
avaliação da estrutura de comunidades. A abundância relativa é uma medida de
porcentagem que se refere a proporção do número de registros de cada espécie em
relação ao número total de registros de todas as espécies.
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Cálculo da Diversidade – Índice de Shannon
A diversidade foi calculada para toda área da Fazenda e estimada através do índice
de Shannon (H') que se fundamenta na abundância proporcional das espécies
também calculado no programa PAST (Hammer et al 2001). Este índice assume que
os indivíduos foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente
infinita, e que todas as espécies de um determinado local estão representadas na
amostra (Pielou, 1989).

E.2.2.7.3 – Resultados e Discussões
Foram realizados 35 registros de treze espécies de mamíferos voadores pertencentes
as famílias Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossidae, Embalurionidae.

A riqueza de mamíferos voadora registrada nas duas campanhas de amostragens no
empreendimento correspondeu a 65% da estimada por Jacknife 1, considerada uma
suficiência amostral aceitável para a caracterização da fauna de mamíferos voadoras
do empreendimento, embora indique que outras espécies ocorram na área e ainda
não foram registradas (Gráfico 26) A diversidade de Shannon dos mamíferos
voadores na Fazenda Fartura foi de H’ = 2,265, uma diversidade alta visto que se
encontram na média da faixa média do índice de Shannon, que varia entre 1,5 e 3,5
(Cullen Jr. et al., 2004).

A espécie Micronycteris sanborni foi a única em todas as listas, global, nacional e
estadual, considerada como DD (deficiente em dados) pela falta de conhecimento,
pois ela foi recentemente descrita. Esta espécie foi coletada somente durante a
estação seca. Esse fato ressalta a importância da área da Fazenda Fartura para a
conservação da espécie especialmente por esta utilizar o ambiente durante a estação
seca.

A espécie mais abundante na amostragem foi o morcego Carollia perspicillata com 8
registros, o que corresponde a mais de 22% de todos os registros no
empreendimento. (Tabela 45). A espécie Artibeus lituratus foi a segunda espécie mais
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abundante encontrada na fazenda com 7 registros, representando 20% da
Abundância relativa total. (Gráfico 27).

Tabela 45 – Abundância absoluta de mamíferos voadores registrados na Fazenda
Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa,
janeiro/fevereiro de 2018.
Táxon
PHYLLOSTOMIDAE
Carollinae
Carollia perspicillata
Glossophaginae
Glossophaga soricina
Stenodermatinae
Artibeus lituratus
Chiroderma villosum
Phyllostominae
Lophostoma brasiliense
Lophostoma silvicolum
Trachops cirrhosis
Micronycteris sanborni
Desmodontinae
Desmodus rotundus
MOLOSSIDAE
Molossinae
Molossops temminckii
Molossops sp.
VESPERTILIONIDAE
Myotinae
Myotis sp.
EMBALURIONIDAE
Rhynchonycteris naso

Nome Popular

1 campanha

2 campanha IUCN BR

MG

Morcego da fruta

1

7

LC

NA

NA

Morcego beija flor

2

LC

NA

NA

Morcego da fruta
Morcego

0
0

2
5
6
1

LC
LC

NA
NA

NA
NA

Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

0
0
0
1

2
1
1
0

LC
LC
LC
DD

NA
NA
NA
DD

NA
NA
NA
DD

Morcego vampiro

1

0

LC

NA

NA

Morcego
Morcego

0
0

3
0

LC
LC

NA
NA

NA
NA

Morcego

0

1

LC

NA

NA

Morcego narigudo

1

0

LC

NA

NA

Legenda: A categoria de ameaça é apresentada no âmbito estadual (MG), nacional (BR) e global (IUCN). NA: não
ameaçado; LC: menos preocupante; VU: vulnerável.
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Gráfico 26 – Curva do coletor com riqueza observada e estimada por Jacknife 1 dos
mamíferos voadores amostrados na Fazenda Fartura nas duas campanhas de
amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.

Gráfico 27 – Abundância relativa dos mamíferos voadores amostrados na Fazenda
Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa,
janeiro/fevereiro de 2018.
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Segundo a similaridade estimada pelo índice de Jaccard somente as áreas de
amostragem 5 e 7 apresentam a maior similaridade em relação as outras áreas, elas
compartilham 3 espécies: Carollia perspicillata, Molossops temminckii, Glossophaga
soricina (Tabela 46) O grupamento de Cluster possibilita a visualização das
similaridades da comunidade de quirópteros na Fazenda Fartura, formando um grupo
com os pontos 5 e 7 com 8, as quais compartilham a espécie mais abundante Carollia
perspicillata (Gráfico 28).

Carollia perspicillata, o morcego da fruta, possui tamanho intermediário com
antebraço variando de 38 a 44 mm, tem hábito alimentar frugívora, porém apresenta
preferência por frutos da família Piperaceae. É considerada uma espécie de subbosque. O morcego da fruta é uma das espécies mais coletadas em estudos
realizados no Brasil. Além disso, as funções ecológicas realizadas por essa espécie
são de extrema importância para recuperação de ambientes degradados, visto que
são dispersoras de sementes, principalmente pioneiras (Ricardo et al. 2014).

Tabela 46 - Similaridade de Jaccard de mamíferos voadores registrados na Fazenda
Fartura, nas duas campanhas de amostragem, seca, setembro de 2017, e chuvosa,
janeiro/fevereiro de 2018.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

A1
1
0
0
0
0
0
0
0

SIMILARIDADE JACCARD ENTRE ÁREAS DE AMOSTRAGEM
A2
A3
A4
A5
A6
A7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0.4
0.14
0.16
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0.4
0
0
1
0.5
0.33
0.14
0
0
0.5
1
0.28
0.16
0
0
0.33
0.28
1
0
0
0
0
0
0.25

A8
0
0
0
0
0
0
0.25
1
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Gráfico 28 – Análise de agrupamento para os mamíferos voadores amostrados nas
diferentes áreas da Fazenda Fartura nas duas campanhas de amostragem, seca,
setembro de 2017, e chuvosa, janeiro/fevereiro de 2018.

A comunidade de mamíferos voadores encontrada na Fazenda Fartura apresenta
grande amplitude de hábitos alimentares, como por exemplo, as espécies
pertencentes às essas subfamílias, como Glossophaginae que apresentam hábito
nectarivoro e Carollinae que são frugívoros, além da espécie Trachops cirrhosus que
se alimenta de pequenos anfíbios, representa a grande amplitude de guildas tróficas
da comunidade de quirópteros na Fazenda Fartura.

Adicionalmente foi encontrada a espécie Desmodus rotundus, o morcego vampiro,
espécie hematófaga, com sua alimentação a base de sangue de mamíferos, em
especial gado, é uma espécie que pode trazer riscos epidemiológicos a humanos pela
transmissão do vírus da raiva (Reis et al. 2010; Paglia et al. 2012).

A Figura 62 apresenta fotos de alguns dos mamíferos voadores amostrados nas
campanhas na fazenda Fartura
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Myotis sp.

Chiroderma vilosum

Molossops temminckii

Lophostoma brasiliense.

Glossophaga soricina.

Artibeus lituratus.

Figura 62 - Fotos de alguns exemplares da
Avifauna observados no empreendimento
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E.2.2.7.4 - Conclusões
A biodiversidade de morcegos encontrada na Fazenda Fartura apresenta grande
amplitude de guildas tróficas, indicando que a comunidade se mantem heterogênea
durante as diferentes estações do ano. Em termos gerais a comunidade de morcegos
presente na Fazenda Fartura é bastante equitativa, não ocorrendo a dominância de
espécies o que proporciona grande biodiversidade de espécies de diferentes nichos
alimentares.
A Fazenda Fartura possui reservas legais e APP’s bem preservadas o que contribui
para a grande biodiversidade de espécies encontrada na fazenda. Contudo, ressaltase a importância da manutenção de áreas de APP sem a interferência humana e sem
acesso a animais domésticos para a conservação da diversidade de morcegos no
empreendimento, pois representam áreas de refúgio da mastofauna voadora.

E.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO
E.3.1 - Aspectos históricos da região
A região Norte de Minas Gerais limita-se a oeste com a região Noroeste de Minas
Gerais tendo como divisa a margem direita do rio São Francisco, a leste limita-se com
a região do Vale do Jequitinhonha, sendo a divisa traçada nas cabeceiras dos
afluentes esquerdos do rio Jequitinhonha, a norte limita-se com o estado da Bahia, e
ao sul limita-se com a região Central Mineira.

Nas primeiras décadas do século XVI não havia homens brancos na região do São
Francisco. As embarcações marítimas não eram apropriadas para a navegação fluvial
em águas correntes. Foi necessário um longo processo de adaptação, inclusive
assimilação de técnicas indígenas na confecção de canoas de tronco de árvore. Com
o aperfeiçoamento das embarcações, missionários e portugueses espalharam–se
pelos afluentes do São Francisco.

No início do século XVII, já havia um número significativo de portugueses na região. A
penetração no interior é intensa: procura dos metais e pedras preciosas; escravização
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de índios e estabelecimentos de Currais. Nesse contexto a pecuária assume
predominância, sendo incentivada a ocupação das duas margens do rio São
Francisco.

No começo do século XVIII os cristãos novos, descendentes de judeus perseguidos
na Europa, ocupariam todo o Norte de Minas com as fazendas agropecuárias. A
produção agrícola englobava milho, feijão, arroz, batata, mandioca e frutas.

Durante todo o século XXI, o Norte de Minas tornou-se uma ilha, sem estradas de
ferro e de rodagem, navegação incerta e precária.

O Norte e o Nordeste de Minas, que até as duas primeiras décadas do século XVIII
pertenciam à Bahia, receberam fortes influências daquela capitania, com reflexos
socioeconômicos visíveis até o presente momento.

Em 1925, a lavoura, a criação de gado e a agroindústria estavam em poder dos
coronéis. Sendo este o modelo tradicional de gestão econômica, baseada na
concentração da propriedade da terra em mãos de poucas pessoas, prevalecendo a
política de apadrinhamentos. Esse modelo de economia baseado no poder local criou
obstáculo para o funcionamento de uma economia moderna.

A partir da década de 70 interferências governamentais passaram a influenciar
economicamente essa região com a criação de vários programas de desenvolvimento
agropecuário.

Em 1975 por intermédio da EMBRAPA (Empresa Brasileira de

Pesquisa

Agropecuária) foi criado o POLOCENTRO que tinha por finalidade promover o
desenvolvimento e a modernização da atividade agropecuária nos Estados do Mato
Grosso, Goiás e Minas Gerais, mediante a ocupação racional de áreas com
características de cerrado e seu aproveitamento em escala empresarial. O
POLOCENTRO foi o programa de maior impacto direto sobre a agricultura no cerrado
mineiro em infraestrutura e linhas de crédito fundiário subsidiado.
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O PRODECER (Programa de Desenvolvimento do Cerrado) foi implementado em
1979 e realizava projetos de colonização. De acordo com TORRES (2000) apud
GRISOTTO (2003), este programa foi executado pela Companhia de Promoção
Agrícola (CAMPO), por meio de convênios entre os governos brasileiro e japonês.
Tinha como instrumento de atuação o crédito supervisionado para empreendimentos
fundiários, possibilitando a implementação de programas de assentamento dirigido.
Seu objetivo é estimular e desenvolver a implantação de uma agricultura moderna.

A região Norte de Minas Gerais é considerada como o início do semiárido do
Nordeste brasileiro e, por isso, foi contemplada com vários perímetros irrigados
implantados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba -CODEVASF. Conta com 27.140,0 hectares irrigados em operação,
abrangendo os projetos de irrigação do Gorutuba, Jaíba, Lagoa Grande e Pirapora. A
região possui eixos de transporte asfaltados, que a ligam a todos os centros
comerciais importantes do país e aos principais portos de exportação.

Esses programas influenciaram diretamente no desenvolvimento da região, alterando
a estrutura fundiária, a relação de trabalho, passando a predominar a mão-de-obra
temporária e aumentando as cidades e criando polos de apoio ao meio rural.

