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APRESENTAÇÃO
Es te documento aborda espec ificamente o Estudo Téc nico c om vistas à
formaliz ação do proc esso de criaç ão da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeiro,
elaborado conforme o Termo de Referênc ia de julho de 2009, fornecido pela
Diretoria de Áreas Protegidas do IEF-MG - Institu to Estadual de Florestas de Minas
Gerais.
A área proposta para criaç ão da Unidade de Conservaç ão, denominada Mata do
Limoeiro, é situada a 4 km do dis trito de Ipoema, no munic ípio de Itab ira - MG. O
acesso à área é feito a partir de Belo Horizonte pela BR-262, em direç ão a Itabira,
percorrendo c erca de 70Km até o trevo para Bom Jes us do Amparo. A partir da í,
s egue-se por mais 3 km até a c idade de Bom Jes us do Amparo e mais 12 km até o
dis trito de Ipoema. A área da Mata do Limoeiro encontra-se a 4 km após o distrito de
Ipoema, via estrada de terra no sentido a Cachoeira Alta . A Figura 1.1, a s eguir,
apres enta a localiz aç ão da área da Mata do Limoeiro .
A área em foc o abrange um total de 2.097,70 ha dividida em Área A, que
c orresponde a esse total, e Área B, relativa ess enc ialmente à antiga Fazenda
Limoeiro (921,50 ha). O Estudo Técnico aqui desenvolvido cons idera a criaç ão da
referida Un idade de Conservaç ão referindo-se à Área A e bus cou avaliar a
relevância dessa área total para a c onservaç ão da diversidade biológic a na região,
s ubs idiando a futura criaç ão de uma unidade de c onservaç ão de proteção integral.
O Es tudo Téc nic o cons is te basicamente no Diagnós tic o Ambiental da área proposta
c omo Unidade de Cons ervação e de s eu entorno, abrangendo os Meios Fís ico,
Biótic o e Socioeconômico, o qual subsidiou a elaboração de uma análise integrada
das c ondições ambientais e de s ua relevância para c ons ervação da biodivers idade.
A criaç ão da Unidade de Conservação Mata do Limoeiro vis ará a compensação
ambiental pelos impac tos causados por divers os em preendimentos minerários da
Vale no m unic ípio de Itabira , em atendimento à Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
que ins tituiu o Sis tema Nacional de Unidades de Cons ervação - SNUC. A referida
legislaç ão estabelec e em s eu Art. 36o que, “ nos casos de licenc iamento ambiental
de empreendimentos de s ignificativo impac to ambiental, ass im c onsiderado pelo
órgão ambiental c ompetente, c om fundamento em estudo de impac to ambiental e
res pectivo re latório, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantaç ão e
manutenç ão de Unidade de Cons ervação do Grupo de Proteção Integral, de acordo
c om o dis posto neste artigo e regulamento desta Lei.”
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FIGURA 1 .1
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA P ROPOS TA PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATA DO
LIMOEIRO
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1.

INTRODUÇÃO

O Bras il possui um a das biotas mais notáveis do planeta, mas ela tem s ido
degradada de forma dramátic a ao longo das últim as décadas (PINTO, 2008).
Partic ularmente, em Minas Gerais, por sua abundante riqueza m ineral, h ídric a e
atividade agro-pas toril bastante des envolvida, as pressões antrópic as s ão intens as,
o que tem c ontribu ído para a ac elerada perda da vegetação nativa de seus biomas e
reduç ão nas populaç ões de espéc ies , levando algum as à ameaça de extinção.
Um a das formas m ais rec onhec idas e utilizadas para a proteção das es pécies e dos
ecossis temas s ão as chamadas unidades de c onservaç ão – parques nacionais,
res ervas biológicas e extrativistas , entre outras (CDB, 1994). Trata-se de es paços
territoriais c om c arac terís tic as naturais relevantes , legalmente ins tituídos pelo poder
público, c om o objetivo de preservar a biodiversidade e outros atributos naturais
neles c ontidos , c om o mínimo de impacto humano (PINTO, 2008).
Todas as ins tituiç ões governamentais ou não, voltadas para a proteç ão do Meio
Am biente, s ão unânimes em afirmar a importância das unidades de cons ervação
c omo elementos indis pensáveis para a cons ervação de biodivers idade, já que
assegurariam, s e adequadamente dis tribu ídas geograficamente e em extens ão, a
manutenç ão de amostras representativas de ambientes naturais, da diversidade de
espécies e de sua variabilidade genética, além de prom over oportunidades para
pesquis a científica, educação ambiental, turis mo e outras formas menos impactantes
de geração de renda, juntam ente c om a manutenção de s erviç os ecossis têmicos
essenc iais à qualidade de vida (MMA, 1998).
Essa premissa foi reforç ada pela Convenç ão das Nações Unidas s obre a
Diversidade Biológ ic a, adotada pela Conferênc ia das Nações Unidas para o Meio
Am biente e o Desenvolvimento - CNUMAD (Rio-92). No âmbito da c onvenç ão,
assinada por 175 país es, um sistema adequado de unidades de cons ervação é
c ons iderado o pilar central para o des envolvimento de estratégias nacionais de
preservação da diversidade biológica (PINTO, 2008; FONSECA et. a l., 1997).
A Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que ins tituiu o Sistema Nac ional de Unidades de
Cons ervação da Naturez a – SNUC, define como unidade de c onservaç ão o espaç o
territorial e s eus rec ursos ambientais , inc luindo as águas jurisdic ionais, c om
c arac terís tic as naturais relevantes, legalmente institu ída pelo Poder Públic o, c om
objetivos de c onservaç ão e limites definidos, sob regime espec ial de administraç ão,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteç ão (SNUC, 2000).
Elas são divididas em Unidades de Proteção Integra l, que abrigam as categorias
Es taç ão Ec ológica, Res erva Biológic a, Parque Nac ional, Monumento Natura l e
Refúgio da Vida Silves tre, e Unidades de Uso Sustentável, c ujo objetivo básic o é
c ompatibiliz ar a c onservaç ão da natureza c om o us o sustentável de parc ela dos
s eus recurs os naturais , com as seguintes c ategorias – Área de Proteção Am bienta l,
Área de Rele vante Interes se Ecológico, Flores ta Nac ional, Reserva Extrativista,
Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvim ento Sustentável e Res erva Particular
do Patrimônio Natural. As Unidades de Conservaç ão devem poss uir um documento Es tudo Téc nic o - Cr iação da Unidade de Cons ervação Mata do Limoeir o - Abril/2010, Pág. 1
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Plano de Manejo - que contenha o ordenam ento das atividades e gestão da unidade,
c ons tituindo-s e o princ ipal instrumento de trabalho da administraç ão loc al (SNUC,
2000).
Minas Gerais ins tituiu s eu Sis tema Es tadual de Unidades de Cons ervação da
Naturez a – SEUC, atra vés da revogaç ão da antiga Lei Flores tal (Lei nº 10.561, de
1991), e promulgação da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002. Ess e sistema
s egue as mesmas propos tas do SNUC, onde as unidades de c ons ervação são
divididas em dois grupos, Unidades de Proteç ão Integral e Unidades de Us o
Sustentável. Foram cons iderando-se basic amente as m esmas c ategorias previstas
pelo SNUC para es ses dois grupos , de âmbito es tadual. Uma importante
diferenc iação é a categoria denominada Área de Pro teção de Mananc iais, inclu ída
no grupo das Unidades de Proteção Integral.
A rede de unidades de conservação existente cum pre importante papel nas
estratégias de cons ervação, s ervindo como foco para projetos de educ aç ão e
informação ambiental e para laboratórios de pesquis a científica e biopros pecç ão,
apes ar de todas as pressões s obre a biodiversidade. Cabe aos governos e à
s ociedade assegurarem a viabilidade desse pilar de sustentaç ão da divers idade
biológic a do Brasil (P INTO, 2008).
De acordo com o presc rito pelo Ins tituto Brasileiro do Me io Ambiente e dos Rec ursos
Naturais Renováveis - IB AMA no doc umento Orientações Gerais para Criaç ão de
Unidade de Conserv aç ão1, a es colha de uma área para criaç ão de uma Unidade de
Cons ervação é somente o primeiro pass o do process o. O s egundo pass o cons iste
na avaliação em c ampo da viabilidade da criaç ão de uma nova unidade de
c ons ervação. Técnic os especializ ados devem vis itar a área para coletar vários
dados, dos quais os mais importantes são:









1

Estado de c onservaç ão da área. Uma unidade de c onservaç ão deve possuir
grande parte de sua área coberta pela vegetação natural da região, c om pouc a
ou quase nenhum a modific ação antrópic a;
Presenç a de es pécies raras, endêmicas ou am eaç adas de extinç ão. Es tas
espéc ies são poss ivelmente as que desapareceriam primeiro c as o as
modificações em seus habitats continuass e. Ass im, elas devem ser c onsideradas
como prioritárias para a cons ervação. Somente um espec ialista poderá dizer s e a
espéc ie é rara ou endêm ic a;
Representatividade da região ecológic a natural, ou s eja, quanto da variação
ambiental existente na região ecológic a natural (ou ec orregião) está representada
na Unidade p roposta;
Complementaridade ao atual Sistema Nac ional de Unidades de Conservaç ão.
Esta medida indica como a unidade de conservaç ão proposta c ontribuirá para a
conservação de ecoss is temas ou paisagens ainda não protegidas dentro de uma
determinada região ec ológica natural;
Divers idade de ec ossistem as e de espécies oc orrentes;
http://www.ibam a.g ov.b r/siucwe b/gui ade chefe /g uia /c-1co rp o.htm. Acesso em 03/12 /2009 .
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Área d is ponível para implantaç ão de uma unidade de conservação;
Valor his tóric o, cultural, antropológ ico e belez a cênica. Esta é um a medida que
indic a a pres ença e a quantidade de s ítios de grande belez a e valor h istórico,
cultural e antropológ ic o;
Grau das press ões humanas s obre a área;
Situaç ão fundiária ou viabilidade de regulariz aç ão fundiária.

Portanto, é a partir da análise des tas inform ações que se poderá tomar um a decisão
s obre a c riação ou não da nova unidade de conservaç ão e qual será a c ategoria
mais indic ada para ela.
O pres ente estudo desenvolvido na área proposta para c riação da Unidade de
Cons ervação Mata do Limoeiro te ve c omo objetivo geral a elaboração de um
Diagnóstico Ambiental Integrado visando s us tentar a definição dos lim ites para ess a
UC e a indic aç ão da categoria de manejo m ais adequada.
2.

METODOLOGIA GERAL

Como citado anteriormente, a orientaç ão do Estudo Técnico realiz ado considera a
elaboração de um diagnóstico, a partir da integração de dados gerados por es tudos
expeditos referentes aos meios Fís ic o, Biótico e Soc ioeconômic o.
Para o Meio Fís ic o foram realizados levantamentos para c arac teriz aç ão dos
aspectos referentes a geologia, geomorfologia, pedologia, clima e rec ursos hídricos
da área proposta c omo Unidade de Cons ervação.
No toc ante ao Meio Biótico, foram realiz ados levantamentos de campo para
c arac teriz aç ão express a da flora e fauna, atra vés de amos tragens nos ambientes
representativos existentes na área.
A caracteriz ação da flora e vegetação é fe ita a partir uma coleta de dados em
c ampo, realizados por uma equipe de botânic os , relativos a composiç ão florística,
fitoss oc iológic a e es trutural dos remanesc entes naturais ocorrentes . Para tal são
aplicadas técnicas de análise da paisagem, cons iderando-se aspectos referentes à
fragm entação dos ambientes dentro da área proposta para a UC, bem como a sua
ins erção regional no tocante à conectividade com outros fragmentos pres ervados e
proximidade a outras Unidades de Conservaç ão.
Para tais análises, foi realiz ado o mapeamento da cobertura vegetal das Áreas A e
B, vis ando avaliar a va riabilidade ambiental. Esse mapeamento permite a obtenção
e análise das m étric as da pais agem, de modo a c arac teriz á-las de ac ordo c om o
número de fragmentos de oc orrênc ia, s eu tamanho, configuraç ão e c onec tividade
entre estes. Ess a avaliaç ão da es trutura da paisagem foi es tendida para o entorno,
de m odo a s e contextualizar a pais agem da área propos ta para a unidade de
c ons ervação, bem como sua relevância e de seu entorno.
Os estudos da fauna c ons ideram abordagens referentes à herpetofauna, avifauna,
mastofauna, inc luindo pequenos mamíferos voadores, ic tiofauna e entom ofauna,
Es tudo Téc nic o - Cr iação da Unidade de Cons ervação Mata do Limoeir o - Abril/2010, Pág. 3
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vis am a caracteriz ação da fauna ass oc iada às formaç ões vegetais presentes na
área de estudos . Os levantamentos de c ampo foram realizados em uma campanha
para cada espec ialidade.
As informaç ões obtidas permitiram inferências s obre a c ompos iç ão e a estrutura
básic a das populações das es pécies de flora e fauna predominantes na região, além
de c ontribu írem c om informações sobre a oc orrênc ia, história natura l, biologia e
relaç ões inter e intraes pecífic as das espéc ies inventariadas. Foram identific adas as
ocorrências de espécies ameaçadas para c ada um dos grupos biológicos
analisados, considerando-s e as listas oficiais de es pécies ameaç adas da flora e da
fauna.
Os estudos referentes ao Meio Soc ioec onômic o abordaram aspec tos do munic ípio
de Itab ira relativos a dinâmica populac ional, uso e oc upação do solo, patrimônio
natural e cultural, es trutura produtiva e de s erviç os, organização social e nível de
vida.
Quanto ao distrito de Ipoema, s ituado próxim o à área propos ta para a UC, foi
elaborada uma carac teriz aç ão desse núc leo apoiada na coleta de informações junto
a informantes-chave identificados “in loc o”, por meio de entrevistas diretas . Como
ins trumento de apoio utilizou-se um roteiro de pes quis a, com questões voltadas para
retratar a dinâmica demográfica, a infra-es trutura econôm ic a e s oc ial dess a
loc alidade, a base econômica local, a oc upaç ão produtiva dos seus moradores e as
relaç ões de troc a e de dependência da população com a s ede municipal e outros
núcleos urbanos .
Para c arac teriz aç ão dos imóveis rurais na área proposta para Unidade de
Cons ervação foram realizadas entrevistas diretamente c om os proprietários , c ujo
foc o foi direc ionado para o uso e oc upaç ão das terras da propriedade, perfil
fundiário, as formas de exploração da terra, as relaç ões de trabalho, bem como a
percepção desse públic o a respeito da criaç ão dessa UC.
Para o direcionam ento e planejamento das atividades de campo foram utilizadas
imagens de satélite Ikonos da área e seu entorno.
A partir da integração dess as informações foi feita a avaliação da qualidade
ambiental das áreas propostas para a Unidade de Conservação Mata do L imoeiro.
Essa avaliação cons idera um conjunto de parâmetros es pacialmente dis tribuídos por
toda a área proposta, que poss ibilitam atributos para a c onservaç ão das áreas de
ocorrência na pais agem. Foram também c onsiderados os graus de suceptibilidade
aos quais os rec ursos naturais e culturais presentes na área de estudo es tão
s ujeitos .
Ao longo des se documento, s ão apres entados os proc edimentos metodológicos
específicos para cada tema, dentro dos res pectivos ítens temáticos.

Es tudo Téc nic o - Cr iação da Unidade de Cons ervação Mata do Limoeir o - Abril/2010, Pág. 4

DELPHI

UCL-RE-003

3.

DIAGNÓST ICO AMBIENTAL

3.1

MEIO FÍSICO



Procedimentos Metodológicos

Os estudos ambientais relativos ao diagnóstico do meio físico da área selecionada
para criação da Unidade de Cons ervação Mata do Limoeiro, es pec ific amente a
c arac teriz aç ão
dos
as pectos
geológicos , geomorfológic os , pedológic os,
hidrográficos, clima e recurs os minerais iniciaram-se em outubro de 2009, c om
análises de dados secundários disponíveis ac erca da região s ul da Serra do
Es pinhaç o Meridional, situada nos municípios de Itabira e No va União. Os dados
s ecundários foram c om pilados a partir de estudos e pes quisas científicas realizadas
na região.
Para o reconhec im ento da realidade ambiental e da caracterização da área proposta
para criaç ão da UC e adjac ências , foram feitos trabalhos de campo, realizados entre
os dias 05 e 06 de novembro e 01 e 02 de dez em bro de 2009, que com preenderam
vis itas de rec onhec imento para coleta de dados primários. O levantamento de
c ampo foi foc ado na análise das unidades litoestratigráficas , na obs ervação das
estruturas lineares e planares impressas nos litotipos dominantes , na morfodinâm ic a
do relevo e nos as pectos hidrográfic os da área. O acervo das es truturas geológicas
foi obtido em campo c om medidas no s istem a Clar por meio de bússola. Todas as
estaç ões de c ampo es tão registradas na Tabela 3.1, c ujos pontos foram des ignados
por números s eqüenciados, num total de 102.
O rec onhec imento das unidades litoes truturais da região foi feito com base na Carta
Geológica da Folha Itabira (SE-23-Z-D-IV), es cala 1:100.000 (PADILHA et al., 1977).
Segundo es te mapeamento, a únic a unidade lito lógic a aflorante na área proposta
para a Unidade de Cons ervação Mata do Limoeiro está limitada aos litotipos
ins eridos no Com plexo Granito-Gnáiss ico Migmatítico do Arqueano. Entretanto,
dados primários obtidos durante os trabalho de campo verificou-se uma maior
diversidade litológica na área que pode ser dis tribuída em dois domínios litológic os,
a s aber: quartzítico e gnáiss ic o.
Os limites litológic os entre os domínios foram gross eiramente diferenciados c om
base no levantamento geológico de campo aliado a análise de imagens, assim como
a dis tinção das unidades geom orfológic as . Neste contexto foram feitas análises a
partir de téc nicas de geoprocessamento, com uso de imagens de satélite e de radar,
plantas topográfic as e relevo sombreado para gerar cartas temáticas utiliz ando
Sis tema de Informaç ão Geográfica (SIG) em ambiente ARCGIS.
A caracterização climática e hidrográfica foi c ontemplada por meio de dados
s ecundários aliados a identificação das feições geológicas e estruturais que
c ontribuem para o armaz enamento e fluxo da água s uperfic ial.
A a valiação de direito minerário na área propos ta para essa UC, bem c omo em seu
entorno, foi realizada por meio de pesquisa nos arquivos do Departamento Nacional
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de Produção Minera l - DNPM (www.dnpm.gov.br), especificamente no banco de
dados SIGMINE (h ttp ://sigmine.dnpm .gov.br).
TABELA 3 .1
ESTAÇÕ ES DE CAMPO DO M EIO FÍS ICO

001
002

Coor de na das
Geogr áfic as
UTM - 23 K
662.4 27 E / 7 .8 24.074 N
665.1 58 E / 7 .8 32.981 N

003

664.4 70 E / 7 .8 33.344 N

633 m

039

664.9 52 E / 7 .832.9 02 N

595 m

004
005

663.9 53 E / 7 .8 33.854 N
663.2 28 E / 7 .8 34.139 N

677 m
636 m

040
041

664.2 45 E / 7 .832.9 74 N
661.8 41 E / 7 .834.0 21 N

587 m
699 m

006

663.0 63 E / 7 .8 34.170 N

619 m

042

661.8 33 E / 7 .833.8 96 N

688 m

007

662.3 38 E / 7 .8 34.391 N

668 m

043

661.9 30 E / 7 .833.7 31 N

663 m

008
009

662.0 49 E / 7 .8 34.274 N
661.5 57 E / 7 .8 34.391 N

700 m
768 m

044
045

661.9 13 E / 7 .833.6 21 N
661.9 43 E / 7 .833.6 30 N

628 m
631 m

010

661.7 36 E / 7 .8 33.994 N

711 m

046

662.1 15 E / 7 .833.6 19 N

626 m

011

661.6 44 E / 7 .8 33.731 N

651 m

047

661.5 90 E / 7 .833.3 59 N

651 m

012
013

661.6 84 E / 7 .8 33.660 N
661.6 11 E / 7 .8 33.905 N

637 m
675 m

048
049

660.4 21 E / 7 .834.4 94 N
659.7 51 E / 7 .832.8 08 N

831 m
784 m

014

661.2 34 E / 7 .8 34.311 N

802 m

050

660.2 17 E / 7 .832.8 68 N

829 m

015

660.5 35 E / 7 .8 34.133 N

825 m

076

660.5 19 E / 7 .829.9 89 N

629 m

016
017

660.4 36 E / 7 .8 34.408 N
658.8 50 E / 7 .8 36.849 N

824 m
120 5 m

077
078

660.2 81 E / 7 .830.3 35 N
660.1 39 E / 7 .829.6 19 N

686 m
680 m

018

659.3 47 E / 7 .8 36.929 N

111 9 m

079

661.6 55 E / 7 .832.3 44 N

714 m

019
020

660.6 43 E / 7 .8 38.004 N
662.4 63 E / 7 .8 37.544 N

898 m
796 m

080
081

660.7 57 E / 7 .832.7 42 N
658.5 16 E / 7 .831.7 87 N

815 m
736 m

021

662.0 17 E / 7 .8 35.894 N

810 m

082

659.6 22 E / 7 .833.5 00 N

702 m

022

662.0 18 E / 7 .8 36.157 N

836 m

083

660.6 13 E / 7 .834.2 05 N

813 m

023
024

662.7 03 E / 7 .8 36.161 N
662.9 15 E / 7 .8 35.852 N

713 m
713 m

084
085

661.2 60 E / 7 .834.3 08 N
663.3 23 E / 7 .834.1 09 N

801 m
640 m

025

663.4 16 E / 7 .8 34.775 N

732 m

086

665.7 05 E / 7 .833.1 17 N

667 m

026

664.6 22 E / 7 .8 31.678 N

613 m

087

665.0 79 E / 7 .833.0 77 N

606 m

027
028

663.5 16 E / 7 .8 32.151 N
663.9 96 E / 7 .8 31.998 N

614 m
622 m

088
089

664.6 47 E / 7 .833.2 79 N
659.9 30 E / 7 .833.9 78 N

601 m
717 m

029

663.3 76 E / 7 .8 31.448 N

621 m

090

659.9 35 E / 7 .833.7 65 N

699 m

030

663.6 59 E / 7 .8 31.953 N

618 m

091

660.1 96 E / 7 .832.8 65 N

809 m

031
032

660.1 01 E / 7 .8 31.979 N
660.0 77 E / 7 .8 31.823 N

847 m
902 m

092
093

660.4 12 E / 7 .832.6 34 N
662.2 35 E / 7 .832.0 46 N

827 m
603 m

033

660.2 85 E / 7 .8 32.207 N

863 m

094

660.4 17 E / 7 .832.3 44 N

855 m

034
035

660.4 38 E / 7 .8 32.482 N
662.1 24 E / 7 .8 32.327 N

857 m
674 m

095
096

658.2 84 E / 7 .834.4 73 N
662.4 97 E / 7 .832.7 12 N

878 m
640 m

036

662.2 08 E / 7 .8 32.077 N

639 m

097

661.6 89 E / 7 .833.6 54 N

641 m

Es tação

Altitude

Esta çã o

744 m
610 m

037
038

Coor de nadas
Ge ográfic as
UTM - 23 K
661.5 92 E / 7 .831.3 14 N
664.9 65 E / 7 .831.0 07 N

Altitude
699 m
638 m
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3.1.1 Geologia


Aspectos Geológicos Regionais

A área propos ta para a c riação da Unidade de Cons ervação Mata do Limoeiro situas e a cerc a de 7 km dos limites do Parque Nac ional da Serra do Cipó, em uma
dis junç ão da Cordilheira do Espinhaço (Foto 3.1), entre os munic ípios de Nova
União e Itabira , em Minas Gerais.

FO TO 3 .1: Visão geral d a S erra do Espi nhaço Meri dional na regi ão es tudad a, zo na lim ítro fe noroeste
(Cachoei ra Al ta).

A Cordilheira do Espinhaç o é um conjunto de montanhas que nasc e na região
mineira de Ouro Preto, passa pela Chapada Diamantina na Bahia e pro longa-s e até
a divisa c om o es tado do Piauí, c onstituindo um importante ac idente geográfico da
paisagem c entral bras ileira. Essa muralha roc hosa com ramific aç ões pontiagudas
parec idas c om espinhos (Foto 3.2) é o divis or de águas das bac ias do São Francisc o
e dos grandes rios da c os ta leste brasileira: rios Doc e, Jequitinhonha e Muc uri.

FOTO 3.2 : Ramifica çõ es dos quartzi tos d a Serra do Espi nhaço em form a de espi nhos.
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Trata-s e de uma das principais regiões produtoras de diamantes, que corres ponde a
um importante elemento da geologia do Pré -c ambriano das regiões Sudeste e
Centro-leste do Bras il. Além dis so, divers as ocorrências de metais, restritas a borda
les te des ta cordilheira, são c onhecidas tais c omo c romo, ouro, platinóides além do
ferro proveniente das formações ferríferas bandadas da região do Serro. Devido as
s uas c arac terís tic as geológicas, entre e las o registro de diferentes fases de
rifteamento e eventos orogenéticos e a abundânc ia de bons afloramentos , a
Cordilheira do Espinhaço sedia ainda divers os trabalhos técnico-c ientíficos .
O contexto geotec tônic o da área proposta para a criaç ão da UC Ma ta do Limoeiro e
s eu entorno encontra-se inserida na zona de transiç ão entre a borda s udes te do
Cráton do São Franc isco e o Orógeno Araçuaí, englobando a porç ão meridional da
Cordilheira do Espinhaço conhecida por Serra do Es pinhaç o Merid ional (SdEM).
A evolução geodinâmica da Cordilheira do Es pinhaç o inicia-s e há c erca de 1.750
Ma , onde a mas sa c ontinental formada durante a orogênes e Transamaz ônic a
experim entou um enorme episódio de ruptura ou rifteamento associado à geração
de magma bimodal (BRITO NEVES et al., 1996) prec edentes a tec tônic a Bras iliana
(650-550 Ma). Na porção setentrional do Cráton do São Francisco e ao longo de sua
margem les te, este epis ódio de rifteamento resultou na ins talaç ão de uma am pla
bacia de extensão preenchida por um es pess o pacote de pelitos e arenitos marinho
a continental (UHLEIN et al., 1998; MART INS-NETO, 2000) que compõem o
Supergrupo Espinhaço, um a das principais unidades estratigráficas da cordilheira
homônima.
A Cordilheira do Espinhaço no s eu extremo s ul é conhecida por Serra do Es pinhaç o
Me rid ional (SdEM). Em c ontexto reg ional, a Figura 3.1 apres enta o Mapa Geológic o
s implific ado da SdEM e áreas adjacentes (modific ado de ALMEIDA-ABREU, 1995).
A Serra do Es pinhaç o Meridional (SdEM) é c arac teriz ada, grosseiram ente, por uma
faixa orográ fic a com c erca de 300 Km na direção norte-sul, desde o Quadrilátero
Ferrífero até a região de Olhos d’Água ao Norte na qual afloram três conjuntos
tec tono-estratigráficos maiores: terrenos granito-gnáissicos Arqueanos, s eqüênc ias
vulcanoss edimentares Arqueanas (inc luindo greenstone belts) e s eqüênc ias
metassedimentares plataformais da bacia Espinhaço de idade PaleoMesoproterozóic a incluídas no Supergrupo Espinhaço (UHLEIN, 1991; AMEIDAABREU, 1995; MARTINS-NETO, 1998; DOSSIN et al., 1987). Sobrepostos a esses
c onjuntos ocorrem metass edimentos de origem glac ial do Grupo Macaúbas e
s eqüências Neoproterozóic as c ompos ta es pec ialmente por carbonatos e pelitos do
Grupo Bambuí. Comum a todos os domínios oc orrem rochas m etabás ic as intrusivas
que cortam todas as seqüênc ias da SdEM. O Supergrupo Espinhaç o reúne as
roc has de maior repres entatividade da SdEM, tanto em volume c omo em superfície
areal. A Tabela 3.2 apres enta as unidades estratigráficas da Serra do Es pinhaç o
Me rid ional em toda s ua abrangênc ia.
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FIGURA 3 .1
MAPA GEO LÓ GICO S IMPLIFICADO DA CORDILHEIRA DO ESPINHAÇO

Os terrenos ou Com plexos Granito-gnáiss icos , c onhecidos também por Com plexo
Basal (BASTOS NETO, 1982), são caracteriz ados, princ ipalmente, por granitos lato
s ens u que afloram no m unic ípio de Gou veia (KNAUER, 1990) e loc almente
denominado de Grupo Gouveia. Trata-se de rochas graníticas e granodioríticas que
definem
um a seqüênc ia
do
tipo
“TTG” (trondhjemito-tonalito-granito),
geoquimicamente marcada por granito do tipo S (HOFFMANN, 1983a), a lém de
raros termos gnáiss icos-migmatíticos repres entados pelo Grupo Congonhas que
aflora de forma res trita. Esses litotipos constituem o em basam ento da SdEM,
afloram a sul de Diamantina e estendem-se de maneira descontínua até as
proximidades de Morro do Pilar. Com umente oc orrem como antic linais com eixos
norte-sul ou afloram em janelas es truturais por meio de zonas de cavalgamentos
(FOGAÇA & SCHÖLL, 1984).
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TABELA 3.2
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL
Litotipos
Calc ário, ar gilito, siltito

Grupo Mac aúbas

Metadiamictitos , quartzito médio a gr oss o, e
nív eis de metaconglomerado

906- 740Ma

Suít e metaígnea Pedro Less a

Metagabros e metadiabásios dispos tos em
diques , s oleiras e stocks

906Ma

Grupo Consel heir o M ata

Estratigrafia
Grupo Bambuí

Fm Rio Pardo Grande

Fm Córr ego Per eir a
Fm Córrego da Bandeira
Fm Córrego dos Borges

Fm Galho do Miguel

Grupo Guinda

S upergrupo E spinhaço

Fm Santa Rita

Fm Sopa-Brumadinho

Fm São João da Chapada

Seqüênci as Tectonoestr atigr áfic as

Fm Bandeir inha

Grupo
Cos ta Sena

Itapanhoac anga
Serra do Sapo
Jacém
Serro
Fm Bar ão do Guaicuí

Idade

Filitos e metassiltit os c om nív eis quartzíticos ,
lentes e níveis de már mor e dolomític o
Quartzitos médios a gross os, loc almente
mic áceos ou feldspátic os com intercalaç ões
filíticas
Filitos e metass iltitos c om níveis subordinados de
quartz itos finos a médios
Quartz itos puros ou mic áceos com intercalações
loc ais de metarr uditos
Filitos e metassiltitos c om interc alações
quartz ític as no topo
Ortoquar tzitos finos c om estratific ações cruzadas
até decamétricas
Filitos e quartz itos finos e micáceos ( Mb. Datas),
quartz itos (or a ferr uginos os) c om níveis de
metaconglomerados polimíticos, f ilitos, filit os
hematíticos ( Mb. Caldeir ões), filitos, quartzitos e
metabr ec has ( Mb. Campo Sampaio)
Metarruditos e quartz itos (A ), filitos hematíticos e
xistos v erdes ( B) e quartz itos com
metaconglomerados s ubordinados ( C)
Quartz it os ( por vez es róseos) ,
metaconglomerados e metabr ec has
Quartzitos finos a gr oss eir o, pur os a micáceos,
loc almente intercalações de metaconglomerados
e for mações ferr íferas bandadas
Formações ferríf eras bandadas e quartz itos e
filitos
Pr edominantemente quartzitos finos
Máfica, ultramáfic as (metaultr amafitos e,
metaultr abas itos) e metassedimentares
Quartz o-mica xistos c om cianita, turmalina e
laz ulita, quartz itos, metaconglomerados e
metavulcanitos

Grupo
Pedro
Metavulc ânicas ultramáfic as, máfic as e r aramente ác ida, BIF's
Pereira
Seqüênc ia
V ulcanoss eMetavulc ânicas máficas e ultr amáfic as in terc aladas c om metassedimentos
dimentar
Rio Mata
Cav alo
Complex os Granito-Gnáss icos
Gnaiss es, migmatitos, gr anitos e anfibolitos

1.750Ma

2.049Ma

2.971Ma

2.839Ma

As unidades vulcanoss edimentares Paleoproterozóicas predominantemente xistos a
da Serra do Espinhaço foram agrupadas no Supergrupo Rio Paraúna (FOGAÇA et
al., 1984). Posteriormente es te s upergrupo foi dividido nos grupos Pedro Pereira
(seqüênc ia metamáfica a metaultramáfic a e seqüência metass edimentar de origem
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química) e Cos ta Sena (Formaç ão Barão do Guaicuí, xistosa). Alguns autores
admitem a s emelhanç a genética entre os supergrupos Rio das Velhas e Rio
Paraúna, mantendo o último c omo uma s eqüência do tipo greens tone belt. Por outro
lado, rochas
metabásicas,
metaultrabás icas
intercaladas
com
roc has
metassedimentares que oc orrem de forma mais restrita nas porç ões orientais da
SdEM, es pecific amente na região do Morro do Pila r, foram inseridas na seqüência
vulcanoss edimentar Rio Mata Cavalo (CHAPADEIRO et al., 1987). Lentes de
formação ferrífera bandada s ão c omuns ao longo dess a seqüência, que apresenta
c ontato tectônico c om os litotipos do Com plexo Basal.
A bacia precurs ora do Espinhaço é reconhecida por diversos autores c omo do tipo
rifte ens iálico (rift-s ag) c ontinental (MARTINS-NETO, 1998; DANDERFER &
DARDENNE, 2002) cuja evolução ocorreu desde o período Estateriano, há c erca de
1.750 Ma , até o Toniano, em torno de 850 Ma (SCHOBBENHAUS, 1993). Ness e
período, três megaciclos depos ic ionais são identific ados e corres pondem às
s eqüências litoestratigráfica do Supergrupo Espinhaço.
O primeiro megacic lo engloba várias fas es de sedim entação sin-rifte,
predominantemente continental (leques aluviais e sedimentos fluviais, lacus tres e
eólicos ), em bacias compartimentadas por grabens e horsts, e corres pondem aos
metassedimentos correlacionados às formações Bandeirinha, São João da Chapada
e Sopa-Brumadinho (ALME IDA-ABREU, 1995; MARTINS-NETO, 1998). Nes ta fase,
representantes vulcânicos s ão enc ontrados nas proxim idades de Conc eição do Mato
Dentro e Monte Azul em Minas Gerais (UHLEIN, 1991). O s egundo megac iclo é
marcado por expres siva s edimentação eólica, definindo um período de relativa
estabilidade no sitio bacinal. Essa fase é repres entada no Es pinhaç o Merid ional pela
Formaç ão Galho do Migue l (DOSSIN et al., 1987) e representa o reg is tro de um
paleodeserto de dimensões c ontinentais , que exc ede a área dos depós itos sin-rifte.
O último megaciclo repres enta s edimentação em ambiente marinho raso a
trans icional, c ontrolada por c iclos transgress ivos e regressivos. Os representantes
dess e megac iclo são as rochas do Grupo Cons elheiro Mata (DUPONT, 1995;
MARTINS-NETO, 1998)
A estruturaç ão geral dos terrenos constituintes da Serra do Espinhaç o Meridional é
c arac teriz ada por um express ivo sis tema de falhas invers as ou de empurrão/zonas
de cisalham ento dúc til que s e dispõe de maneira grosseiramente norte-sul e c om
mergulhos médios a altos para os quadrantes les te (KNAUER, 1990 e 1999).
Es tudos pretéritos (HERRGESELL, 1984; HERRGESELL & PFLUG, 1986;
AL MEIDA-ABREU et al., 1986; ROLIM, 1992) mos tram que a maior parte des tas
falhas e z onas de cis alhamento dúc til corresponde a rampas frontais cuja origem s e
deve ao transporte de mass a de leste para oeste.