E.3.2 - Formação Histórica da Área de Influência Indireta
Abrangendo as áreas limítrofes e de influência socioeconômica do empreendimento
estão os municípios de Buritizeiro e Ibiaí. Desta forma a área de influência indireta
(AII) será caracterizada pelos municípios supracitados, pois além de limítrofes são os
municípios que oferecem maiores números de funcionários ao empreendimento.

Buritizeiro
Os bandeirantes Soeiros (ou Soliros) e Salmeron, na maioria constituídos de
pescadores, alcançaram o local através do rio São Francisco. Instalaram-se às
margens, nascendo do lado direito a povoação de Pirapora e, mais tarde, no lado
esquerdo, a de Buritizeiro, antigo São Francisco de Pirapora.
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A pesca, muito farta no rio São Francisco e sendo a cachoeira de Pirapora local
propício à sua exploração, atraiu inúmeros pescadores que comercializavam com
tropeiros e viandantes o produto de seu trabalho, razão da fixação do homem ao
lugar.

Em 1922 com a ponte Marechal Hermes, uniu a então vila (Buritizeiro) ao já
emancipado município de Pirapora e ao restante do Brasil. O novo acesso, mais fácil
e direto à Pirapora, então centro dinâmico de aglomeração, determinou um novo
sentido da ocupação urbana de Buritizeiro, no entorno da ponte.

Em 1962, foi criado através da lei n°2.764 o município de Buritizeiro, que se tornou
dividido em distritos e subdistritos, destacando-se Cachoeira da Manteiga, Paredão
de Minas, cachoeira do Teobaldo, Lança e São Bento. O espaço urbano passa a
concentrar-se apenas na cidade.
São Francisco de Pirapora teve a denominação mudada para Buritizeiro por haver na
região grande quantidade de palmeira "buriti", também conhecida como "buritizeiro".

Pela nova divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de quatro
distritos: Buritizeiro, Cachoeira do Manteiga, Paredão de Minas e Sambaíba de Minas,
assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Ibiaí
A navegação pelo rio São Francisco, um comércio ativo de sal e a criação de gado
bovino, presume-se, foram os fatores determinantes da ocupação da região de
Montes Claros, onde se localiza Ibiaí. Este rítimo de evolução foi incentivado, a partir
de 1920, com a implantação da estrada de ferro ligando Corinto a Montes Claros,
passando o transporte a ser feito pela navegação, por ferrovia e via animal. Com o
evento da exploração agropecuária, passou a comunidade a se dedicar a este tipo de
atividade que viria a se tornar a base maior da economia municipal.
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Sem uma origem local, o topônimo é um vocábulo Tupi-guarani que significa "o rio do
planalto" (IBIA = terra alta, o planalto + I = o rio).

Tem sua origem no antigo povoado de Extrema, que surgiu na Vila Risonha de Santo
Antônio da Manga de São Romão. No território de São Romão - palco do primeiro
movimento de revolta contra as autoridades da metrópole - nasce o distrito de
Extrema, que é suprimido em 1846. Dois anos mais tarde, o distrito é restaurado e
incorporado a Montes Claros. Quando é criado o município de Inconfidência - atual
Coração de Jesus, Extrema passa a integrá-lo. Em 1923, o distrito passa a ser
chamado de Borda do Rio e, em 1926, de Ibiaí. Passa à categoria de cidade em 1962.

E.3.3 - Aspectos Demográficos da AII
Os municípios mineiros afetados indiretamente pelo empreendimento, objeto deste
estudo ocupam uma área de 8.093,16 Km², correspondendo a 1,38% do território
mineiro.

A Tabela 47 apresenta a distribuição geográfica da população dos dois municípios,
pela qual, é possível observar que Buritizeiro, entre os anos de 2015 a 2016 o êxodo
rural foi negativo com um valor de 11,48% em relação a população total e para os
anos de 2016 a 2017 esse êxodo passa a ser positivo com um valor de 12,02% e no
município de Ibiaí 2015 a 2016 o êxodo rural foi positivo com um valor de 7,56% em
relação a população total e para os anos de 2016 a 2017 esse êxodo passa a ser
negativo com um valor de 6,70%.Além disso podemos observar que nos últimos três
anos foram pouco crescimento populacional sendo 0,67% para Buritizeiro e 1,19%
para Ibiaí.

A partir do censo 2010 do IBGE e a Fundação João Pinheiro (FJP) concluiu que
nenhuma das cidades mineiras conseguiu captar um nível tão baixo de crescimento
anual da população como o verificado no último decênio.

Ainda de acordo com o estudo da FJP relativo à taxa de urbanização com dados do
censo IBGE 2010, 85,3% da população do estado é urbana. Analisando a Tabela 47
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demonstra que o município de Buritizeiro praticamente acompanha o grau de
urbanização estadual, Ibiaí está abaixo da taxa estadual, demonstrando ser mais rural
que Buritizeiro.

De acordo com os resultados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social,
elaborado pela Fundação João Pinheiro, demonstrados na Tabela , a densidade
demográfica (D.D.) dos municípios em estudo variou entre 3,86 e 9,47 hab./km² em
média no período estudado, enquanto no estado de Minas Gerais de acordo com o
último estudo censitário IBGE 2010, a densidade demográfica foi de 33,41 hab./km²,
mostrando que Ibiaí fica um pouco distante da média estadual, apresentando
respectivamente 9,47 hab./km², em razão da pequena área territorial correspondente
ao município.

Tabela 47 - Distribuição da População Total Por Município.
2015
Município

Pop.

Pop.

2016
Pop.

Total Urbana Rural

Pop.

Pop.

2017
Pop.

Total Urbana Rural

Pop.

Pop.

Pop.

Total Urbana Rural

Buritizeiro 27.866 88,82% 11,18% 27.959 77,36% 22,64% 28.052 89,38% 10,62%
Ibiaí

8.224 79,21% 20,79% 8.271 86,77% 13,23% 8.316 80,07% 19,93%
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS– 2019).

Tabela 48 – Área, Densidade Demográfica e Grau de Urbanização dos
Municípios.
Densidade demográfica
Município

hab./km²

Área km²

Grau de urbanização (%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Buritizeiro

7.218,40

3,85

3,86

3,88

88,82

77,36

89,38

Ibiaí

874,76

9,42

9,47

9,52

79,21

86,77

80,07

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS– 2019).
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No período 2000-2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos
municípios cresceu aproximadamente 26% para o município de Buritizeiro e 23% para
Ibiaí, sendo que a dimensão que mais contribuiu para este crescimento nos dois
municípios foi a educação, seguida pela longevidade e logo após a renda.

Segundo

a

classificação

do

PNUD

(Plano

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento), os municípios em estudo estão entre as regiões consideradas de
médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros
municípios do Brasil, Buritizeiro ocupa a 3.607ª e Ibiaí ocupa a 3.820ª posição em
uma lista de 5.570 municípios brasileiros, demonstrando que os municípios se
encontram em posições intermediárias no ranking brasileiro (Gráfico 29).

Diferente do IDH-M que é elaborado a cada 10 anos junto com o censo demográfico,
o IFDM (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal) é elaborado anualmente, e
apontou nos estudos de 2018 com base nos anos de 2015/2016 as seguintes
posições para os municípios em estudo, Buritizeiro em 2015 ocupava a 700º posição
no ranking estadual e em 2016 a 491º posição, o município subiu no ranking em
função da variável emprego/renda que passou de 0,3674 para 0,4754. Ibiaí ocupou a
posição 507º em 2015 e 498º em 2016, e subiu no ranking principalmente em função
da variável saúde que aumentou de 0,7274 para 0,7803. Ainda de acordo com o
IFDM Buritizeiro e Ibiaí por apresentarem 0,6647 e 0,6633 de IFDM, respectivamente
são considerados municípios de desenvolvimento moderado.

Não existem, nos municípios em estudo, comunidades indígenas e por isso não foram
levantados dados específicos sobre esse grupo étnico. Segundo a Fundação
Palmares, em nenhum dos municípios existem comunidades credenciadas pela
instituição.

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Incra, existe
um Projeto PA AREAL (Assentamento Federal) em Ibiaí e um projeto PA 1º DE MAIO
(Assentamento Federal) em Buritizeiro. Todos são assentamentos federais e reúnem
em torno de 69 famílias assentadas em Buritizeiro e 27 famílias assentadas em Ibiaí.
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Gráfico 29 – IDHM dos Municípios. Fonte: Atlas Do Desenvolvimento Humano
No Brasil (2019)

E.3.4 - Aspectos de Saúde
Os levantamentos dos serviços de saúde disponíveis nos municípios em estudo no
ano

de

2009,

segundo

IBGE,

registram

em

Buritizeiro

um

total

de

18

estabelecimentos. No setor público, existem 16 estabelecimentos, 01 estabelecimento
federal e 15 municipais, e no setor privado, registra-se o número de dois
estabelecimentos. O total de leitos disponíveis é de 50. Em Ibiaí, um total de 08
estabelecimentos. No setor público, existem 06 estabelecimentos, todos municipais.
No setor privado, registra-se o número de 02 estabelecimentos. Não consta leitos
disponíveis para internação em todo o município. Em Ibiaí, um total de 08
estabelecimentos. No setor público, existem 06 estabelecimentos, todos municipais.
No setor privado, registra-se o número de 02 estabelecimentos.

De acordo com o Índice Mineiro de Responsabilidade Social da Fundação João
Pinheiro no ano de 2017 a estimativa da proporção da população atendida pela
Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Buritizeiro é de 98,39% e para Ibiaí atingiu o
valor de 100,00%.
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Em 2017, os municípios de Buritizeiro e Ibiaí conseguiram diminuir seu número de
óbitos (Tabela 49). A principal causa segundo IBGE ainda são doenças do aparelho
circulatório e respiratório.

Os indicadores da
Tabela 49 e 50 mostram a razão entre as despesas realizadas pelos municípios com
a área da saúde e a sua receita de impostos e de transferências constitucionais. De
acordo com as determinações do art. 198 § 2 e do art. 77 III e § 4 do Ato de
Disposições Transitórias Constitucionais (ADTC) da Constituição Federal de 1988
definidas pela Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000, todo
município deve aplicar 15% da sua arrecadação de impostos na área da saúde. Os
dois municípios estudados cumprem essa determinação, no entanto pouco acima da
porcentagem determinada (Tabela 50).

Tabela 51 apresenta o gasto per capita com atividade de saúde, o que mostra que os
dois municípios tiveram um aumento nos seus investimentos em saúde durante os
três anos estudados em média meio salário mínimo (correspondentes aos anos em
estudo) por habitante em serviços de saúde.

Tabela 49 - Morbidade Hospitalares anos 2016 e 2017.
Municípios

2016

2017

Buritizeiro

Ibiaí

Buritizeiro

Ibiaí

Total Geral de Óbitos

175

49

156

39

Total de Óbitos Masculino

109

26

89

29

Total de Óbitos Feminino

66

23

67

10

30

14

35

6

Doenças do Aparelho
Circulatório
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Doenças do Aparelho
Respiratório

11

6

19

6

Fonte: IBGE-CIDADES (2019).

Tabela 50 - Gastos com saúde (%).
Municípios

2015

2016

2017

Buritizeiro

17,96

17,83

16,48

Ibiaí

16,19

17,29

15,87

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS-2019)

Tabela 51 - Gasto per capita com atividades de saúde (R$ correntes/hab.).
Municípios

2015

2016

2017

Buritizeiro

412,56

404,56

462,84

Ibiaí

465,99

581,03

578,32

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS – 2019)

E.3.5 - Aspectos de Educação
Segundo o IBGE, no do ano de 2018 o município de Buritizeiro possuía 23 escolas no
ensino fundamental, sendo que 08 eram escolas públicas estaduais e 15 escolas
públicas municipais. Já para o ensino médio, o município contava com 06 escolas
públicas estaduais. Em Ibiaí, o município neste mesmo ano apresentava 08 escolas
no ensino fundamental, sendo 03 escolas públicas estaduais e 05 escolas públicas
municipais. No ensino médio, existem, no total, 02 escolas, todas de ensino público
estadual.