Domínios Litológicos da Área Proposta para a Unidade de Conservação
Mata do Limoeiro

Em um c ontexto geológic o amplo (descrito acima), a área proposta para a Unidade
de Conservaç ão Mata do Limoeiro e seu entorno es tá inserida no extremo s ul da
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Serra do Es pinhaç o Meridional em z ona limítrofe c om o Complexo Granito-Gnáiss ic o
(vide Figu ra 3.1).
Segundo a Carta Geológica da Folha Itab ira (SE-23-Z-D-IV), escala 1:100.000
(PAD ILHA e t al., 1977), a única unidade litológica aflorante na área proposta para a
UC Mata do Limoeiro está limitada aos litotipos ins eridos no Complexo GranitoGnáiss ico Migmatític o do Arqueano. Entretanto , em trabalho de campo verific ou-s e
uma maior diversidade litológica na área que pode ser dis tribuída em dois domínios
litológic os , a saber: gnáissic o e quartz ític o, ambos intrudidos por roc has
metabásicas.
O Desenho UCL-MA-F IS -01 a seguir apres enta o esboç o geológic o da área em
escala 1:33.000. Observa-s e a dis tribuiç ão dos domínios ou unidades aflorantes na
área mapeada, em um marcante trend NNE-SSW, onde as unidades mais antigas
encontram-se a leste e as mais novas a oes te. Deve-s e ress altar a importância
desta área um a vez que são escass os os es tudos geológico-geomorfológicos, cujas
feiç ões são atrativas tanto para estudos técnic o-científic os c omo para o patrimônio
natural.


Domínio Gnáissic o

O domínio gnáis sico restringe-s e à região les te da área propos ta para a UC Mata do
Limoeiro e s eu entorno, e ocorre em extensas áreas à leste, cons tituídas por roc has
tonalític as , trondhjem ític as , granodioríticas e graníticas (TTG) gnaiss ific adas e
migm atizadas . São gnaiss es cinzentos , bandados, de com posição tonalítica a
granodiorític a, que variam de gnaiss es típicos com bandamento composic ional bem
definido a granitóides com foliaç ão dis creta. Ambos litotipos apres entam-se c om
granulometria média, muito c ons istentes e pouc o fraturados (Foto 3.3). Veios de
quartzo multidirec ionais são comuns , além de zonas de intens a migmatiz aç ão,
provenientes de diferen tes etapas de acresção mantélic a ou retrabalhamento
c rustal.
Nos afloramentos roc hos os não foram observadas grandes variaç ões
c ompos ic ionais ou texturais dess as roc has na área propos ta para a UC Ma ta do
Limoeiro, c om exceção de um aumento progressivo da milonitizaç ão junto ao
c ontato c om o domínio quartzitico. Ness a zona são observados afloramentos c om
foliaç ão milon ítica balizada pela geração de porfiroc lastos de feldspato como
s ombras simétricas ass oc iadas ao alto grau de magnitude das deformaç ões.
Na maioria da área ess as roc has apresentam-se s obre um manto de alteração
espess o típ ic o de roc has granito-gnássic as (Foto 3.4), recoberto por depós itos
c oluvionares e de tálus . As melhores expos ições dess as rochas na área proposta
para a UC Mata do Limoeiro enc ontram-s e em afloramentos dispersos do tipo
lajedos , c omumente localiz ados a partir da média vertente (vide Foto 3.3). Blocos
alóctones de diversos tamanhos s ão mais comuns na área.
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DES ENHO UCL-MA-FIS-01
ESBOÇO GEOLÓGICO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO LIMO EIRO
INS ERIR DES ENHO
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FO TO 3 .3: Afloram en to de gn aisse em média verte nte. Detal he d e am ostra de mão mostrando
ban damento típico e porfiroblastos de feldspato . Estaçã o 23 (66 2.70 3 E / 7 .836.161 N).

FO TO 3 .4: Afloramen to d e rocha sã e manto de intemperismo,
Estação 26 (66 4.622 E / 7 .8 31.67 8 N).
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Domínio Quartzítico

O domínio quartz ític o é caracterizado por um pacote sedimentar c ons titu ído por
quartzitos divers os que foram, nes te trabalho, c orrelac ionados com os da Formação
Sopa-Brumadinho do Supergrupo Es pinhaço. Todo ess e pac ote perfaz
aproxim adamente 60% do total da área e s us tenta a Serra do Buiú, parte integrante
da Serra do Espinhaço Meridional.
Es te pacote carac teriz a-s e pelo predomínio de quartz itos imaturos sobre quartz itos
eqüigranulares, metac onglomerados polimíticos e quartzitos microconglomeráticos
polim íticos. Em geral os quartz itos variam de finos a grãos gross eiros,
s ubarredondados a angulos os imers os em matriz ineqüigranular fina a média.
Apresentam c ores es branquiç adas (Foto 3.5), localm ente c inz as.

FOTO 3.5 : Grandes exposi ções d e quartzi to fin o (foliação N15E /30SE)
Estação 0 7 (662.3 38 E / 7 .8 34.391 N).

Na bas e do pacote ocorrem metac onglomerados (Foto 3.6) formados por seixos
elipsoidais, s ubarredondados a arredondados c om dimensões na escala de
c entímetro até metro (Foto 3.7). Os seixos são de quartzitos finos, às vezes um
pouc o ferruginos os , quartzo e raros seixos de formação ferrífera e filitos. Metaren itos
microconglomeráticos podem ocorrer loc almente em assoc iação c om os
metaconglomerados formando faixas alongadas , comumente formadas por grãos de
quartzo e fragmentos de roc ha. Os quartzitos finos eqüigranulares são brancos e
friá ve is , e s ão s eguidos por interc alaç ão de filito. Veios de quartzo multidirec ionais
s ão c omuns ao longo de todo o pacote.
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FOTO 3 .6 : Metaco nglomerad o na base do pa co te
metassedimentar, Estação 46 (662 .11 5 E / 7.8 33 .61 9 N).

FOTO 3.7: Ma tacão de
metacon glomera do , córrego
Limoeiro.

As c amadas encontram-se orientadas segundo a direç ão aproximada NS c om
variações para les te (N15E - N30E) com mergulho para s udes te em ângulos em
torno de 30º. A maioria dess es litotipos apresenta-se, localmente, alterado
originando solos s aprolíticos, em divers os estados de alteração e susc eptíveis à
erosão. Em locais onde há predominânc ia de s aprolitos provenientes dos quartz itos
mais grosseiros, é freqüente enc ontrar an tigas c ascalheiras.
Ins eridos nes te domínio, espec ific amente em áreas próximas ao contato tec tônic o
c om os gnaiss es, oc orrem quartzitos s ericític os , friáve is e alterados em contato c om
xis tos alterados a muito alterados (Foto 3 .8). Foram observados afloramentos
dess as rochas nas Es taç ões 663.376 E / 7.831.448 N e 661.592 E / 7 .831.314 N.
Devido à es cass ez de afloramentos, esses lito tipos foram inseridos neste domínio.

FO TO 3 .8: Qu artzi to sericítico junto a sol os sa prolíti cos de rochas xistosas.
Estação 3 0 (663.6 59 E / 7 .8 31.953 N).
Es tudo Téc nico - Criação da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeir o - A br il/2010, Pág. 16

DELPHI

UCL-RE-003

Destac a-s e a presenç a de pequenos abrigos formados ao longo de es truturas
planares proem inentes nos quartzitos . A maior parte destes abrigos forma
prolongamentos laterais que cons is tem em cavidades com teto baixo (Foto 3.9) e
estão localizados nas vertentes abruptas ao longo das m argens do c órrego do
Macuco, es pecificamente no trecho encachoeirado da área proposta para a UC Mata
do Limoeiro.

FOTO 3 .9: Formação de abrig os em quartzi tos às m argens do córre go
Macuco. Estação 4 5 (661.943 E / 7 .833 .630 N)


Metabás icas

Um c onjunto de soleiras metabásicas corta os dois domínios descrito anteriorm ente,
que s e encontram, inva riavelmente deprimido em re lação aos litotipos da Formação
Sopa-Brumadinho (Foto 3.10) e se c onfundem nos mares de morros do domínio
gnáissico (Foto 3.11).

Quartzitos

M etabásicas

FOTO 3.1 0: Conta to en tre qu artzi tos e metab ásicas intrusi vas, região oeste na áre a de e ntorno da
área propos ta para a UC Ma ta do Limoeiro.
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M etabásicas

FOTO 3.1 1: Me tabásicas i ntrusi vas no domínio gnáissico, re gião leste n a área d e entorn o da áre a
proposta pa ra a UC Mata do Limoei ro.

Trata-s e de metagabros (anfibolitos ) de granulação fanerític a fina a gros sa,
esverdeados a ac inzentados , muitas vez es aflorando em c ampos de matac ões
métricos ou lajedões com boa qualidade de expos ição (Fotos 3.12 e 3.13).
Essas litologias enc ontram-s e, alteradas diferenc ialmente, pos suindo desde
afloramentos praticamente sãos , até porções bastante alteradas que podem variar
de saprolitos a argissolos vermelhos . Esses litotipos ocorrem em uma larga faixa ao
longo das vertentes oes te e les te da Serra do Buiú, onde se ass oc iam solos
c oluvionares e depósitos de tálus (Foto 3.14), e de form a mais res trita ao longo da
drenagem que forma o córrego Limoeiro. Por outro lado, no dom ínio gnáiss ic o
ocorrem s olos mais espess os entrelaçados a solos gnáissic os.
Na região ess as rochas s ão c onhec idas por Pedra Judeu, devido a s ua alta durez a
s endo seus produtos de alteraç ão denominados de toa. De ac ordo c om moradores
loc ais ess a rocha é trabalhada para se esculpir.

FOTO 3 .1 2: Di versos ti pos de a flo ramen tos d e metab ásicas: a p artir d a médi a ve rtente l este da serra do
Buiú e em laj edo , córrego Cacho eira Alta .
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FOTO 3 .1 3: An fib olito de g ra nulação fina, fan erítico. Visão do lajedo. Estação 31 (660.10 1 E /
7.831.979N .

FOTO 3.14 : Colúvio e d epósito d e tálus sobre meta básicas na média vertente oeste da serra do Bui ú


Coberturas Cenozóicas

As rochas cenozóicas estão repres entadas na área propos ta para a UC Mata do
Limoeiro por coberturas detrític as, coluviona res (vide Foto 3.12 ) e por pequenos
depósitos
aluvionares
e
representam
as
coberturas
recentes
do
Quartenário/Terc iário .
As c oberturas de natureza detrític a e coluvionares que ocorrem na região são
c ons titu ídas por areia c om níveis de c ascalho e s olos coluvionares com c oncreç ões
e níveis de argila, respec tivamente. Estão presentes rec obrindo a maioria das
unidades litoestratigráficas como produtos, in situ e transportados , do intemperis mo.
Comum ente apres entam espess uras estimadas da ordem de metros .
Neste c ontexto, destac am-se também c oberturas rec entes formadas por depós itos
de tálus constituídos, predominantemente, de fragmentos rochosos grandes e
angulos os originados da fragmentaç ão dos litotipos da Formaç ão Sopa-Brumadinho
e anfibolitos imers os num a matriz argilos a (Foto 3.15). Ocorrem de form a localiz ada
na média ve rtente da Serra do Buiú.
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FO TO 3 .15 : Dep ósito de tálus sob rochas metabásicas. Estação 77 (6 60 .281 E / 7.8 30 .3 35 N).

Coberturas mais recentes (quaternárias ) expres sivas não foram enc ontradas na
área, c om exceção de pequenos aluviões que apres entam distribuiç ão governada
pelos c ursos d’água, várz eas e baixadas . São formados por argila c om interc alaç ões
de areia e c asc alho e restos de matéria orgânica c ons tituindo pequenos depós itos
aluvionares rec entes, incons olidados . Caracterizam-se por serem de pequenas
espess uras , normalmente não disc erníveis em esc ala mapeável.
Deve-s e destacar que os leitos dos curs os d’água ins eridos no domínio quartz íticos
que poss uem suas drenagens encaixadas em rochas (cânion), apres entam, via de
regra, leitos recobertos por grandes m ataç ões de metaconglomerados e anfibolitos
(Foto 3.16).

FOTO 3.1 6: Leito do có rre go d o Macuco em pontos dis tin tos no domíni o quartzítico.



Aspectos Estruturais

A estruturaç ão geral dos terrenos constituintes da Serra do Espinhaç o Meridional é
c arac teriz ada por um expres sivo sistema de falhas inversas ou de empurrão que
c onfiguram zonas de c isalhamento dúctil que s e dis põe de maneira gross eiramente
norte-sul e com mergulhos médios a altos para os quadrantes les te (KNAUER, 1990
e 1999; ROSIÈRE et al., 1994), cujo transporte de m assa ocorre de leste para oeste.
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Neste sentido, a borda les te é caracterizada por uma tec tônica de cavalgamentos
vergentes para oeste, c om maior intensidade de deformaç ão, que dão origem a
foliaç ão m ilonític a e lineações de estiramento (UHLE IN, 1986).
Na área de estudo a principal c arac terís tic a tectono-estrutural é uma extensa z ona
de falha de empurrão de direção aproximada N-NE, que baliz a o contato tec tônic o
entre os domínios litológ ic os da área, es pecific amente os quartz itos (c orrelato à
Formaç ão Sopa-Brumadinho) e gnaiss es do Com plexo granito-gná issic o Arqueano.
Relacionada a essa z ona oc orre uma foliaç ão com direção NS-NE mergulhando
para E-SE e ângulo variá vel entre 30 e 45º que próximo aos c ontatos
tec tônic os /falhamentos /lineam entos torna-s e uma foliaç ão milonítica. Falhamentos
direc ionais também estão pres entes, e mais express ivos no domínio quartzitic o
apres entando, gross eiramente, direç ão EW.
3.1.2 Geomorfologia


Aspectos Geomorfológicos Regionais

O entorno da área propos ta para a Unidade de Cons ervação Mata do Lim oeiro
envolve a porç ão meridional da Serra do Espinhaço, que c orresponde a um planalto
elaborado em estruturas deformadas; e parte dos planaltos dissecados e esculpidos
s obre o esc udo exposto ou embasamento cristalino (RADAMBRAS IL, 1981 e 1983;
IBGE, 2005).
Neste contexto, a área de es tudo está ins erida na Unidade Geomorfológica do
Planalto Meridiona l da Serra do Espinhaço Merid ional (SdEM), que é margeada na
borda les te pela Unidade Geomorfológ ica dos Planaltos Diss ec ados do Centro-Sul e
do Leste de Minas . Nota-se que entre es sas unidades ocorrem as Planícies Aluviais
em porções mais s uaves do relevo .
O Planalto Me ridional da Serra do Espinhaço c orresponde a um plano ligeiramente
c onvexo e inc linado na direção N-S, c uja maior elevação es ta registrada na porção
c entral, c om altitude m édia de 1.300m, tendo com o ponto culminante no Pico do
Itambé a 2.062m. As bordas leste e oeste da unidade embora sejam escarpadas,
diferem-s e por caracterís tic as estruturais e morfológicas. Enquanto a borda oeste
poss ui escarpamento regular e contínuo, com c ânions entalhados por curs os d’água
c omponentes da bacia do rio São Francisco; a borda leste tem escarpamento
desc ontínuo, com altura variá ve l entre 100 e 400m, res ultante das diferentes
res is tências litológicas que a compõe. Essas características da borda les te justific am
o maior avanç o dos processos de diss ecaç ão fluvial pelos afluentes do Alto rio Doc e
(SAADI, 1995).
As c arac terísticas estruturais no Planalto Meridional da Serra do Espinhaço dão
origem aos proc essos de esc ulturaç ão do relevo assoc iados às condiç ões
paleoclimáticas (BIGARELLA & BECKER, 1975; BIGARELLA et. a l., 1994) c ujo
produto s ão modelados oriundos da diss ec aç ão fluvial e erosão dife renc ial, que
s obress aem na pais agem por meio de relevos ruiniformes c om formas aguçadas e
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escarpadas , e c onvexo-retilíneas, além de vales profundos adaptados aos
lineamentos tectônic os (SAAD I, 1995).
Ao c ontrário da unidade geomorfológica c itada acima, os Planaltos Dissec ados do
Centro-Sul e do Les te de Minas c ompõem a pais agem da área de entorno da Mata
do Limoeiro com formas de relevos mais rebaixadas . Este as pecto do modelado está
relac ionado às litolog ias do embas amento e às alternâncias c limátic as que
modelaram e retocaram as feiç ões do relevo, apresentando formas características
da diss ec ação fluvial.
As sim, o relevo apres enta-s e topograficamente desnivelado, com formas do tipo
c olinas e m orros convexos e, loc almente, alinhamentos de c ris tas. Os topos dos
morros e colinas encontram-se entre 850 e 900m, em média, e as c ris tas atingem
até 1.300m, nas proximidades da Serra do Es pinhaço Merid ional (RADAMBRASIL,
1987). Ressalta-s e que o intem perism o químico vinculado aos climas úmidos
pretéritos favoreceu a elaboração do m anto espesso de regolito e o desenvolvimento
de espessos pacotes de solos que rec obrem as formas de relevo desta unidade
geom orfológic a.
As Planíc ies Aluviais , também denominadas planícies de inundação, corres pondem
às várz eas atuais . A formaç ão das áreas de planíc ies de inundaç ão dec orre da
topografia s uavizada ass oc iada aos process os de sedimentaç ão rec ente por m eio
de inundações periódic as .
Os alagamentos periódic os de trechos dos cursos d’água inic iaram-se no Terciário e
os process os res ponsáveis por sua gênese perduraram por todo Quaternário,
quando a reorganização da drenagem em c limas úmidos favorec eu a dissecação
dos relevos mais elevados e os process os de deposição de sedimentos fluvia l, nas
c alhas dos curs os d’água e em s uas margens (BIGARELLA & BECKER, 1975;
BIGARELLA e t.a l., 1994).


Unidades Morfológicas da Área Proposta para a Unidade de Conservação
Mata do Limoeiro

Conforme já menc ionado, a área proposta para a criaç ão da UC Mata do Limoeiro e
s eu entorno está assente sobre as Unidades Geomorfológic as do Planalto
Me rid ional da Serra do Espinhaço e os Planaltos Diss ec ados do Centro Sul e Leste
de Minas , as quais foram esculpidas, na área de estudo, s obre os domínios
quartzíticos e gnáiss icos, respectivamente. Des taca-s e que, a paisagem da área de
estudo é composta, predominantem ente, pelos aspectos morfológicos do Planalto
Me rid ional da Serra do Es pinhaç o.
As unidades morfológicas enquadram-se como subunidades das unidades
geom orfológic as , apresentando os padrões de formas semelhantes que es tão
vinculadas ao ambiente litológic o da área e aos proc essos denudac ionais e/ou de
acum ulação. A ass ociação destes fatores esc ulpiu relevos de depos iç ão, dissecação
e transição.

Es tudo Téc nico - Criação da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeir o - A br il/2010, Pág. 22

DELPHI

UCL-RE-003

Neste c ontexto, na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro ocorrem os relevos
dissecados e de trans ição, carac terizados pelas escapas e m orros quartzític os do
Planalto Meridiona l Serra do Es pinhaç o e o relevo dissecado representado por
c olinas e morros gnáis sic os que c ompõem os Planaltos Diss ec ados do Centro-Sul e
Leste de Minas. Des te modo, a pais agem da área apres enta as s eguintes Unidades
Mo rfológicas: Escarpas e Morros Quartzíticos; Morros e Colinas Gnáiss icas; além
das Planícies Aluviais.
O Desenho UCL-MA-F IS-02 apresenta o es boço das unidades geomorfológicas e
s uas respec tivas unidades morfológicas, bem c omo as feições morfodinâmicas que
ocorrem na área.


Esc arpas e Morros Quartzític os

Conformando a borda oeste da área, ocorrem os escarpamentos irregulares da serra
do Buiú, s eguida a noroeste pelo alinham ento de topos de morros ; ambas as feiç ões
encontram-se bastante ravinadas (Foto 3.17). Este alinham ento de cristas aguçadas
é res pons ável por modelar um re levo de s erra a forte ondulado, que s obress ai na
paisagem pelas maiores altim etrias, entre 750 e 1.000m , conforme apres entado no
mapa hipsométrico (Desenho UCL-MA-FIS-03 ).

V ale do c órr ego do
Macuco

Serra do Buiú

Alinhame nto de morros

FO TO 3 .17 : Vista do lim ite oeste d a área p roposta pa ra a UC, marcad o pel o alinh amento de serra e
m orros (Coo rde na das geográficas 658.810 E / 7 .836 .804 N).

As verten tes destas formas de relevo apres entam fortes declividades, que variam
entre 35 a 65%. Entretanto, este alinhamento s errano é interrompido pela inc is ão do
vale encaixado, s imétric o, de vertentes c onvexo-lineares do c órrego do Mac uc o
(Foto 3.18). Ress alta-se que, a esc ulturaç ão dos vales es treitos e enc aixados
esculpidos sobre as litolog ias quartz ític as da área es tão condicionados às s uas
c arac terís tic as estruturais .

FO TO 3 .18 : Val e do córrego d o Macu co tra nspo ndo a se rra do Bui ú (Coo rd enadas ge ográficas
659 .8 90 E / 7.833.9 33 N).
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DES ENHO UCL-MA-FIS-02
ESBOÇO GEOMORFO LÓGICO DA ÁREA PROPOSTA P ARA A UC M ATA DO LIMOEIRO
INS ERIR DES ENHO
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DES ENHO UCL-MA-FIS-03
MAPA HIPSO MÉTRICO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
INS ERIR DES ENHO
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Na área de estudo os intens os process os de diss ec aç ão fluvial, res ponsável pelo
encaixamento dos vales durante o Cenozóic o (BIGARELLA & BECKER, 1975)
aliados aos eventos tectônicos oc orridos no Mes oproteroz óico s ão percebidos pela
forte incis ão da princ ipal drenagem loc al, que transpôs e c ontornou a serra do Buiú.
O córrego do Mac uc o alcanç ou os terrenos da vertente NW da s erra, drenando o
fundo do vale da estrutura dobrada. A bo rda oeste desta estrutura é denominada de
s erra da Gordiana e a borda leste, chama-s e serra do Buiú.
O vale dessa estrutura é caracteriz ado c omo vale aberto, apresentando mais de
2Km de amplitude in terflu vial, e mais de 300 m de desníve l entre o topo da vertente
NW da serra do Buiú e o talvegue do córrego do Macuc o. As vertentes recuadas da
estrutura dobrada são escarpadas e abruptas, favorecendo a formaç ão de rampas
de colúvios e tálus que conformam na calha do vale. No inte rior do vale oc orrem
feiç ões de relevo do tipo morrotes e colinas . As porções mais s uaviz adas são
marcadas por afloramentos de roc has intrusivas m etabás ic as (Foto 3.19).

FOTO 3 .19 : Vista para o vale da estru tura d ob rad a, cuj as ve rtentes são m arcadas por longas rampas
de tálus (Coo rd enadas geográfi cas 660.39 6 E / 7.834.36 3 N).

A s erra do Buiú apresenta topos ligeiramente nivelados que alc ançam até 1.056m de
elevação, sendo mantidos por litologias resis tentes frente aos proc essos
intempéricos. Morfolog icam ente, os topos s ão angulos os e alongados , levemente
arredondados . A vertente NW apres enta perfil esc arpado, encontra-se bastante
ravinada, e tem sua base mascarada pelas rampas de tálus .
A vertente SE da s erra do Buiú , c uja face está voltada para o interior da área
proposta para a UC Mata do Limoeiro , abriga as cabec eiras do córrego Limoeiro e
c arac teriz a-se c omo retilíneo-convexa, c om longa rampa de declive bastante
inc linada (entre 40 a 60%). O topo da encosta é marcado por alinhamento de c ris tas
quartzíticas (Foto 3.20); a base da encosta é marcada loc almente por afloramentos
de anfibolito , onde a topografia é levem ente s uaviz ada.
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FOTO 3 .20 : Afloramentos de q uartzitos marcam porções su pe riores da verte nte
(Co ordenadas g eo grá ficas 66 0.038 E / 7 .831.779 N).

A seqüência do alinhamento de cristas, na borda noroes te da área, é c onstitu ída
pelos morros com topos alinhados e estreitos, que atingem até 940m de elevaç ão,
c onformando as linhas de interflúvios. As vertentes voltadas para a área de estudo
s ão íngremes , apres entam dec lividades em torno de 35 a 45%, e perfis c onvexoretilíneos. As porç ões médias e inferiores das vertentes , por vez es , s ão encobertas
por materia l c oluvial, c ons titu ído por casc alhos e calhaus angulosos, derivado da
pedogênese dos quartz itos, situado nas porções s uperiores do relevo.
Os m orros quartzíticos que com põem a paisagem no interior da área proposta para
a UC Mata do Limoeiro s ão respons áveis por imprimir na pais agem um relevo forte
ondulado (Des enho UCL-MA-FIS-03, apresentado anteriormente), com topos
alinhados e estreitos que ultrapassam 800m de altitude; e por vezes arredondados.
As vertentes são bem dec livosas (declividades entre 35 a 65%), e por vez es , são
encobertas por material coluvionar constituído por c ascalhos mal selec ionados e
angulos os. Os vales estreitos e profundos cortam o relevo e atingem a cota de
640m , com des níve l de até 190m. Ress alta-se que nas porç ões inferiores das
vertentes quartz ític as, ao longo de z onas de contatos litológicos, registram-s e áreas
aplainadas, que periodic amente são inundadas, configurando área de várzeas . A
Figura 3.2 apresenta o perfil altimétric o traç ado sobre o relevo fo rte ondulado até
área de várz ea, englobando as Es tações 16 a 05.
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FIGURA 3 .2
PERFIL ALTIMÉTRICO TRAÇADO SOBRE REL EVO FO RTE ONDULADO ATÉ ÁREA DE VÁRZEA

Localmente, es ses morros apresentam uma descontinuidade topográfic a, c om
desníve l de mais de 50m evidenciando quebras de relevo ao realçar alinhamento de
c amadas quartz ític as no alto da vertente abrupta, cuja rampa de declive enc ontra-s e
encoberta por c alhaus e seixos angulos os , oriundos das porções superiores (Foto
3.21).

Vale d o Córreg o d o
Macuco

FO TO 3 .21 : Li nh a de queb ra d e rel evo orienta trecho d a drenagem do córre go do Macuco
(Coordenad as ge ográfi cas 6 61 .5 18 E / 7.834.3 46 N).


Morros e Colinas Gnáiss ic os

Es ta unidade morfológica está express a ao longo de uma faixa N-S no extremo leste
da área proposta para a UC Ma ta do Lim oeiro e a tribuem à paisagem um modelado
ondulado (Foto 3.22). Os m orros e c olinas que oc orrem na área apresentam formas
arredondadas de topos individualizadas com baixo gradiente altimétric o, c onforme
Desenho UCL-MA-F IS-03, apres entado anteriormente. Entre es sas feições são
encontrados , predom inantemente, vales abertos , que abrigam áreas aplainadas, que
periodic amente são alagadas . Loc almente registram-s e vales encaixados com perfil
em “v”.
Os morros apres entam-se na pais agem com vertentes c onvexas e ram pas de
declives c om declividades medianas (declividade em torno de 20 a 25%); os topos
arredondados e individualiz ados possuem c otas entre 680 e 700m de altitude.
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Sobre essas feições são registradas afloramentos rochosos em porç ões superiores
ou inferiores das vertentes, interc alados com s olos espes sos (Foto 3.23). A Figura
3.3 apres enta o perfil altimétrico traçado s obre o rele vo ondulado, com predomínio
de morros , abrangendo as estaç ões 35, 36 e 37.

FO TO 3 .22 : Vista para a porção l este da área , onde
predominam m orros e coli nas na paisagem
(Coorde nad as geográficas 65 8.810 E/ 7 .836.8 04N).

FO TO 3 .23 : Ao fun do os morros marcam a
topog rafia mais ele vad a dos Plan altos
Dissecados ; à frente as coli nas co nform am o
vale da pl an íci e de inunda çã o (Coorde nadas
geo gráfi cas 6 64.58 2 E / 7.8 31 .634 N).

FIGURA 3 .3
PERFIL ALTIMÉTRICO TRAÇADO S OBRE O REL EVO ONDULADO , ÁREA DE P REDOM ÍNIO DE
MORROS

As c olinas marc am a topografia mais baixa da área, c ujos topos arredondados e
também individualizados alc ançam altimetrias em torno de 630m. As vertentes
c onvexas apres entam-se c urtas e por vezes, alongadas pelos depósitos de tálus
s ituados na porção inferior, as dec lividades variam entre 8 a 13%. A Figura 3.4
apres enta perfil altimétrico traç ado s obre o relevo ondulado, c om predomino de
c olinas , englobando as Estações 26, 27, 28, 29 e 30.
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FIGURA 3 .4
PERFIL ALTIMÉTRICO TRAÇADO S OBRE O REL EVO ONDULADO , ÁREA DE P REDOM ÍNIO DE
COLINAS

Ress alta-se que, entre os terrenos gnáis sic os e quartzíticos regis tra-s e intrusões de
anfibolitos res pons áveis por modelarem um relevo ondu lado c ompos to por morros,
individualizados de topos arredondados, com c otas entre 680 a 700m de altitude e
vertentes convexas e íngremes (Foto 3.24). As porç ões inferiores das vertentes são
marcadas por solos espess os .
O contato entre os domínios litológic os que ocorrem na área e suas res pectivas
formas de relevo é m arcado por vales abertos , onde se registram vertentes recuadas
dos morros e colinas do dom ínio gnáiss ico, ao c ontrário das vertentes íngremes e
longas sobre os quartzitos , que se es tendem para o interior do vale. Ao longo
dess as z onas de c ontato, comumente, é registrado entalhe de cursos d’água
associados às plan íc ies de inundação (Foto 3.25).

Colinas

Morro

FO TO 3 .24 : Vista do extremo leste da área , paisagem de coli nas gn áissicas e morro esculpido so bre
o anfiboli to (Coorde na das geográ ficas 665.665 E / 7.833.072 N).
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Pla nície de Inundaçã o no
córr. Lara nje ira
Morr o gná issic o

Alinhamento de
morr os quartzític os

FOTO 3 .25 : Val e aberto do có rrego La ranjeira, com vertentes gnáissicas mais recuadas, que as
qua rtzíticas (Coorde nadas geo gráfi cas 662.8 76 E / 7 .835.807 N).


Planícies Aluv iais

As planíc ies de inundação c onfiguram-s e em terrenos inundáveis constituídos por
c ascalhos , areias e lamas res ultantes da ação de proc essos de fluxos gravitac ionais
e aluviais de transporte de material de alteração das vertentes. Des te modo, os
depósitos nas planícies de inundação c arac teriz am-se por sedimentaç ão, acumulada
quando há o transbordam ento do leito do rio em períodos de cheia.
A morfogênes e das planícies aluviais registradas na área está relac ionada à zona de
c ontato tec tônic o entre os domínios litológicos locais, onde a m ovimentação da
c rosta no Mesoproterozoíc o fa voreceu abertura e/ou a largamento de vales, bem
c omo o rec uo de vertentes . Com a ocorrência dos c limas úm idos e a incisão das
drenagens sobre o relevo desde o Terciário Superior iniciou-se os process os de
s edimentaç ão fluvial em trechos de topografia s uave das drenagens (BIGARELLA &
BECKER, 1975; BIGARELLA et.al., 1994). Portanto, os proc essos denudac ionais
associados aos es truturais potenc ializam o alargamento das planícies de inundação
c onforme a resis tênc ia litológica.
As planíc ies de inundação da área de estudo s ão encontradas em fundos de vales
entre as c otas 600 e 620m, em meio a morros e c olinas gnáiss icas (Fotos 3.26, 3.27
e 3.28), ou em z onas de contatos litológic os , apresentando-se estreitas e res tritas .
A Figura 3.5 mostra perfil altimétrico na área de várz ea em m eio a formas colinos as,
entre as Estaç ões 26 a 28.
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FIGURA 3 .5
PERFIL ALTIMÉTRICO TRAÇADO S OBRE ÁREA DE VÁRZEA EM CURS O D’ÁGUA AFLUENTE
DO CÓRREGO LIMOEIRO

Colinas
Colinas

V árzea

Pla níc ie de
inundaç ão

FOTO 3.26 : Planície al uvi al em m eio a colinas
gnáissicas, n o curso d’á gu a afl uente do có rre go
Limoeiro (Co orden ad as geográfi cas 6 63 .6 19 E /
7.831 .908 N)

FO TO 3 .27 : Oco rrência de planície de
inun da çã o entre coli nas de verten tes recuadas;
em trecho d e curso d’ água a flu en te do có rrego
Limoeiro (Co orden ad as geográfi cas 6 63 .3 37 E /
7.831.404 N).

Várzea

FOTO 3.2 8: En tre m orros gnáissicos o corrên cia de várzea n o córr. Segredo
(Coorde nad as ge ográficas 664 .6 07 E / 7 .833.2 34 N).
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Feições Erosivas

As feições erosivas encontradas na área são repres entadas por s ulcos erosivos c om
dimens ões variadas e por m ovimentos morfogenéticos. A oc orrência desses
process os erosivos está relac ionada à retirada de vegetaç ão, à abertura de trilhas e
acessos, além da remoção e/ou revolvimento de m aterial por meio de ação
antrópic a.
Os s ulcos erosivos enc ontrados na área são caracterizados quanto à profundidade,
e variam entre s ulcos superficiais a muito profundos. Os processos morfogenéticos
regis trados são do tipo movimentos de mass a, s endo c arac teriz ados c omo rastejo,
deslizamento ou esc orregamento induz ido.
A gênese dos s ulc os erosivos e dos movimentos de massa resulta da combinação
dos fatores; presença de rochas alteradas (princ ipalmente quartzitos e
metaconglomerados) e/ou solos areno-s iltosos, pouco res istentes à erosão, direção
do mergulho das c amadas, e declividade dos terrenos. Juntos esses fatores
favorec em o desenvolvimento de c anais feitos pelo esc oamento superficial, bem
c omo a inc isão vertical do terreno e a infiltraç ão da água. Enquanto a inc is ão do
terreno promove a abertura de sulc os , c uja evoluç ão, bem c omo seu
aprofundamento e recuo dependerá da friabilidade da litolog ia local; a infiltraç ão da
água sobre o material alterado e pouco c oeso, quando s aturado rompe o equilíbrio e
entra em colaps o, desenc adeando os movimentos de mass a.
Dentre as feiç ões eros ivas regis tram-s e dois sulc os em proc essos mais acelerados,
porém enquadram-s e, ainda, com s ulcos eros ivos, carac teriz ados como muito
profundos . Um deles registrado na c oordenada geográfica 661.518 E / 7.834.346 N
encontra-se em es tágio intermediário; e sua oc orrência es tá relacionada à aus ência
de cobertura vegetal, ao subs trato bas tante alterado (saprolito) e a pos ição em alta
vertente convexa, que favorece ao esc oamento difuso e a incisão de várias
ramificações com seção trans vers al em “v”, interligadas á um sulco principal (Fotos
3.29 e 3.30).
A inc idência do outro s ulco erosivo deve-s e o escoam ento c oncentrado da água da
c huva e a inclinação da vertente de perfil c onvexo -retilínea (declividade em torno de
30%), encoberta por s olo espesso no terço superior e c olúvio nos terç os m édios e
inferior. Esta erosão enc ontra-s e em estágio intermediário devido às dimensões do
s ulco e s ua evoluç ão. A inc is ão do canal, que alcanç a aproximadamente 110 m de
extensão, c orta a vertente desde seu terço inferior até o s uperior, onde a cabec eira
apres enta-se em proc esso de alargamento e rec uo (Fotos 3.31, 3.32 e 3.33 c oordenadas geográfic as 661.891 E / 7.833.687 N).
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Ramificação
lateral

Cabece ir a

FOTO 3 .29 : Sul co e rosi vo muito pro fu nd o em
estágio ini cial , si tu ado em alta verte nte
desprovi da de vege tação (Coorden adas
geográfi cas 6 61 .518 E / 7.834.3 46 N).

Solo es pess o

FO TO 3 .31 : Cab eceira do sul co
alargada em alta vertente.

FO TO 3 .30 : Cab eceira alarga da do sulco
erosi vo muito profu nd o, e ramifi cações la te rais
de sulcos (Coordenadas ge ográficas 6 61 .518 E
/ 7 .83 4.346 N).

Colúv io sobre
sa pr olito

FO TO 3 .32 : Can al estrei to do
sulco em m eia vertente.

FOTO 3.33 : Can al estrei to d o
sulco, em porções in feriores da
verten te.

Registra-se ainda, próximo as cabec eiras do c órrego Limoeiro (c oordenadas
geográficas 660.038 E / 7.831.779 N), onde o subs trato bas tante alterado não é
c oes o, a oc orrênc ia de vários s ulcos eros ivos de profundidades variadas , além de
movimentos de mass a, ambas as feições erosivas têm relação direta c om a
intervenção antrópica no terreno, que re vo lveu o substrato. Os sulcos encontrados
ness a área variam entre ras os e profundos, e junto ao s ubstrato revolvido
desc onfiguram as porç ões inferiores da ve rtente (Fotos 3.34 e 3 .35 - c oordenadas
geográficas 660.038 E / 7.831.779 N). Os movimentos de massa registrados
próximos as cabeceiras do c órrego Lim oeiro caracteriz am-se c omo des liz amento,
verificado às margens do c urso d’água, e ras tejo que oc orre ao longo dos c ortes do
acesso, onde o material é bastante friá vel (Fotos 3.36 e 3.37 - c oordenadas
geográficas 660.038 E / 7.831.779 N).
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FOTO 3 .34 : À frente, sul cos profun dos e ao
fundo material re vol vid o, pró ximos a cabe ceira do
córrego Lim oei ro .

FOTO 3.3 5: Descon fig ura ção d a porção in fe rior
da verte nte, pró xim o a cabeceira d o córreg o
Limoeiro , ori undo d a ação antró pica que re vol ve u
o substrato .

FOTO 3.36 : Desli zamento em tre ch o do alto
cu rso do córrego Limoei ro, de co rrentes de ação
an tró pica.

FOTO 3.37 : Oco rrência d e ras tejo ao longo de
acesso, próximo a cabe ceira do có rre go Limoeiro .

São encontrados também sulcos superficiais e ras os ao longo de acess os , trilhas ,
em taludes de corte, e sobre material, bastante friável, revolvido pela aç ão antrópic a
(Fotos 3.38, 3.39 e 3.40).
Localmente, registra-se a ass oc iaç ão de eros ões em s ulcos e movimentos de mass a
de menor express ividade. Ao longo dos acess os o aprofundamento da inc is ão de
c anais pelo esc oamento c oncentrado na base dos taludes de cortes interferiu na
estabilidade, p romovendo o rastejo (Foto 3.41).
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FOTO 3.38 : Sul co e rosivo sup erfici al ao longo da
trilh a (Co ord en adas geográ fi cas 661 .697 E /
7.833.949 N).

FOTO 3.3 9: Sulcos ras os repeti dos,
ocasionalmente ao longo da estra da
(Coorde nadas geográficas 661.7 93 E /
7.833 .852N).

FOTO 3.40 : Descon fig ura ção de tal ud es de corte
da estrada o casio na dos por sul cos instala dos
sobre metacon glomera do (Coorde nadas
geo gráfi cas 660.373 E / 7.832.59 0 N).

FOTO 3.4 1: Sul co erosi vo profundo a o lon go do
acesso, associad o ao rastejo do tal ud e da estrada
(Coorde nadas geográficas 661.7 93 E /
7.833 .852N).

3.1.3 Pedologia
A lito logia local e os intens os process os de dissecação ocorridos na área proposta
c omo Unidade de Conservação da Mata do Limoeiro modelaram os relevos de serra
a forte ondulado nos domínios dos quartzític os e relevo ondulado, nos terrenos
s obre gnaisses, onde os proc essos de morfogênes e e pedogênes e se sobrepõem,
c onforme a dec lividade. Des te modo, no relevo de serra predominam s olos m ais
ras os e, nos relevos forte ondulado e ondulado s olos profundos e bem
desenvolvidos . Ocorrem ainda, em porções mais rebaixadas junto às várz eas, solos
hidromórficos.
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De acordo com os levantamentos de c ampo e com a class ific ação de solos da
EMBRAPA (1999), na área de es tudo foram identific adas as seguintes c lasses de
s olos : Latoss olos Vermelho-Amarelo, Argiss olos Vermelho, Neossolos Litólicos e
Neossolos Regolíticos e Gleissolos . Ressalta-se que predominam os Latossolos
Vermelho-Amarelo e, em menor esc ala os Neossolos Litólicos, sendo que os dem ais
ocorrem de forma pontual na paisagem loc al, conforme pode-se observar no
Desenho UCL-MA-FIS-04 , a s eguir.
Sobre o relevo ondulado e relevo fo rte ondu lado formam-se os Latoss olos , que
c orrespondem s olos muito antigos ou que s e desenvolveram em material fortemente
intemperizado, res ultando como cons eqüência perfis profundos e bem drenados,
onde a lavagem de sílica e das bases oferece as condiç ões mais favoráveis para
formação de argilas de baixa capacidade de troc a (distrofia). Apresentam pouc a
diferenc iação entre os horizontes A, B e C; baixos teores de silte e s em minerais
primários fac ilm ente decomponíve is. São s olos des providos de res ervas de
nutrientes para as plantas, normalmente com baixos teores de bases trocáveis (valor
S), baixa s aturaç ão de bas es (valor V%) e ele vada saturação com alumínio
(EMBRAP A, 1999).
Os Latoss olos na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro são classificados como
Latossolo Vermelho - Amarelo. Ocupam áreas s ob vegetaç ão original de floresta,
onde s itua-se a maior parte da Mata do Limoeiro. Em função da dec lividade,
poss uem limitaç ões à mecanização, poss uindo média aptidão para uso agrícola.
Sobre o modelado ondulado do relevo enc ontram-s e os Argissolos s ituados nas
porções inferiores das vertentes. A oc orrência des te manto pedológico está
associada às intrusões de roc has metabás icas. São s olos de profundidade variá ve l,
c ons titu ídos por material mineral, que tem como c arac terís tic as diferenc iais argila de
atividade baixa e horizonte B textura l (Bt), imediatamente abaixo de qualquer tipo de
horiz onte superficial. Des te modo, a textura varia de arenosa a argilos a no horizonte
A e de média a muito a rgilosa no horiz onte Bt. A trans iç ão dos horizontes A para Bt
é us ualmente clara, abrupta ou gradual. Os Argiss olos apresentam cores
avermelhadas e/ou amareladas quando fortemente drenados e brunadas ou
acinz entadas, quando mal drenados . São forte a moderadamente ác idos, c om
s aturaç ão por bases alta ou baixa, predominantemente c aulin íticos (EMBRAPA,
1999).
Os Argiss olos na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro são classificados como
Argis solos Verm elho-Amarelo. São solos que possuem horiz onte B textural, não
hidromórfico, te xtura argilo-arenos a e com baixa atividade de argila. São
moderadamente profundos , c om perfis bem diferenciados , possuindo s eqüência de
horiz ontes A, B e C com nítido destaque no horizonte B, através de es trutura m ais
desenvolvida e presenç a de cerosidade. Quanto à s aturação de bas es , são
dis trófic os e álic os , poss uindo como limitações de us o a susceptibilidade à eros ão,
os baixos teores de fósforo e impedimento à mec anização, dec orrentes do relevo
ondulado (declividade de 8 a 20%). Encontram ass oc iados aos Latossolos,
dificultando a delimitaç ão entre es tas class es , e ocupados por vegetação florestal e
pastagem.
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DES ENHO UCL-MA-FIS-04
ESBOÇO P EDOLÓ GICO DA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
INS ERIR DES ENHO
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Ao longo do rele vo de serra e de porç ões do relevo forte ondulado reg istram se os
Neossolos, que s ão solos pouc o evoluídos e sem a presença de horizonte B
diagnós tic o. Compreendem os solos cons tituídos por materia l mineral ou material
orgânic o e c om pouc a expressão dos process os pedogenétic os em cons eqüência da
baixa intensidade da atuação des tes process os, que não c onduz iram, ainda, a
modific aç ões expres sivas do material originário. Os Neoss olos identificados na área
proposta para a UC Mata do Limoeiro são class ificados como Neossolo Litólic o e
Neossolo Regolític o.
Os Neossolos Litólic os correspondem aos solos class ificados antigamente como
litoss olos , ocorrendo normalmente ass oc iados a afloramentos rochosos, em terrenos
de dec lividade elevada . São solos que apresentam horizonte A com menos de 40
cm de espess ura, assentado diretamente s obre a rocha ou sobre subs trato c om 90%
ou mais de sua massa constituída por fragmentos de roc ha c om diâmetro maior que
2 cm (c ascalho, calhaus e matacões) e que apresentam c ontato lítico dentro de 50
cm da s uperfíc ie do solo. Estes solos não possuem aptidão agrícola, sendo
encontrados ao longo da s erra do Buiú, sobre vegetação de pasto s ujo e mata de
c andeia.
Os Neoss olos Regolític os s ão s olos com horizonte A s obrejacente ao horiz onte C ou
s obre o solo c âmbico e apresentam contato com a roc ha de origem a uma
profundidade maior que 50 cm, minerais primários alteráveis (menos resistentes ao
intemperism o) e fragm entos de roc ha em seu perfil. Em alguns locais , c hega a
apres entar profundidade ac ima de 1,5 m (EMBRAPA, 1999).
Nas áreas de várzeas ocorrem solos hidromórficos, c ompondo os Gleiss olos, os
quais s e desenvolvem a partir da deposição de sedimentos rec entes em terrenos de
topografia mais aplainada. Sob a influênc ia dos curs os d’água enc ontram -s e
permanentemente ou periodicamente saturados por água, formando um ambiente
redutor. Este efeito se reflete no perfil do solo através de acumulaç ão de matéria
orgânic a no horiz onte s uperfic ial e/ou presença de cores cinz entas que indic am
reduç ão de Fe e Mn. O princ ipal fator limitante ao aproveitamento destes s olos é o
exc ess o d’água, o que inviabiliza a s ua utilização agríc ola.
Na área proposta para a UC Mata do Limoeiro os Gleis solos ocorrem ao longo dos
c órregos Limoeiro e do Segredo. Em função do excesso de água durante todo o ano
estes s olos não s ão utilizados para us o agrícola sendo c obertos por vegetação
hidrófila , herbácea e arbustiva, típicas de locais brejosos .
3.1.4 Clima
A região de es tudo está loc alizada na faixa tropical do hemis fério s ul, entre os
paralelos de 190 36’ e 190 42’, e os m eridianos de 430 16’ e 430 20’. Pela sua
posiç ão geográfica, os elementos meteorológicos que definem o clima da região
estão s ob influênc ia de três massas de ar: Tropical Atlântic a, Polar Atlântica e as
Correntes de Oeste, cujas influênc ias variam ao longo do ano.
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De acordo com a class ificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwb,
mesotérm ic o, com verões brandos e um período seco. Nos vales dos principais
c ursos d’água da bacia do rio Doc e, o clima é do tipo Aw, quente e úmido, c om
período s ec o ac entuado c oinc idindo com o inverno .
Ress alta-se que o clima da Serra do Espinhaço Meridional apresenta forte influência
do fator o rogenétic o que configurou um conjunto de terras altas a grandes altitudes .
Encontra-se na faixa do tropic al s ubquente, c lass ific ado com o mes otérmic o brando,
c om pluvios idade anual em torno de 1.300 a 1.500 mm. Contudo, res pondendo a
heterogeneidade geomorfológica e hidrográfic a, o clima pode apresentar-s e bastante
variável localmente, havendo regiões onde a temperatura anual, em termos médios,
ultrapas sa os 24°C (e.g. Méd io Jequitinhonha), embora a média his tóric a seja em
torno de 18°C (IBGE, 1977 e 2008).
Os aspectos climáticos da área proposta para a UC Mata do Limoeiro foram
avaliados tomando-s e como referência a Estação Climatológic a de Itabira - Distrito
de Meteo rologia / INMET - Instituto Nac ional de Meteorolog ia, do munic ípio de
Itabira - MG e cujas c arac terís tic as s ão apres entadas na Tabela 3.3.
TABELA 3.3
CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO METEORO LÓ GICA
Da dos da Es taç ão Meteor ológica
Código OMM
Nome
Muni cípio
Distrito
Latitude
Longitud e
Altitude
Ti po de estação
Situa çã o
Classifica çã o
o
FONTE: 5 DISME / IN MET.

83590
Itabi ra
Itabi ra – MG
5º Distri to de m ete orologi a
19 º 37' – S
43 º 13' – W
845 metros
Convencion al
Suspensa / D esati vada
Ag ro climatol ógi ca (INMET)

A Tabela 3.4 a seguir apresenta um resumo das normais climatológicas obtidas na
estaç ão climatológic a de Itabira, mediante os valores médios do período de
observação de 1975 a 1985.


Tem peratura

A temperatura média anual na região é de 21,3ºC, sendo que a temperatura média
do mês m ais frio é de 18,5°C e do mês mais quente de 23,7°C. Os mes es mais frios
s ão junho e julho, podendo oc orrer baixas temperaturas em vales is olados da região.
A temperatura máxima abs oluta, regis trada no mês de outubro, foi de 35,4ºC e a
temperatura mínima absoluta, registrada no mês de junho, foi de 5,4ºC. A
dis tribuição das temperaturas médias é apres entada na Figura 3.6 a seguir.
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TABELA 3.4
NORMAIS CLIMATOLÓGICAS - ES TAÇÃO ITABIRA - INMET (1975-1 985)
Tem peratur a (ºC)
Média
Máx ima
Mínima
compensa da
a bs oluta
abs oluta
22,7
32,6
15,0
23,7
32,2
12,0
23,1
32,0
14,5
21,2
29,4
11,5
19,9
30,6
8,4
18,8
28,4
6,0
18,5
28,2
5,4
19,9
32,2
8,4
20,2
32,0
9,0
21,9
35,4
11,0
22,5
33,0
12,0
22,6
33,5
13,6
21,3
35,4
5,4

Período
Ja n
Fe v
Mar
Ab r
Mai
Ju n
Jul
Ag o
Set
Out
No v
De z
An o

Precipita çã o
total (mm)

Eva por ação
total (mm)

293,4
152,0
181,8
83 ,2
37 ,1
8,0
12 ,8
14 ,6
61 ,5
123,3
247,0
263,0
1.478,3

55 ,9
62 ,0
59 ,9
50 ,1
48 ,3
54 ,0
65 ,1
75 ,3
75 ,6
70 ,4
65 ,7
59 ,4
666 ,1

Umida de
relativa
(%)
84,3
80,2
83,2
83,9
83,6
81,2
70,6
76,9
78,4
77,1
82,0
83,7
80,4

FIGURA 3 .6
TEMPERATURA MÉDIA (ºC) - ES TAÇÃO CLIM ATO LÓ GICA DE ITABIRA - MG (1 97 5-1985)
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Precipitação e Evaporação

O regime pluviométrico da região é tropic al, c om dois períodos bem dis tintos: um
c huvos o e um s ec o. O período chuvoso é repres entado pelos m eses de outubro a
março, com maiores índic es pluviométric os geralmente em dezem bro. Já a época de
s eca é repres entada pelos meses de abril a s etembro, com estiagem mais c rítica no
mês de junho. A precipitaç ão total média anual foi de 1.478,3mm, sendo a máxima
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mens al de 293,4mm, observada no mês de dez em bro, e a mínima mens al de
8,0mm, obs ervada no mês de julho.
A evaporaç ão anual, durante o período analis ado, foi de 666,1mm, apres entando
máxima de 75,6mm , observada no mês de setembro, e a mínima mens al de
48,3mm, observada no mês de maio. A umidade rela tiva média anual é de 80,4%.
Na Figura 3 .7, s ão apres entados os dados referentes à precipitaç ão e evaporação
médias obs ervadas na Es tação Climatológica de Itab ira.
FIGURA 3 .7
PRECIPITAÇÃO E EVAPORAÇÃO (MM) - ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ITABIRA - M G
(1975-1985)
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3.1.5 Hidrografia
No contexto regional a Serra do Espinhaço, considerada um dos princ ipais divisores
hidrográficos da região s udes te do Bras il (SAADI, 1995), poss ui rede de drenagem
essenc ialmente pertencente às bacias do rio São Francisc o, no Planalto Meridiona l,
e do rio Jequitinhonha no Planalto Setentrional. Des taca-se que a faixa da borda
les te da serra é drenada pelos afluentes de m argem esquerda do rio Doc e, cujas
desembocaduras atingem c entenas de quilômetros, irrigando o leste mineiro,
c onforme se observa na Figu ra 3.8 a seguir. Neste s entido, a Serra do Es pinhaç o
funciona como divis or fundamental entre as bac ias do rio São Franc isco e Doc e
(SAADI, 1995).
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FIGURA 3 .8
BACIAS HIDRO GRÁFICAS DA SERRA DO ESPINHAÇO

Neste contexto, os terrenos que englobam a área propos ta para a UC Mata do
Limoeiro e seu entorno s ão drenados pela s ub-bac ia do rio do Tanque, ins erida na
bacia do Alto Rio Doce, conforme apres entado no Des enho UCL-MA-FIS-05, a
s eguir.
Os cursos d’água que drenam a área propos ta c omo UC des águam no ribeirão
Aliança, afluente do rio do Tanque, que por sua vez é contribuinte do rio Santo
Antônio , tributário da margem esquerda do rio Doc e, c onform e apresentado no
Desenho UCL-MA-FIS-06 , a s eguir.
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DES ENHO UCL-MA-FIS-05
HIDRO GRAFIA REGIONAL
INS ERIR DES ENHO
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DES ENHO UCL-MA-FIS-06
HIDROGRAFIA LOCAL
INS ERIR DES ENHO
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A rede de drenagem da área é fo rtem ente c ondicionada pelos fatores climáticos e
geológicos, em que a morfologia dos c anais e vales esculpidos na área está
associada aos domínios litológic os , bem como a dec lividade do terreno. Neste
s entido, do ponto de vista geológic o, a característica fundamental é a predominância
de formações rochos as essenc ialmente quartz íticas, densamente fraturadas e
c isalhadas na porç ão oeste (Dom ínio Quartzítico), enquanto a região leste é
dominada por terrenos granito-gnáiss ico (Domínio Gnáiss ic o). Portanto, em linhas
gerais, o arranjo es pacial das drenagens, que em grande parte é definido pelas
c arac terís tic as litoes truturais da área, estabelec e o padrão de drenagem do tipo
retangular, c om curs os perenes e dens a rede hidrográfica.
A maior res is tência litológic a dos terrenos quartz íticos prom ove a incis ão de vales
encaixados de perfil em “v”, onde ocorrem trec hos de fluxo rápido, com c orredeiras
em meio a bloc os autóc tones e afloram entos rochos os ao longo do talvegue. As
c arac terís tic as estruturais da área que promoveram as rupturas no relevo formam
trechos encachoeirados e delimitados por paredões quartzíticos, conformando
pequenos cânions (Fotos 3.42 e 3.43). Segundo Saadi (1991) os trec hos
encachoeirados a sul da s erra do Cipó s ão des envolvidos ao longo de zonas de
trans corrência de direç ão E-W a N70W.

FOTO 3.4 2: Ca choeira De rrubado .

FOTO 3.4 3: Câni on formado en tre pare dõ es de
qua rtzi to no córrego do Macuco
(Esta ção 47 - 661.5 90 E / 7 .833.359 N).