De acordo com o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, em 2010, o município de
Buritizeiro e Ibiaí apresentavam uma taxa de analfabetismo de 13,8% e 18,70%
respectivamente dentro da categoria de jovens de 15 anos ou mais.
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O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2017 nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, o município de Buritizeiro alcançou uma média de 5,6 pontos
e Ibiaí alcançou 5,5 pontos. Demonstrando que os dois municípios, encontram-se na
média nacional (5,5), mas abaixo da média de Minas Gerais (6,3) segundo Prova
Brasil e Censo Escolar/MEC.
Analisando a Tabela 52, verifica-se que os dois municípios se encontram
enquadrados no Art. 212 caput da Constituição Federal de 1988, demonstrando que
aplicam anualmente no mínimo 25% da receita resultante de impostos e de
transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

A Tabela 53, mostra o gasto per capita dos municípios em estudo com atividades de
educação. Podemos verificar que no período de 2015-2017 que Buritizeiro e Ibiaí
aumentaram seus gastos per capita de neste mesmo período e gastou mais de meio
salário mínimo (R$ 468,50) no ano de 2017.

Tabela 52 - Gastos com Educação (%)
Municípios

2015

2016

2017

Buritizeiro

30,75

28,20

30,03

Ibiaí

25,43

26,03

26,41

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS – 2019).

Tabela 53 - Gasto per capita com atividades de educação (R$ correntes /hab.).
Municípios

2015

2016

2017

Buritizeiro

421,17

430,77

537,17

Ibiaí

415,26

485,58

574,20

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS– 2019).

E.3.6 - Aspectos econômicos
Os dados disponíveis sobre a população ocupada por setores econômicos são do ano
2010 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano com dados do IBGE, naquele ano
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68,41% da população com 18 anos ou mais em Buritizeiro eram economicamente
ativas, dividida na seguinte proporção: 36,34% trabalhavam no setor agropecuário,
0,57% na indústria extrativa, 8,44% na indústria de transformação, 5,61% no setor de
construção, 0,41% nos setores de utilidade pública, 15,40% no comércio e 29,33% no
setor de serviços. Em Ibiaí no mesmo ano, a porcentagem da população com 18 anos
ou mais ocupada era de 60,14%, sendo 47,08% trabalhavam no setor agropecuário,
0,67% na indústria extrativa, 2,52% na indústria de transformação, 9,46% no setor de
construção, 0,79% nos setores de utilidade pública, 7,02% no comércio e 30,36% no
setor de serviços.

Em 2010 a renda per capita (correntes/hab.) dos municípios eram de R$ 340,72 para
Buritizeiro e R$ 269,24 para Ibiaí. De acordo com Gráfico

nos últimos estudos

censitários do IBGE de 2000 e 2010, a pobreza (medida pela proporção de pessoas
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, com valores de agosto de 2010)
diminuiu 34% em Buritizeiro e 24,8% em Ibiaí (Gráfico 30).
A desigualdade diminuiu entre os anos de 2000 e 2010 para os dois municípios,
segundo Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD), sendo de 0,11% para o
Buritizeiro e 0,03 para Ibiaí. O índice de GINI mede o grau de distribuição da renda
entre os indivíduos em uma economia. Medido com referência ao desvio de uma
distribuição perfeita, um Índice de GINI “0” implica em uma perfeita equanimidade na
distribuição da renda, enquanto que um índice de “1” implica na perfeita desigualdade
(FJP).

De acordo com a Tabela 54, o maior Produto Interno Bruto dos municípios em estudo
é Buritizeiro que apresenta seu de R$ 432.051,75, um valor bem acima de Ibiaí, que
corresponde à R$ 72.681,36. Buritizeiro apesar de apresentar um valor bem maior do
seu PIB em relação à Ibiaí, percebe-se que a diferença já não é tão grande quando
comparado o PIB per capita, por apresentar uma menor densidade demográfica do
que Ibiaí.

As Tabela 54 até a 58 demonstram os números referente à produção agropecuária
dos municípios.
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Gráfico 30 - Porcentagem de pessoas com renda per capita abaixo de R$ 140.00

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS– 2019).

Tabela 54 - PIB x PIB Per Capita em 2016.
Municípios

PIB

PIB per capita

Buritizeiro

432.051,75

15.293,33

Ibiaí

72.681,36

8.697,06

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS– 2019)
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Tabela 55 - Produção agrícola das lavouras permanente e temporária de Ibiaí em
2018.
Rendimento médio

Produto

Área colhida (ha)

Produtos (t)

Alho

2

18

9.000

Café

169

101

598

Cana-de-açúcar

11

722

65.636

Feijão (grão)

90

73

811

Mandioca

23

210

9130

Melancia

9

270

30.000

Milho (em grão)

400

480

1200

(kg/ha)

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)

Tabela 56 - Dados referentes à pecuária em Ibiaí no ano de 2018.
Especificação

Número de Cabeças

Bovinos

23.432

Bubalinos

10

Caprinos

70

Equinos

865

Galináceos

11.300

Ovinos

129

Suínos

1080

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)
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Tabela 57 - Produção agrícola das lavouras permanente e temporária de
Buritizeiro em 2018.
Rendimento médio

Produto

Área colhida (ha)

Produtos (t)

Algodão herbáceo

640

2.112

3.300

Banana (cacho)

8

230

28.750

Café (grão)

1.740

3.654

2.100

Cana-de-açúcar

13

390

30.000

Feijão (grão)

1.158

4.114

3.553

Laranja

33

792

24.000

Limão

5

50

10.000

Mandioca

150

1.650

11.000

Maracujá

3

21

7.000

Melancia

7

35

5.000

Milho (grão)

6.050

52.740

8.717

Soja (grão)

18.681

68.821

3.684

Uva

6

30

5.000

(kg/ha)

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)

Tabela 58 - Dados referentes à pecuária em Buritizeiro no ano 2018.
Especificação

Número de Cabeças

Bovinos

77.924

Bubalinos

40

Caprinos

235

Equinos

3.151

Galináceos

23.500

Ovinos

405
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Suínos

18.550

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)

A Tabela 59 mostra a produção de produtos resultantes da silvicultura nos dois
municípios em estudo. A silvicultura é a principal atividade do objeto deste estudo, e
ao analisar esta tabela constatamos a superioridade de Buritizeiro na produção de
carvão vegetal e lenha em comparação com Ibiaí. Muitos dos empreendimentos de
Buritizeiro abastecem o Distrito Industrial de Pirapora.

Tabela 59 - Produção de produtos relativos à silvicultura em 2018.
Municípios

Área (há)

Carvão vegetal (ton.)

Lenha (m³)

Buritizeiro

75.500

169.097

1.150

630

438

2500

Ibiaí

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)

E.3.7 - Aspectos Administrativos
As receitas municipais orçamentária, tributária e do Imposto de Serviço (ISS) no ano
de 2017 podem ser observadas na Tabela 60. As receitas orçamentárias
correspondem a todos os recursos próprios que poderão financiar políticas públicas e
programas de governo, as receitas tributárias são provenientes de impostos, taxas e
contribuições de melhorias e as receitas do ISS são provenientes de serviços de
qualquer natureza.
Tabela 60 – Receitas no ano de 2017 (R$x1.000).
Receitas
Municípios

Orçamentária correntes

Tributária

ISS

Buritizeiro

54.705,84

5.257,62

1.605,48

Ibiaí

19.271,05

598,41

84,04

Fonte: IBGE-CIDADES (2019)
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O IFGF (Índice de Firjan de Gestão Fiscal), elaborado pela CNM (Confederação
Nacional dos Municípios) é elaborado a partir da média obtida no índice fiscal (que
considera itens como o endividamento do município, suficiência de caixa, etc.), no
índice gestão (gasto com o legislativo, grau de investimento, etc.) e no índice social
(gastos com saúde e educação, entre outros). O índice atribui notas de 0 a 1, em
2018 para Buritizeiro apresentou o IFGF de 0.5435 e dentro desse índice tem o
conceito C com gestão em dificuldade e Ibiaí com 0.2319 tem o conceito D com
gestão situação crítica.

O Gráfico 31 mostra a disponibilidade total de receita que conta os municípios por
habitante para atender as suas necessidades por bens e serviços. A receita líquida
per capita do município de buritizeiro aumentou nos últimos anos, fazendo que com
os mesmos aumentassem as suas capacidades potenciais de ofertar bens e serviços
por habitante. Porém para Ibiaí ocorreu um aumento significativo para os dois
primeiros anos e um decréscimo pequeno comparado ao crescimento referente ao
ano de 2017.

Relativo à Segurança Pública, um levantamento efetuado pelo Instituto Sangari, o
Mapa da Violência 2012-2017 - Anatomia dos Homicídios no Brasil, mostra que
Buritizeiro, apresenta para o intervalo em estudo uma taxa média de 28,9 homicídios
e encontra-se em 419º no ranking nacional. Para o município de Ibiaí não há dados
disponíveis.

E.3.8 - Aspectos da Infraestrutura
Saneamento
O responsável pelo fornecimento de água e pela rede de esgoto em todos os dois
municípios é o SAAE (Serviço de Autônomo de Água e Esgoto).

De acordo com a Tabela 61, no município de Buritizeiro 93,06% da população utiliza
água encanada, 97% vivem em domicílios com energia elétrica e 88,78% são
atendidos por coleta de lixo. Em Ibiaí, 81,32% possuem água encanada, 96,23%
427
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

possuem energia elétrica em seus domicílios e 78,62% vivem em domicílios com
coleta de lixo.
Gráfico 31 - Renda Líquida per capita (R$ correntes/hab.).

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS-2019).

Tabela 61 - População Atendida por Saneamento Básico (%) no ano 2010.
Pessoas que vivem em

Pessoas que vivem

Pessoas que vivem

domicilio com água

em domicílios com

em domicilio urbano

encanada (%)

energia elétrica (%)

com coleta de lixo (%)

Buritizeiro

93,06

97,02

88,78

Ibiaí

81,32

96,23

78,62

Municípios

Fonte: Atlas Do Desenvolvimento Humano No Brasil (2019)

Transportes
As principais rodovias que servem o município de Buritizeiro são a BR-365, a BR-496
e a MG-161. Que servem o município de Ibiaí as principais rodovias são a MG-161 e
a BR-365. Pirapora é servida pelas rodovias BR-496, BR-365 e MG-161.

A distância aproximada dos dois municípios até os principais centros do país pode ser
observada na 62.
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Tabela 62 - Distância dos principais centros brasileiros (km).
Municípios B. Horizonte Rio de Janeiro São Paulo

Brasília

Vitória

Buritizeiro

357

792

943

535

897

Ibiaí

406

841

992

770

946

Fonte: ALMG.

Aeroportos/Pistas de pouso:
Buritizeiro
• Adm. Privada (Fazenda Cachoeira 2) - Pista de terra 1.100m x 30m
• Adm. Privada (Jonis Pereco) - Pista de terra 800 m x 25m
• Adm. Privada (Fazenda Lago Vermelho) - Pista de cascalho 980m x 18m

Ibiaí não possui aeroporto/pista de pouso.

Serviços
O Município de Buritizeiro conta com uma agência do Bando do Brasil e uma do
Bradesco e tem um posto de atendimento do SICOOB. Segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis, em 2000 havia um hotel no munícipio.

Ibiaí possui agência do Banco Itaú e um Posto de Atendimento do SICOOB. Até o ano
2000, o município contava com um hotel, de acordo com dados da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis.

E.3.9 - Aspectos de Meio Ambiente
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Não há nenhuma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) registrada nos
municípios segundo informações do SimRPPN (Sistema Informatizado de Monitoria
de RPPN do ICMBIO).

Em 2017, como mostra a Tabela 63, todos os dois municípios apresentavam seu
maior percentual de cobertura vegetal por flora nativa, comparando com o percentual
de cobertura vegetal plantada.