Por outro lado, sobre os terrenos gnáiss icos são encontrados, predominantemente,
vales m ais abertos , c om fundo c hato ou c ônc avo, que determinam fluxos mais lentos
que favorec em a deposição de sedimentos e a formação de planícies aluviais nos
trechos médios ou baixos dos c ursos d’água, além de pequenos depós itos
aluvionares. Por vez es oc orrem afloramentos rochosos ao longo do talvegue. O
princ ipal c ontrole tec tono-estrutural que dão origem a longo trechos de planícies são
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falhas de empurrão de direção NNW-SSE, especificamente o c ontato entre os
domínios litológicos da área.
A princ ipal drenagem na área de es tudo é o c órrego do Mac uc o que tem s uas
nasc entes cravadas na Serra do Es pinhaç o Meridional, denominada loc almente
c omo s erra da Gordiana, s ituada fora dos limites da área proposta para a Unidade
de Conservaç ão. O córrego do Mac uc o atraves sa a área propos ta para a UC Mata
do Limoeiro na direç ão geral E-W com s entido de fluxo para leste, drenando os dois
domínios litológicos da área, tendo c omo afluentes da esquerda, os córregos do
Segredo e Gaspar, e o córrego Limoeiro como afluente da margem direita.
Deve-s e destac ar que nos terrenos quartz ític os , o curso d’água do c órrego do
Macuco apresenta trechos encachoeirados , c omo as c ac hoeiras do Paredão e
Derrubado, além da Cascata do Limoeiro, que fluem através de pequenos cânions
formados por lineamentos estruturais E-W, que c ortam os metass edimentos do
domínio quartzítico. Por outro lado, sobre os terrenos gnáiss icos registra-se ainda a
ocorrência de bloc os autóc tones no leito do c urso d’água do c órrego do Mac uc o
juntamente com afloramentos rochoso de gnaisse e pequenos depós itos aluviais às
margens da drenagem (Fotos). Nes te trec ho, o fluxo apres enta-se em c orredeiras
que passam progressivamente a c ursos d’água mais lentos .
Além de corredeiras e trechos encachoeirados , outro aspecto que compõem a
hidrografia dos c ursos d’água da área são trechos alagados, cons tituindo várzeas ou
planícies de inundaç ão. Destac am-se grandes trechos contínuos no córrego
Laranjeira , es pec ific amente na zona de contato tec tônico entre os domínios
litológic o. Foram também obs ervados várzeas no córrego do Segredo, e em trec hos
do córrego Limoeiro e afluentes s ec undários. Em algumas das estradas de ac essos
da área foram c onstruídos aterros que propic iaram a formação de pequenos
barramentos nas áreas de várzeas .
3.1.6 Recursos Minerais
De acordo com os levantamentos realizados junto ao Departamento Nac ional da
Produç ão Mineral - DNPM, c ujos dados dis poníveis no cadas tro mineiro são
atualizados diariamente, na área proposta para a UC Mata do Limoeiro e seu
entorno (≈10 km) são regis trados 31 process os de direitos minerários protocolados
entre os anos de 1976 e 2009. O Desenho UCL-MA-FIS-07 a s eguir apres enta os
polígonos dos proc essos ativos ins eridos na área de estudo.
Dentre os 31 proc essos existentes na área de es tudo, destacam-s e que apenas 03
encontram-se inseridos nos limites da área proposta para a UC Mata do L imoeiro,
estando as demais na área de entorno. Dentre os bens m inerais requeridos
observam-s e m inerais -m inério, especificamente ferro e berílio, totalizando 13
process os, e subordinadamente ouro, fos fato e m anganês , além de substânc ias
para a indústria e construção civil de usos divers os , tais como caulim, granito e
princ ipalm ente quartzo. Entretanto, os dados de campo indicam que não há
s ubs tâncias s endo exploradas atualmente, c om exceção de pequenas explotaç ões
paralisadas para a retirada de saibro e casc alho.
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DES ENHO UCL-MA-FIS-07
RECURSOS MINERAIS
INS ERIR DES ENHO
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A maioria das áreas regis tradas no DNPM encontra-se em proc essos de autorização
(12) ou requerimento de pes quis a (16), princ ipalm ente, para ferro e quartz o. Os
demais process os encontram-s e em dis ponibilidade (2) e uma c oncessão de lavra
para quartzo indus trial. A Tabela 3.5 apres enta a síntese dos rec ursos minerais que
foram c ompilados dos process os ativos no DNP M, tendo c omo referênc ia a área
destinada à implantaç ão da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeiro e seu
entorno num raio de 10 km.
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TABELA 3.5
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DIREITOS MINERÁRIOS ATIVOS NO CADASTRO MINEIRO DO DNPM
Numero
835911
830932
803006
832867
831289
831644
833515
830455
831226
831693
833306
833518
833519
832896
833788
833517
833521
832526
831409
831413
833326
831432
831412
831411
831414
831410
833448
834841
833650
831326
830011

Ano
1994
2001
1976
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2008
2004
2006
2006
2009
2008
2008
2007
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2003
2005

Fase
Nome
Substância
Uso
Autorização de Pesquisa Serra do Espinhaço – Mineração Comercia e Indústria Ltda.
Quartzo
Industrial
Autorização de Pesquisa
Granitos Itaguaçãu Ltda.
Granito
Industrial
Concessão de Lavra
Mineração Rio Tanque Ltda.
Quartzo Industrial Não Informado
Autorização de Pesquisa
Eldio Moreira de Freitas
Caulim
Industrial
Autorização de Pesquisa
Moises Brasil Cozer
Granito
Revestimento
Requerimento de Pesquisa
Gil Fioravante Frade
Quartzo
Industrial
Autorização de Pesquisa
2V Agropecuária Ltda.
Quartzo
Industrial
Autorização de Pesquisa
Accio Guido de Souza Lima
Quartzo
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Gil Fioravante Frade
Minério de Berílio
Industrial
Autorização de Pesquisa
Ricardo da Silva Gonçalves
Minério de Berílio
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Gil Fioravante Frade
Minério de Berílio
Industrial
Autorização de Pesquisa
2v Agropecuária Ltda.
Quartzo
Industrial
Autorização de Pesquisa
2v Agropecuária Ltda.
Quartzo
Industrial
Requerimento de Pesquisa
MG4 Participação e Empreendimentos S/A
Minério de Manganês
Industrial
Autorização de Pesquisa
Valkiria de Araujo Ventura
Minério de Berílio
Industrial
Autorização de Pesquisa
2v Agropecuária Ltda.
Quartzo
Industrial
Autorização de Pesquisa
2v Agropecuária Ltda.
Quartzo
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Autorização de Pesquisa
Dante Gomes Campos
Granito
Revestimento
Requerimento de Pesquisa
Terrativa Minerais S .A.
Minério de Ferro
Industrial
Autorização de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Autorização de Pesquisa
Sgr San Greal Resources do Brasil Mineração Ltda.
Minério de Ferro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Joao Fernando Martins Hippertt
Fosfato
Fertilizantes
Autorização de Pesquisa
Mßrio Josú J·Nior de Camargos
Minério de Ouro
Industrial
Requerimento de Pesquisa
Terrativa Minerais S .A.
Minério de Ferro
Industrial
Disponibilidade
Brazminco Ltda.
Quartzo
Metalurgia
Disponibilidade
Ponto da Fazendeiro de Itabira Ltda.
Granito
Revestimento
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3.2

MEIO BIÓTICO

3.2.1 Avaliação da Estrutura da Paisagem da Área Proposta para a Unidade de
Conservação Mata do Limoeiro
A Ec ologia da Pais agem é uma ciência vo ltada ao des envolvimento, manejo,
c ons ervação e planejamento da pais agem (TURNER, 1989). A paisagem é uma
área es pacialmente heterogênea (TURNER & GARDNER, 1990), que apresenta três
c arac terís tic as principais (FORMAN & GODRON, 1986):


Estrutura: Definida c omo a relação espac ial entre diferentes ec ossistemas ou
elementos presentes na paisagem, ou s eja, é a d istribuição da energia , dos
materiais e espéc ies em relação ao tamanho, forma, número, tipo e configuração
dos ec ossistemas ;



Função: Refere-s e à interaç ão entre os elementos espac iais, que são o fluxo de
energia, materiais e organismos nos ecoss is temas componentes;



Alte rações: Entendida como mudanças na es trutura e mos aico ecológic o, ao
longo do tempo.

A c arac teriz aç ão das paisagens fragmentadas e a quantificação de s uas es truturas
poss ibilitam contextualizar a dis tribuição es pacial de seus elementos e determinar as
ações resultantes dess e process o, que por s ua vez, perm item o melhor
direc ionamento das aç ões de cons ervação e pres ervação dos recurs os flores tais
(VIANNA et. al., 1992). Esses es tudos s ão, portanto, impresc indíveis para seleção
de áreas de relevânc ia em termos de s us tentabilidade ao longo do tem po, no sentido
de maximizar a conservação e reduz ir impactos , permitindo a seleção de fragmentos
de relevânc ia e a avaliaç ão da necess idade de recuperação de áreas.
A etapa inicial de estudos da pais agem refere-se à análise quantitativa da sua
estrutura. A es trutura de um a pais agem é c ompos ta prim ariamente por uma série de
fragm entos, c irc undados por uma matriz c om composição diferente. Além disso, a
grande m aioria das paisagens enc ontra-se unida ou interrompida por c orredores,
que são os grandes responsáveis pela conexão entre fragmentos (FORMAN &
GODRON, 1986).
Os fragmentos variam em tamanho, forma, número e c onfiguraç ão. A área total ou
tamanho de um fragmento pode afetar o número, tipo e fluxo de espécies presentes.
Diversos es tudos têm indicado que existe uma forte c orrelaç ão entre a área de um
fragm ento e sua divers idade biológ ic a (FORMAN & GODRON, 1986).
A anális e da forma dos fragmentos de uma pais agem é de fundamental importância,
pois es tá relac ionada ao efeito de borda. A borda de um fragmento es tá submetido a
diferentes regimes de luminos idade, velocidade do ven to, temperatura etc , que
influenc iam na mortandade e composição de espéc ies . Deste modo, a borda de um
determinado fragmento pode apres entar composição e abundância de espéc ies
diferente do verific ado em s ua área c entral ou nuc lear.
Estudo Técnic o - Cr iação da Unidade de Conservação Mata do Limoeiro - Abril/ 2010, Pág. 51

DELPHI

UCL-RE-003

A ava liação do número dos fragmentos de uma pais agem, juntamente c om aspec tos
relativos aos respectivos tam anhos , auxilia na escolha de áreas a s erem
preservadas , já que exis te uma tendência de s e encontrar um maior número de
espécies em muitos fragmentos, m es mo que estes sejam pequenos , des de que
dis pers os em uma mes ma paisagem (FORMAN & GODRON, 1986).
O es tudo da c onfiguração apresenta dois as pectos importantes que seriam: o grau
de is olamento entre fragmentos e o tipo de viz inhanç a. O grau de is olamento pode
afetar o influxo de anim ais, pólen e sementes e, portanto, a dis pers ão e divers idade
biológic a. Em regiões muito fragmentadas , onde os fragmentos enc ontram-s e
dis tantes uns dos outros , existe uma dific uldade de migração entre fragmentos . O
grau de isolamento é definido pela média das distâncias do fragmento a s eus
viz inhos mais próximos (FORMAN & GODRON, 1986).
O tipo de viz inhanç a pode afetar a diversidade biológic a e sustentabilidade dos
fragm entos. As influênc ias das áreas vizinhas a um fragmento podem ser entendidas
c omo: barreiras para trâns ito de anim ais (Ex: monoc ulturas); fonte de propágulos
invas ores (Ex: pas tagens ); fontes de poluentes (Ex: indústria); fontes de perturbação
(Ex: fogo, caç adores ) (FORMAN & GODRON, 1986).
A matriz repres enta o tipo de elem ento c om maior conectividade e que oc upa a
maior extensão na pais agem e que, por esse motivo tem maior influênc ia no
funcionamento de outros ecossistemas .
Os fatores acima menc ionados, quais sejam, o tamanho, forma, grau de is olamento,
tipo de vizinhança e históric o de perturbaç ões, s ão os que mais interferem na
dinâmic a e sus tentabilidade dos fragmentos flores tais. Ess es fatores apresentam
relaç ão c om fenômenos biológic os que afetam a natalidade e a mortalidade de
plantas , c omo por exemplo, o efeito de borda, a deriva genétic a, e as interaç ões
entre plan tas e animais (VIANNA e t. al., 1992).


Procedimentos Metodológicos

A análise da estrutura da pais agem foi realizada inicialmente através do
mapeamento da cobertura do solo da área propos ta para Unidade de Cons ervação e
s eu entorno em um raio de 10 km. O mapa gerado foi proc essado pela equipe de
geoprocess amento da DELPHI e c onferido em c ampo.
Vale salientar, que as class es de cobertura do solo foram generaliz adas e niveladas
c om aquelas da área de entorno da área proposta para a Unidade de Conservaç ão.
Dess e modo, a classe Floresta inc luiu todos os remanescentes flores tais nativos ,
mesmo que em diferentes estágios sucess ionais (es tágios inicial, médio e avançado
de regeneração). A classe Cam po agregou os campos rupestres , campos limpos e
matas de c andeia. No c aso da Pastagem, ess a classe c om preendeu os pas tos
s ujos , manejados, culturas e instalações rurais . A c lass e Área Urbana referiu-se as
vilas, povoados e c idades de oc orrência.
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O cálc ulo das métricas da es trutura da paisagem foi empreendido através do
process amento dos dados es pacias c ontidos no Mapa de Cobertura Vegetal
(formato raster), c om a utilização do programa Frags tats 3.3 (MACGARIGAL &
MARKS, 2002). Foram realizados proc essamentos cons iderando-se: a pais agem
geral onde está ins erida a área propos ta para a Unidade de Cons ervação (área total,
envolvendo a unidade propriamente dita e s eu entorno); a área propos ta para
Unidade de Cons ervação e o seu entorno (raio de aproxim adamente 10 km
adjac entes à área propos ta).
As m étric as utilizadas no presente es tudo referem-se aos índic es de dens idade e
tamanho dos fragmentos , forma, índ ic e de área nuclear, proximidade, similaridade,
dis pers ão e justapos ição. O detalhamento do c álculo dess es índices é apresentado
a s eguir.


Índices de Fragmentos



Índice de área

a) Área do fragmento (AREA): fornec e a área de c ada fragmento e poss ibilita o
agrupamento dess es remanescentes em classes de área: menor que 1 ha; e para os
maiores que 1 ha, em outras classes (por exemplo, de 10 ha em 10 ha). A divisão
terá por base a freqüência dos fragmentos nas class es de área e objetivará a
determinação do tamanho de fragmento predom inante nas áreas.
AREA = a ij c X (1/10.000)
Onde:
aij = área do fragmento i na classe j.
Unidade: hectares (ha).
Limite: AREA > 0, sem limite.


Índice de forma

a) Índice de forma (SHAPE): é um a m edida da complexidade da forma dos
fragm entos, com parada a uma forma padrão. Para s eu c álculo utiliza-s e a fórmula:
SHAPE = 0,25 p ij / aij
Onde:
pij = períme tro do fragmento ij; e
aij = área do fragmento i na classe j.
Unidade: adimensional.
Limite: SHAPE  1, s em limite .
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Índice de área nuclear

a) Área nuc lear (CORE): quantifica a área inte rna de um fragmento, após ter sido
retirada a faixa referente ao efeito de borda (20 m). É c alculado por:
CORE = aij c (1/10.000)
.
Onde:
aijc = área interior do fragmento ij.
Unidade: hectares (ha).
Limite: CORE  0, sem limite.


Índices de Classes



Índices de dens idade, tamanho

a) Número de fragmentos (NP): quantifica o número de fragmentos exis tentes em
c ada classe:
NP = ni
Onde:
ni = número de fragm entos da c lasse.
Unidade: número de fragmentos de uma determinada class e.
Limite: NP  1, s em limite .
b) Dens idade de fragmentos (PD): expressa o número de fragmentos por unidade de
área, o que permite comparações entre pais agens de diferentes tamanhos . Ness e
c aso a unidade de área é de 100 ha, s endo portanto a dens idade de fragmentos
c alculada por:
PD= ni/A x 10.000 x 100
Onde:
ni = número de fragm entos da c lasse;
A = área total da pais agem.
Unidade: Número de fragmentos por 100 ha.
Limite: PD > 0, s em limite.
c ) Tamanho médio dos fragmentos (MPS): é c alculado com bas e na área total da
c lass e e de seu respec tivo número de fragmentos , o que permite es timar o tamanho
médio para seus fragmentos:
MPS = a ij / n i x 1/10.000
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Onde:
a ij = área do fragmento i na class e j;
j = 1 a n¨- núm ero de fragmentos;
ni = número de fragm entos da c lasse.
Unidade: hectare (ha).
Limite: MPS > 0, sem limite.


Índice de forma

a) Índic e de forma média (SHAPE_MN): expres sa a forma média dos fragmentos da
c lass e avaliada, em função da raz ão média perímetro/área de s eus fragmentos,
c omparada a uma form a padrão. Quando s e utiliz a o formato ras ter para os mapas,
essa forma padrão se cons titui em um quadrado. Dess a m aneira, quanto m ais
dis tante desse padrão, mais irregular é c onsiderada a form a. O c álc ulo dess e índic e
é realiz ado com a utiliz aç ão da s eguinte fórmula:
SHAPE_MN = ( (0,25 pij / a ij ) / n i
Onde:
p ij = perímetro do fragmento ij;
a ij = área do fragmento i na class e j;
j = 1 a n - número de fragmentos ; e
ni = número de fragm entos da c lasse.
Unidade: adimensional.
Limite: SHAPE_MN 1, s em limite.


Índices de área nuc lear

a) Índic e de área nuclear total (TCAI): quantific a a porcentagem da c lasse ocupada
c om área nuc lear, após a retirada da faixa referente ao efeito de borda. Para os
índ ices de área nuclear foi cons iderada uma faixa c om largura de 20 m etros (efeito
de borda). O TCAI é expres so por:
TCAI = ( a ij c /  a ij ) x 100
Onde:
aij c = área interior do fragmento ij
j = 1 a n -¨ número de fragmentos.
Unidade: perc entagem (%).
Limite: 0  TCAI  100.
b) Número de áreas nucleares dis juntas dos fragmentos (NCA): expressa o número
de fragmentos que possuem área nuclear, após a retirada da porção da borda, para
c ada classe. É determinado por:
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NCA =  nij c
Onde:
nij c = número de áreas interiores dos fragmentos; e
j = 1 a n - número de fragmentos.
Unidade: hectares (ha).
Limite: NCA  0, sem limite.


Índices de proximidade e similaridade

a) Distância média entre fragmentos (ENN_MN): quantific a a dis tânc ia média entre
fragm entos de m esma class e. Pode ser c alculado pela fórm ula:
ENN_MN =  hij / n’i
Onde:
hij = dis tânc ia (m ) do fragmento ij ao vizinho mais próximo de mes ma c lass e
n’= n’i = número de fragmentos da classe i na pais agem, que tenham viz inho
próximo.
Unidade: metros (m).
Limite: ENN_MN > 0, s em limite.
b) Índic e de proximidade média (PROX_ MN): quantifica a distância média entre
fragm entos, de diferentes c lasses, tendo por base um raio previamente determinado,
especificado no pres ente es tudo c omo de 200m. É c alculado por:
PROX_MN =( n j = 1 n s = 1

X

aijs / hijs ) / n i

Onde:
s = número de fragmentos dentro de uma vizinhança espec ífica;
aijs = área (m²) do fragmento ijs dentro de uma viz inhanç a específica de
fragm ento ij;
hijs = distância entre fragmentos ijs e fragmentos ij;
j = 1 a n - número de fragmentos ;
ni = número de fragm entos da c lasse.
Unidade: adimensional.
Limite: PROX_MN  0.
c ) Índic e de Similaridade (SIMI): é igual a s oma, de todos os fragmentos viz inhos
dentro de uma distância específica, da área do fragmento vizinho vezes o c oeficiente
de similaridade es pecífico entre o fragmento em anális e de uma determinada c lass e
e a c lasse do fragmento viz inho. Os c oefic ientes de s imilaridade de term inados para
o presente es tudo foram de 0 (z ero) para combinaç ão entre floresta, pastagem e
área urbana; 0 (zero) para c ombinaç ões entre c ampo, pastagem e área urbana e 0,4
para com binações entre flores ta – cam po. No caso das c ombinaç ões floresta –
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flores ta e c ampo – c ampo a similaridade definida foi de 1, ou s eja a máxima
poss íve l.
SIMI = n j=1 (a ijs x di k / h ijs 2)
Onde:
aijs = área do fragmento ijs dentro de uma viz inha es pec ífic a do fragmento ij
d ik = similaridade entre fragmentos das classes i e k.
n’= n’i = número de aijs
hijs = distância entre fragmentos ijs, borda a borda.
Unidade: adimensional
Limite: SIMI  0. O limite é afe tado pelo raio previamente determinado (200 m) e a
dis tânc ia mínima entre os fragmentos (100 m)


Índice de dis pers ão e justapos ição

a) Índic e de dispersão e jus taposição (IJI): poss ibilita obter o grau de agregação dos
fragm entos componentes das c lasses, na paisagem . Ele c onsidera a adjacência de
feiç ões e pode ser calc ulado a partir de:
IJI = - m’ k = 1  ( ( e ik / m’ k = 1) ln ( ei k / m’ k = 1) ) / ln (m’ – 1)  x 100
Onde:
m’= número de c lass es presentes em uma paisagem, inc luindo a borda;
eik = comprimento total da borda em uma paisagem entre as classes i e k;
i, k= class es avaliadas.
Unidade: perc entagem (%).
Limite: 0 < IJI < 100


Descrição Geral da Estrutura da Paisagem

A paisagem geral do entorno da área propos ta para a UC Mata do Limoeiro
c arac teriz a-se como rural, com predominânc ia do uso agropec uário, princ ipalmente
s ob a forma de pas tagens. Conforme observado na Tabela 3.6 e apres entado no
Desenho UCL-MA-BIO-01 (Mapa de us o do s olo e cobertura vegetal da área de
entorno) as pas tagens s e distribuem por 28.593,63ha, equivalentes a 52,20% de
toda a área analis ada. Vale ressaltar que os rem anesc entes naturais ocupam uma
área express iva na paisagem , sendo 18.383,48ha de formações florestais e
7.759,36ha de áreas c ampes tres, respectivamente, 33,56% e 14,17% da pais agem
avaliada. As áreas urbanas são inexpressivas , apres entando área tota l de 35 ,36ha.
Na paisagem analis ada, a maior parcela de fragmentos é representada pelas
formações florestais , que totaliz am 340, c om tamanhos m áxim o e médio, de
12.775,44ha e 58,73ha, respec tivamente (Tabela 3.6). Ess e valor médio indic a a
ocorrência de muitos fragmentos de tamanho pequeno, em bora ocorram fragmentos
express ivos na área. Is to pode ser corroborado ao se observar o número de
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fragm entos com área superior a 30ha, que no cas o da formação florestal é de
s omente 29 fragmentos , representando 8,52% da totalidade das manchas de
ocorrência. A dens idade de fragmentos flores tais na pais agem é a maior entre todas
as c lasses presentes , de 0,57, indicando que esta classe apres enta o maior
percentual de fragmentos em cada 100ha da paisagem .
Os ambientes c ampes tres apresentam 137 fragmentos c om res pectivos tamanhos
máximo e médio de 3.540,96ha e 72,77ha. Dess e total s omente 13 fragmentos
apres entam tam anho de área superior a 30ha, ou seja, 9,48%. A densidade de
fragm entos campestres é de 0,18.
A class e com menor dis tânc ia média entre fragmentos é a de áreas urbanas, de
72,11m, s eguida pelas pastagens, de 138,07m. Os fragm entos florestais apresentam
dis tânc ia média de 191,45m e os c ampes tres de 315,03m.
TABELA 3.6
CARACTERÍSTICAS DE ÁREA, DENSIDADE E TAM ANHO DOS FRAGM ENTOS NA PAISAGEM
NO ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATA DO
LIMOEIRO (raio de 10 km)
Car ac ter ís ticas
Área (ha)
N. de Fragmen tos
N. de Fragmen tos
m aiores que 30 ha
Densidad e de
Fragmen tos
Tamanho Médio de
Fragm en tos (ha)
Tamanho Má x. (ha)
Tam anho Mín. (ha)
Distânci a Média en tre
Fragmen tos (m)

Flor esta
18 .38 3,48
340

Classes
Campo
Pasta gem
7.759 ,36
28 .59 3,63
137
248

Tota l

Áre a ur bana
35 ,56
2

54 .631 ,16
727

29

13

29

0

71

0,57

0,18

0,43

0,00

-

58 ,73

72,77

118 ,19

17 ,78

82 ,86

12 .77 5,44
0,04

3.540 ,96
0,04

24 .88 5,76
0,04

9,60
25 ,96

-

191 ,45

315,0 3

138 ,07

72 ,11

189 ,9 2

Na Tabela 3.7 s ão apresentados os índic es c alculados para o mosaic o da pais agem
de entorno da área propos ta para a Unidade de Conservação Mata do Limoeiro. O
Índ ice de Forma obtido para a paisagem é de 1,77, indic ativo que a m aior parte dos
fragm entos do mos aico apres entam formas irregulares . No c aso des te índ ice,
quanto mais próximo de 1 es tiver o valor obtido, mais regulares ou mais circulares
s ão os fragmentos. Este índice é calculado de modo a repres entar a proporção
perím etro/área dos fragmentos. Segundo FORMAN & GODRON (1986) um
fragm ento c om forma c ircular ou quadrangular, apresenta uma área interna maior e
uma maior razão interior/borda, interagindo em menor intensidade com a matriz
c ircundante e es tando menos sujeito às ações do efeito de borda.
O índic e de Área Nuclear obtido para a paisagem do entorno da área proposta para
a UC Mata do Limoeiro é de 89,67%, sugerindo que uma alta percentagem dos
fragm entos da paisagem apresentaram área nuclear. Vale s alientar, entretanto , que
do total de fragmentos flores tais e c ampes tres presentes na pais agem (472)
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s omente 42 apresentam tamanho superior a 30 ha, o que s ugere que muitos
fragm entos apresentam pequena área total e nuclear. Considerando que a forma
majoritária dos fragmentos, c onforme m encionado anteriormente, tende a ser
irregula r, entende-se que provavelmente haja um relevante o efeito de borda em um
grande núm ero de fragmentos do mosaico avaliado. Dentre as cons equênc ias das
alterações em luminosidade, tem peratura, vento, etc., que derivam do efeito de
borda, enc ontram-s e o aumento na mortandade de árvores , favorec imento à
c oloniz aç ão de es pécies pioneiras e de espécies invasoras, como o aumento da
dens idade de cipós, provenien tes da matriz circ undante.
Os resultados obtidos para o Índic e de Proxim idade indic am um a relevante presenç a
de fragmentos da mesma class e nas viz inhanç as mais próximas . Cons iderando-s e
um raio de 200m foram verificou-se a ocorrência de vários fragmentos da mesma
c lass e nas viz inhanç as, ou s eja, foram observados muitos fragmentos do mesmo
tipo pró ximos entre s i. Ad ic ionalmente, pode-se inferir a partir do resultado do Índic e
de Similaridade obtido (19.964,99), que muitos dos fragmentos das classes
analisadas apresentaram em s ua viz inhanç a elem entos similares, sendo que no
c aso das formações florestais e c ampes tres, mostram-se propíc ios ao fluxo de
animais e dispersão entre fragmentos.
O Índic e de Dispersão e Justaposição obtido foi de 49,25% indicando que os
fragm entos das diversas classes tendem a s e distribuírem de maneira m ais
agregada na paisagem.
TABELA 3.7
INDICES DE FO RMA, ÁREA NUCLEAR, CONECTIV IDADE, DISP ERSÃO E JUSTAPOSIÇÃO DA
PAISAGEM DE ENTO RNO DA ÁREA P ROPOS TA PARA A UNIDADE DE CONSERV AÇÃO MATA
DO LIMOEIRO
Índices
Ín dice de Forma

Pais agem Res ultados
1,77

Ín dice de Área Nuclear (%)

89,67

Ín dice de Pro ximidade
Ín dice de Sim ilaridade

5.117 ,61
19.964 ,99

Índice de Dispersão e Justaposi ção (%)

49,25
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DES ENHO UCL-MA-BIO-01
USO DO SO LO E COBERTURA V EGETAL NO ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA P ARA A
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)
INS ERIR DES ENHO
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Descrição Quantitativa da Estrutura da Paisagem da Área Proposta para a
UC Mata do Limoeiro



Índices de Área, Dens idade e Tamanho

A área total da paisagem da área proposta para a UC Mata do Limoeiro, conforme
apres entado na Tabela 3.8, é de 2.097,04ha, sendo c ompos ta basicamente por três
c lass es de cobertura do solo: flores ta, c ampo e pastagem. As flores tas oc upam a
maior parte, totaliz ando 1.550,20ha, enquanto que as formaç ões c ampes tres cobrem
515,08 ha e as pas tagens 31,78ha.
Com relação ao núm ero de fragmentos obteve-se um total de 49, a maior parte (35)
c ompos tos por vegetaç ão campestre. Os tamanhos máximos e médios dos
fragm entos campestres foram de, respec tivamente, 121,00ha e 22,25ha.
A vegetação florestal dis tribu i-s e por 6 (s eis) fragmentos, sendo que des tes, um
apres enta o maior tamanho em toda a pais agem, de 1.529,20ha. Constitui-se,
portanto, em uma extens a e c ontínua formaç ão florestal dentro da área em foc o. Os
demais fragmentos florestais apresentaram áreas de: 0,60ha, 1,00ha, 1,72ha,
3,52ha e 14,16ha.
As pastagens oc orrem em 8 (oito) fragmentos, c om tamanhos máximos e médios de,
res pectivamente, 26,68ha e 7,86ha.
A dens idade de fragmentos por área para cada c lass e mostrou-se baixa, devido ao
pequeno número de fragmentos. Os campos apresentam o maior valor, de 1,66,
agregando portanto, o maior percentual de fragmentos em cada 100ha da paisagem .
TABELA 3.8
CARACTERÍSTICAS DE ÁREA, DENSIDADE E TAM ANHO DOS FRAGM ENTOS NA PAISAGEM
Tamanho
Médio de
Fr agme ntos
(ha)
309,9 2
22,25
7,86

Tama nho
Min.
(ha)

Tama nhoM áx .
(ha)

6
35
8

Densidade
de
Fr agme ntos
(PD)
0,28
1,66
0,38

0,60
0,04
0,04

1.529 ,20
121,00
26,68

49

2,33

340,0 3

0,04

1.529 ,00

Classes /
Paisa gem

Áre a
(ha)

No. de
Fr agme ntos
(NP)

Fl oresta
Cam po
Pasta gem
Total
Paisa gem

1.550 ,20
515,0 8
31,76
2.097 ,04

Na Figura 3 .9 enc ontra-s e apresentada a dis tribuiç ão dos fragmentos das diversas
c oberturas de s olo da área em es tudo, c onsiderando-se as class es de tamanho.
Nota-se que para as 2 (duas) c lasses de vegetaç ão nativa a maior conc entraç ão de
fragm entos ocorre na c lasse de 1,0 a 10ha, predominando, portanto pequenos
fragm entos. Os fragmentos com maior área nestas class es , anteriormente
menc ionados, são os únicos a apres entarem tamanho superior a 100ha.
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FIGURA 3 .9
NÚMERO DE FRA GMENTOS POR CLASSES DE TAMANHO
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Índice de Forma

O Índic e de Forma Médio para cada uma das class es da pais agem analis ada
encontra-se apres entado na Tabela 3.9. Os valores variaram entre 1,68, para os
c ampos e 2,02, para as florestas . Tais resultados indic am uma predominânc ia de
fragm entos com form as irregulares (não c ircular).
TABELA 3.9
INDICE DE FO RMA MÉDIO POR CLASS E
Classes / Pa isa gem
Fl oresta
Campo
Pasta gem
Total Pa isa gem

Índic e de Forma (SHAPE_M N)
2,02
1,68
1,73
1,73

A dis tribuição da mediana dos índices de forma dos diversos fragmentos por classes
de tamanho (baseadas na área dos fragmentos ) enc ontra-s e repres entada na Figura
3.10. Nota-se uma tendência ao aumento dos valores do índic e de forma c om o
tamanho, s endo que os fragmentos maiores que 100ha foram aqueles que
apres entaram um maior valor mediano des te índic e. Ess es dados s ugerem portanto,
uma tendência de que os fragmentos menores apresentam índices mais próximos a
1, condiç ão indicadora de formas menos irregulares , ou seja mais arredondadas,
enquanto que os fragmentos maiores mostram formas mais irregulares .
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Índice de Forma (Mediana)

FIGURA 3 .10
MEDIANA DOS ÍNDICES DE FORMA DOS DIV ERSOS FRAGM ENTOS , DIS TRIBUÍDOS EM
CLASSES DE TAMANHO
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Índices de Área Nuc lear

A área nuclear é um indicativo mais evidente s obre a qualidade de um determinado
fragm ento do que s ua área total, por estar relac ionada c om a forma e borda do
fragm ento (MCGARIGAL & MARKS, 2002). Na Tabela 3.10 são apresentados os
índ ices de área nuc lear por class e, para paisagem em foco. Nota-s e que no c as o
dos fragmentos florestais, o Índic e de Área Nuclear foi alto, de 92,73%. Valores
próximos a 100% indic am que os fragmentos s ão c ompos tos, majoritariamente, por
áreas nucleares, em funç ão dos respec tivos tam anhos , formas e larguras das
bordas. Vale salientar, que a Área Nuc lear total des ta classe é de 1.437,60ha. A
presença de um único fragmento com área de 1.529,20ha contribuiu para es tes
res ultados, indic ando que este está pouc o s usceptível às ações do efeito de borda.
TABELA 3 .10
INDICES DE ÁREA NUCLEAR
Clas ses /
Pais agem
Flores ta
Campo
Pastagem
Tota l Paisagem

Área
(ha)
1.550,20
515 ,0 8
31 ,76
2.097,04

Área Nuclear Tota l
- TCA (ha)
1.437 ,60
393,76
21,45
1.852 ,84

Índic e de Ár ea Nuclear Total TCAI (%)
92 ,73
78 ,44
67 ,53
88 ,35

Os c ampos apres entam o valor de 78,44% para o Índic e de Área Nuc lear e um
relevante total de Área Nuclear, 393,76ha. Ess es dados , também indic am baixa
s uceptibilidade ao efeito de bo rda para es ta parcela de fragmentos.
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Com relação aos fragm entos de cada uma das classes de cobertura do solo, nota-s e
na Figura 3.11 que todos os fragmentos florestais apresentam área nuclear. No c as o
da vegetação campestre, 11 fragmentos encontram-se desprovidos de área nuclear,
estando, portanto, totalmente sujeitos ao efeito de borda.
FIGURA 3 .11
ÁREA NUCLEAR NOS DIV ERSOS FRAGMENTOS
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Na Figura 3.12 é poss ível observar que a área nuclear passa a s er repres entativa
nos fragm entos a medida que s e tem um aumento da sua área total. Os fragmentos
muito pequenos , c om área inferior a 1ha encontram-s e desprovidos de área nuc lear
e aqueles da classe 1 a 10ha, apres entam área nuc lear bas tante reduz ida. Es tes
fragm entos es tão mais expos tos à m atriz c irc undante e às aç ões do efeito de borda.
Observa-se ainda que as m aiores áreas nucleares foram registradas em fragmentos
acima de 30ha.
Em bora os fragm entos com área s uperior a 30ha apresentem maiores áreas
nucleares , nota-se na Figura 3.13, que pouc os fragmentos apres entam medidas de
área nuclear s uperior a 30ha. A maior pa rte dos fragmentos com área nuc lear maior
que 30ha é campestre, em núm ero de 4 (quatro). No caso das flores tas somente o
grande fragmento apresenta uma área nuclear dessa ordem de grandeza.
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FIGURA 3 .12
MEDIANA DA ÁREA NUCLEAR DOS DIV ERSOS FRAGM ENTOS, DISTRIBUÍDOS EM CLASS ES
DE TAMANHO

FIGURA 3 .13
NÚMERO DE FRAGMENTOS COM ÁREA NUCLEAR SUPERIOR A 3 0 ha
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Índices de Prox im idade e Similaridade

As medidas da dis tânc ia média entre os fragmentos das diversas c lasses da
paisagem em foco apres entam valores entre 109,82m e 224,93m, respec tivamente
para os fragmentos campestres e florestais, conforme apres entado na Tabela 3.11.
A dis tânc ias mínimas e máximas obtidas para os fragmentos de flores ta s ão,
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res pectivamente, 40,00m e 743,24m. Para a vegetação cam pes tre as distânc ias
mínimas e máximas entre os fragmentos são de 44,72m e 329,85m.
TABELA 3 .11
INDICES DE P ROX IMIDADE E S IMILARIDADE
Classes /
Pais agem
Fl oresta
Campo
Pastagem
Tota l
Pais agem

Distânc ia Média e ntre
Fr agmentos (m)
224,93
109,82
164,83

Índic e de Similaridade
(SIM I_MN)
2.571,34
35 ,13
9.561,62

Distância
Mínima (m)
40,00
44,72
63,25

Distâ nc ia
Máxima (m)
743 ,24
329 ,85
424 ,26

132,90

1.901,05

40,00

743 ,24

No tocante à similaridade da vizinhança de c ada classe, nota-se que as pastagens
apres entam, em um raio de 200m, um grande número de fragmentos vizinhos do
mesmo tipo, s endo o maior valor de similaridade.
Dentre as formações naturais, o valo r do Índice de Similaridade é maior para as
flores tas (2.571,34) do que para os campos (35,13), denotando que a vizinhança da
c lass e florestal, em um raio de 200m é composta por um núm ero maior de
fragm entos similares. As florestas apresentam, portanto, grau de is olamento menor
e viz inhanç a c om maior favorecimento ao fluxo de animais e dispersão de
propágulos.
Observa-se pela Figura 3.14, que a m aior parte dos fragmentos apresentam-s e
próximos entre si, c om o predomínio de distâncias inferiores a 100m, entre os
fragm entos de uma mes ma c lass e. No caso da floresta, somente dois fragmentos
apres entam-s e mais is olados , um de área de 1,72ha, com distância ao fragmento
mais próximo de 325,57m , e um de 0 ,60ha, cuja distância foi de 743,23m .
Para a vegetação campestre a maior dis tânc ia observada foi para um fragmento de
área de 1,48ha (329,85m).
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FIGURA 3 .14
DISTÂNCIA ENTRE FR AGM ENTOS DAS DIVERSAS CLASSES
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Índice de Dis pers ão e Justapos iç ão

O Índic e de Dispersão e Justapos iç ão obtido foi maior para os fragmentos de
pastagem (95,41%), indic ando que es tes enc ontram-se mais dispersos na
paisagem, com distribuiç ão mais regular e em maior contato c om fragmentos de
outras class es (Tabela 3.12). O menor índice referiu-s e aos fragmentos de floresta.
Esse res ultado é um indicativo de uma tendência maior a agregação em uma
determinada área flores tal e m enor dispersão ao longo da paisagem.
TABELA 3 .12
INDICES DE DISPERSÃO E J USTAPOSIÇÃO
Classes / Paisa gem
Fl oresta
Cam po
Pasta gem
Paisagem

Índic e de Dis pers ão e Justa posição - IJI
(%)
49 ,38
63 ,82
95 ,41
64 ,04



Descrição Quantitativa da Estrutura da Pa isagem do Entorno da Área
Proposta para a UC Mata do Limoeiro



Índices de Área, Dens idade e Tamanho

O conhec im ento relativo ao entorno de uma unidade de c ons ervação é importante
no sentido de subs idiar a avaliaç ão do tipo de dinâmic a que s e pode esperar para os
remanesc entes naturais a serem pres ervados, considerando-s e a dispersão de
s ementes , fluxo de anim ais e permuta genética entre a área c ons ervada e s uas
Estudo Técnic o - Cr iação da Unidade de Conservação Mata do Limoeiro - Abril/ 2010, Pág. 67

DELPHI

UCL-RE-003

adjac ências , bem como poss íveis impac tos que poss am advir dos usos do solo no
entorno.
A carac teriz ação do entorno quanto à área, densidade e tamanho dos fragmentos
encontra-se apresentada na Tabela 3.13. O entorno da área propos ta para a
unidade de cons ervação foi considerada a partir de um raio de 10 km, totaliz ando-s e
52.674,92ha. A maior porção é ocupada por pas tagens (28.561,80ha), seguida por
formações flores tais (16.833,28ha), campos naturais (7.244,28ha) e áreas urbanas
(35,56ha).
O ambiente florestal congrega o maior número de fragmentos , 334 manchas,
s endoque as formações c ampes tres abarc am 102 fragmentos . A densidade de
fragm entos florestais é superior às demais classes, de 0,63, compreendendo, deste
modo, o maior percentual de fragm entos em c ada 100ha da paisagem.
As florestas representam a formação nativa com fragmento de maior tamanho, de
11.190,24ha, sendo o tamanho médio de 50,39ha. O maior fragm ento de vegetação
c ampes tre tem área de 3.540,96ha. O tamanho médio para esta formação é de
71,02ha.
TABELA 3 .13
CARACTERÍSTICAS DE ÁREA, DENSIDADE E TAM ANHO DOS FRAGM ENTOS NA PAISAGEM
DO ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATA DO
LIMOEIRO (raio de 10 km)

334
102
240

Densida de
de
Fr agmentos
(PD)
0,63
0,19
0,45

Tama nho
Mé dio de
Fr agme ntos
(ha)
50,39
71,02
119,00

35,56

2

0,00

52.67 4,92

678

1,28

o

Classes /
Paisa gem

Áre a
(ha)

N de
Fr agmentos
(NP)

Fl oresta
Cam po
Pasta gem
Área
Urbana
Total
Paisa gem

16.83 3,28
7.244 ,28
28.56 1,80

Tama nho
Min.
(ha)

Tama nhoM áx .
(ha)

0,04
0,04
0,04

11.19 0,24
3.540 ,96
22.58 0,76

17,78

9,60

25,96

77,69

0,04

22.58 0,76

Conforme pode ser obs ervado na Figura 3.15 obteve-s e uma m aior conc entração de
fragm entos na c lasse de tamanho de 1 a 10ha. Apenas trinta fragmentos
apres entam superfície de área superior a 100ha. Desse total, treze são
representantes do ambiente florestal, oito são relativos a formações campes tres e
nove são áreas de pas tagem.
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Número de Fragmentos

FIGURA 3 .15
NÚMERO DE FRAGM ENTOS POR CLASS ES DE TAMANHO – ENTORNO DA ÁREA P ROPOS TA
PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)
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Índices de Forma

O Índic e de Forma Médio para as diversas classes da pais agem do entorno da área
pretendida variou entre 1,69 (floresta) a 2,10 (campo), conforme mostrado na Tabela
3.14. A forma dos fragmentos de ocorrênc ia nessa pais agem mos trou-se, portanto,
predominantemente irregula r.
TABELA 3 .14
INDICE DE FORMA MÉDIO POR CLASSE - ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE
DE CONS ERVAÇÃO M ATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)
Classes / Paisagem
Fl ores ta
Campo
Pastagem
Área Urbana
Tota l Paisagem

Índic e de Forma (MSN)
1,69
2,10
1,78
1,88
1,77

Na Figura 3.16, que repres enta a distribuiç ão da mediana dos índic es de forma das
diversas manchas por class es de tam anho de fragmentos, obs erva-s e que os
fragm entos de áreas inferiores a 1ha apres entam os menores índices de forma, c om
valores próximos a 1, e, portanto, de forma menos irregular. Entre tanto, es tes
fragm entos tendem a apres entar pequena área nuclear, o que deve ser cons iderado,
para inferências relativas ao efeito de borda. Verific a-se uma tendênc ia ao aumento
do índic e de forma c om o tam anho, sendo que os fragmentos de superfície superior
a 100ha apres entam os maiores valores des te índic e. Estes fragmentos podem ser,
portanto, caracterizados c omo muito irregulares .
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FIGURA 3 .16
MEDIANA DOS ÍNDICES DE FORMA DOS DIV ERSOS FRAGM ENTOS , DIS TRIBUÍDOS EM
CLASS ES DE TAMANHO - ENTO RNO DA ÁREA PROPOS TA PARA A UNIDADE DE
CO NSERV AÇÃO MATA DO LIMO EIRO (r aio de 10 km)
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Índices de Área Nuc lear

Na Tabela 3.15 são apresentados os índices de área nuclear por c lass e, na
paisagem analisada. Nota-se que tanto as florestas, quanto os campos
apres entaram valores relativamente altos de área nuc lear, 86,58% e 85,91%,
res pectivamente. Portanto , grande perc entagem dos fragmentos florestais e
c ampes tres dessa paisagem apres entaram área nuclear. A Área Nuc lear tota l,
pouc o afetada pelo efeito de borda, des tas c lasses foi de 14.573,72ha para as
formações flores tais e 6.223,76ha para as áreas c ampes tres.
TABELA 3 .15
INDICES DE ÁREA NUCLEAR - ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE DE
CO NSERV AÇÃO MATA DO LIMO EIRO (r aio de 10 km)
Classes /
Pais agem
Fl ores ta
Campo
Pastagem
Área Urbana
Tota l Paisagem

Área
(ha)
16.833 ,28
7.244,28
28.561 ,80
35 ,56
52.674 ,92

Áre a Nuclear Tota l TCA (ha )
14.57 3,72
6.223 ,76
26.35 6,88
26,20
47.18 0,56

Índic e de Ár ea Nuc lear Total TCAI (%)
86 ,58
85 ,91
92 ,28
73 ,68
89 ,57

Verifica-s e pela Figura 3.17, que a maior parte dos fragmentos apresentam área
nuclear. No tocante à vegetação nativa, as exceç ões são 19 fragmentos de floresta
e 7 de c ampo.
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FIGURA 3 .17
ÁREA NUCLEAR NOS DIVERSOS FRAGMENTOS - ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)
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A Figura 3.18 apresenta a distribuiç ão da área nuc lear mediana dos diversos
fragm entos em classes de tamanho. Nota-se um aumento da área nuclear c om o
aumento do tamanho dos fragmentos e aus ência de área nuclear nos fragmentos
c om superfície infe rior a 1ha.
Os fragmentos das divers as c lasses com área nuc lear superior a 30ha enc ontram-s e
mostrados na Figura 3.19. No caso das flores tas, o maior número de fragmentos
dis tribui-s e nas classes de 30,1 a 40ha e na c lass e de área maior que 100ha.
Salienta-s e que da totalidade de fragmentos florestais (334) s omente 27 ou 8,08%
apres entam área nuclear s uperior a 30ha. Para os c ampos os maiores valores de
área nuc lear situam-s e na classe de tamanho superior a 100ha. Do total de
fragm entos desta c lass e (102), 11 ou 10,78% de têm área maior que 30ha.
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FIGURA 3 .18
MEDIANA DA ÁREA NUCLEAR DOS DIV ERSOS FRAGM ENTOS, DISTRIBUÍDOS EM CLASS ES
DE TAM ANHO - ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO
MATA DO LIMOEIRO (raio de 10 km)
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FIGURA 3 .19
NÚMERO DE FRAGMENTOS COM ÁREA NUCLEAR S UP ERIO R A 30 HA - ENTORNO DA ÁREA
PROPOSTA PARA A UNIDADE DE CO NSERV AÇÃO MATA DO LIMOEIRO (r aio de 10 km)
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Índices de Prox im idade e Similaridade

A distânc ia média entre os fragmentos das class es de vegetaç ão nativa da
paisagem do entorno da área proposta para a UC é de 191,37m para as manc has
flores tais e 312,11m para os campos. No c as o dos ambientes antrópic os esta
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dis tânc ia foi de 139,73m para as pastagens e 72,11m entre as áreas urbanas
(Tabela 3.16).
A dis tânc ia mínima para os fragmentos de flores ta, c ampo e pastagem é de 40,00 m.
As áreas urbanas apresentam dis tânc ia de 72,11m entre si. A dis tânc ia máxima é
apres entada por fragm entos campestres, 10.683,54m. Para a flores ta a dis tância
máxima verific ada é de 1.583,92m.
As form ações campestres apres entam índice de similaridade entre seus fragmentos
s uperior ao das áreas florestais . Portanto, essa tipologia fitofis ionômica enc ontra-s e
dis tribu ída em manc has vizinhas a fragmentos similares e funcionalmente
c onectados em relação á biota, em s ua maioria. Os res ultados desse índ ic e são
indicadores de que, na sua vizinhança, em um raio de 200m, são obs ervados
fragm entos campestres (similares) e flo restais (parcialmente similares).
Apesar de inferior ao valor obtido para as áreas campes tres, as flores tas também
apres entam um elevado índice de similaridade, o que indic a que, em s ua vizinhança,
num raio de 200m , são observados fragmentos florestais (s im ilares) e c am pes tres
(parc ialmente similares ). O grau de isolamento entre os fragmentos destas duas
c lass es , deste modo, é atenuado pela presenç a de vizinhanças que possibilitam o
fluxo de animais e dispersão entre os fragmentos.
TABELA 3 .16
INDICES DE PROX IMIDADE E SIM ILARIDADE – ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)

Fl oresta
Cam po

Distância M édia
entr e Fr agmentos
(m)
191 ,37
312 ,11

Pasta gem

139 ,73

Área Urbana
Total Pa isa gem

72,11
190 ,55

Classes / Paisa gem

Índice de
Similar ida de
(SIMI_MN)
5.855 ,20
73,555 ,86
7.065 ,71

Dist. Mín.
(m)

Dist. Má x.
(m)

40,00
40,00

1.583 ,92
10,68 3,54

40,00

840,00

34,19
16.451 ,59

72,11
40,00

72,11
10,68 3,54

A maior parte dos fragmentos da paisagem estudada enc ontraram -se próximos entre
s i e c onsequentem ente pouco isolados, conforme apres entado na Figura 3.20. Vale
s alientar, que os fragmentos m ais isolados de flores ta s ão fragmentos pequenos,
s endo que, nas c lass es de distâncias superiores a 700m, os fragmentos dess a
tipologia fito fis ionômica s e referem a áreas de tamanhos entre 1,42ha e 8,52ha. O
maior fragmento de floresta obs ervado (11.190,24ha) apresenta distânc ia m ínima a
outros fragmentos de flores ta de apenas 44,72m.
No c as o da vegetação c ampes tre o tamanho dos fragmentos mais isolados,
c ategorizados nas c lasses de dis tânc ias s uperiores a 700 m, varia entre 2,28ha e
4,00ha. O maior fragm ento de campo registrado (3.540,96ha) também apres entou
dis tânc ia mínima a outros fragmentos de mesma tipologia de apenas 44,72m.
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FIGURA 3 .20
DISTÂNCIA ENTR E FRAGMENTOS DAS DIVERS AS CLASS ES - ENTORNO DA ÁREA
PROPOSTA PARA A UNIDADE DE CO NSERV AÇÃO MATA DO LIMOEIRO (r aio de 10 km)
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Índices de Dispersão e J us taposição

O valor maior para o Índice de Dispers ão e Jus taposição, conforme apres entado na
Tabela 3.17, foi regis trado para a vegetação campestre (62,50%), ind ic ando que os
fragm entos des ta classe apres entam uma dis tribuição mais regular ao longo da
paisagem. Para as flores tas o valor deste índice é de 51,47%, o que demons tra uma
tendência a uma m aior agregação dos fragmentos dessa tipologia.
TABELA 3 .17
INDICES DE DISP ERSÃO E JUSTAPOSIÇÃO - ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO (ra io de 10 km)
Clas ses / Pa isa gem
Flores ta
Campo
Pastagem
Área Urb an a
Tota l Paisagem

Índice de Dispersã o e J ustapos içã o –IJ I
(%)
51,47
62,50
49,20
16,13
52,53

3.2.2 Unidades de Conservação Existentes no Entorno da Área Proposta para
a UC Mata do Limoeiro (raio de 10 km)
A reg ião da área propos ta para a Unidade de Conservação Mata do L imoeiro está
ins erida em área de atividades rurais. Entretanto, é rele vante destac ar a exis tência
de im portantes Unidades de Cons ervação entre os municípios de Itabira , Bom Jesus
do Amparo e Jabotic atubas , tais c omo a Área de Proteç ão Ambiental Federal Mo rro
da Pedreira e parte do Parque Nacional Serra do Cipó. Ressalta-se que um porção
do limite s ul da APA Morro da Pedreira enc ontra-s e inserida na área pretendida para
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a UC Mata do Limoeiro, c ujo limite orienta l margeia a Cordilheira do Es pinhaç o
Me rid ional.
A APA Morro da Pedreira fo i c riada pelo Governo Federal em 26 de janeiro de 1990,
tendo c omo objetivo a proteç ão do conjunto paisagístico da porç ão sul da Serra do
Es pinhaç o, os s ítios arqueológic os, o Morro da Pedreira, além da c obertura vegeta l,
da fauna e flora silvestre, bem c omo os mananc iais de importância fundamental para
os ecoss istemas do parque. A área de abrangência da APA é formada por um
c inturão com 66 mil hectares ao redor do PARNA Serra do Cipó, atingindo áreas dos
municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas, Conceição do Mato Dentro, Itambé
do Mato Dentro, Morro do Pilar, Taquaraç u de Minas , Itabira e Nova União.
A aprovaç ão do dec reto que criou o Parque Nacional da Serra do Cipó ocorreu em
25 de setembro de 1984. Des de então, o parque pas sou a oc upar uma área de
33.800 hec tares , envolvendo os municípios de Santana do Riacho, Jabotic atubas ,
Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar e Itab ira. Os principais motivos da
implantaç ão do parque s ão a proteção da fauna e flora, ass im com o a pres ervação
da beleza c ênica natural do lugar e proteger a bac ia de formação do rio Cipó, que dá
nome a s erra.
A existência dessas Unidades de Cons ervação reforça a vocaç ão turís tic a da região,
aliando o forte apelo do patrimônio histórico-c ultural ao potenc ial do c hamado
ecoturismo. O Desenho UCL-MA-BIO-02 apresenta a loc alização dess as UCs em
relaç ão à área de entorno de um raio de 10 Km.
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DES ENHO UCL-MA-BIO-02
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
INS ERIR DES ENHO
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3.2.3 Caracterização da F lora
No presente ítem é apresentada a carac teriz aç ão da flora da área proposta para a
UC Mata do L imoeiro, quanto aos seus atributos florís tic os , estruturais e, no tocante
às formaç ões florestais , fitoss oc iológicos .


Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos m etodológicos adotados nos es tudos da flora da área proposta
para a UC Mata do Limoeiro abrangeram, em uma primeira etapa, o plane jamento
da coleta de dados , através da verific ação da situação da área de estudos a partir de
imagens de satélite. Nas etapas seguintes foi realiz ada a obtenção de dados
s ecundários , a coleta de dados quali-quantitativos em campo, o process amento e
análise dos dados levantados e a c onsolidaç ão dos dados primários e secundários
obtidos .
A c ampanha de campo para coleta de dados foi realiz ada no período de 18 a 25 de
outubro de 2009. Durante essa cam panha, os diversos ambientes exis tentes foram
percorridos e caracterizados quanto aos aspectos ambientais, estruturais e
florístic as . Para tal, foi u tilizada uma planilha de caracterização es truturada,
c ongregando os principais elementos bióticos e de origem antrópica c omponentes
da pais agem. Os c arac teres c onsiderados c ompreenderam:





Verific aç ão do as pecto geral e das c ondições da vegetação mediante a
verificaç ão da presença ou ausência dos seguintes indicadores ambientais:
pas toreio (detectado pela pres ença de animais ou fezes); trilhas ; c ercas; marcas
de fogo; es pécies invasoras; tipo de uso.
Verific aç ão de as pec tos gerais da fisionomia, estrutura e composição florís tic a
em um perímetro de 50 m do ponto de obs ervação.
Compos ição da Flora.

Os pontos de caracteriz ação realizados na área proposta para a UC Ma ta do
Limoeiro são lis tados na Tabela 3.18 e loc alizados no Desenho UCL-MA-BIO-03, a
s eguir.
Para os remanesc entes florestais de Floresta Es tacional Semidec idual em estágio
médio/avançado de regeneração, foram coletados dados florís tic os e es truturais
quali-quantitativos, c om a realiz aç ão de parc elas amostrais. Estas parc elas tiveram
tamanho de 300m 2 (50m x 6m) e foram delimitadas com utilização de trena e
búss ola. Dentro de c ada parc ela foi es timada a altura total e medido o perím etro de
tronc o de todo indivíduo arbóreo, dentro do c ritério de inclus ão adotado, ou s eja,
c ircunferênc ia à altura do peito – CAP ≥ 15cm. As c oordenadas geográfic as para
c ada unidade amostral foram registradas em ponto inic ial e final da parcela, s endo
mostradas na Tabela 3.19, a s eguir e representadas no Desenho UCL-MA-BIO-03.
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TABELA 3 .18
PONTOS DE CARACTERIZAÇÃO REALIZADOS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Códigos

Coor de na das Ge ogr áficas (UTM 23k)

Fitofisionom ia s/Ambie ntes

FL – 01
FL – 02

660.0 32 E / 7.83 1.752 N
660.5 80 E / 7 .832.8 11 N

Mata de Can dei a
Mata de Can dei a

FL – 03

661.9 72 E / 7 .834.1 70 N

Mata de Can dei a

FL – 04

660.5 71 E / 7 .832.8 45 N

Mata de Can dei a

FL – 05
FL – 06

662.8 53 E / 7 .834251 N
664.6 71 E / 7 .833.2 95 N

Áreas Úmidas
Áreas Úmidas

FL – 07

663.0 73 E / 7 .834.1 44 N

Áreas Úmidas

FL – 08

660.1 35 E / 7 .832.1 81 N

Pasta gem

FL – 09
FL – 10

663.6 20 E / 7 .835.2 17 N
662.3 79 E / 7 .832.0 03 N

Pasta gem
Pasta gem

TABELA 3 .19
PARCELAS AMOS TRAIS REALIZADAS NA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Coordenadas Ge ográfic as dos Trechos (UTM)
Início

Final

Códigos
Parce las

E

N

E

N

PAR -01

662.5 44

7.831 .421

662 .539

7.831.376

PAR -02

662.7 70

7.831 61 5

662 .743

7.831.626

PAR -03

661.8 80

7.834 .239

661 .854

7.834.272

PAR -04

662.0 93

7.835 .700

662 .055

7.835.720

PAR -05

660.6 11

7.834 .657

660 .650

7.834.673

PAR -06

660.7 24

7.834 .718

660 .750

7.834.739

PAR -07

663.5 86

7.834 .925

663 .595

7.834.978

PAR -08

664.7 46

7.832 .796

664 .713

7.832.823

Fitofis ionomia s/Am bientes
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
Fl ores ta Estaci onal Semidecidual
em está gio médio/a va nçad o de
regeneração
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Os dados obtidos nas parcelas foram tabulados e proc essados . Os parâmetros
estruturais fitoss oc iológic os c onsiderados, foram aqueles comum ente utilizados em
levan tamentos flores tais (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), calculados
pelo programa livre FITOPAC (SHEPHERD, 1995). São os s eguintes: Freqüência
Relativa (FR), Densidade Relativa (DR), Dominância Relativa (DoR), Índ ic e de Valor
de Importânc ia (IVI), Índic e de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Índic e de
Diversidade de Sim ps on (D) e Índice de Equitatividade de Pielou (E’). Es tes
parâmetros são representados por:
FR = (FAi / ∑ FAtotal ) x 100
DR = (n i / N) x 100
DoR = (ABi / ∑ ABI) x 100
IVI = FR + DR + DoR
H’ = -  (ni / n t ) x (ln (n i / nt))
D = (ni / n t) x ((n i - 1 / (nt - 1))
E’ = (H’ / ln (S))
Onde:
FAi = freqüênc ia abs oluta da espécie i;
FAtotal = freqüência abs oluta de todas as es pécies;
n i = número de indivíduos da espécie i;
N = número total de indivíduos;
AB i = área bas al da espécie i;
AB I = área basal tota l de cada espéc ie amostrada;
n t = número total de ind ivíduos;
In = logarítm o neperiano;
E = Equitatividade de Pielou
S = número de espéc ies amos tradas .
Os aspec tos da estrutura vertical e horiz ontal, bem com o aspec tos florísticos da
vegetaç ão florestal na área propos ta para a Unidade de Conservaç ão Mata do
Limoeiro foram inves tigados em gráficos de distribuição de indivíduos em class es de
altura e diâmetro (CAP). Também foram efetuados gráfic os da distribuiç ão das
espécies e indivíduos em famílias botânic as . Para cada es pécie am ostrada foram
destacadas as alturas máximas (HMáx.) e m ínimas (HMin.) obs ervadas.
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DES ENHO UCL-MA-BIO-03
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA FAUNA E FLO RA
INS ERIR DES ENHO
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O material botânic o não prontamente identificado foi coletado, prens ado e sec ado
para posterior identificação em laboratório. Essa identificação foi realiz ada através
de cons ultas a bibliografia especializ ada e ao Herbário UFPO (Un iversidade Federal
de Ouro Preto), conforme nec essário. Vale mencionar, que não houve inc orporação
de material botânic o ao herbário, tendo em vis ta a não oc orrênc ia de material fértil
na amostragem realiz ada.
A lis tagem de es péc ies botânicas identific adas foi alvo de chec agem junto à
bibliografia existente relativa às espéc ies brasileiras ameaçadas de extinç ão (MMA,
2008) e às espéc ies ameaç adas de extinção no estado de Minas Gerais
(BIODIVERSITAS, 2007).
O proc essamento de informações cartográficas foi realiz ado por equipe de
geoprocess amento da Delphi, tendo resultado em mapeamento e quantificação
detalhada dos dive rs os ambientes oc orrentes na área de estudos.


Aspectos Fitogeográficos Regionais

A área propos ta para a UC Mata do Limoeiro es tá localiz ada em uma região inserida
fitogeogra fic amente no bioma Mata Atlântic a, em área de contato com enclaves do
bioma Cerrado (IBGE, 1993; R IZZINI, 1979).
Esta região vem, há décadas , sofrendo profundas modific aç ões ambientais
dec orrentes , princ ipalmente, de um intens o process o de atividades extrativas
minerais, que persis te até os dias de hoje. Em um passado mais recente, as
atividades de desmatamento para produç ão de carvão difundiram-s e pela região,
visando principalmente o fomento a indús trias s iderúrgicas, além do estabelecimento
de atividades agropecuárias de pequena escala.
A soma destas atividades vem transformando a paisagem , conferindo-lhe um
panorama m osaicado, onde as formações vegetais nativas se reduz em a fragmentos
mesc lados no domínio de áreas abertas de pastagem e áreas expostas de lavras
e/ou rec ompos tas, que testemunham antigas explorações.
Os fragmentos vegetacionais mais signific ativos corres pondem a unidades de
c onservaç ão públic as ou particulares, via de regra exigidas c om o compens aç ão pelo
poder público quando do lic enciamento am biental, bem c omo a remanesc entes
pos ic ionados em z onas de baixo in teres se ec onômico e cujo acess o é dificultado
pela fa lta de vias ou pelo modelado do relevo. Estas áreas são as grandes
res pons áveis no salvaguardo da flora reg ional, permitindo que seja preservada a
biodiversidade, a lbergando es pécimes endêmicas, raras e ameaçadas de extinç ão.