Segundo informações do Índice Mineiro de Responsabilidade Social da FJP, no ano
de 2017 todos os dois municípios possuíam em atividade um Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

De acordo com a Lei 13.803 de 27 de dezembro de 2000 (Lei Hobin Hood), o
município de Buritizeiro recebeu R$ 4.997,72 e Ibiaí R$ 60.482,89 como valor
correspondente à cota parte do ICMS recebido pelos municípios atribuídos ao esforço
realizado na proteção ambiental de acordo com o critério meio ambiente definido na
Lei Robin Hood.
O valor dos gastos orçamentários apresentados nas Prestações de Contas Anuais
(PCA) representados nas subfunções Preservação e Conservação Ambiental,
Controle Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas, Recursos Hídricos e
Meteorológicos, divididos pela população total dos municípios, mostra o gasto per
capita com o meio ambiente pelos municípios no período de 2011 a 2013 (Gráfico
12), mostrando que Buritizeiro seguiu o período diminuindo os gastos, enquanto para
o município de Ibiaí não há informações.

Tabela 63 - Percentual de cobertura vegetal em 2017

Municípios

Buritizeiro

Percentual de cobertura

Percentual de cobertura

vegetal por flora nativa (%)

vegetal plantada (%)

58,26

9,65
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Ibiaí

53,62

0,82

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS-2019).

.
Gráfico 12 - Gasto per capita com meio ambiente (R$ correntes/hab.).

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS-2019)

E.3.10 - Aspectos quanto as Comunidades Tradicionais e Quilombolas
De acordo com o estudo, utilizando informações da Associação Nacional da Nação
Indigenista - ANAI, e em visita de campo, não foi encontrada na área do
empreendimento nenhuma ocorrência da existência de grupos que possam ser
considerados como uma população indígena.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), existe um Projeto de
Reforma Agrária (Assentamentos) em Ibiaí e seis projetos em Buritizeiro. Todos são
assentamentos federais e reúnem em torno de 249 famílias assentadas em Buritizeiro
e 27 famílias assentadas em Ibiaí.

Segundo a Fundação Palmares, em nenhum dos municípios existem comunidades
quilombolas credenciadas pela instituição
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E.3.11 - Lazer e Cultura
Buritizeiro possui como patrimônio histórico:
• Ponte Marechal Hermes: Uma ponte com 694m de extensão, estrutura de
ferro, cimento e madeira. Tendo ao se lado direito passagem para pedestre,
com uma bela visão do Rio São Francisco correndo tranquilamente, e da ponte
de cimento armado. Do lado esquerdo temos outra visão do rio com sua
belíssima cachoeira da prata.
• Fundação Caio Martins: a Fundação foi construída entre os anos de 1910 e
1911, para servir de escola de aprendizagem de marinheiro. Após a
desativação da escola de aprendizagem de marinheiro, passou a ser utilizado
como Hospital Regional. Hoje o prédio abriga hoje a escola da Fundação
Educacional Caio Martins. O prédio é constituído de uma ampla fachada de
dois pavimentos, comportando três escadarias, uma central e duas nas laterais
e inúmeras janelas originais. O prédio possui um modelo neoclássico, possui
estilo Art. Nouveau. É tombado como arquitetura histórica pelo IEPHA/MG.
• Estação Ferroviária: A estação de Independência foi inaugurada em 1922 e
recebeu o nome como homenagem ao centenário da Independência do Brasil,
comemorada nesse ano. A estação foi inaugurada juntamente com a grande
ponte ferroviária sobre o rio São Francisco.
• Circuito Guimarães Rosa: Buritizeiro faz parte do Circuito Guimarães Rosa de
cunho literário, inspirado na vida e na obra do escritor Guimarães Rosa, onde
são realizadas expedições, caminhadas eco-literárias, momentos de contação
de estórias e encontros culturais.

Em Ibiaí destacam-se algumas festas tradicionais como a Festa Junina e a Festa da
Cidade. A cidade apresenta estrutura para Turismo de Pesca no Rio São Francisco.
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E.3.12 - Aspéctos do Relacionamento do Empreendedor com as Comunidades
da Área de Influência do Meio Socioeconômico
A região diretamente afetada pelo empreendimento caracterizava-se pela atividade
agropecuária, tendo sido desmatada para a implantação de pasto e lavoura, e como
consequência houve um aproveitamento do produto do desmate para carvoejamento.
Nos idos dos anos 1970 e 1980, com os incentivos governamentais, houve o
interesse pela atividade de silvicultura.

Este processo implicou em mudanças nas relações entre seus habitantes, que foram
compelidos a abandonarem as formas tradicionais de convivência e inserindo-se na
lógica do capital industrial e comercial. Estes fatos podem ser evidenciados quando
se analisa a composição da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS dos municípios do entorno do empreendimento que demonstram que
além da atividade agrossilvipastoril, as duas outras principais atividades econômicas
da região no momento são a prestação de serviço e comércio.

O consumo de carvão oriundo de reflorestamentos apresenta um crescimento ao
longo dos anos, e a tendência, configurada nas informações disponíveis, é que
continue a haver aumento do consumo de carvão vegetal oriundo de plantações, seja
por coibição da produção de carvão ilegal de florestas nativas, ou seja, por
crescimento da produção nacional de ferro-gusa e derivados de aço.

Tendo em vista esta tendência e pela característica da atividade silvicultural: intensiva
em capitais; intensiva em empregos; intensiva em energia; extensiva em território;
possibilidade de surgimento de um setor industrial que verticalize a economia
regional; surgimento de equipamentos de suporte ao escoamento da produção, tipo
rodovia de grande porte; prevê-se que esta mudança de comportamento e de cultura
ainda permanecerá acontecendo na região Noroeste do Estado.

Os municípios de Buritizeiro e Ibiai são aqueles dentro da AII do empreendimento que
mais veem sofrendo as consequências dos fatos acima, com igual ação. Por outro
lado, o Diagnostico Sócio Ambiental elaborado para consubstanciar o Programa de
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Educação Ambiental não formal – PEA proposto para o local, apontou que a
comunidade de São Bento, pertencente ao município de Buritizeiro, encontra-se
dentro da AID do empreendimento, com especial em relação a Associação e
Moradores Rurais de São Bento, além da Escola Estadual Cachoeira da Manteiga
com extensão na Comunidade de São Bento (vide PCA).
Segundo a Fundação Palmares nenhum dos municípios que estão na AII (área de
influência indireta) do empreendimento, apresentam comunidades quilombolas
reconhecidas pela instituição.

E, de acordo com o estudo, utilizando informações da Associação Nacional da Nação
Indigenista - ANAI, e em visita de campo, não foi encontrada na área do
empreendimento nenhuma ocorrência da existência de grupos que possam ser
considerados como uma população indígena.

Na circunvizinhança da fazenda Fartura encontra-se um acampamento/assentamento,
o Canabrava. De acordo com os relatos dos próprios acampados, não há conflitos
entre estes e o empreendimento MINASLIGAS – Fazenda Fartura. Os acampados
trabalham em suas próprias terras, com agricultura de subsistência, não influenciando
nas atividades da Fazenda Fartura e nem a mesma nas atividades dos acampados.

As atividades econômicas ao redor do empreendimento são caracterizadas também
por outros empreendimentos agrossilvipastoris de grande porte. A MINASLIGAS faz
manutenção

das

estradas

internas

e

das

estradas

que

dão

acesso

ao

empreendimento, o que favorece a circulação dos empreendimentos vizinhos.

A Fazenda Fartura não possui gado, porém, devido à atividade pecuarista dos seus
confrontantes há invasão de gado em suas áreas. Desta forma, como a MINASLIGAS
adota a política da boa vizinhança, o seu procedimento é avisar ao proprietário do
gado e solicitar a sua retirada. Além disto, a MINASLIGAS reforça as cercas limítrofes
com outras propriedades.

O retorno financeiro à prefeitura municipal de origem do empreendimento, com as
suas operações acontece no momento do transporte do carvão para a siderúrgica em
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Pirapora com a arrecadação do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços.

E.4 – ARQUEOLOGIA
A MINALIGAS tem a comentar, que no último dia 13 de dezembro de 2018, deu
entrada junto ao Processo IPHAN 01514.008395/2012-11, do “Relatório Final de
Diagnostico e Prospecção Arqueológica” da Fazenda Fartura, Protocolo 0905229, em
atendimento das informações complementares do órgão para o deferimento do pedido
de anuência (Figura 63)

Aproveita a oportunidade para informar que o documento ainda se encontra em
análise e, tão logo seja possível, estará sendo enviado a esta SUPRAM NM a devida
anuência do IPHAN.
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Figura 63 – Anuência do IPHAN - Frente
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F – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
E MEDIDAS MITIGADORAS JÁ ADOTADAS.

F.1 - IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE OPERAÇÃO;

F.2 - PRINCIPAIS FUNÇÕES AMBIENTAIS DOS PLANTIOS FLORESTAIS; e

F.3 – MEDIDAS MITIGADORAS JÁ ADOTADAS PELA EMPRESA.
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F – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO
E INICIO DE OPERAÇÕES DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS
MITIGADORAS JÁ ADOTADAS.

F.1 - IMPACTOS AMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE OPERAÇÃO
Como visto no item B.2, a alteração do uso do solo ocorreu regionalmente na
década de 70, mediante supressão da vegetação nativa para o fabrico de carvão
vegetal

com

o

aproveitamento

da

área

para

implantação

projetos

de

reflorestamentos.

Importante comentar que tais projetos de reflorestamentos foram implantados e
conduzidos em consonância com toda a legislação ambiental vigente à época, já
que foram suportados por Programas de Incentivos Fiscais, nos quais, todos os
projetos eram analisados a luz do conhecimento florestal ambiental daquela época,
com vistorias de campo antes e após cada etapa da implantação dos
empreendimentos, objetivando acompanhar o fiel e correto cumprimento dos
projetos, e somente com tal certeza, ocorriam as liberações financeiras específicas
para aquela fase, ou seja, ocorria a constante supervisão da execução dos projetos
incentivados, com ênfase nas questões ambientais da época.

O resultado das alterações do uso do solo acima comentado em termos ambientais
foi um forte impacto sobre a região.

Entre os impactos que certamente ocorreram com intensidades variáveis, estão
incluídos, entre outros, os seguintes:
•

A alteração da estrutura fundiária dos locais;

•

As mudanças no uso do solo e na paisagem;

•

O carreamento de sedimentos com consequente assoreamento de drenagens
e cursos d’água e alteração da biota associada aos cursos d’água;

•

A geração de resíduos e efluentes;

•

O estabelecimento de áreas degradadas;
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•

O empobrecimento da flora local;

•

O afugentamento da fauna;

•

A pressão antrópica sobre a flora e a fauna;

•

A geração de Incômodos à população;

•

A ampliação da oferta de emprego local e regional;

•

O incremento na renda regional;

•

O desenvolvimento regional; e

•

Fixação de carbono e diminuição do aquecimento global.

Especificamente nas áreas do empreendimento, os impactos ambientais decorrentes
da implantação dos projetos florestais podem ser considerados de modo geral, como
expressivos, já que alterou o local e a região.

No entanto, nesses mais de 40 anos desde sua ocorrência, pode-se dizer que a
própria dinâmica dos ecossistemas “absorveu” tais impactos, positiva ou
negativamente, resultando no quadro atual da paisagem.

Os

impactos

das

atividades

econômicas

implantadas

e

conduzidas

no

empreendimento já foram a mais tempo identificadas, com várias medidas
mitigadoras sendo executadas há vários anos pela proprietária (vide item F.3).

Não obstante os fatos supra, muitas medidas mitigadoras necessitam ser melhor
pontuadas e inclusas em programas específicos para garantir a implantação e a
manutenção das mesmas segundo procedimentos técnicos e operacionais corretos
para cada situação então identificada (vide item F.4), cujos esforços se encontram
apontados no item F.6 e detalhados no PCA.

F.2 - PRINCIPAIS FUNÇÕES AMBIENTAIS DOS PLANTIOS FLORESTAIS
Como mencionado anteriormente, os plantios florestais conduzidos sob o regime da
silvicultura intensiva, do mesmo modo que a atividade de pecuária ou agricultura
apresentam uma série de impactos (positivos e negativos) sobre o meio ambiente,
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pelo fato de constituírem um tipo alternativo de uso do solo, ou seja, provocam a
alteração da condição natural do local para permitir o estabelecimento de atividades
econômicas.

No entanto, a par dos efeitos negativos de grande parte de suas atividades,
reconhece-se que os plantios florestais desempenham importantes funções
ambientais, além de gerarem uma extensa pauta de produtos diretos, como carvão
vegetal, celulose, papel, chapas, resinas, sementes etc., e indiretos, tais como a
diminuição da pressão sobre os remanescentes florestais nativos.

Essas funções ambientais se tornam mais perceptíveis, quando se analisam os
efeitos da atividade como um todo, ou seja, quando se abstrai da análise específica
de cada atividade impactante tratada no presente estudo e busca-se a compreensão
do papel ambiental dos plantios florestais, associados às áreas de vegetação nativa
(reserva florestal legal e terrenos de preservação permanente) que também
compõem o empreendimento florestal das empresas.

Evidentemente, verifica-se uma dinamização dessas funções ambientais à medida
que as rotações se tornam mais longas, tendo em vista a menor intensidade do
regime de manejo e, consequentemente, das interferências no meio ambiente.

Nesse sentido, procurou-se com base na literatura especializada, apontar as
principais funções ambientais dos plantios florestais sobre os diferentes fatores dos
meios físico, biótico e antrópico. Para uma melhor compreensão, essas funções
ambientais serão discutidas individualmente.
•

Melhoria da Qualidade do Ar - É por demais reconhecido o papel da vegetação
e, por consequência, dos plantios florestais na liberação de oxigênio para a
atmosfera durante o processo fotossintético. Esta função, portanto, é benéfica
para todos os seres vivos que dependem desse elemento para cumprirem o seu
ciclo vital, no qual se inclui o homem e, daí, a sua qualidade de vida.

•

Controle do Efeito Erosivo dos Ventos - A utilização de plantios florestais
como quebra-ventos é urna prática muito difundida, principalmente em sistemas
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agroflorestais, para a minimização dos efeitos erosão eólica, pelo fato de
servirem de anteparo, forçando o fluxo do vento para cima. FERNANDES (1987)
relata que o efeito de redução da velocidade do vento para um grupamento de
árvores de altura H se faz sentir a urna distância de 3 H antes do fluxo de vento
atingir as árvores e de cerca de 20 H, depois que passa por elas.
Essa função ambiental se coaduna com os princípios do desenvolvimento
sustentável e da melhoria da qualidade de vida, minimizando a geração de
partículas sólidas para a atmosfera; reduzindo os efeitos erosivos e o
consequente impacto junto aos ecossistemas aquáticos e à sua comunidade
biótica; e protegendo a fertilidade do solo e apresentando aspectos positivos em
termos, paisagísticos e de recuperação de áreas.
•

Redução dos Níveis de Poluição Aérea - Todo tipo de vegetação, incluindo os
plantios florestais, desempenha importante papel na melhoria da qualidade do
ar, pela absorção parcial ou total de alguns gases considerados poluentes
(dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ácido fluorídrico, ozônio etc.), bem
como pela retenção de material particulado em sua parte aérea (MOHR, 1987;
MATHER, 1990) Esta é uma das funções ambientais desempenhadas pelos
cinturões florestais situados próximos de fontes emissoras, caso, por exemplo,
do implantado no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia (FERNANDES,
1987).

Portanto, essa função ambiental dos plantios florestais mantém- relações
positivas com todas as formas de vida terrestres e, consequentemente, com a
qualidade de vida humana.
•

Redução da Intensidade dos Fenômenos Erosivos - Reconhece-se a
capacidade protetora do solo, proporcionada por plantios florestais (HUNTER
JÚNIOR, 1990). Com isto, minimizem-se os efeitos erosivos (protegendo o solo
e sua fertilidade) e o carreamento de partículas sólidas para os mananciais
hídricos, com benefícios evidentes para as posições a jusante e para a
comunidade aquática.
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Além disto, esse efetivo recobrimento do solo representa unta forma de
recuperação de áreas, com implicações positivas em termos paisagísticos,
consonante com a melhoria da qualidade de vida e com o conceito de
desenvolvimento sustentável, ou seja, com a satisfação das necessidades e
aspirações da geração atual, sem comprometer a demanda das gerações
futuras (WRI; UICN e PNUMA, 1992).
•

Contribuição no Processo de Regularização da Vazão dos Mananciais
Hídricos - Apesar de vários estudos citados por LIMA (1993) relatarem
distúrbios no regime hidrológico de bacias reflorestadas - principalmente por
espécies do gênero eucaliptos, o mesmo autor demonstra, inequivocadamente,
que os plantios maduros de eucaliptos não apresentam efeitos hidrológicos
negativos.

Deste modo, sustenta-se o fato de que os plantios florestais atuam
positivamente na regularização da vazão dos mananciais hídricos, exatamente
pelo fato de recobrirem efetivamente o solo, o que potencializa os fenômenos de
infiltração e percolação da água no perfil do terreno, em detrimento dos efeitos
adversos do escorrimento superficial e subsuperficial.

Essa função ambiental apresenta, portanto, efeitos positivos, não só em relação
à vazão, mas também sobre a contenção do processo erosivo, com a
consequente diminuição da turbidez e do assoreamento dos canais de
drenagem e dos benefícios daí decorrentes nos organismos aquáticos.
Outrossim, a regularização da vazão traz benefícios sociais incomensuráveis,
melhorando a qualidade de vida do homem, pelo oferecimento contínuo do
recurso hídrico (consumo humano, irrigação, navegação etc.), tal conto preceitua
o desenvolvimento sustentável.
•

Melhoria da Capacidade Produtiva do Sítio - Inegavelmente, os plantios
florestais maduros têm a capacidade de reciclar do solo os nutrientes das
camadas mais profundas para as superficiais, mediante a ação das raízes
pivotantes. Essa reciclagem, ou melhor, essa fertilização das camadas
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superficiais ocorre pela deposição e posterior mineralização do folhedo das
árvores por parte da microbiota do solo.

Este material orgânico desempenha importante papel na melhoria das condições
físicas, químicas, biológicas e de fertilidade do solo, o que implica uma melhor
capacidade produtiva do sítio (LIMA, 1993), em consonância, portanto, com o
desenvolvimento sustentável.
•

Diminuição da Pressão sobre os Remanescentes de Vegetação Nativa É
notório que as florestas implantadas contribuem decisivamente para a redução
da pressão sobre as formações vegetais nativas, tendo em vista a possibilidade
de contar com altas produtividades e material homogêneo dos plantios florestais,
minimizando, assim, a necessidade de explorar as áreas nativas.
Outras formas de redução da pressão sobre as formações vegetais nativas são
aplicadas nos próprios empreendimentos florestais, conforme salientam MAIA et
alii (1992), à medida que também são protegidas da ação do fogo pelos
sistemas de prevenção e combate aos incêndios florestais organizados pela
empresa.

Portanto, ao diminuir a pressão sobre os remanescentes de vegetação nativa,
essa função ambiental guarda relações positivas com a fauna terrestre
(vertebrados e insetos), bem como com o oferecimento de produtos medicinais à
base de plantas, pois as áreas nativas são depositárias de uma série de
espécies de interesse médico-farmacêutico. Desta maneira, também se
relaciona

positivamente

com

o

fator

ambiental

qualidade

de

vida

e

desenvolvimento sustentável.
•

Servir como Abrigo, Refúgio e Ponte de Alimento para a Fauna Silvestre Apesar do reconhecimento de que qualquer monocultura apresenta uma menor
biodiversidade, se comparada a ecossistemas nativos bem-preservados, os
plantios florestais se mostram em condições de abrigar muitas espécies de
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animais silvestres, tendo em vista, principalmente, a função de abrigo e refúgio
(EVANS, 1982).
É

preciso

considerar,

ainda,

que

o

suporte

à

fauna

silvestre

em

empreendimentos florestais não está associado apenas ao sub-bosque dos
plantios, sendo muito influenciado, na verdade, pela qualidade ambiental dos
remanescentes

vegetais

nativos

encontrados

na

propriedade

florestal

(FIRXOWSKI, 1990), ou seja, pela sua expressão territorial, pelo seu estado de
conservação, pela sua composição florística e pelo grau de interligação uns com
os outros.
•

Oferecimento de Alternativa Energética Estratégica e Ecologicamente
Adequada - A lenha e o carvão vegetal representam efetiva alternativa ao
consumo de combustíveis fósseis, representando 32,9% da matriz energética de
Minas Gerais (CEMIG, 2004).

Com base nessas informações, pode-se avaliar a importante função estratégica
e ecológica dos plantios florestais homogêneos, fundamentais a sobrevivência
de grandes contingentes populacionais, e ser capazes, ao mesmo tempo, de
reduzir a pressão sobre as formações vegetais nativas.
Além disto, ao substituir a queima de combustíveis fósseis, reduz-se a emissão
de compostos de enxofre para a atmosfera, já que a combustão de derivados do
petróleo é responsável por cerca de 75 a 85% do enxofre atmosférico (ROVERE,
1989).
Desse modo, essa função ambiental mantém relação direta com os fatores
ambientais suprimento de energia, qualidade de vida (alternativa energética de
grandes contingentes populacionais) e desenvolvimento sustentável (uso dos
plantios homogêneos para reduzir a pressão sobre as formações vegetais
nativas, garantindo o recurso para as gerações futuras).
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•

Geração de Novas Divisas, pela Garantia de Autoabastecimento do Produto
Florestal e Conquista de Mercado Internacional - Esta função ambiental dos
plantios florestais apresenta forte conotação socioeconômica, pois à medida que
se mostra capaz de abastecer o mercado interno e, a partir do excedente,
alcançar o mercado internacional, geram-se novas divisas, com reflexos
evidentes em vários fatores do meio antrópico. No caso brasileiro, CARVALHO e
SILVA (2008) relatam que o setor florestal foi capaz de passar de importador
para exportador de produtos industrializados, notadamente de celulose e papel,
ocupando atualmente 4% da pauta de exportações.

Assim, por apresentar esse forte perfil socioeconômico, essa função ambiental
mantém relações diretas e positivas com os fatores ambientais aumento da
renda rural, aumento de exportações e qualidade de vida.

F.3 – MEDIDAS MITIGADORAS JÁ ADOTADAS PELA EMPRESA
A mitigação dos impactos ambientais identificados desde a implantação do
empreendimento até os dias de hoje, já se encontram inseridas no cotidiano
operacional do empreendimento, mediante o desenvolvimento e operacionalização
dos seguintes programas:

F.3.1 – Programa de evolução tecnológica
O empreendedor tem acesso direto a evolução do conhecimento florestal ambiental,
quer mediante a capacitação de seus gestores, quer mediante a necessária
adequação de suas atividades para atendimento do mercado de base florestal. Tais
procedimentos são adotados integralmente no empreendimento, o qual ainda,
independente dos fatos supra, sempre que necessário for, promove a contratação de
consultorias específicas para suas necessidades, tais como a indicação de
programas de fertilização, de preparo de solo e de manutenção florestal (SIF/UFV,
desde 2005), além daqueles relacionados a qualidade da carbonização e controle da
temperatura do processo (Ecoconcultoria, desde 2010).
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A melhoria na qualidade ambiental pode então ser observada em vários aspectos, a
saber:
• Pela abolição do uso do fogo nas atividades silviculturais;
• Pelo emprego de técnicas de cultivo mínimo quando da reforma florestal,
permitindo melhor conservação de solo e da matéria orgânica do solo;
• Pelo emprego de máquinas corretas as diversas atividades do processo,
resultando na diminuição da compactação do solo devido a menor passagem
de equipamentos com sistemas de rodagens mais corretos;
• Pelo emprego de fertilizantes e demais produtos nas quantias e metodologias
corretas de aplicação, evitando contaminação do sistema;
• Pela adoção das práticas de manejo de solo e estradas, evitando arrastes de
matérias para posições a jusante;
• Pela conservação da fauna e flora presentes no empreendimento, mediante
ações de conscientização e monitoramento patrimonial;
• Pela localização da PLC no empreendimento, de modo as emissões serem
dispersas dentro da fazenda, não causando transtornos a seus moradores;
• Pelo correto manuseio de resíduos, evitando que os mesmos possam vir a
contaminar locais dentro e fora da fazenda;
• entre outros.