Diagnóstico da Flora da Área Proposta para a UC Mata do Limoeiro

A área proposta para a UC Mata do Limoeiro, de acordo com os quantitativos
detalhados, com preende superfície total de 2.097,04ha. Conforme apres entado na
Tabela 3.20 e no Desenho UCL-MA-BIO-04, predominam formaç ões florestais ,
princ ipalm ente a Floresta Es tac ional Semidecidual em es tágio médio/avançado de
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regeneraç ão, que oc upa 1.550,20ha, c onforme apresentado.
As demais formações vegetais c ongregam áreas menores , como por exemplo a
Ma ta de Candeia com s uperfíc ie de apenas 91,54ha. Os Am bientes Úmidos
formados por brejos e vegetaç ão aluvial totaliz am 56,45ha. O ambiente de
pastagem, pasto limpo e sujo, c obre área de 487,39ha, as instalações rurais , 8,14ha
e o reflorestamento c om Cedro Australiano, 25,80ha.
TABELA 3 .20
CLASS E DE USO DO SO LO E COBERTURA VEGETA L OCORRENTES NA ÁREA PROPOSTA
PARA A UC MATA DO LIMO EIRO
Classe de Us o do Solo Cobertura Ve getal
Fl oresta Estacional Semide cid ual em estágio médio e avan çad o de reg en eração
Fl oresta Estaci onal Semidecidual em está gio ini cial d e regenera ção
Mata de Candeira
Área de Va rzea
Pasto Sujo
Pasto Lim po
Reflorestamento com Cedro Australiano
Área Degra dada
Instala çõ es rurais
Área de Culti vo
TOTAL

Área
(ha)
141 4,68
9,03
91 ,54
56 ,45
197 ,6 6
289 ,7 2
25 ,80
1,42
8,14
2,39
209 6,86

Com relação à c ompos ição florística, foi regis trado um total de 154 espéc ies
vegetais, pertencentes a 47 famílias botânicas, distribuídas nos diversos ambientes
de oc orrênc ia na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro, c onforme apresentado
na Tabela 3.21.
Salienta-s e que, do tota l de espéc ies identific adas 03 (três) estão presentes na
Revis ão das Listas das Espéc ies da Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção do
Es tado de Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2007) e na Lista Oficial das Es péc ies da
Flora Brasileira Ameaçadas de Extinç ão (MMA, 2008). São elas: Dalbergia nigra
(jacarandá-caviúna), M elanoxylum brauna (braúna-preta) e Dicksonia sello wiana
(samambaiuçu), todas enquadradas na c ategoria vulnerá vel.
Destac a-s e também a ocorrência das s eguintes espéc ies de importância econômicoecológica: Aechmea bromeliifolia (bromélia); Astronium grav eolens (gonç alo-alves );
As pidosperma parvifolium (guatambu); Cariniana legalis (jequitibá); Eremanthus
ery thropappus (candeia); Epiphy llum s p. (cactácea); Lecy this lurida (sapucaiú);
Plathymenia foliolosa (vinhátic o) e Tabebuia c hrys othrica (ipê-amarelo).
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DES ENHO UCL-MA-BIO-04
MAPA DE USO DO SO LO E COBERTURA VEGETAL DA ÁREA PROPOSTA PARA A UNIDADE
DE CONSERV AÇÃO DA MATA DO LIMOEIRO
INS ERIR DES ENHO
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TABELA 3 .21
RELAÇÃO DAS ESPÉCIES V EG ETAIS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA
DO LIMOEIRO
Família Botâ nica
Espéc ie Ve geta l
Anacardia ce ae
Astronium g ra ve olens
Anacardia ce ae
Mangi fera indica
Anacardia ce ae
Tapirira g uia nensi s
Anacardia ce ae
Tapiri ra ob tusa
An nonaceae
Anno na cacans
An nonaceae
Gua tteria au stralis
An nonaceae
Guatteri a villosi ssima
An nonaceae
Rollinea emarginata
An nonaceae
Xylopi a aromatica
An nonaceae
Xylopi a b rasiliensis
An nonaceae
Xylopia sericea
Apocyna cea e
Aspid osperma p arvifolium
Apocyna cea e
Him atanthu s lanci folius
Aquifolia ceae
llex sp .
Araliace ae
Didymopana x m orototoni
Arecaceae
Acro comia a cul ea ta
Asteraceae
Baccha ris dracunculii foli a
Asteraceae
Eremanthu s erythro pappus
Asteraceae
Erem anthu s incanu s
Asteraceae
Lychnop ho ra sp.
Asteraceae
Piptoca rp ha macrop od a
Asteraceae
Piptoca rp ha rotun difl ora
Asteraceae
Vernona nthura di fu sa
Asteraceae
Vernonan thura di scolo r
Asteraceae
Vern onia pol yan the s
Asteraceae
Vernonia scorpioid es
Bignonia cea e
Jacaranda macrantha
Bignonia cea e
Tab eb uia chrysothri ca
Bignonia cea e
Tab ernae omontana fluxioi foli a
Bignonia cea e
Sparatho sperm a l eu ca nthum
Boragina ce ae
Cordia sello wia na
Boragina ce ae
Cordia sp.
Bromeliacea e
Aechmea b romeliifolia
Burseracea e
Protium heptaph yllum
Cactaceae
Epiph yllum sp.
Cecropia ce ae
Cecropia holol euca
Chrysobala na ceae
Hirtell a sp.
Chrysobala na ceae
Lica nia ni tid a
Clusiaceae
Vismia guian en si s
Cype raceae
Rhynchospo ra exal tata
Erica ce ae
Gayl u ssaci a sp.
Dicksoni aceae
Dicksoni a sellowian a

Nome Popular
Gon çal o-al ves
Mangueira
Pau-pombo
Pau-pombo
Arati cum
Em bira
Embira-pilosa
Arati cum-mirim
Pim enta-de -maca co
Pindaíba
Pinda íba-ve rm elha
Gua tam bu

Mandi oq ueiro
Macaúba
Ale crim
Candeia
Candei ão
Arnica
Pau-fumo
Pau-fumo
Vassou rão
Assa-peixe
Ja ca ran dá
Ipê-amarelo
Canjerana
Chá-d e-bru ge
Bromélia
Ames cla
Cactácea
Embaúba

Pau-de-l acre
Capim-na valha
Samambaiuçú

Habitus
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbusti vo
Arbó reo
Arvo reta
Arbusti vo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arvo reta
Arbusti vo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Herbáce o
Arbó reo
Herbáce o
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Arbó reo
Herbáce o
Arbusti vo
Arbó reo

Ambiente
FES MA; MC
IR
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FESMA; P
P
MC
MC
MC
FES MA
MC
FES MA
FES MA
P
AU; P
FES MA
FESMA; P
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
FESMA; P
FES MA
FES MA
FES MA
FES MA
MC
FES MA
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TABELA 3 .21
RELAÇÃO DAS ESPÉCIES V EG ETAIS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA
DO LIMOEIRO
Contin ua ção
Família Botâ nica
Espéc ie Ve getal
Nome Popular
Habitus
Ambiente
Eryth ro xyl aceae
Erythroxylum pell eteri anum
Cocã o
Arbó reo
FES MA
Eryth ro xyl aceae
Erythroxylum sp.
Arbó reo
FES MA
Euphorbi aceae
Croton urucurana
Sangra d 'água
Arbó reo
FES MA; AU
Euphorbi aceae
Hyeronima alchorneoides
Sangue-de-b oi
Arbó reo
FES MA
Euphorbi aceae
Mab ea fi stulifera
Canudo-de-pito
Arbó reo
FES MA
Euphorbi aceae
Maprounea guianensi s
Vaqui nha
Arbó reo
FES MA
Euphorbi aceae
Sapium gl andula tum
Lei teiro
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Anad enan the ra colub rina
Angico-bran co
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Anad enan the ra pereg rina
An gico-vermelho
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Apulei a l eio ca rpa
Garapa
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Bauhi nia forticata
Pata-d e-va ca
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Cassi a ferrugi nea
Cana fís tula
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Centrolob ium tomento sum
Ti piri
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Copai fera lan gsdorffii
Pau d'óleo
Arbó reo FES MA; MC
Faba ce ae
Dalb ergia frutescens
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Dalb ergia nigra
Jacarandá-caviún a
Arbó reo
FES MA; AU
Faba ce ae
Erythrina sp .
Mulun gu
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Inga cylindri ca
In gá
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Inga sessili s
In gá
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Lon chocarpu s guilleminianus
Pau-de-can zil
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Machaerium aculeatum
Ja ca ran dá-de-espinh o Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Machaerium b rasilie nse
Pau-sangue
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Machaerium sti pi tatum
Farinha-seca
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Machae rium villo sum
Ja ca ran dá-pard o
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Melan oxylum b raun a
Braúna
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Peltophorum dub ium
Cana fís tula
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Pipta de nia g onoa can th a
Pau-j acaré
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Plathymenia foli olo sa
Vinhático
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Platypodium elegan s
Jacarandá-branco
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Sclerolob ium rug osum
An gá -louro
Arbó reo
FES MA
Faba ce ae
Swartzia acu ti foli a
Saco-d e-bode
Arbó reo
FES MA
Fl acourti aceae
Case aria decan dra
Guaçatu ng a
Arbó reo
FES MA
Fl acourti aceae
Case aria go ssyosperma
Pau-de-espe to
Arbó reo
FES MA
Fl acourti aceae
Case aria la syophylla
Cambroé
Arbó reo
FES MA
Fl acourti aceae
Case aria syl vestri s
Guaçato ng a
Arbó reo
FESMA; P
Labi atae
Hypti dendron asperrimum
Maria -m ole
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Cryp to ch ari a m oschata
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Nectan dra oppositifoli a
Canela
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Nectandra pub erula
Canela -amarela
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Oco tea corymb osa
Canela
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Oco tea la xa
Canela
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Oco tea p ub erula
Canela-p ard a
Arbó reo
FES MA
Laurace ae
Persea america na
Canela
Arbó reo
P
Laurace ae
Persea grati ssima
Ab acateiro
Arbó reo
IR
Lecythi da ce ae
Cariniana le galis
Jequi tibá
Arbó reo
FES MA
Lecythi da ce ae
Le cythi s lurida
Sapucaiú
Arbó reo
FES MA
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TABELA 3 .21
RELAÇÃO DAS ESPÉCIES V EG ETAIS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA
DO LIMOEIRO
Contin ua ção
Família Botâ nica
Espéc ie Ve getal
Nome Popular
Habitus
Ambiente
Malpig hia ce ae
Byrso nima fonse ca e
Arbó reo
FES MA
Malvaceae
Sida carpi nifolia
Vassourinha
Arbusti vo
P; MC
Melastomataceae
Miconia sp1
Arbó reo
FES MA
Melastomataceae
Miconia sp2
Arbusti vo
FES MA
Melastomataceae
Miconia the ezans
Arbó reo
FES MA
Melastomataceae
Tib ouchina can dolleana
Quaresm eira
Arbó reo
FES MA
Melia ceae
Cab ralea canjerana
Canjerana
Arbó reo
FES MA
Melia ceae
Guarea macrophylla
Marin hei rão
Arbó reo
FES MA
Melia ceae
Toona cili ata
Cedro -a ustraliano
Arbó reo
PC
Melia ceae
Trichilia palli da
Arbó reo
FES MA
Monim iaceae
Siparuna guia ne nsi s
Negamina
Arbó reo
FES MA; AU
Mora ce ae
Fi cu s m exiae
Figuei ra
Arbó reo
FES MA
Mora ce ae
Soro ce a b onpla ndii
Folha-de-se rra
Arbó reo
FES MA
Musaceae
Musa paradi sia ca
Bana neira
Arbó reo
IR
Myrsin acea e
Ardisia an gu stifolia
Arbó reo
FES MA
Myrsin acea e
Rapanea g uianensi s
Capororoca
Arbó reo MC; FES MA
Myrtace ae
Campomanesia sp .
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Euge nia glazi ovi ana
Guamirim
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Euge nia in vol ucrata
Cerejeira -do-mato
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Gomidesi a sp.
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia am azoni ca
Cambuí-ve rmelho
Arbó reo FES MA; MC
Myrtace ae
Myrcia fallax
Guamirim
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia ob scura
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia rostra ta
Guam irim-da-folha -fina Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia ru fula
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia sp1
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcia splendens
Guamirim
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrcie ugenia m iersiana
Guamirim
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrtaceae 1
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Myrtaceae 2
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Siphoneu ge na sp .
Arbó reo
FES MA
Myrtace ae
Psidium gua ya va
Goia beira
Arbó reo
IR; AU
Não Identi ficada
NI 1
Arbó reo
FES MA
Não Identi ficada
NI 2
Arbó reo
FES MA
Não Identi ficada
NI 3
Arbó reo
FES MA
Não Identi ficada
NI 4
Arbó reo
FES MA
Não Identi ficada
NI 5
Arbó reo
FES MA
Ochnaceae
Ouratea ten ui folia
Arbó reo
FES MA
Piperaceae
Piper arb oreum
Ja borandi
Arbó reo
FES MA
Piperaceae
Piper aduncum
Ja borandi
Arbusti vo
FES MA
Poaceae
Brachia ria sp .
Braq uiári a
Herbáce o
P
Poaceae
Andropo gron b icornis
Capim-rab o-de-bu rro Herbáce o
AU; P
Poaceae
Melini s minu tiflora
Capim-meloso
Herbáce o
MC; P
Pteri daceae
Adian tum cf. sub cordatum
Avencão
Herbáce o
FES MA
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TABELA 3 .21
RELAÇÃO DAS ESPÉCIES V EG ETAIS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA
DO LIMOEIRO
Contin ua ção
Família Botâ nica
Espéc ie Ve getal
Nome Popular
Habitus
Ambiente
Rubiaceae
Amaioua gui ane nsis
Marmelo
Arbó reo
FES MA
Rubiaceae
Amaioua i ntermedi a
Arbó reo
FES MA
Rubiaceae
Bathysa australi s
Pau-Abóbora
Arbó reo
FES MA
Rubiaceae
Coccosypselum sp
Herbáce o
FES MA
Rubiaceae
Cordie ria elli pti ca
Arbó reo
FES MA
Rubiaceae
Psych otria vellosiana
Arbó reo
FES MA
Rubiaceae
Psych otria villo sa
Herbáce o
FES MA
Ruta ce ae
Horti a arb orea
Para tu do
Arbó reo
FES MA
Sapin da cea e
Alloph ylu s edulis
Baga -de -morceg o
Arbó reo
FES MA
Sapin da cea e
Cupani a emargi na ta
Cam boatá
Arbó reo
FES MA
Sapin da cea e
Cupani a ob longifolia
Cam boatá
Arbó reo
FES MA
Sapin da cea e
Cupani a ve rnallis
Cam boatá
Arbó reo
FES MA
Sapin da cea e
Matayb a el aeagn oid es
Pau-pombo
Arbó reo
FES MA
Ruta ce ae
Zan thoxyllum rhoi foli um
Mamica-de-po rca
Arbó reo
FES MA
Solan aceae
Solanum pali na canthum
Arreben ta-ca val o
Arbusti vo
P
Solan aceae
Solan um lyco carpum
Lob eira
Arbusti vo
P
Tilia ceae
Luehea grandi flora
Açoita -ca valo
Arbó reo
FES MA
Typhaceae
Typ ha angu sti folia
Tabo a
Herbáce o
AU
Verbena ceae
Verb enaceae 1
Arbó reo
FES MA
Verbena ceae
Starchyta ph eta glab ra
Gervã o-roxo
Arbusti vo
MC
Vochysia ce ae
Voch ysia tucanorum
Pau-de-tucano
Arbó reo
FES MA
Zi ngiberaceae
Hedychium coronarium
Lírio-do-brejo
Herbáce o
AU
LEGENDA: FESMA – Fl oresta Estaci onal S em ideci dual está gio m édio /avançad o de reg eneraçã o; MC =
Mata de Candei a; AU – Am bie ntes Úm idos; P – P astagem ; IR – Instala ções Ru rais.

Apresenta-s e a seguir a c arac terização dos divers os ambientes de ocorrênc ia na
área propos ta para a UC Mata do Limoeiro.


Flores ta Estacional Semidec idual

As flores tas es tacionais s emideciduais s ão amplamente distribu ídas em Minas
Gerais. Apres entam entre s eus as pectos fisionômic o-es truturais, dos sel superior
c om altura entre 4 (quatro) e 25 metros, com árvores emergentes c hegando aos 40
metros e s ub-bos que denso. Es tas matas apresentam deciduidade intermediária
(20-70%), durante as épocas frias e secas. Outra característica marcante é a menor
dens idade de epífitas e samambaiuçus, quando c omparada c om as flores tas
ombrófilas (OLIVEIRA-FILHO et. al, 2000).
A Flores ta Estacional Semidec idual é representada na área em foc o
majoritariam ente pela fitofisionom ia em estágio médio/avançado de regeneraç ão.
Es ta denominaç ão foi realizada segundo a classificação fisionômico-ecológica da
Resolução CONAMA 392, de 25 de junho de 2007, e teve como base o fato de que,
embora esta formação apresente indivíduos nativos de maior porte, esses não são
numerosos. Adicionalmente, as espéc ies de maior ocorrência e importância
amos tradas mesc lam altas densidades da es péc ie pioneira Mabea fistulifera
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(canudo-de-pito), c om es péc ies c omuns aos estágios avançados de regeneraç ão,
tais c omo, Dalbergia nigra (jac arandá-c aviúna) e Machaerium v illosum (jac arandá).
Os res ultados da análise fitoss oc iológic a da Floresta Estac ional Semidecidual em
estágio médio/avanç ado de regeneração da área em estudo encontram-se dispos tos
na Tabela 3.22. Foi amostrado um total de 417 indivíduos arbóreos, 35 dos quais
representados por indivíduos mortos, pertenc entes a 31 fam ílias botânicas e 81
espécies vegetais.
O índic e de diversidade de Shannon (H´) obtido foi de 3,885 na ts /ind e o de
equitatividade (E) de 0,881. Este valor de índ ice de diversidade é considerado alto e
dentro daquele esperado para flores tas tropicais do domínio Atlântic o, que
c ompreendem valores entre 3,10 a 4,00 (MARTINS, 1991).
Do total das espéc ies vegetais inventariadas 4 (quatro) obtiveram IVI superior a 10.
A primeira posiç ão em Índice de Valor de Im portância (IVI) foi ocupada pelo grupo
de indivíduos mortos , tendo apresentado altos valo res de dominância e dens idade
relativas. De acordo com Cavassan et. al. (1984) a importância dos indivíduos
mortos parece s er um fato normal em flores tas tropic ais, e pode estar relacionado
tanto aos efeitos de fenômenos naturais , c omo a interferências antrópic as . Nas
áreas avaliadas , os fenômenos naturais parec em ter uma maior influênc ia para a
mortalidade observada, c onsiderando que, apes ar de terem sido obs ervadas
interferências hum anas, expres sas pela presenç a de marc as de c orte seletivo e
pastoreio no entorno, ocorrem em baixa intensidade e em poucos locais.
A es pécie pioneira Mabea fistulifera (c anudo-de-pito) des pontou-s e na segunda
posiç ão em IVI, tendo apres entado alto valor de densidade relativa. Na terceira
posiç ão em IVI des tacou-se a es péc ie My rc ia fallax (guamirim).
A es pécie ameaç ada de extinção Dalbergia nigra (jacarandá-caviúna) deteve a
quarta posição em IVI, apres entando um grande núm ero de indivíduos e alto valor
de densidade relativa. Um a outra espéc ie ameaçada de extinç ão ocorrente na
amos tragem c onstituiu Melanox ylon brauna (braúna), que oc upou a 21a pos ição em
IVI e teve 6 (s eis ) indivíduos amos trados.
As espéc ies de importância econômico-ecológica apresentaram a s eguinte situação
na amostragem realizada: Cariniana legalis (jequitibá) apresentou-se na 22 a posiç ão,
c om 4 (quatro) indivíduos amos trados; Tabebuia chrysothric a (ipê-amarelo), 33 a
posiç ão e 4 (quatro) indivíduos e As tronium graveolens (gonçalo-alves), 36a posição
e 3 (três) indivíduos na amostragem.
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TABELA 3 .22
PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓ GICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS NA FLORESTA
ESTACIONAL S EM IDECIDUAL EM ESTÁGIO M ÉDIO /AVANÇADO DE REGENERAÇÃO
N°
1

Es pécies Ve ge ta is
Mortos

N
35

FR
4,68

DR
8,39

DoR
9,75

IVI
22,82

H. M áx .
3,0

H. Mín.
12 ,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Mab ea fi stulifera
Myrcia fallax
Dalb ergia nigra
Machae rium villo sum
Case aria la syophylla
Xylopia sericea
Myrcia amazonica
Dalb ergia fru tesce ns
Cupania ve rnallis
Platypodium elegans
Lue hea grandi flora
Trichilia palli da
Nectan dra oppositi foli a
Apulei a l eio ca rpa
Guatteri a vill osi ssima
Tapirira g uia nensi s
Oco tea la xa
Cordia sello wia na
Pipta de nia g onoa can th a
Melan oxylum b raun a
Cariniana le gali s
Myrcia sple ndens
Copai fera lan gsdorffii
Machaerium b rasilie nse
Casearia syl ve stri s
Siparuna guia ne nsi s
Hypti dendron a sperrimum
Myrcia ob scura
Matayb a el ea gnoides
Myrcia rostra ta
Fi cu s mexia e
Tab eb uia chrysothri ca
Lica nia ni tid a
Hieronyma alchorneoides
Astro nium gra ve olens
Amaioua gui ane nsis
Acro comia a cul ea ta
Cassi a ferrugi nea
Anad enan the ra colub rina
Guarea macrophylla

30
19
20
11
20
16
16
11
11
9
10
12
9
4
8
6
6
5
5
6
4
7
5
5
5
7
2
6
3
7
3
4
4
6
3
3
1
2
2
3

1,75
3,51
3,51
2,34
2,34
2,34
1,17
0,58
1,75
1,75
2,92
2,34
1,75
1,75
1,17
2,92
1,17
1,75
1,75
2,34
1,75
2,34
1,17
1,75
1,75
2,34
1,17
1,75
1,17
1,17
0,58
1,17
1,75
1,17
1,17
1,75
0,58
1,17
0,58
0,58

7,19
4,56
4,80
2,64
4,80
3,84
3,84
2,64
2,64
2,16
2,40
2,88
2,16
0,96
1,92
1,44
1,44
1,20
1,20
1,44
0,96
1,68
1,20
1,20
1,20
1,68
0,48
1,44
0,72
1,68
0,72
0,96
0,96
1,44
0,72
0,72
0,24
0,48
0,48
0,72

6,06
4,60
2,06
4,21
1,50
2,32
3,45
4,86
3,34
3,69
1,73
1,63
2,58
3,12
2,26
0,82
2,39
2,04
2,00
1,13
2,16
0,72
2,20
1,52
1,36
0,29
2,32
0,57
1,81
0,66
2,15
1,19
0,34
0,38
0,90
0,22
1,63
0,80
1,19
0,87

15,01
12,66
10,37
9,19
8,64
8,50
8,45
8,08
7,73
7,60
7,06
6,85
6,49
5,83
5,35
5,18
5,00
4,99
4,95
4,91
4,87
4,74
4,57
4,47
4,31
4,30
3,97
3,76
3,70
3,51
3,46
3,32
3,05
2,99
2,79
2,69
2,46
2,45
2,25
2,17

5,0
5,0
4,0
6,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
4,5
6,0
4,0
6,0
5,0
8,0
5,0
4,0
7,0
3,0
4,5
8,0
4,0
8,0
4,0
11 ,0
5,0
6,0
5,0
9,0
5,0
11 ,0
9,0
12 ,0
8,0

14 ,0
18 ,0
11 ,0
20 ,0
10 ,0
18 ,0
15 ,0
18 ,0
15 ,0
13 ,0
11 ,0
11 ,0
18 ,0
12 ,0
11 ,0
12 ,0
14 ,0
11 ,0
20 ,0
10 ,0
15 ,0
10 ,0
14 ,0
15 ,0
9,0
5,0
11 ,0
9,0
19 ,0
7,5
17 ,0
11 ,0
12 ,0
9,0
18 ,0
6,0
11 ,0
17 ,0
20 ,0
9,0
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TABELA 3 .22
PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓ GICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS NA FLORESTA
ESTACIONAL S EM IDECIDUAL EM ESTÁGIO M ÉDIO /AVANÇADO DE REGENERAÇÃO
Conti nua çã o
N°
Es pécies Ve ge ta is
N
FR
DR DoR
IVI
H. M áx .
H. Mín.
42
Myrcie ug enia miersian a
3 1,17 0,72 0,28 2,17
5,0
13 ,0
43
Vismia guian en si s
3 1,17 0,72 0,24 2,13
7,0
9,0
44
Inga sessili s
2 1,17 0,48 0,46 2,11
5,0
6,0
45
Eryth roxyl um sp
3 1,17 0,72 0,18 2,06
5,0
9,0
46
Bauhi nia forfi cata
3 1,17 0,72 0,17 2,06
4,5
6,5
47
Pelto ph orum dub ium
2 1,17 0,48 0,36 2,01
9,0
9,0
48
Tab ernae om ontana fluxioi foli a
1 0,58 0,24 1,02 1,85
12 ,0
12 ,0
49
NI 5
1 0,58 0,24 1,02 1,84
17 ,0
17 ,0
50
Jacaran da macrantha
4 0,58 0,96 0,27 1,82
5,0
6,0
51
Nectan dra pub erula
2 0,58 0,48 0,67 1,74
6,0
17 ,0
52
Oco tea corymb osa
3 0,58 0,72 0,33 1,64
6,0
10 ,0
53
NI 4
1 0,58 0,24 0,77 1,60
20 ,0
20 ,0
54
Protium heptaph yllum
2 0,58 0,48 0,51 1,58
7,0
9,0
55
Anno na cacans
1 0,58 0,24 0,73 1,56
17 ,0
17 ,0
56
Myrcia ru fula
1 0,58 0,24 0,50 1,32
11 ,0
11 ,0
57
Didmopanax m oro to toni
2 0,58 0,48 0,25 1,32
10 ,0
13 ,0
58
Cupani a emargi na ta
2 0,58 0,48 0,22 1,28
6,5
9,0
59
Xylopi a aromatica
2 0,58 0,48 0,19 1,25
7,0
8,0
60
Cam pomanesia sp .
2 0,58 0,48 0,17 1,23
5,0
10 ,0
61
NI 1
2 0,58 0,48 0,15 1,22
6,0
7,0
62
Tapiri ra ob tu sa
2 0,58 0,48 0,13 1,20
6,0
7,0
63
Erythrina sp
2 0,58 0,48 0,13 1,19
3,5
5,0
64
Psych otria vello sia na
2 0,58 0,48 0,11 1,18
5,0
6,0
65
Machaerium aculeatum
1 0,58 0,24 0,32 1,15
14 ,0
14 ,0
66
Maprounea guianensi s
1 0,58 0,24 0,29 1,12
10 ,0
10 ,0
67
Vernonan thura di scolo r
1 0,58 0,24 0,23 1,06
12 ,0
12 ,0
68
Gom idesi a sp.
1 0,58 0,24 0,23 1,05
4,0
4,0
69
Tib ouchi na can dollean a
1 0,58 0,24 0,21 1,03
11 ,0
11 ,0
70
Verb enaceae 1
1 0,58 0,24 0,18 1,01
5,0
5,0
71
Plath ymenia foli olo sa
1 0,58 0,24 0,12 0,94
5,0
5,0
72
Casearia de can dra
1 0,58 0,24 0,10 0,93
9,0
9,0
73
Cupani a ob longifolia
1 0,58 0,24 0,10 0,92
9,0
9,0
74
NI 2
1 0,58 0,24 0,08 0,91
4,5
4,5
75
Euge nia glazi ovi ana
1 0,58 0,24 0,08 0,90
7,0
7,0
76
Piper arb oreum
1 0,58 0,24 0,07 0,90
5,0
5,0
77
Crypto ch ari a m oschata
1 0,58 0,24 0,07 0,89
8,0
8,0
78
Him atanthu s lanci folius
1 0,58 0,24 0,06 0,88
5,0
5,0
79
Rollinea emarginata
1 0,58 0,24 0,06 0,88
8,0
8,0
80
Voch ysia tucanorum
1 0,58 0,24 0,05 0,87
6,0
6,0
81
Gua tteria au stralis
1 0,58 0,24 0,05 0,87
7,0
7,0
82
Soro ce a b onpla ndii
1 0,58 0,24 0,04 0,86
6,0
6,0
LEGEND A: N: Número de Indi víduos; DR: Densidade Rela ti va; DoR: Dominância Rel ati va; FR :
Frequência Rela tiva ; IVI: Índi ce de Valo r d e Im portâ nci a; H. Max.: Altu ra Máxima; H. Min.: Al tura
Mínima.
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As famílias botânic as c oncentradoras do m aior número de indivíduos e es pécies da
amos tragem foram: Fabaceae, Myrtac eae e Annonac eae (Figura 3.21). Este
res ultado concorda com aqueles desc ritos por Oliveira-Filho & Fontes (2000), que
apontaram as famílias Fabac eae e Myrtac eae entre as 4 (quatro) de m aior riquez a
em espéc ies nas flores tas do sudeste.
FIGURA 3 .21
FAMÍLIAS BO TÂNICAS CONCENTRADORAS DO MAIO R NÚMERO DE INDIVÍDUOS E ESP ÉCIES
DA FLO RESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL EM ES TÁGIO MÉDIO/AVANÇADO DE
REG ENERAÇÃO

Cons iderando-se a es trutura vertical da c omunidade vegetal investigada, nota-s e
pela Figura 3.22, que houve um amplo predomínio de indivíduos na c lass e de 4,1m
a 8m e representatividade importante na classe de 8,1m a 12m. As c olunas do
gráfic o apresentaram padrão sigm óide, comum às florestas tropicais heterogêneas.
As espéc ies de maior altura (20m), c ompreenderam: Anadenanthera c olubrina
(angico), Machaerium v illos um (jac arandá) e Piptadenia gonoac antha (jacaré).
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FIGURA 3 .22
DIS TRIBUIÇÃO DOS INDIV ÍDUOS AMOSTRADOS NA FLORES TA ESTACIO NAL SEMIDECIDUAL
EM ES TÁGIO MÉDIO/AVANÇADO DE REG ENERAÇÃO EM CLASSES DE ALTURA

A es trutura horizontal encontra-s e representada em histograma de frequênc ia de
c lass es de diâmetro, no Figura 3.23. Foi obtida uma c urva exponencial to tipo “J”
invertido, sugerindo que as populaç ões que c ompõem a com unidade florestal em
ques tão tendem a s er estáveis e autoregenerativas . Os diâmetros de tronco de
maior expres sividade pertenc eram a class e 40cm a 44,9c m, com baixa
representativIdade em ind ivíduos.


Mata de Candeia

O am biente de Mata de Candeia ocorre em ilhas esparsas de afloramentos roc hosos
da área de estudo, distribuídas pelas enc os tas e topos das serras . A es pécie
dominante é Eremanthus ery thropappus (c andeia), cujas árvores atingem altura de
aproxim adamente 5m. Além dess a espéc ie, s ão obs ervados vários indivíduos da
espécie Erem anthus inc anus (candeião) e arvoretas de exem plares da floresta
estac ional s emidecidual, dentre as quais : Casearia sy lv es tris (cafezinho), Copaifera
langs dorffii (pau-d’óleo), As tronium graveolens (gonçalo-alves), e Myrcia amazonic a
(guamirim-vermelho).
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Dentre as espéc ies arbustivas de oc orrênc ia des tac am-se Lyc hnophora s p. (arnica)
e Starc hytapheta glabra (gervão-ro xo). Em algumas das áreas avaliadas deste
ambiente, es pecialmente aquelas próxim as às es tradas, foram observadas a
presença de marc as de fogo, de pas toreio e pres ença de dejetos não orgânicos
(lixo), indicando a susc eptibilidade destes locais a influências antrópicas.
FIGURA 3 .23
DIS TRIBUIÇÃO DOS INDIV ÍDUOS AMOSTRADOS NA FLORES TA ESTACIO NAL SEMIDECIDUAL
EM ESTÁGIO M ÉDIO /AVANÇADO DE REGENERAÇÃO EM CLASS ES DE DIÂMETRO



Ambientes Úmidos

Correspondem aos brejos e trechos de vegetaç ão aluvia l jus tapostos a es tes,
ocorrentes nas proxim idades dos córregos . Nos brejos predomina as espéc ies
Ty pha angustifolia (taboa) e Hedyc hium c oronarium (lírio-do-bre jo). Na vegetação
aluvial destac a-se a espécie Croton uruc urana (s angue-de-drago), cujas árvores
apres entam altura média de aproximadamente 5m.
A pro ximidade c om as pas tagens determina a pres ença de espécies invasoras em
alguns loc ais, dentre as quais , Andropogon bicornis (capim-rabo-de-burro).
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Pas tagem

Na área c ons iderada s ão verific adas pastagens manejadas, com predominância do
uso da gramínea Brachiaria sp. (braquiária) ou pas tos sujos, c ompos tos por
gramíneas e arbus tos, dentre os quais : Melinis minutiflora (capim-gordura), Vernonia
polyanthes (ass a-peixe), Baccharis dracunculifolia (alecrim), So lanum ly cocarpum
(lobeira ).
Dentre as árvores remanescentes em alguns locais destacam-s e: Cas earia sylves tris
(cafezinho), Ac rocomia aculeata (macaúba), Cec ropia hololeuc a (em baúba),
Tabebuia chrysothric a (ipê-amarelo). A presenç a das árvores neste ambiente é um
fator de relevância ecológic a, pois funcionam como ponto de pouso, abrigo e
forrageam ento da fauna, possibilitando uma maior conexão entre fragmentos
flores tais e campestres .


Instalações Rurais

Compreendem as edific ações rurais exis tentes na área em questão, com s eus
pomares e jardins, onde predominam es pécies frutíferas e ornamentais. Além dis so,
vale mencionar a presença da Escola FIDE - IPOCAR MO, voltada para o ensino na
área de turis mo ecológico, e s uas dependênc ias .


Plantio de Cedro

Em uma das ins talaç ões rurais existe um a área des tinada ao plantio homogêneo de
c edro aus traliano (Toona ciliata), voltado à produç ão c om ercial.