F.3.2 - Programa de Controle de Pragas
A principal praga florestal no Brasil é a formiga cortadeira, para a qual a fazenda
adota práticas de monitoramento de formigas na ADA e em buffer de 50m dela, na
AID, orientando com isto os locais que a pratica de controle deve ser realizada, bem
como, as quantias de produtos à base de sulfuramida, devidamente registrados no
Ministério da Agricultura para a cultura e finalidade, permitindo desta forma, uma
aplicação direcionada aos formigueiros e nas dosagens recomendadas pelos
fabricante, evitando desperdício de agrotóxicos ou aplicações indevidas. Todo o
cuidado é tomado no manuseio das embalagens cheias e vazias.
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Outras pragas, tais como lagartas desfolhadoras e mais recentemente, o percevejo
bronzeado,

ocorrem

de

modo

pontual,

porém

ainda

não

observado

no

Empreendimento. No caso de sua ocorrência, a empresa estará, como assim o faz
em outras regiões que atua, procurando interação com empresas congêneres
regionais para definir quanto à necessidade e forma de controle, para o qual, tem
contratado empresas especializada na aplicação do produto, nas dosagens corretas,
com o mesmo ocorrendo em relação ao manuseio das embalagens.

Os ganhos ambientais advindos da prática dizem respeito a otimização do uso dos
produtos empregados para o controle das pragas florestais, permitindo inclusive que
em muitas ocasiões, após a prévia avaliação da infestação, não ocorra a ação de
controle, devido aos fatores que podem estar relacionados (baixa infestação, sem
causar danos econômicos, ou floresta em vias de colheita ou reforma, etc.).

F.3.3 - Programa de Monitoramento do Manuseio e Uso de Defensivos
O empreendimento possui depósito de agrotóxico, mantendo de modo constante:
•

Cópia dos Receituários Agronômicos para compra e emprego dos produtos;

•

Cópias das notas de compra dos produtos e das notas de envio das
embalagens para destinação correta;

•

Controle constante de estoque; e

•

Controle mensal do consumo de defensivos.

Os ganhos ambientais com tais práticas dizem respeito gerenciamento do “ciclo de
vida dos produtos” deste o momento da compra até a devolução das embalagens,
permitindo otimização das compras, verificações dos procedimentos de estocagem e
emprego e momentos para a destinação final das embalagens.

F.3.4 - Programa de Conservação dos fragmentos florestais nativos
Fragmentos florestais nativos são considerados os locais recobertos por cobertura
florestal nativa, estando presentes na AID nas áreas de preservação permanente e
nos locais de reserva legal.
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No entanto, a “cultura” regional faz com que os confrontantes da propriedade
promovam a soltura de animais domésticos de grande porte dentro do
empreendimento, além, muitas vezes, de ocorrer a queimada das áreas
confrontantes, para “estimular a brotação das gramíneas” e a colheita de lenha
nativa dentro da propriedade.

Os fatos acima prejudicam os fragmentos florestais nativos devido ao pisoteio e
injurias sob a vegetação, ou do fogo não controlado entrar na fazenda e mesmo da
supressão indevida de arvores para usos diversos pelos confrontantes (cocção de
alimentos, cerca, etc.).

A situação acima reforça os esforços que a empresa no contínuo e bom
relacionamento com a comunidade, devendo ser incluso no Programa de Educação
Ambiental não Formal (vide item G).

Igualmente, a empresa vem desenvolvendo ações voltadas a recuperação de locais
onde no passado ocorreu o uso econômico na propriedade em locais de uso restrito
(vide item B.3) procurando com isto a retomada da cobertura florestal lá empregada,
com o mesmo ocorrendo nos locais comuns, onde deu-se a extração de cascalho e
argila. O PCA estará abordando medidas complementares a aquelas já implantadas,
de modo a prestar-se como ferramenta a mais a recuperação daqueles locais.

F.3.5 - Programa de Prevenção e Controle de Incêndios Florestais
O empreendimento não possui torre de incêndio, sendo mantido, no entanto,
constante vigia da AID por funcionários específicos para a finalidade, além de todos
os demais colaboradores diretos ou indiretos.

A empresa igualmente promove treinamentos para seus colaboradores quando aos
procedimentos do que deve ser feito em caso de sinistros, além de periodicamente,
contar com o Corpo de Bombeiros para demonstrações do como operar de modo
correto os equipamentos e demais ações a serem tomadas em caso de incêndios.
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Quando de sinistros, são aproveitados todos os colaboradores para o controle,
mediante emprego de equipamentos necessários para abertura de conta fogo
(tratores com lâminas) ou aplicação de água (pipas), além de equipamentos manuais
guardados para tal finalidade (abafadores, pulverizadores manuais, pinga fogo, etc.).
Quando se fizer necessário, a MINASLIGAS aciona outras empresas regionais
congêneres ao setor para poder auxiliar no controle do incêndio, e em casos
extremos, contratando recursos específicos que se façam necessários nos
municípios próximos.

Faz parte das preocupações da empresa, contato com seus confrontantes quando
das épocas secas do ano, informando sobre os cuidados que devem ser tomados
para processos de queimas que os mesmos venham a promover em suas
propriedades, e sempre que possível, o empreendedor procura acompanhar a
prática, evitando com isto que o fogo possa chegar aos seus limites. Igualmente
procura manter palestras para os confrontantes, com distribuição de apostilas, nos
períodos críticos do ano, sobre os perigos do fogo.

A situação acima reforça a importância do contínuo bom relacionamento com a
comunidade, frente a consequência supra e os fatos bem relatados no item F.3.4.
Devendo ser incluso no Programa de Educação Ambiental não Formal (vide item H,
e PCA).

F.3.6 – Programa de segurança patrimonial
O empreendimento mantém constante vigilância em suas áreas, objetivando
identificar e inibir ações não autorizadas de caça e retirada de material lenhoso
nativo. Tais ações prestam para a diminuição da pressão sobre os remanescentes
florestais e da fauna presente nas áreas do imóvel.

449
Rua dos Guajajaras, 40 • 8º andar • conj.02/03 • Belo Horizonte • MG • CEP 30.180-100
Tel.: [31] 3217-0600 • agenda@agendaambiental.com.br • www.agendaambiental.com.br

MINASLIGAS
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Fazenda Fartura – Buritizeiro - MG

F.3.7 – Programa de sinalização das estradas
Prática comum do empreendimento a fixação de placas indicativas quanto a
proximidades de benfeitorias de apoio e de frentes de colheita e transporte de lenha,
evitando problemas quando do uso por terceiros das estradas internas da fazenda.

A situação acima reforça a importância do contínuo bom relacionamento com a
comunidade, frente a consequência supra e os fatos bem relatados no item F.3.4.
Devendo ser incluso no Programa de Educação Ambiental não Formal (vide item H
e PCA).

F.3.8 – Programa de tratamento de efluentes líquidos.
Todo efluente doméstico gerado é destinado a sistemas de tratamento e no campo,
a empresa opera “banheiros químicos” com os efluentes gerados destinados as ETE
instalada na PLC do empreendimento.

Por tal sistemática operacional, são garantidos os ganhos ambientais decorrentes na
destinação correta dos efluentes domésticos gerados em todas as atividades e
estruturas do empreendimento.

F.3.9 – Programa para tratamento de resíduos sólidos diversos
A empresa tem implantando o Programa Gerenciamento de Resíduos, para
abordagem correta das formas de coleta, acondicionamento e destinação final, além
de permitir identificar as fontes geradoras e planejar ações voltadas a diminuição dos
mesmos.

O PCA detalha tal programa, cujas etapas devem ser constantemente observadas,
principalmente nos quesitos relacionados à conscientização dos funcionários
(Educação Ambiental) como igualmente, no controle de estocagem e envio dos
resíduos segundo preconiza legislação.
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F.3.10 – Programa de Monitoramento da Saúde Ocupacional dos funcionários
O empreendimento mantém programas voltados à saúde do trabalhador,
proporcionando ao mesmo um excelente ambiente de trabalho, de acordo com as
exigências legais aplicáveis e também de acordo com outras normas subscritas pela
organização. Todos os colaboradores são submetidos a exames periódicos de
saúde específicos para cada função desempenhada o uso de Equipamentos de
Proteção Individual é adotado somente quando todas as outras possibilidades de
atuação para minimizar os riscos ocupacionais foram esgotadas.
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G – CRITÉRIO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS ATUAIS DO
EMPREENDIMENTO E MEDIDAS
MITIGADORAS

G.1 - CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS;

G.2 - IMPACTOS AMBIENTAIS ATUAIS DO EMPREENDIMENTO; e

G.3 - AVALIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROGRAMAS PARA
MITIGAÇÃO.
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G – CRITÉRIO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS ATUAIS DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS
MITIGADORAS
G.1 - CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A Resolução CONAMA 001/86 define a metodologia para a avaliação de impactos
ambientais, mediante os seguintes critérios:

Quanto ao meio
•

Físico (F) – impacto restrito ao meio físico;

•

Biológico (B) - impacto restrito ao meio biológico;

•

Antrópico (A) - impacto restrito ao meio antrópico;

Tipo de impacto:
•

Positivo (+) - impacto benéfico ao meio;

•

Negativo (-) - impacto adverso ao meio.

Abrangência de impacto:
•

Local (L) - impacto restrito ao âmbito da Área Diretamente Afetada.

•

Regional (R) – impacto que tem interferência ou alcance na sub-bacia ou no
município em que se vai implantar o empreendimento.

Permanência do impacto:
•

Temporário (T) - ocorre provisoriamente;

•

Permanente (P) - ocorre definitivamente;

•

Cíclico (C) - ocorre periodicamente.

Reversibilidade:
•

Reversível (r) - fator ambiental se recompõe quando cessada a ação;

•

Irreversível (i) - impacto se mantém, mesmo cessada a ação.
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Importância:
•

Importante (I) - diagnóstico demonstrou que o fator ambiental e relevante;

•

Não importante (N) - diagnóstico demonstrou irrelevância do fator em análise.

Propriedade:
•

Cumulativas (c) - Atua de modo negativo em um ou mais fatores analisados; e

•

Sinérgicas (s) – Atua de forma positiva com um ou mais fatores analisados

Ônus e benefícios:
•

Benefícios (b) – diagnostico demonstrou que o fator de análise gera benefícios; e

•

Ônus (o) - diagnostico demonstrou que o fator de análise gera ônus ao sistema.

G.2 - IMPACTOS AMBIENTAIS ATUAIS DO EMPREENDIMENTO
Como visto no item supra, o empreendimento foi implantado a mais de 40 anos, com
vários impactos ambientais já tendo sido ou “absorvidos” pelo local ou atenuados
mediante medidas já assumidas pelo empreendimento no sentido de mitigar alguns
decorrentes da implantação e operacionalização.

Não obstante esta situação, ainda existem situações em que surgem adequações
voltadas à garantia da sustentabilidade do empreendimento de silvicultura e
produção de carvão, mediante a identificação dos efeitos positivos e negativos
decorrentes da implantação e operacionalização do empreendimento e a proposição
de medidas minimizadoras ou potencializadoras dos impactos negativos e positivos,
respectivamente.