Síntese dos Atributos Paisagísticos e Florísticos da Área Proposta para a UC
Mata do Limoeiro

A sín tese dos atributos pais agís tic os encontra-se apres entada na Tabela 3.23.
Através da caracterização da estrutura da pais agem apresentada anteriormente é
poss íve l realizar inferências com relação à raridade dos ecossis temas a s erem
preservados na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro. Os resultados da
análise geral da re ferida paisagem, cons iderando-se a área propriamente dita e um
raio de 10 km do seu entorno, mos tram que do total da área florestal enc ontrada
nesta região, 18.383,48 ha, s erá pres ervado por ess a futura Unidade de
Cons ervação 1.550,20ha, ou seja 8,43%.
Com relação às formaç ões campestres, do total da área de ocorrência desta c lasse
na pais agem, ou s eja 7.759,36ha, serão preservados na futura UC 515,18 ha, que
representam 6,63%.
No tocante ao número de fragmentos flores tais de ocorrência na pais agem geral
analisada, 340 fragmentos, 6 (s eis ) ou 1,76% dos fragmentos serão englobados na
área cons iderada para ess a UC. No c as o dos fragmentos c ampes tres, do total de
137 manc has, 35 ou 25,54% estarão inseridos na área proposta para essa UC.
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Em bora a raridade dos ec ossistemas a serem preservados não res ida em s ua
proporç ão em relação aqueles existentes na pais agem, deve-s e atentar para o fato
de que na área da futura UC s erá pres ervado um fragmento florestal de área de
1.529,20ha, s endo que na paisagem do entorno da UC proposta, somente uma
manc ha de floresta apresentou área superior a 1.000ha (fragmento de 12.775,44
ha). Isto siginific a que na pretendida estará preservado um fragmento contínuo de
flores ta, de tamanho raro em toda a paisagem , representando apenas 0,29% dos
fragm entos com es ta c aracterística. Além diss o, c om o na paisagem geral s omente o
fragm ento de 12.775,44 ha apresenta área total superior a 1.000,00 ha, o fragmento
a s er pres ervado na área da futu ra UC, faz parte des se grande fragmento.
No c as o dos c ampos o fragm ento maior a ser pres ervado apres enta área de
121,00ha, s endo que na pais agem geral apenas 8 fragmentos apres entaram área
s uperior a 100ha, deste modo este fragmento representa 5,83% dos fragmentos da
paisagem.
Vale ressaltar também que a riqueza de fragmentos florestais e campestres
ocorrentes no contexto da pais agem analisada, aponta para a importância e
necess idade do es tabelecimento de áreas de cons ervação na região. Esta
importânc ia aum enta ao se inferir que, poss ivelm ente, grande parte das terras de
ocorrência destes fragmentos de vegetação encontram-se dentro de propriedades
partic ulares , inexis tindo garantia de p reservaç ão des tes loc ais, a longo prazo.
No tocante ao potenc ial de sustentabilidade dos fragmentos ao longo do tempo
s alienta-s e que ess a análise pressupõe o c onhecimento das c arac terísticas de
tamanho, form a, grau de is olam ento, tipo de vizinhança e histórico de perturbaç ões
referentes aos fragmentos cons iderados. Apes ar de que o padrão de forma
res ultante para os fragm entos analisados tenha s ido majoritariamente irregular, o
que signific a que os fragm entos tendem a interagir em maior intensidade c om a
matriz circundante, portan to, mais sujeitos às ações do efeito de borda, as
c arac terís tic as do tamanho dos fragmentos na área c onsiderada podem c ompensar
essa form a. Is so ocorre principalmente c om o fragmento florestal de maior tamanho,
de 1.529,20ha. Com relação aos demais fragmentos que apresentaram áreas
menores, tanto florestais quanto c ampes tres , o efeito de borda pode s er relevante,
especialm ente para os fragmentos inferiores a 1ha, desprovidos de área nuclear.
A área nuc lear corresponde a porç ão mais es tável dos fragmentos, s em aç ão do
efeito de bo rda. No caso das flores tas presentes na área em foco, 92,73% da sua
área total apresenta área nuc lear. No tocante aos campos, a percentagem de área
nuclear foi de 78,44%. Portanto, c onsiderando-se a área nuclear, entende-s e que o
tamanho efetivo de áreas flores tais e c ampes tres a serem pres ervadas, em maiores
c ondições de s us tentabilidade, c orrespondem a, respec tivamente, 1.437,60ha e
393,76ha, tota liz ando 1.831,36ha.
A análise das condições de isolamento e tipo de viz inhanç a dos fragmentos é
fundamental, pois a s us tentabilidade dos fragm entos depende da dispersão de
s ementes e propágulos entre áreas , realiz ada em sua grande parte pela fauna. As
dis tânc ias médias entre fragm entos da mes ma classe s ão de 224,93m, para
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flores tas e 109,82m para os campos. Vale salientar ainda que 50% dos fragmentos
flores tais e 57,14% dos campestres apresentam dis tâncias inferiores a 100m. As
áreas s e apresentam, portanto, próximas e c om boa relaç ão de conec tividade. Em
termos de poros idade, ou s eja, da ocorrênc ia de ambientes s imilares e mais porosos
ao flu xo de animais, os fragmentos flosres tais sugerem ter maior funcionalidade. A
riqueza de fragmentos florestais e campestres no entorno da área pode indic ar boas
c ondições para a troc a genética entre fragm entos dess a área e seu entorno.
Quanto aos atributos florís tic os , apresentados na Tabela 3.24, s alienta-se que a
análise detalhada dos ambientes, permitiu des tacar a presenç a de dois ambientes
ocorrentes em c ondições fís ic as de relevância: as matas de c andeia, dis tribuídas em
fragm entos de afloram entos rochos os e os ambientes úmidos, c omponentes das
formações aluvia is .
As florestas apres entaram a maior complexidade estrutural da área, em termos de
porte da vegetação, que atinge 20m, e pres ença de estratific aç ão. O índice de
diversidade foi alto para as es pécies arbóreas flores tais, de 3,885 nats/ind, indicador
de boas c ondiç ões de suporte à fauna. Foram observadas 3 (três) espéc ies
ameaçadas de extinção: Dalbergia nigra (jacarandá-caviúna); Melanox ylon brauna
(braúna) e Dicksonia sello wiana (s amabaiuçu). Além destas, foram registradas 9
(nove) espéc ies de importância econômico-ecológica: Aechm ea bromeliifolia
(bromélia); Astronium grav eolens (gonçalo-alves); Aspidosperma parvifolium
(guatambu); Cariniana legalis (jequitibá); Erem anthus erythropappus (c andeia);
Epiphyllum s p. (cactác ea); Lecythis lurida (sapucaiú); Plathymenia foliolos a
(vinhático) e Tabebuia chrysothrica (ipê-amarelo).
Em termos da flora a área proposta para a UC Ma ta do Limoeiro, apres enta,
portanto, atributos relevantes, que poderão ser melhor c onhec idos através da
realiz aç ão de projetos de pesquisa na área.
Cons iderando-se os aspec tos avaliados, as condiç ões atuais que podem s e tornar
elementos comprometedores da integridade ambiental dess a área se reportam
basic amente a presenç a de pequenas áreas de pas tagem e es tradas. As pas tagens,
apes ar de ocuparem pequena área na pais agem, apres entam certa regularidade de
dis tribuição na paisagem, apres entando-se dis pers as , o que indica que c onstituem
uma viz inhanç a frequente aos fragmentos de floresta e campo. Esta frequência das
pastagens nas adjac ências das formaç ões florestais e campestres, pode repres entar
um risco de perturbação, na medida em que o livre ac ess o de animais aos
fragm entos, pode determinar na invas ão por plantas daninhas , pis oteio e danos ao
banc o de sementes e plântulas. Outro poss ível ris co de perturbação obs ervado para
a paisagem da área proposta para a UC refere-s e à pres ença de es tradas em seu
interior, que podem s er mediadoras do fluxo de veículos e pess oas, podendo
acarretar em riscos de mortantande de animais, c orte s eletivo de madeira,
deposiç ão de lixo e riscos de queimadas em áreas campestres . Os núcleos urbanos
de oc orrênc ia no entorno são pequenos, apres entando dis tânc ia aproximada à área
de 2,5 km , o que pode s ugerir que poss íveis impac tos em relação ao fluxo, dar-seão em pequena escala.
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Portanto, o estabelec imento da UC em análise res ultará no controle des sas
c ondicionantes.
TABELA 3 .23
SÍNTES E DOS ATRIBUTOS PAISAGÍSTICOS DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Car acter ística s

Parâmetr os
Percenta gem da Cobe rtura
remanescente do e cossistema

Fragmen tos:
Rarida de

Número de Fragmentos em
Relação a Paisa gem Geral

Fragmen tos Mai ores Paisa gem

Tam anho (médio e má xim o)
Forma
Tamanho E fe tivo (á re a nuclear)
Efeito de borda

Isolam en to
Fragmen tos:
Poten cial de Sus te ntabli dad e

Porosidade
Dispersão

Risco de pe rturbaçã o

Atributos da Área a s er
Prese rvada
8,43% de Fl orestas; 6,63% d e
Cam pos
1,76% dos Fragm en tos Florestais;
5,83% dos Fragm en tos
Campestres
Fl ores ta - 1 fragmento á rea
superi or a 1 .000 ha (0,29%);
Campo – 37 fragmentos á re a
superi or a 1 00,00 ha (27,0 0%)
Fl oresta (309,92 h a; 1.529 ,20);
Cam po (22,2 5 ha – 1 21 ,0 0 ha)
Flores tas (2 ,02); Campos (1 ,6 8) –
Irregula res
Flores ta – 1 .437,60 ha ; Campos –
393,7 6 ha
Área Nu clear Florestas 92 ,73%;
Campos 78 ,4 4 %
Distânci a médi a Fl orestas
224 ,9 3m , 50% distância inferio r a
100m; Campos 109 ,82 m , 57,1 4%
distâ nci a i nferi or a 1 00 m
Flores tas – Maior (2.57 1,34 );
Cam pos – Men or (35 ,1 3)
Pastagens (95 ,41%); Cam pos
(63 ,82%); Florestas (49,38%)
Presença d e estradas no in terior
da área; entorn o com núcleos
urb an os pequenos, dis tâ nci a
apro xim ad a de 2,5 km; en torno
paisag em rural, uso a grope cu ári o
dom inante, g rande n úm ero d e
fragmen tos fl ores tais e
campestres
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TABELA 3 .24
SÍNTESE DOS ATRIBUTOS FLO RÍSTICOS DA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Car acter ística s

Parâmetr os

Ambi en tes: Ra ridade

Condi ções Físicas d e
Relevância
Diversidade
Espécies Ameaçad as d e
Exti nção

Flora: Di versidade,
Composição

Espécies d e Importân cia
Econômico- Ecol ógi ca

Comple xidade Estrutural
In te rfên cias Ocorren tes



Atr ibutos da áre a a se r
preservada
Ambi en tes Úmidos (formaçõ es
alu vi ais) e Ma ta de Candeia
(a floramentos)
Fl oresta - Al ta (3,885 na ts/ind .)
- Dalb ergia ni gra
- Melan oxylon b rauna
- Dick so nia sello wia na
- Ae chmea b romeliifolia
- Astro nium graveolen s
- A spi do sperma parvi foli um
- Ca riniana Leg alis
- Erem an thus eryth ropappu s
- Epi phyllum sp.
- Lecyhti s lurida
- Plathymenia foli olosa
- Tab eb uia chrysothrica
Fl orestas  Ma ta d e Cand eia 
Ambientes Úmidos
Bai xa In tensidade: corte seleti vo ,
pastoreio , qu eimada , li xo

Documentação Fotográfica

FOTO 3 .4 4: As pecto da fo rmação florestal e de mata de candeia n a cab eceira do córrego Limoeiro.
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FOTO 3.4 5: Distri to de Ipoema, área urbani zada situ ad a no e ntorno d a
á rea propos ta para a criação d a UC Ma ta do Limoeiro.

FOTO 3.4 6: Vista ge ral da área prop osta para a criação daUC
Mata do Limoei ro. Nota-se ao fund o a serra d o Espi nh aço.
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FOTO 3.4 7: As pe cto geral do fragmento fl orestal d en om inado
Mata do Lim oei ro .

FOTO 3.4 8: Vista ge ral da paisag em da área p rop osta para a
criação da UC Mata do Lim oeiro .No ta r a presença consta nte de
pastage ns no entorno , compond o a matri z.
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FOTO 3.4 9: Fragmento flo restal o corre nte no ento rno d a área p roposta
para a cria çã o da UC Mata do Limoeiro, circu nd ado por pastagens.

FOTO 3 .50 : Trecho do entorn o da áre a prop osta para criaçã o da
UC Mata do Limoei ro. Nota-se ao fundo a Cachoeira Al ta, na se rra
da Gordi ana en coberta por fo rm ações cam pestres .
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FOTO 3.51 : Fisionomia d e ambiente cam pestre de o co rrência no
entorno d a área p ro posta pa ra a cri ação d a UC Mata do Limoeiro.

FOTO 3.52 : Fragmento florestal de tamanho m enor na área
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro , circundado p or
pastagem.
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FO TO 3 .53 : Fisionomia d a Flo resta Esta cio nal Semide cidual em
estágio médio /avançado de regene ração ocorrente na área
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro.

FOTO 3.54 : Aspecto d o i nteri or d e Floresta Es tacion al
Sem idecid ual em es tágio médio /a vançado de regene ração na
áre a proposta para a cria çã o da UC Mata do Limoeiro.
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FOTO 3.5 5: Fision omia do ambien te mata de ca ndei a na áre a
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro.

FOTO 3.5 6: Inflorescên cia d e S tarch ytapheta gl ab ra (gervã o-roxo)
observado na mata de cand eia .
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FO TO 3 .57 : Ambi entes úm idos e alagadi ços estão i nseri dos na
áre a proposta para a cria çã o da UC Mata do Limoeiro.

FOTO 3.5 8: Planti o de Cedro Autraliano n a área p rop osta pa ra a
criação da UC Mata do Limoeiro .
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FOTO 3.59 : Escol a Técnica Ipocarmo situa da no interi or da área
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro.

FOTO 3.6 0: Vista ge ral da paisag em q ue compõe a áre a proposta
para a criação UC Mata do Limoeiro . Notar a pres en ça cons tan te
de pas tagens n o entorn o, compon do a matri z, e , em segun do
plano o distrito de Ipoem a.
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FOTO 3.6 1: Fragmento flo restal o corre nte no ento rno d a área
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro , circundado p or
área de p astagem.

FO TO 3 .62 : Vista parcial do Morro Re do ndo, situad o no en torno
da área p ro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro: área de
rele vo mo vimenta do e encob erto por fo rm ações cam pestres .
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FOTO 3.63 : Fisionomia d os ambien tes campestres de ocorrên cia
no en torn o da área propos ta p ara a cri ação da UC Ma ta do
Limoeiro.

FOTO 3.64 : Aspe cto d e trecho de cam po ru pestre , d o en torn o da
áre a proposta para a UC Mata do Limoeiro.
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FO TO 3 .65 : Ambiente úmido (vá rzea) situado no in terior da área
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro.

FOTO 3.6 6: Ambi en te de vá rze a, no córrego do G aspa r si tuado na
áre a proposta para a cria çã o da UC Mata do Limoeiro.
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FOTO 3 .6 7: As pe cto geral de fragmento fl orestal, denominado
Mata do Limoei ro , ao lo ng o do córrego do Ma cu co .

FO TO 3 .68 : Fragmen to florestal de tamanho e xp ressi vo na área
proposta para a cri ação da UC Mata do Limoei ro, com ento rn o
composto po r formações campestres (mata d e candeia).
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FOTO 3.6 9: Fisionomia d a Floresta Estacional Semidecidu al em
está gio m édio/ava nçad o de reg enera çã o ocorre nte na áre a
proposta para a cri ação da UC Ma ta do Limoeiro.

FOTO 3 .70 : Aspecto d o i nteri or d e Floresta
Estacional Semideci dual em estágio
m édio/ava nçad o de reg en eração na área proposta
para a criaçã o da UC Mata do Lim oeiro .
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FOTO 3.7 1: Fision omia do ambien te mata de ca ndei a na áre a
pro posta pa ra a cri ação d a UC Mata d o Limoeiro.

3.2.4 Mastofauna
O presente es tudo objetivou a va lia r a relevância da área proposta para a criaç ão da
UC Mata do Lim oeiro para a cons ervação da mastofauna em nível local e regional.
Dentre seus objetivos específicos, têm-se:







Diagnos tic ar a fauna de mamíferos ocorrente e com potencial de ocorrência na
área da Mata do Limoeiro, a partir de dados primários e secundários;
Avaliar a ocorrência, dentro dos limites da área propos ta para a UC da Mata do
Limoeiro, de áreas es pecífic as c om potencial de apres entar ele vada riqueza de
mamíferos ;
Avaliar a relevânc ia da área propos ta para a UC para a fauna de mam íferos e a
im portância de sua conservação.
Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos m etodológicos adotados nes te es tudo compreenderam o
levan tamento e a compilaç ão de dados secundários, o reconhec im ento da área de
estudo e o levantamento de dados primários em campo e de áreas com potenc ial de
poss uir elevada riqueza mastofaunís tic a.


Dados Sec undários da Mastofauna

Os dados s ec undários foram obtidos em estudos ambientais e pes quisas científicas
realiz ados no município de Itabira e s ubs idiaram o diagnóstico regional da
mastofauna e o diagnós tic o das espéc ies com potencial de ocorrer na área de
estudo.
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Dentre os trabalhos utilizados para obtenção de dados secundários destac am-s e:













LUME Estratégia Ambiental. Estudo de Impac to Ambiental/Relatório de Impacto
Ambiental da Linha de Trans missão Itabira . Relatório Técnic o, 2009.
LUME Estratégia Ambiental. Es tudo de Impac to Ambiental da Ampliação do
Complexo Mine rador de Itabira. Relatório Técnico, 2008.
LUME Estratégia Ambiental. Relatório de Controle Ambiental/Plano de Controle
Ambiental da Ampliaç ão da Pilha de Dis posição de Estéril – PDE Ipoema e o
Contrapilhamento das PDE’s Ipoema e Borrac hudo – Mina de Conc eição –
Itabira. Relatório Técnico, 2007.
NICHO Engenheiros Consultores Ltda. Acompanhamento da Supressão de
Vegetaç ão para Ins talaç ão do Alteamento da Barragem do Pontal, Itabira, Minas
Gerais . Relatório Técnic o Parc ial, 2006.
NICHO Engenheiros Cons ultores Ltda. Levantamento da fauna realizado para o
Projeto de Instalação do Alteamento da Barragem do Pontal, munic ípio de Itabira,
Minas Gerais . Relatório Técnic o, 2005.
SILVA, R.; PERINI F.A. & OLIVEIRA W.R. Bats from the city of Itab ira, Minas
Gerais , Southeas tern Braz il. Chiroptera Neotropic al 11(1 -2): 216-219, 2005.
TECISAN – Técnica de Engenharia Civil e Sanitária Ltda . Relatório de Controle
Ambiental/Plano de Contro le Ambiental do Alteamento da Barragem do Itabiruç u
- Mina de Conc eição – Itabira . Relatório Técnic o, 2005.
CVRD – Companhia Vale Do Rio Doce. Plano Diretor das Áreas Protegidas de
Itabira. Relatório Técnico, 2001.

É importante des tacar, que para o diagnós tic o regional da mas tofauna foram
c ons ideradas apenas as es péc ies c onfirmadas nos trabalhos utiliz ados c omo fonte
de dados s ec undários, sendo que os registros feitos por entre vistas e bibliografias
nos mesmos trabalhos foram desc onsiderados das anális es.


Dados Primários da Mas tofauna

O reconhec imento da área de es tudo e a c oleta de dados primários oc orreram a
partir de uma campanha de c ampo realiz ada entre os dias 27 de novembro e 02 de
dezembro de 2009.
Para a amostragem da mastofauna foram selecionados 15 pontos de amos tragem,
c onforme apresentado na Tabela 3.25.
Um a vez que os mamíferos apresentam um a grande diferenciação em termos de
tamanho corporal, hábitos de vida e habita ts preferenciais, estudos com ess e grupo
requerem a utiliz ação de várias metodologias específicas para os diferentes grupos
de es péc ies (VOSS & EMMONS, 1996 apud PARDINI et. al., 2004). Neste sentido,
os dados primários foram obtidos através de um conjunto de m etodologias,
específicas para cada grupo de mam ífe ros, conforme detalhado a seguir.
É importante ressaltar, que os proc edimentos referentes à captura dos exemplares
da mastofauna e s eus ves tígios foram executados em ac ordo com a licença
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específica para captura/coleta/trans porte de fauna silvestre e xpedida pelo IBAMA,
número 748/2009 NUFAS/MG, c uja c ópia é apresentada no Anexo 04.
TABELA 3 .25
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA MAS TO FAUNA NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Ponto

Coorde na das Geográficas (UTM 23K)
E

N

MP1

662.055

7.835.818

MP2

662.145

7.834.298

MP3

662.505

7.832.695

MP4*

662.031

7.832.330

MP5

663.467
Início: 662 .050
Fim : 662.214

7.834.072
Início : 7 .835.833
Fim: 7.835.71 0

MG2

Início: 664 .703
Fim : 664.560

Início : 7 .833.320
Fim: 7.833.62 6

MG3

Início: 662 .505
Fim : 663.296

Início : 7 .832.695
Fim: 7.833.49 1

MG4

662.233

7.832.038

MG5

Início: 660 .493
Fim : 660.295

Início : 7 .832.842
Fim: 7.832.28 9

Início: 662 .144
Fim : 661.848
Início: 662 .031
Fim : 662.134
Início: 661 .691
Fim : 661.570
Início: 661 .691
Fim : 662.134

Início : 7 .832.242
Fim: 7.833.45 1
início: 7.832.330
Fim: 7.833.61 8
Início : 7 .833.937
Fim: 7.833.34 9
Início : 7 .833.937
Fim: 7.833.61 8

659.938

7.833.828

MG1

MG6
MG7
MG8
MG9
MG10

Descrição
Trilha no interior de área florestal. Presença de
curso d'água (Foto 3.72 ).
Trilha em área de afloramento rochoso com
vege tação herbá cea e presença de arbustos
(Fo to 3.73).
Trilha em estrada no interior de área florestal
(Fo to 3.74).
Trilha no interior de área florestal (Fo to 3.75).
Trilha no interior de área florestal (Fo to 3.76).
Trilha no interior de área florestal ao longo das
m argens de curso d'á gua (Fo to 3 .77).
Trilha no interior de área florestal, margeando
ambiente úm ido (brejo). Presença d e curso
d'água.
Estrada no interio r de área florestal que termina
em pasto (Foto 3.78).
Ponto localizado em ambiente de borda nas
pro xim idades de curso d'água.
Estrada no interio r de área florestal, que passa
por ambiente pedregoso. Presença de cu rso
d'água.
Estrada no interio r de área florestal que termina
na cachoei ra Três Quedas.
Trilha no interio r de área florestal que en contra a
estrada para a cachoeira Três Quedas.
Trilha que vai da comunidade do Cedro à
cachoeira da Derrubada (Foto 3.79).
Trilha que vai da comunidade do Cedro à
cachoeira Três Quedas (Foto 3 .80).
Ponto locali zado às margens do córrego do
Macuco (Foto 3 .81).

L EG ENDA: MP – ponto de amostragem de pequenos mamífer os ( não-v oador es e v oador es); MG – ponto de
amostragem de mamífer os de médio e gr ande porte. * - ness e ponto foi amostrada somente a mastofauna de
pequeno por te não-voadora.

Mamíferos Voadores
A metodologia empregada na amostragem dos mam íferos voadores (morc egos ) foi a
de captura direta com redes de neblina (mist nets). Para is to foram utilizadas três
redes de sete metros de largura por três metros de altura e s eis redes de doze
metros de largura por três metros de altura, armadas em linha (Foto 3.82).
As redes foram montadas em loc ais propícios à c aptura dos morc egos , como
c orredores naturais no interior dos fragmentos flores tais, estradas pouco utilizadas à
noite, margens de c ursos hídric os e áreas próximas a árvores em frutificação. As
redes eram abertas , s empre que possível, em torno das 17:00 horas, e fic avam
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expostas, no mínimo, até as 22:00 horas . As redes eram abertas por uma noite em
c ada ponto selecionado para a amostragem (MP1, MP2, MP3 e MP5, apres entados
na Tabela 3.25).
O es forço total de captura foi de 5.580 m 2.hora, determinado através da fórmula
apres entada abaixo, segundo Straube & Bianconi (2002).
Ec = ar x nh x nd x nr,
Onde:
Ec = es forço de captura;
ar = área da rede utilizada (m2);
nh = número de horas em que as redes permanec eram abertas ;
nd = número de dias de amos tragem;
nr = número de redes.
O sucess o de captura foi determinado pela seguinte fórmula:
Sc= nc/ec x 100,
Onde:
Sc = sucess o de c aptura;
nc = número de indivíduos c apturados;
ec= esforço de c aptura.
Para evitar que os animais se m achuc assem nas redes ou que danific assem as
mesmas, estas eram vistoriadas em intervalos de 15-30 minutos. Os morcegos
c apturados eram c oloc ados em sacos de pano individuais e em s eguida c olhidas as
s eguintes informaç ões:





In formaç ões es pec ífic as da área estudada (localização, ponto de amos tragem,
descrição do local de captura);
In formaç ões climáticas (fase da lua e tempo: se c huvos o ou não);
In formaç ões biológic as (espéc ie, medidas morfométricas e informaç ões
reprodutivas);
Obs ervações divers as : presenç a de filho te, ectoparas ita, etc .

Após este procedimento os animais eram fotografados e liberados em campo, na
mesma área da captura.
Pequenos Mamíferos Não-Voadores
Foram considerados pequenos mamíferos não-voadores , neste es tudo, anim ais
pertenc entes às ordens Didelphimorphia e Rodentia, estes últim os, com peso inferior
a 1 kg.
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A form a de amos tragem desse grupo consis tiu basicamente em captura,
identific aç ão da es pécie e soltura. Para a captura dos marsupiais e roedores foram
utilizadas armadilhas de captura viva (live trap) do tipo gaiolas de arame galvanizado
c om ganc ho, modelo nac ional.
As arm adilhas foram dispos tas em cinco transectos localizados em diferentes
ambientes presentes na área de estudo (pontos MP1, MP2, MP3, MP4 e MP5,
apres entados anteriormente na Tabela 3.25). Também foram cons ideradas na
escolha dos pontos algumas características da paisagem que favorecem o registro
de espéc ies de pequenos mamífe ros, c om o a proximidade a corpos d’água e
presença de toc as (Foto 3.83).
Em cada trans ec to foram montados 10 pos tos de c aptura c om 15 metros de
dis tânc ia entre eles, sendo, distribuídas duas armadilhas em cada um, uma no c hão
e outra, quando possível, a aproxim adamente 1,5 m de altura (Fotos 3.84, 3.85 e
3.86). Como isc a foi utiliz ada uma m assa c onstituída de banana, aveia, canjiquinha,
c reme de amendoim, óleo de sardinha e bacon. Ess es procedimentos foram
adaptados a partir do descrito em MANGINI & NICOLA (2004), IBAMA (2006) e
ASTÚA et a l. (2006). Dess a forma, buscou-s e amostrar a m aior parte dos habitats
dess es animais, além de espéc ies de hábitos arborícolas e esc ansoriais , bem como
a atração de espéc ies de diferentes hábitos alimentares.
As armadilhas eram expos tas por quatro noites c onsecutivas em c ada transecto.
Com isso, permitiu-se um esforço total de c aptura de 400 arm adilhas x noite,
c alculado pela fórmula:
Ec = a x n,
Onde:
Ec = es forço de captura;
a = número de arm adilhas;
n = número de noites de captura.
O sucess o de captura foi c alculado pela razão entre o núm ero de indivíduos
c apturados e o esforço de captura, a partir da fórm ula:
Sc = N/Ec x 100,
Onde:
Sc = sucess o de c aptura;
N = número de ind ivíduos c apturados;
Ec = es forço de captura.
Todas as armadilhas , depois de ins taladas e abertas eram vis toriadas pela manhã.
Para cada indivíduo capturado foram registradas as seguintes inform ações :
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Espéc ie: a identific aç ão do exemplar foi fe ita in loc o, c om auxílio de literatura
(BONVICINO et al., 2008 ; CÂMARA & MURTA, 2003), s empre que possíve l.
Para a identificação prec isa de exemplares com taxonomia duvidos a, alguns
indivíduos foram removidos e levados ao Laboratório de Mas tozoologia do Museu
de Ciências Naturais da Pontifíc ia Universidade Católica de Minas Gerais, para
serem s ac rificados , taxidermiz ados e incorporados à c oleção. No Anexo 4 é
apresentada a c arta da referida institu ição, confirmando o recebimento do
material. Nestes c as os , a identificação da es pécie é feita por espec ialis tas,
quando nec essário, e por c omparaç ão das peles e c rânios com material
depos itado em coleção.



Loc al da c aptura: coordenadas em UTM e SAD69 do ponto inicial e, quando
possível, final do trans ecto, número do posto de captura e da armadilha e estrato
em que se encontrava a armadilha, se no chão ou no sub-bosque.



Peso e medidas m orfométricas padrão (comprimento do corpo, da cauda, da
orelha dire ita e da pata direita do indivíduo): peso express o em gramas e medida
em milím etros.



Sexo e condiç ão reprodutiva: foi determ inado exclus ivam ente c om base nos
caracteres reprodutivos exte rnos . Para os roedores, as fêmeas foram checadas
quanto à perfuração do orifício genital, presenç a de tampão vaginal,
des envolvimento de glândulas mamárias (Foto 3.87), lac tação e prenhez em
estágios adiantados , por apalpaç ão. Os m achos foram considerados em período
reprodutivo quando os testículos es tavam em posiç ão esc rotal e, quando não, em
pos ição abdom inal. Para os marsupiais, as fêm eas foram checadas quanto ao
des envolvimento de mamas , lac tação e pres ença de filhotes no mars úpio ou
ventre (Foto 3.88), e os machos foram considerados adultos pela total
pigmentaç ão do s ac o escrotal e expos iç ão total da glande.



Idade: foram c onsideradas as c lass es adulto, jovem e filhote, com bas e nas
características da pelagem, do peso e, principalm ente, nos caracteres
reprodutivos externos.

Após este procedimento, o animal era fotografado e solto no ponto de captura.
Mamíferos de Médio e Grande Porte
Para a amos tragem dos mamíferos de médio e grande porte foram realizados
c ens os aleatórios diurnos e noturnos (adaptado de CULLEN JR. & RUDRAN, 2004;
IBAMA, 2006), nos quais eram percorridos transectos em busca de vestígios diretos
(vis ualização, vocaliz ação, carc aç as etc) e indiretos (pegadas , fez es , toc as etc) da
presença de mamíferos nas áreas de es tudo. Para identific ação dos vestígios foram
utilizados guias de campo (BORGES & TOMÁS, 2008; CASSARO & OLIVEIRA,
2005; CÂMARA & MURTA, 2003; BECKER & DALPONTE, 1991).
Apes ar da dific uldade natural de s e obs ervar mamíferos silvestres na natureza,
devido a seus hábitos discretos, c repusc ulares e noturnos , seus ves tíg ios, como
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fez es , tocas e pegadas , são freqüentemente encontrados e, se c orretamente
interpre tados, podem fornecer uma identific ação s egura da espéc ie que os produziu
(CASSARO & OLIVE IRA, 2005; CÂMARA & MURTA, 2003; BECKER & DALPONTE,
1991).
Além dos pontos e transectos apresentados na Tabela 3.25 (MG1 , MG2, MG3, MG4,
MG5, MG6, MG7, MG8 , MG9 e MG10), foram também realizados censos nas
estradas de acess o à área de estudo. Essas es tradas eram perc orridas diariamente
em diferentes horários durante o deslocamento das equipes em campo, bem como
os pontos de pequenos mam íferos, que tam bém foram visitados diariamente para
c hec agem das arm adilhas.
Os cens os foram realizados durante cinco dias , visando c ompatibilizar
amos tragens de pequenos mamíferos não-voadores e voadores e de m amíferos
médio e grande porte. Eram realizados durante o período da manhã (de 06:00
12:00 hs) e ao c repúsc ulo (de 17:00 às 20:00 hs). Esses horários c orrespondem
período de maior a tividade da maioria das espécies de mamíferos .

as
de
às
ao

De acordo c om Pardini et al. (2004), a bus ca ativa por e vidênc ias diretas e indiretas
é uma metodologia não-intrus iva, de baixos custos e que pode nos fornecer dados
fidedignos sobre a mastofauna loc al, principalm ente em trabalhos de rápida
execuç ão.
No c as o de regis tro de algum animal eram anotadas as seguintes informações:
espécie, área do registro, c oordenadas do regis tro (em UT M e SAD69) e horário do
regis tro. No caso de visualizaç ões, eram registrados o núm ero de indivíduos
observados , tipo de hábitat onde se encontrava o anim al e estrato arbóreo em que o
mesmo foi vis to. Para as pegadas foram anotadas as medidas padrão e para as
fez es foram registradas inform ações sobre coloraç ão, calibre e odor.