Complementarmente, com base em literatura especializada, foram identificados os
principais impactos dos plantios florestais comerciais, em relação a diferentes fatores
dos meios físico, biótico e antrópico, a saber:
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G.2.1- Impactos sobre o meio físico
•

Alteração da estrutura dos solos e Instalação de processos erosivos- A
alteração do solo se deu na implantação do empreendimento, mediante
gradagem com o plantio “cortando as águas”. No entanto, como os plantios
florestais promovem boa cobertura do solo, favorecem a chegada da água da
chuva em condições de se infiltrar no solo, promovendo boa proteção a este
contra agentes erosivos.

Trata-se de impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo, gerando ônus,
regional, temporário reversível e importante.

Porém, tal impacto deve ser considerado como mitigado, tendo em vista que o
empreendimento adota práticas conservacionistas em seus plantios, estradas e
carreadores mediante eficiente sistema de conservação de solo e água, apoiado
no uso de subsoladores, com o plantio ocorrendo no sulco dos mesmos e nos
elementos da malha viária, mediante terraços de base larga, de forma a
interceptar e conduzir para caixas de infiltrações o escoamento superficial,
mitigando este efeito.
•

Assoreamento de cursos d’água - O empreendimento encontra-se implantado
em topografia suave ondulada, com as florestas exóticas promovendo boa
cobertura e proteção do solo contra agentes erosivos, as quais somadas a baixa
precipitação local e eficácia do sistema de conservação das estradas e aceiros,
condiciona um baixo potencial de fornecimento de sedimentos que possam vir a
causar o assoreamento do curso d’água.

Se não controlado, trata-se de impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo,
gerando ônus, regional, temporário reversível e importante.

Porém, tal impacto deve ser considerado como mitigado, levando-se em
consideração as práticas conservacionistas de solo e água adotadas pelo
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empreendimento, tanto nas áreas de plantio como nas estradas e carreadores,
além do ótimo estado de conservação da mata ciliar dentro do empreendimento.
•

Geração de efluentes líquidos - Os efluentes sanitários gerados nas
edificações em uso no empreendimento e nos banheiros químicos nas frentes de
trabalho no campo, tem manejo e destinação correta (vide itens B.6 e B.8
respectivamente), com o mesmo se dando em relação aos demais resíduos
Classe II gerados no empreendimento. O PCA apresenta o Programa de
Gerenciamento de Resíduos da empresa, ofertando ainda mais detalhes sobre a
metodologia e cuidados adotados, além do PEA – Programa de Educação
Ambiental não Formal que igualmente estará abordando tais temas (vide PCA)

Os efluentes oleosos quando gerados são mitigados pelas práticas já adotadas
pela empresa (vide item B.11.5).

Porém, tal impacto deve ser considerado como mitigado, e se assim não o
estivesse, seria um impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo, gerando
ônus, regional, temporário reversível e importante.
•

Geração de resíduos sólidos – O empreendimento apresenta implantado e em
operação, um eficiente PGR – Programa de Geração de Resíduos, pelo qual, os
resíduos sólidos a média que são gerados nas diferentes partes da Fazenda,
são recolhidos e armazenados de forma correta, até destinação correta, sempre
com rigoroso controle dos procedimentos e controles. O PCA apresenta o
Programa de Gerenciamento de Resíduos da empresa, ofertando ainda mais
detalhes sobre a metodologia e cuidados adotados, além do PEA – Programa de
Educação Ambiental não Formal que igualmente estará abordando tais temas
(vide PCA)

Tal impacto deve ser considerado como mitigado, e se assim não o estivesse,
teria ação sobre o meio físico, negativo, cumulativo, gerando ônus, regional,
temporário reversível e importante.
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•

Alteração da qualidade das águas, pela geração de efluentes – Os recursos
hídricos superficiais por não receberem material carreado de posições a
montante, devido as práticas conservacionistas de solo e água adotadas pelo
empreendimento, não tem alteração nas suas características. Situação
semelhante também observado em relação a qualidade de aquíferos, já que todo
efluente liquido gerado na Fazenda, quer no campo, quer nas edificações, é
recolhido e mitigado de forma ambientalmente correta. Some-se a isto, a
profundidade do solo até o lençol freático, que igualmente se presta como “filtro”
para eventual efluente não mitigado.

Se não controlado, seria um impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo,
gerando ônus, regional, temporário reversível e importante.
•

Alteração da qualidade das águas, pelo uso de agroquímicos e fertilizantes
- Este é outro possível impacto que o empreendimento poderia causar, porem o
mesmo não ocorre, tendo em vista que o uso de agroquímicos e fertilizantes
atendem a um correto procedimento de monitoramento e análises, permitindo
que os insumos sejam aplicados somente nos locais e quantias necessárias.
Some-se a isto, as práticas conservacionistas de solo e água adotadas na
Fazenda, que impedem a chegada aos recursos hídricos de sedimentos a
montante.

Se as práticas acima reportadas não fossem adotadas na Fazenda, este seria
um impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo, gerando ônus, regional,
temporário reversível e importante.
•

Alteração das propriedades físicas e químicas dos solos pelo uso de
fertilizantes e agrotóxicos - Este é outro possível impacto que o
empreendimento poderia causar, porem o mesmo não ocorre, tendo em vista
que o uso de agroquímicos e fertilizantes atendem a um correto procedimento de
monitoramento e análises, permitindo que os insumos sejam aplicados somente
nos locais e quantias necessárias.
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Se as práticas acima reportadas não fossem adotadas na Fazenda, este seria
um impacto sobre o meio físico, negativo, cumulativo, gerando ônus, regional,
temporário reversível e importante.
•

Alteração da qualidade do ar - O tráfego de veículos (carretas, tratores, ônibus,
carros de proprietários locais) é relativamente pequeno, o que representa um
impacto pouco significativo, tanto na geração de poeira quanto nos aspectos de
segurança das vias de acesso. Apesar disto, nas épocas mais secas do ano, a
empresa promove o umedecimento das vias então utilizadas, objetivando
controlar a geração de poeiras.

A fumaça gerada pela PLC - Planta de Carbonização é interceptada pela floresta
de Eucalipto que se prestam como cortina verde, sendo o excedente dispersa
dentro da propriedade, não atingindo confrontantes, fato este confirmado pelo
estudo de dispersão de efluentes formalizado junto à FEAM (vide item B.11.6).
Mesmo assim, o empreendimento está implantado o Cinturão Verde em torno da
PLC (vide PCA).

Desta forma, os impactos causados pela geração de efluentes atmosféricos no
empreendimento, devem ser considerados mitigados e caso não o fossem,
seriam considerados dentro da matriz de impacto (vide item G.1) com atuação
nos três meios (físico, biológico e antrópico), negativo, gerando ônus,
cumulativo, local, temporário, reversível e importante.
•

Alteração do nível de pressão sonora - Os ruídos provenientes das atividades
do empreendimento resumem-se a aqueles gerados pela movimentação de
máquinas de grande porte quando do processo de colheita, transporte e
processamento da madeira.

Por outro lado, visto que em sua totalidade as atividades produtivas são
desenvolvidas em áreas rurais e todos os fatores acima relacionados, conclui-se
que as medidas de controle ambientais e ocupacionais para controle de emissão
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de

ruídos

encontram-se

devidamente

implantadas

e

mantidas

no

empreendimento.

Trata-se de impacto sob o meio biológico principalmente sob a fauna, que já se
encontra por outro lado, adaptada, negativo, gerando ônus, local, temporário,
cumulativo, reversível e não importante.
•

Riscos de comprometimento do Patrimônio Espeleológico – O estudo de
espeleologia conduzido no local, não identificou feições com a necessidade de
estudos complementares ou eventual estabelecimento de áreas de proteção e
desta forma tal impacto não existe.

•

Diminuição do aquecimento global, pela fixação de CO2 - Reconhece-se que
a maioria das propostas para aliviar o problema do efeito estufa (aquecimento
global), advindo principalmente do excesso de gás carbônico atmosférico,
envolve alguma combinação de redução do desmatamento das florestas
tropicais e a substituição gradativa dos combustíveis fósseis como principal fonte
de energia (SEDJO, 1989; GOLDEMBERG e DURHAM, 1990).

No entanto, considerando que as florestas plantadas podem constituir grandes
depósitos

naturais

de

carbono,

desempenhando,

inclusive,

um

papel

fundamental no ciclo global deste elemento, evidencia-se a sua capacidade de
fixar carbono atmosférico, por meio do plantio de espécies arbóreas de rápido
crescimento (LIMA, 1993), capacidade está estimada em 2,7 toneladas de
carbono por hectare/ano (SALATI, 1993).

Neste sentido, KYRKLUND (1990) cita que seria necessário reflorestar, em todo
o mundo, 465 milhões de hectares, a fim de capturar o excedente atmosférico de
carbono, considerando uma produtividade média de 15 metros cúbicos por
hectare/ano.
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Com isso em mente, independentemente de parte desse carbono retornar à
atmosfera pelo uso da madeira e de seus subprodutos, percebe-se a
importância, em nível planetário, desta função ambiental dos plantios florestais,
já que mantém relação direta com a sobrevivência da vida na Terra.

Especificamente para as atividades de silvicultura e produção de carvão vegetal
existem várias evidências do balanço positivo entre a fixação e emissão de CO 2,
haja visto os vários protocolos já aprovados junto a ONU para concessão de
créditos de carbono para empreendimentos congêneres, estando tais créditos ou
já liberados ou em vias de liberação.

Este é um impacto no meio físico, positivo, benéfico, sinérgico, regional,
temporário, reversível e importante.

G.2.2 - Impactos sobre o meio biótico
•

Alteração da diversidade e abundância da flora – Não deverá ocorrer nova
supressão de vegetação nativa no empreendimento.

De modo contrário ao plantio agrícola, a silvicultura de rápido crescimento, como
aquela implantada na área objeto, propicia a presença de espécies nativas
pioneiras e generalistas em pequeno número na primeira rotação da floresta e
em presença comum na segunda e terceira rotação, permitindo uma
heterogeneidade florística no local.
•

Interferência em áreas com espécies da flora protegidas por lei -. O
levantamento florístico realizado na AID da Fazenda apontou pela existência de
60 espécies florestais das quais, 6 em alguma lista de conservação. Como não
deverá ocorrer nova supressão de vegetação nativa no empreendimento,
igualmente não deverá ocorrer tal impacto.
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Trata-se então de impacto sob o meio biológico, negativo, cumulativo, gerando
ônus, local, temporário, reversível e importante, porém que não será registrado
no empreendimento.
•

Alteração da diversidade da fauna causada pela fuga, afugentamento e
perturbação do local - Durante as etapas de plantio e colheita, a movimentação
de pessoas, máquinas e veículos pode provocar o afugentamento da fauna
daquelas áreas. A fauna que habita em áreas com tipologias florestais nativas
contíguas aos plantios também pode sofrer com os efeitos da colheita do
eucalipto.

Especialmente durante a fase de corte dos eucaliptos, há um aumento nos
níveis de pressão sonora da área de entorno, tendo em vista a movimentação de
máquinas e a utilização de equipamentos como motosserras. Esse aumento no
nível de ruído ambiental, pouco significativo do ponto de vista antrópico, pode
provocar fuga e dispersão de espécies da avifauna.

O corte dos eucaliptos promove também a fuga e dispersão de espécies da
fauna que, porventura, estejam utilizando estas áreas como abrigo. O
sombreamento e o sub-bosque formado nos eucaliptais durante sua fase de
crescimento podem prover corredores para dispersão de algumas espécies que,
porventura, ficaram isoladas.

O Eucalipto pode ainda fornecer recursos alimentares para algumas espécies de
aves e o seu corte vir a causar a diminuição do fluxo entre fragmentos de
vegetação nativa.

No dia-a-dia do empreendimento, a movimentação contínua de máquinas e
caminhões, nas áreas do Empreendimento, pode provocar a dispersão de
elementos da fauna. Tal dispersão pode ocorrer, inclusive, em áreas não sujeitas
a exploração, como áreas de reserva ou de preservação permanente.
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Esses impactos podem ser considerados sob o meio biológico, local, negativo,
cumulativo, gerando ônus, porém temporário, reversível e importante.
•

Fragmentação e perda de habitats para a fauna - Um dos fatores que
contribuem para diminuição, ou mesmo extinção local de algumas espécies, é a
atividade de caça. Ainda hoje são comuns às atividades de caça em toda a
região, porém, o empreendedor vem desenvolvendo atividades de orientação e
repressão à referida prática, dentro da AID.

Considerando-se o grau de ameaça em que se encontram várias espécies, este
impacto pode ser considerado negativo e de média magnitude. No caso da
mastofauna, várias espécies, inclusive ameaçadas de extinção, tornam-se
susceptíveis a esta ameaça. Este impacto pode tornar-se maior, em sinergia
com o anterior, ou seja, o afugentamento de animais em fases de exploração do
eucalipto pode torná-los mais vulneráveis à caça e à captura pela população
humana.

Outro impacto também relacionado com a presença humana na AID e AII,
embora não seja causado pela atividade silvicultural, é a utilização, por
moradores locais, de fogo não controlado para renovação de pastagens,
podendo atingir plantios de Eucalipto e remanescentes florestais nativos
presentes no local e em áreas vizinhas.

A situação acima reforça a importância do contínuo bom relacionamento com os
colaboradores e confrontantes, devendo ser incluso no Programa de Educação
Ambiental não Formal (vide item G).

Esses impactos podem ser considerados sob o meio biológico, local, negativo,
cumulativo, gerando ônus, porém temporário, reversível e importante.
•

Alteração

da

abundância

populacional

faunístico

decorrente

de

atropelamentos – Não se pode descartar a possibilidade de eventual
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atropelamento da fauna dentro do empreendimento. No entanto, este fato deve
igualmente ser considerado como de muito baixa possibilidade, frente ao
diminuto trânsito de veículos automotores na Fazenda e dispersão que o mesmo
causa na fauna local, que tende a correr em direção oposta ao barulho dos
motores.

Trata-se de impacto sob o meio biológico, local, negativo, cumulativo, erando
ônus, temporário, reversível e importante
•

Alteração das comunidades aquáticas pela alteração da qualidade das
águas – Não é previsto tal impacto, tendo em vista que não ocorre a alteração
das águas superficiais na Fazenda motivada por suas atividades, sendo tal fato
abordado

quando

das

considerações

sobre

os

impactos

atuais

do

empreendimento no meio físico.

Caso o mesmo ocorre-se, o que não é o caso, o impacto meio biológico, local,
negativo, cumulativo, erando ônus, temporário, reversível e importante
•

Alteração na diversidade e abundância das comunidades da fauna – O
presente estudo da Fazenda, deixa calor que a ADA do empreendimento é a
mesma a mais de 30 anos e a AID é mantida em ótimo estado de conservação.
Do mesmo modo, a empresa adota medidas para a proteção da fauna e flora,
devendo a mesma igualmente ser objeto do Programa de Educação Ambiental
proposta para a Fazenda (vide PCA).

Igualmente o levantamento da fauna no empreendimento demonstrou que as
espécies da fauna identificadas na Fazenda, são aquelas que se adaptaram ao
local após ter ocorrido a alteração do uso do solo para a implantação da
silvicultura.
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Apesar disto, é de se considerar que se não houvesse atividade econômica na
Fazenda, ou seja, que ela ainda se mantivesse com sua cobertura florestal
nativa, teria a presença de um maior número de espécies e de indivíduos.

Desta forma, o impacto é no meio biológico, local, negativo, cumulativo, gerando
ônus, temporário, reversível e importante.
•

Intoxicação da fauna pelo uso de agroquímicos - Este é outro possível
impacto que o empreendimento poderia causar, porem o mesmo não ocorre,
tendo em vista que o uso de agroquímicos atendem a um correto procedimento
de monitoramento e análises, permitindo que os insumos sejam aplicados
somente nos locais e quantias necessárias, evitando com isto, sobras do produto
na área que possam ser ingeridos pela fauna.

Se as práticas acima reportadas não fossem adotadas na Fazenda, este seria
um impacto sobre o meio biológico, negativo, cumulativo, gerando ônus,
regional, temporário reversível e importante.
•

Interferência em áreas com espécies da fauna ameaçadas de extinção O
levantamento da fauna realizado na Fazenda apontou pela existência de
espécies dos vários grupos estudados em diferentes status de conservação,
florestais. Como não deverá ocorrer nova supressão de vegetação nativa no
empreendimento e igualmente se pretende no mesmo, ou a condução da
atividade de silvicultura dentro dos parâmetros ora adotados, ou com a adoção
de aquele que se mostre menos impactante, quando tal conhecimento for
aprovado, não há de se pensar em interferência maior que a atual em áreas da
Fazenda com espécies da fauna ameaçadas de extinção.

Trata-se então de impacto sob o meio biológico, negativo, cumulativo, gerando
ônus, local, temporário, reversível e importante, porém que não será registrado
no empreendimento.
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G.2.3 - Impactos sobre o meio socioeconômico
•

Incremento no emprego, renda e tributos – O empreendimento demanda
vários empregos diretos e indiretos, que resultam em maior massa de salários
disponíveis que, juntamente com as compras da empresa na região, promovem
aumento do comércio local.

O impacto também se manifesta no aumento da arrecadação de impostos do
município, principalmente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

O impacto positivo de acréscimo de emprego e renda se mostra importante
porque é capaz de alterar a qualidade de vida da população, através do
pagamento de salários e benefícios, o que permite que as pessoas satisfaçam
suas necessidades de consumo de acordo com sua restrição orçamentária.

Por outro lado, trata-se de impacto regional, reversível, importante, sinérgico e
benéfico, já que a massa de salários gerada varia de acordo com a demanda de
trabalhadores, com o mesmo ocorrendo em relação a procura por recursos no
mercado local.
•

Incômodos à população - O empreendimento pode causar incômodos a
população residente em seu entorno. Pelas características do empreendimento,
notadamente de sua localização, o real incomodo que causa é o aumento do
tráfego de caminhões nas estradas vicinais que levam às Fazendas
confrontantes. Apesar de tal incomodo existir, a empresa o minimiza com
medidas compensatórias, tais como, as suas expensas promover a melhoria da
trafegabilidade de tais estradas, beneficiando a todos na região.

Trata-se então, de impacto no meio antrópico, local, positivo, sinérgico,
importante porem, temporário e reversível.
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•

Desenvolvimento regional - Inquestionavelmente o empreendimento tem
provocado desenvolvimento regional, mediante o incremento de emprego e
renda, recolhimento de impostos, surgimento de empresas de prestadoras de
serviços diversos, das melhorias nos parâmetros de saúde, educação, lazer,
cultura, etc.

Trata-se então, de impacto no meio antrópico, local, positivo, sinérgico,
importante porem, temporário e reversível.

G.3 - AVALIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROGRAMAS PARA
MITIGAÇÃO
Baseando-se na resolução CONAMA 001/86, os impactos ambientais decorrentes
da implantação e operacionalização do empreendimento encontram-se sintetizados
na Tabela 66, que igualmente apresenta os procedimentos adotados e aqueles a
serem adotados para a mitigação dos mesmos.
Tabela 66 – Avaliação dos impactos ambientais das atividades econômicas
desenvolvidas no empreendimento.

Tipo

Propriedade

Ônus / Bônus

Abrangência

Permanência

Reversibilidade

Importância

Alteração da estrutura dos
solos e Instalação de
processos erosivos

F

-

C

O

R

T

R

I

Programa de conservação de solo

Assoreamento de cursos
d´água

F

-

C

O

R

T

R

I

Programas de conservação de solo,
de áreas de preservação permanente
e de Educação Ambiental

Geração de efluentes
líquidos

F

-

C

O

L

T

R

I

Programas de Geração de Resíduos
e efluentes e de Educação Ambiental

Geração de resíduos sólidos

F

-

C

O

L

T

R

I

Programas de Geração de Resíduos
e de Educação Ambiental

Alteração da qualidade das
águas pela geração de
efluentes

F

-

C

O

L

T

R

I

Programas de Geração de Resíduos
e de Educação Ambiental

Meio Atingido

Programas, Projetos e Ações
ambientais Propostas

IMPACTO
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Tabela 66 – Continuação.

-

Alteração das propriedades
físicas e químicas dos solos
pelo uso de fertilizantes e
agrotóxicos

F

-

Alteração da qualidade do ar

F

-

Diminuição do aquecimento
global

F

+

Alteração da diversidade e
abundancia da flora

B

-

Interferência em áreas com
espécies da flora protegidas
por lei

B

-

Alteração da diversidade da
fauna causada pela fuga,
afugentamento e perturbação
do local

B

-

Fragmentação e perda de
habitats para a fauna

B

-

Alteração da abundância
populacional faunístico
decorrente de atropelamentos

B

-

Alteração das comunidades
aquáticas pela alteração da
qualidade das águas

B

-

Alteração na diversidade e
abundancia das comunidades
da fauna

B

-

C

O

C

O

C

O

S

B

C

O

C

O

C

O

C

O

C

O

C

O

C

O

Importância

B

O

Reversibilidade

Alteração no nível de pressão
sonora

C

Permanência

-

Abrangência

Tipo

F

Ônus / Bônus

Meio Atingido

Alteração da qualidade das
águas pelo uso de
agroquímicos e fertilizantes

Propriedade

IMPACTO

Programas, Projetos e Ações
ambientais Propostas

L

T

R

I

Programas de Monitoramento de
pragas, de Manejo Florestal

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental e
Saúde e Segurança do Trabalhador

L

T

R

I

Programas de Monitoramento de
pragas, de Manejo Florestal

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental, de
Monitoramento da PLC e da Saúde e
Segurança do Trabalhador

L

T

R

I

Programa de Educação Ambiental

L

T

R

I

Programa de conservação de
fragmentos florestais nativos e de
Educação Ambiental

L

T

R

I

Programa de conservação de
fragmentos florestais nativos e de
Educação Ambiental

L

T

R

N

Programas de manejo da fauna e de
Educação Ambiental

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental, de
Conservação dos fragmentos florestais
nativos e de Monitoramento fauna

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental, de
Conservação dos fragmentos florestais
nativos e de Monitoramento fauna

L

T

R

I

Programa de Manejo Florestal e
Conservação de Solos e de
Monitoramento de Pragas

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental, de
Conservação dos fragmentos florestais
nativos e de Monitoramento fauna
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Tabela 66 – Continuação.

-

Incômodos à população

A

-

Incremento no emprego, renda
e tributos

A

+

Desenvolvimento regional

A

+

C

O

C

O

S

B

S

B

Importância

B

O

Reversibilidade

Interferência em áreas com
espécies da fauna ameaçadas
de extinção

C

Permanência

-

Abrangência

Tipo

B

Ônus / Bônus

Meio Atingido

Intoxicação da fauna pelo uso
de agroquímicos

Propriedade

IMPACTO

Programas, Projetos e Ações
ambientais Propostas

L

T

R

I

Programa de Manejo Florestal e
Conservação de Solos e de
Monitoramento de Pragas

L

T

R

I

Programas de Educação Ambiental, de
Conservação dos fragmentos florestais
nativos e de Monitoramento fauna

L

T

R

N

Programa de Educação Ambiental

R

T

R

I

Programa de Educação Ambiental

R

T

R

I

Programa de Educação Ambiental
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H – PROGRAMAS PARA MITIGAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS
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H – PROGRAMAS PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Como visto no item F.3, o empreendimento mantem alguns Programas de ações
voltados à mitigação dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

Deste modo, baseando na avaliação dos impactos gerados pelas atuais atividades
do empreendimento na região (Tabela 66), recomenda-se a continuidade de tais
Programas Ambientais, com correções e acertos necessários para obtenção dos
resultados esperados pelas práticas, além do início de outros programas
necessários para garantir a sustentabilidade do empreendimento no local.

Tais acertos nos programas ora em andamento e os novos Programas Ambientais
se encontram no PCA – Plano de Controle Ambiental do empreendimento.
.
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