Outras Cons iderações

A ordem taxonômica e a nomenclatura c ientífic a e popular das espéc ies registradas
s eguiu Wils on & Reeder (2005) e Reis et al. (2006), além de Reis et al. (2007) para
os m amíferos voadores, Bonvicino et al. (2008) para os roedores e Rylands &
Mittermeier (2009) para os primatas . As espéc ies regis tradas foram categorizadas
quanto ao hábito locomotor e hábito alimentar segundo Fonseca et al. (1996).
A class ificação das es pécies ameaçadas de extinç ão foi realizada com bas e nas
listas ofic iais: es tadual (DRUMMOND et al., 2008), nacional (MACHADO et al., 2008)
e mundial (IUCN, 2008).
3.2.4.1 Caracterização da M astofauna Regional
A área enfocada nes te estudo loc aliza-se no Quadrilátero Ferrífero, no munic ípio de
Itabira e está ins erida fitogeogra fic amente em uma região de transição (ec ótono) de
dois biomas : a Mata Atlân tic a e o Cerrado (FERNANDES & BEZERRA, 1990).
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O Quadrilátero Ferrífero está s ituado no extremo sul da Cadeia do Es pinhaç o e
c arac teriz a-se por elevada biod iversidade, decorrente da grande divers idade
geológica e topográfica da região, que o coloca com o área de “im portância biológic a
extrema” e área prioritária para a c onservaç ão de mamíferos no es tado de Minas
Gerais de ac ordo com Drummond et al. (2005). Por este mesmo motivo, o
Quadrilátero Ferrífero está ins erido na Reserva da Biosfera da Cadeia do Espinhaço,
rec onhec ida pela UNESCO em 2005, que abrange 53 municípios, incluindo o
município de Itabira.
A Mata Atlântica e o Cerrado são os dois hots pots do Bras il, ou seja, áreas de
extrema riquez a biológic a, alto grau de endemism os e grande ameaç a
(MITTERME IER et al., 2005). São os únic os hotspots indic ados no território
brasileiro dos 34 exis tentes no planeta. Juntos s omam mais de 4.000 espéc ies
endêmicas da flora, apes ar de reduz idos hoje, a menos de 25% de sua área original
(CÂMARA & MURTA, 2007).
A fauna do Quadrilátero Ferrífero é rica em espéc ies c omuns na Mata Atlântica e no
Cerrado, es pécies endêmic as des tes dois biomas e espéc ies ameaçadas no Estado
e no país. A presenç a de mam íferos é s ignificativa, porém inferior ao número
c onhec ido de es pécies que vivem na Mata Atlântica e no Cerrado. O conhecimento
das es pécies de mamíferos de pequeno porte, c omo os morcegos , é ainda
inc ipiente. Mesmo ass im, em unidades de c onservaç ão na região do Quadrilátero
Ferrífero, de ac ordo c om Câmara & Murta (2007), foram reg istradas cerc a de 15
espécies na RPPN Mata do Jequitibá, em Brumadinho e cinc o espécies na RPPN do
Diogo, em Rio Piracicaba. Paglia et al. (2005) registraram 16 espéc ies de morcegos
na Res erva APEE UHE de Peti, também localiz ada no Quadrilátero, no município de
São Gonç alo do Rio Abaixo.
Entre as espécies de primatas , segundo Câmara & Murta (2007), três são
abundantes nessa região: o mic o-es trela (Callithrix penic illata), o m ic o-de-carabranc a (Callith ix geoffroyi) e o sauá ou guigó (Callicebus nigrifrons).
Quas e todas as es pécies de c arnívoros que ocorrem no es tado de Minas Gerais tem
regis tro no Quadrilátero Ferrífero, mas a onça pintada (Panthera onca) es tá c ada
vez mais rara, principalmente pela fragmentaç ão de seu habitat. A c riação de
c orredores de vegetaç ão entre as unidades de cons ervação é a únic a es tratégia
para ess a fauna. Pelo mesmo motivo, s e medidas não forem tomadas , outras
espécies de carnívoros de grande porte, c omo a suss uarana ou onça parda (Puma
c onc olor), a jaguatirica (Leopardus pardalis) e o lobo guará (Chrys ocyon
brachyurus), poderão des aparec er do es tado de Minas Gerais (CÂMARA & MURTA,
2007).
São também desc ritos para a região do Quadrilátero Ferrífero, os veados (Mazama
gouazoubira e M azama americana), a anta (Tapirus terres tris), confinada a algumas
unidades de c onservaç ão, o c atitu (Pecari tajacu) e tamanduás e tatus , com exceção
do tatu-c anas tra (Priodontes maximus) (CÂMARA & MURTA, 2007). O tapeti
(Sy lv ilagus brasiliens is) é abundante na região (CÂMARA & MURTA, 2007).
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No entanto, a ordem mais representativa , s egundo Câmara & Murta (2007), é a dos
roedores, s endo alguns abundantes como a paca (Cuniculus paca) e a c apivara
(Hydroc hoerus hydrochaeris) e outros mais raros e/ou ameaçados com o o rato-deespinho (Trinom ys moojeni). Paglia et al. (2005) registraram 19 es pécies de
pequenos mamíferos não-voadores na APEE UHE de Peti, das quais 13 eram
roedores.
Com base ness as inform ações , pode-se inferir, que a região de ins erção da área
proposta para a UC Mata do L im oeiro, por apresentar um mos aico de formaç ões
vegetais nativas pertencentes ao Cerrado e à Mata Atlân tic a, e por es tar inserida em
região de elevada riquez a biológica, o Quadrilátero Ferrífero, fornece vários
ambientes e nic hos ecológic os c om condições de abrigar grande diversidade de
espécies da fauna associadas a esses dois biomas.
Através da compilaç ão dos dados secundários, foram regis tradas 51 es pécies de
mamíferos, pertencentes a nove ordens e 21 famílias, para o município de Itabira, no
qual está ins erida a área propos ta para a UC Mata do Limoeiro. Os dados
c ompilados repres entam 90% das ordens de m amíferos e 21% das es pécies deste
grupo presentes no Es tado de Minas Gerais , sendo Perissodac tyla a única ordem
não registrada.
A Tabela 3.26, a seguir, apres enta as es pécies de mam íferos regis tradas para o
município de Itabira e s uas respec tivas famílias e ordens .
A ordem mais representativa foi Rodentia com 17 espéc ies , o que corresponde a
33,3% das es pécies registradas . Em s eguida aparecem as ordens Chiroptera, c om
12 espécies (23,5%) e Carnivora, com nove espécies (17,6%). A ordem
Didelphimorphia apres entou quatro espéc ies (7,8%) e Primates apresentou três
espécies (5,8%). As demais ordens apresentaram duas es pécies registradas (3,9%)
ou menos , c onforme pode s er obs ervado na Figura 3.24. A m aior repres entatividade
das ordens Rodentia e Chiroptera era es perada, um a vez que trata-s e das duas
ordens de mamíferos mais ricas em es péc ies do Brasil (FONSECA et al., 1996;
REIS et al., 2006).
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FIGURA 3 .24
REP RESENTATIVIDADE DAS ORDENS DE MAMÍFEROS REGIS TRADAS PARA O MUNICÍP IO
DE ITABIRA

TABELA 3 .26
ESP ÉCIES DE MAMÍFEROS COM OCORRÊNCIA CONFIRMADA P ARA O MUNICÍPIO DE
ITABIRA

Ordem / Família

Espéc ie
Didelphis
auri ta

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

Didelphis
alb iventri s

Gambá-deorel ha preta
Gambá-deorel ha bra nca

Marm osop s
inca nu s

Cuíca

Philander
frenatus

Cuícaqua troolhos
Morceg obeija -fl or
Morceg ogra nd e-dafruta

Anoura
geo ffroyi
Artib eus
lituratu s

CHIROPTERA
Phyllostomidae

Nome
Vulga r

Artib eus
plani rostris
Carollia
perspi cillata
Phyllo stomus
hastatus
Platyrrhinus
lineatu s
Pygo de rma
bilab iatum

Tipo de
Re gistr o

Endem ismo

CA

MA

VI

Cate goria de
Ameaça
MG Brasil IUCN
LC

LC

CA

BR

LC

CA

BR

LC

CA

LC

CA

LC

Morceg o

CA

LC

Morceg o

CA

LC

Morceg o

CA

LC

Morceg o

CA

LC

Morceg o

CA

LC
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TABELA 3 .26
ESP ÉCIES DE MAMÍFEROS COM OCORRÊNCIA CONFIRMADA P ARA O MUNICÍPIO DE
ITABIRA
Conti nua çã o
Cate goria
Nome
Tipo de
Or dem/
Ordem / Família
Es pécie
Endemismo
de
Es pécie
Vulgar
Regis tro
Família
Amea ça
Sturnira lili um
Morcego
CA
LC
Eptesi cu s
Morcego
CA
LC
b rasiliensi s
Vespertilionidae
La siurus ega
Morcego
CA
LC
Myo tis
Morcego
CA
LC
nigri cans
Molossus
Molossidae
Morcego
CA
LC
molossus
Dasypu s
TatuVE
LC
CINGUL ATA
no vemcinctus
galin ha
Dasypo didae
Euphra ctus
Tatu-peb a
VE
LC
sexci nctus
Myrmecophaga Tam andu áVE
VU
VU
NT
PILOSA
tri dactyla
ban deira
Myrm ecop ha gidae
Tamandu a
Tam andu áVE
LC
te tradactyla
m irim
Mi co-da PRIMATES
Callithrix
caraVO/VI
BR; MA
LC
Cebidae
geoffroyi
branca
Calliceb us
Pitheciidae
Sauá
VO/VI
BR
NT
nigrifron s
Aloua tta
Atelid ae
Bugio
VI
MA
CR
LC
guarib a
CARNIVORA
Leo pa rdu s
Jaguatiri ca
VE
VU
VU
LC
Felidae
pardali s
Cerdo cyo n
CachorroVE
LC
thou s
do-mato
Chryso cyon
Lob oCanidae
VE
VU
VU
NT
b rachyuru s
gua rá
Lycal ope x
Raposinh a
VE
BR; CE
NT
LC
ve tul us
Eira b arb ara
Irara
VE
LC
Galicti
s
cuja
Furã
o
VI/VE
LC
Musteli da e
Lon tra
Lontra
VE
VU
DD
longica udis
Nasu a nasua
Qua ti
VE
LC
Procyonid ae
Procyon
MãoVE
LC
cancrivorus
pela da
ARTIODACTYL A
Mazam a sp.
Vead o
VI
*
Cervi dae
RODENTIA
Guerling ue tus
Esquilo,
VI
LC
Sciuri dae
ingrami
caxinguel ê
Rato-do Akodon cursor
CA
LC
chão
Akodon
Rato-do CA
LC
montensi s
chão
Cricetidae
Rato-do Akodon sp.
CA
*
chão
Rato-do Calomys tener
CA
CE
LC
mato
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TABELA 3 .26
ESP ÉCIES DE MAMÍFEROS COM OCORRÊNCIA CONFIRMADA P ARA O MUNICÍPIO DE
ITABIRA
Conti nua çã o
Cate goria
Nome
Tipo de
Or dem/
Ordem / Família
Es pécie
Endemismo
de
Es pécie
Vulgar
Regis tro
Família
Amea ça
Cerradom ys
Rato CA
LC
sub flavus
vermelho
Necromys
Rato-do CA
LC
lasiu rus
mato
Nectomys
Rato CA
LC
squam ipe s
d`água
Oligo ryzom ys
Rato-do CA
LC
nigri pes
mato
Oxymycte rus
Rato-do CA
*
sp.
brej o
Rhipidomys
Rato-de CA
BR
LC
masta cali s
árvore
Trinomys
Rato-de CA
BR/CE
VU
EN
moojeni
espinho
Echim yidae
Trinomys
Rato-de CA
BR
DD
LC
se tosus
espinho
Hydrochoerus
Capi vara
VE/VI
LC
Ca viidae
hydroch ae ris
Cavia sp .
Preá
VI
*
Cuniculida e
Cuniculu s paca
Paca
VE/VI
LC
Dasyproctid ae
Dasyprocta sp .
Cutia
VE
*
L AGOMORPHA
Sylvil agu s
Tape ti
VE/VI
LC
Lep ori dae
b rasiliensi s
LEGENDA: Tipo de registro : C A – captura; VI – visu ali zação ; VE – vestígio (pe ga das ,
fezes, to cas, carcaças , e tc); VO – vocali zação . E ndemismo: MA – Mata Atlânti ca ; BR
– Brasil; CE – Ce rrado. C ategoria de amea ça: LC – não am eaçada; VU – vuln erá vel ;
NT – q uase ameaçada; CR – criti camente em perigo ; DD – de fici ente d e dados ; EN –
em peri go; * – táxons que n ão ti veram seu sta tus de am ea ça a valiado, pois nã o
foram identificados em nível específico .

A maioria das espéc ies registradas para a região de inserç ão da área proposta para
a UC Mata do Limoeiro (31 es pécies ou 60,7% das espécies regis tradas ) é c omum e
apres enta ampla dis tribuiç ão geográfica, oc orrendo em mais de um es tado e/ou
mais de um biom a; 15 es pécies (29,4%) destac am-se por repres entarem
endemismos do Brasil e dos biomas Mata Atlântic a e Cerrado e por es tarem
enquadradas em categorias de ameaça no es tado (DRUMMOND et al., 2008), no
Brasil (MACHADO et al., 2008) e no m undo (IUCN, 2008). Cinco táxons (9,8 %) não
foram avaliados quanto ao endemis mo e status de ameaça de extinção, uma vez
que os mesmos não foram identificados em nível es pec ífic o. Estes dados são
apres entados na Figura 3.25, a seguir.
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FIGURA 3 .25
PORCENTAGEM DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E/O U AMEAÇADAS DE EX TINÇÃO EM RELAÇÃO
AO TOTAL DE ESPÉCIES REGISTRADAS P ARA O MUNICÍPIO DE ITABIRA

A c uíca (Marmosops incanus), a c uíca-quatro-o lhos (Philander frenatus), o mic o-dac ara-branca (Callithrix geoffroyi), o guigó (Callicebus nigrifrons), a raposinha
(Lycalopex vetulus), o rato-de-árvo re (Rhipidomys m astacalis) e os ratos -de-es pinho
(Trinomys moojeni e Trinomys setos us) são es pécies endêmic as do Bras il. Des tas,
C. geoffroyi é também endêmico da Mata Atlântica e L. vetulus e T. moojeni são
endêmicos do Cerrado. C. n igrifrons es tá enquadrado como quase ameaçado na
lista da IUCN, enquanto L. vetulus enquadra-se na mes ma categoria na lis ta de
Minas Gerais. T. m oojeni é cons iderado em perigo na lis ta da IUCN e vulnerável em
Minas. T. setosus é c onsiderado deficiente de dados no Es tado.
O gambá-de-orelha-branc a (Didelphis aurita ) e o bugio (Alouatta guariba),
endêmicos da Mata Atlântic a, e o rato-do-mato (Calomys tener), endêmic o do
Cerrado, completam os endemis mos relacionados para a região de inserção da área
proposta para a UC Mata do Lim oeiro. O bugio é c onsiderado c riticamente em perigo
na lis ta de espéc ies am eaçadas do Brasil.
Outras quatro espéc ies registradas es tão s ob algum nível de ameaça em Minas, no
Brasil e no mundo, a s aber: o tamanduá-bandeira (Myrmec ophaga tridacty la), a
jaguatirica (Leopardus pardalis), o lobo-guará (Chrys ocyon brac hy urus) e a lontra
(Lontra longic audis). M. tridactyla enc ontra-s e vulnerável no es tado e no Bras il e
quas e am eaçado na lis ta da IUCN; L. pardalis é c onsiderada vulnerável em Minas e
no Bras il; C. brachyurus encontra-se c omo vulnerável em Minas e no Brasil e como
quas e ameaç ado na lista da IUCN e L. longic audis é considerada vu lnerável em
Minas e deficiente de dados de ac ordo com a IUCN.
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3.2.4.2 Carac terização da Mastofauna da Área Propos ta para a UC Mata do
Limoeiro
A partir dos dados obtidos em campo, foram regis tradas para a área proposta para a
UC Mata do Limoeiro 32 espéc ies de mam íferos, distribuídas em nove ordens e 19
famílias , c onforme pode s er obs ervado na Tabela 3.27, a seguir.
As es péc ies registradas c orrespondem a 60,0% dos táxons listados para o munic ípio
de Itab ira de ac ordo com dados secundários (ver Diagnóstico Regional) e
representam todas as ordens e 80,9% das famílias com ocorrênc ia confirmada para
o mesmo munic ípio, s endo que apenas quatro famílias não foram regis tradas na
área: Molos sidae, Felidae, Sc iuridae e Echim yidae. Duas famílias foram registradas
para a área de es tudo e não constavam na lista de espécies do município:
Meph itidae e Tayas suidae. Seis espécies registradas na área de es tudo, não
c ons tam na lis ta elaborada para o munic ípio de Itabira a partir de dados secundários
e c onstituem um incremento a ess a lista.
O sucess o de captura dos pequenos mamíferos não-voadores durante a campanha
foi de 11,75% e pode ser c ons iderado alto, es pecialmente por tratar-se de período
c huvos o na área de es tudos. Segundo Santos-Filho et al. (2008), em gera l, durante
o período c huvoso há maior disponibilidade de alimento no ambiente, o que pode
diminuir a efic iência das isc as e a probabilidade de captura de pequenos mamíferos .
Adicionalmente, na époc a de chuvas , a maioria das populações des tes anim ais
apres entam poucos adultos e muitos jovens , os quais são menos c apturados em
armadilhas com iscas (O’CONNEL, 1989; VIEIRA, 1996; QUENTAL et al., 2001
apud SANTOS-FILHO et al., 2008). Foram realizadas 47 capturas, que
representaram as duas ordens de pequenos mamíferos não-voadores c onsideradas
neste estudo (Didelphimorphia e Rodentia) e 10 es péc ies .
Com relação aos marsupiais da ordem Didelphimorphia listados no diagnós tic o
regional, apenas uma es pécie não foi c onfirmada, a cuíc a-quatro-olhos (Philander
frenatus). Ess a espécie apresenta ampla distribuiç ão no país e no Estado e têm s ido
frequentemente c apturada em estudos realiz ados no Quadrilátero Ferrífero
(Obs ervação Pessoal). As demais espécies, juntas, repres entaram 38,3% das
c apturas, sendo D. aurita a mais capturada, com 11 capturas (23,4%), seguida por
D. albiv entris com quatro (8,5%) e M. incanus com três c apturas (6,4%).
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TABELA 3.27
ESPÉCIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Ordem /Fam ília

Espécie
Didelphis aurita

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

Vespertilionidae
CINGULATA
Dasypodidae
PILOSA
Myrmecophagidae
PRIMATES
Cebidae
Pitheciidae
Atelidae
CARNIVORA
Canidae
Mephitidae

Tipo de
Registro

Categoria de Categoria de
Locomoção
Dieta

Endem ismo

Categoria de Ameaça
MG Brasil IUCN

CA

SC

FO

CA

SC

FO

Cuíca

CA

SC

IO

Morcegobeija-flor

CA

VO

NE

LC

Artib eus lituratus

Morcegogrande-dafruta

CA

VO

FO

LC

Artib eus
planirostris

Morcego

CA

VO

FO

LC

CA
CA

VO
VO

FO
IA

LC
LC

VE

TE

IO

LC

VE

SF

IO

LC

E

SC

MY

LC

Mico-dacara-branca

VO/VI

AR

GO

BR; MA

LC

Sauá

VO/VI

AR

FO

BR

NT

Bugio

VO/VI

AR

FH

MA

Raposinha

E

TE

IO

BR; CE

Cangambá

E

TE

FO

Didelphis
alb iventris
Marmosops
incanus
Glossophaga
soricina

CHIROPTERA
Phyllostomidae

Nome
Vulgar
Gambá-deorelha-preta
Gambá-deorelhabranca

Sturnira lilium
Morcego
Myotis nigricans Morcego
Dasypus
Tatu-galinha
novemcinctus
Euphractus
Tatu-peba
sexcinctus
Tamandua
Tamanduátetradactyla
mirim
Callithrix
geoffroyi
Callicebus
nigrifrons
Allouata guarib a
Lycalopex
vetulus
Conepatus
semistriatus

MA

LC
LC

BR

LC

CR
NT

LC
LC
LC
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TABELA 3.27
ESPÉCIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO

Continuação
Nome
Vulgar
Furão
Quati

Tipo de
Registro
VI
VI

Mão-pelada

VE

SC

FO

LC

Mazama sp.

Veado

E

TE

FH

*

Pecari tajacu
Cerradomys
subflavus
Necromys
lasiurus
Nectomys
squamipes
Oligoryzomys
flavescens
Oligoryzomys
nigripes
Roedor sp1.

Cateto
Ratovermelho
Rato-domato

E

TE

FH

CA

TE

FG

LC

CA

TE

FO

LC

Rato-d`água

CA

SA

FO

LC

CA

SC

FG

LC

CA

SC

FG

LC

CA

*

*

*

Roedor sp2.

Rato

CA

*

*

*

Ordem /Fam ília

Espécie

Mustelidae

Galitics cuja
Nasua nasua
Procyon
cancrivorus

Procyonidae
ARTIODACTYLA
Cervidae
Tayassuidae

RODENTIA
Cricetidae

Rato-domato
Rato-domato
Rato

Categoria de Categoria de
Locomoção
Dieta
TE
CA
SC
FO

Endem ismo

Categoria de Ameaça
LC
LC

VU

Hydrochoerus
Capivara
VE
SA
HB
LC
hydrochaeris
Cuniculidae
Cuniculus paca
Paca
VE
TE
FH
LC
Dasyproctidae
Dasyprocta sp.
Cutia
VE
TE
*
*
LAGOMORPHA
Sylvilagus
Tapeti
VE
TE
HG
LC
Leporidae
brasiliensis
Legenda: Tipo de registro: CA – captura; VE – vestígio (pegadas, fezes, tocas, carcaças, etc); E – entrevista; VO – vocalização; VI – visualização.
Categoria de locomoção: SC – escansorial; VO – voador; TE – terrestre; S F – semi-fossorial; AR – arborícola; SA – semi-aquático. Categoria de dieta:
FO – frugívoro/onívoro; IO – insetívoro/onívoro; NE – nectarívoro; IA – insetívoro voador; MY – mirmecófago; GO – gomívoro/onívoro; FH –
frugívoro/herbívoro; CA – carnívoro; FG – frugívoro/granívoro; HB – herbívoro podador; HG – herbívoro pastador. Endemismo: MA – Mata Atlântica;
BR – Brasil; CE – Cerrado. Categoria de ameaça: LC – não ameaçada; NT – quase ameaçada; CR – criticamente em perigo; VU – vulnerável. * –
táxons não categorizados, pois não foram identificados em nível específico.
Caviidae
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Didelphis aurita é uma espéc ie bas tante c omum em toda sua área de distribuiç ão,
que demonstra grande eficiência adaptativa aos mais variados hábitats, vivendo até
mesmo em grandes centros urbanos . Apresenta hábitos noturnos e solitários e pode
s er c apturada em vários es tratos da vegetaç ão (ROSSI et al., 2006). Ess a es pécie
foi capturada em três pontos de amostragem: MP3, MP4 e MP5 (Foto 3.89).
Dentre os roedores da família Cricetidae, a es péc ie mais c apturada foi Nec tomys
s quamipes, com oito capturas (17,0%), s eguida por Cerradomys subflav us c om s ete
c apturas (14,9%). Oligoryzomys flav escens apres entou quatro capturas (8,5%),
Necromys lasiurus, três (6,4%), e Oligory zomys nigripes foi repres entado por apenas
uma captura (2,1%). Duas espécies de roedores ainda não foram identificadas e são
denominadas nes te trabalho de roedor sp1. e roedor sp2. A primeira apresentou
duas capturas (4,3%) e a segunda apenas um a captura (2,1%).
Nectomys squamipes é um roedor de tamanho grande, que tem hábito semiaquátic o e é frugívo ro-onívoro (BONVIC INO et al., 2008; FONSECA et al., 1996).
Essa espécie apresenta am pla distribuiç ão geográfic a e ocorre em vegetação
alterada e também preservada, porém é restrita a habitats próximos a curs os d’água
(OLIVEIRA & BONVICINO, 2006). Foi capturado no ponto MP1, no qual as
armadilhas foram dis postas ao longo de um c órrego (Foto 3.90).
Cerradomys s ubflavus tem hábito terres tre e habita formações flores tais e abertas
da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, s endo uma das es pécies m ais
abundantes no es tado de Minas Gerais e também na Serra do Cipó (CÂMARA &
MURTA, 2003). O Parque Nacional da Serra do Cipó loc aliza-se na porç ão s ul da
Serra do Espinhaço, e abrange, dentre outros , os munic ípios de Jaboticatubas e
Itambé do Mato Dentro, munic ípios que faz em lim ite c om Itabira, onde está ins erida
a área propos ta para a UC Mata do Limoeiro. Esta espécie foi capturada nos pontos
MP2 e MP3 (Foto 3.91).
Em bora o número de espéc ies de pequenos mamíferos não-voadores regis trado
tenha sido inferior àquele apresentado no diagnóstico regional, uma es pécie
c apturada na área de estudo foi acrescentada à lis ta de espécies obtida para o
município de Itabira: Oligoryzom ys flavescens. Essa espéc ie apres enta am pla
dis tribuição no país e, no Quadrilátero Ferrífe ro, oc orre em simpatria c om
Oligory zomys nigripes. Adic ionalmente, duas es pécies ainda não identificadas foram
regis tradas na a área proposta para a UC Mata do Limoeiro e podem representar um
inc remento adicional à lis ta regional: roedor sp1. e roedor s p2.
Dentre os m orcegos, foram capturados 16 indivíduos , pertencentes a cinc o
espécies, todos integrantes das famílias Phyllos tomidae e Vespertilion idae. A
abundânc ia relativa foi de 2,86 morcegos /m 2.hora.rede. A espécie m ais c apturada foi
Artibeus litu ratus, com sete regis tros (43,75%), s eguida por My otis nigricans, c om
c inco c apturas (31,25%). Gloss ophaga s oric ina apres entou duas c apturas (12,5%),
enquanto Artibeus planiros tris e Sturnira lilium apres entaram apenas um a captura
(6,25%) c ada.
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As espécies capturadas apresentam diferentes hábitos alimentares com o os
nectarívoros , frug ívoros e insetívoros , demonstrando uma c om plexidade na
c ompos iç ão da c omunidade de morc egos des ta região (FONSECA et al., 1996).
Os morc egos frugívoros são importantes na dispersão de sementes. Alguns
botânic os os c onsideram c om o os principais dispersores entre os mamíferos
(HUBER, 1910), d ispersando s ementes de 25% das árvores nas regiões tropic ais
(HUMPHREY & BONACCORSO, 1979) e ajudando na sucessão da vegetação em
ambientes naturais (BREDT et al., 1996), des tacando-se as es pécies c apturadas
Artibeus lituratus (pontos MP1 e MP2) (Foto 3.92), Artibeus planiros tris (ponto MP1)
(Foto 3.93) e Sturn ira lilium (ponto MP2 ) (Foto 3.94).
Dentre a importância biológic a dos morc egos c om hábitos alim entares adaptados a
nectarivoria estima-s e que 500 espéc ies de plantas da região neotropical, de 96
gêneros distintos, têm suas flores polinizadas por morc egos com este hábito
alimentar (RE IS et al., 2007), como por exem plo alguns c ac tos que já tem s uas
flores adaptadas , abrindo ao anoitec er (ROCHA et al., 2008). Entre eles , des taca-s e
a espécie Gloss ophaga soric ina, capturada na área estudada nos pontos MP2 e
MP5 (Foto 3 .95).
Mo rc egos insetívoros como Myotis nigric ans, c os tumam forragear ac ima das copas
das árvores e atuam como im portantes reguladores da presenç a de ins etos na
naturez a (PERACCHI et al., 2006). Essa espéc ie foi regis trada no ponto MP1 (Foto
3.96).
No geral, o núm ero de espécies de morcegos e de indivíduos c apturados foi bem
inferior ao es perado, mediante o esforço de captura em pregado e o número de
espécies já regis tradas para o Quadriláte ro Ferrífero e região de inserção da a área
proposta para a UC Mata do Limoeiro, descritas no diagnóstico regional. Em um dos
quatro ambientes amostrados nenhum animal foi capturado em redes de neblina
(MP3). Es te fato pode es tar atre lado à in tens a chuva e à c onstante neblina no in ício
das noites durante o período de amos tragem. Porém, a campanha foi efic iente para
determinar um desenho da composiç ão da c om unidade de mam íferos voadores ,
encontrados nas áreas estudadas , mostrando diferentes guildas ocupadas por es tes
animais e a importância loc al dos fragmentos vegetais para a preservaç ão das
espécies de mamíferos voadores, enriquecendo os dados mas tofaunísticos da
região.
Com relação aos mamíferos de médio e grande porte, foram regis tradas 17
espécies, das quais 12 (70,6%) foram confirmadas por registros diretos e/ou
indire tos e cinco foram regis tradas apenas através de entrevistas c om moradores
loc ais (ver Tabela 3.27 an terio r).
Os tatus (Dasypus nov emc inc tus e Euphrac tus sexc inctus) foram confirmados
através de suas tocas , abundantes em todos os pontos percorridos da área de
estudos . Foram encontradas toc as antigas e já abandonadas e tocas rec entes, ainda
utilizadas pelos animais.
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Todas as es pécies de primatas lis tadas para o munic ípio de Itab ira foram
c onfirmadas durante a campanha de campo através de vocalizações e
vis ualiz aç ões: Callithrix geoffroyi, Callic ebus nigrifrons e Alouatta guariba. Este
último é endêmico da Mata Atlântic a e encontra-se enquadrado com o critic amente
em perigo no Livro Vermelho da Fauna Bras ileira Ameaçada de Extinção
(MACHADO et al., 2008). Na área proposta para a UC Ma ta do Limoeiro ess a
espécie parec e ser abundante, sendo frequentemente observada. Sua vocalização
c arac terís tic a pode s er percebida diariamente ao longo de todo o dia e é
poss ibilitada pe lo grande des envolvimento do osso hióide, especialmente nos
machos , que atua como um ressonador (BICCA-MARQUES et al., 2006). A. guariba
foi regis trado nos pontos MP3 e MP4 e C. geoffroy i nos pontos MP1 e MG6.
Três espéc ies de c arnívoros foram confirmadas: o furão (Galitic s cuja), o quati
(Nas ua nas ua) e o mão-pelada (Procyon canc riv orus ). G. c uja foi vis ualiz ado duas
vez es durante a campanha de cam po, ambas as vezes ao anoitec er, nos pontos
MG5 e em es trada de acess o ao ponto MP2. N. nas ua também foi registrado por
vis ualiz aç ão de um bando, formado por indivíduos adultos e filhotes , no ponto MG6.
P. cancrivorus foi regis trado através de pegadas encontradas às margens da
c achoeira da Derrubada, no ponto MG8 (Foto 3.97). Es sa espéc ie vive geralmente
em hábitats florestais próximos a corpos d’água, alimentando-s e de molusc os,
ins etos , peixes, caranguejos, anfíbios e frutos e apres enta uma pegada bastante
c arac terís tic a, sem elhante à mão de uma c riança (CHEIDA e t al., 2006; CÂMARA &
MURTA, 2003).
Da ordem Rodentia foram confirm adas três espéc ies de grandes roedores : a
c apivara (Hy droc hoerus hy droc haeris), a pac a (Cuniculus paca) e a c utia
(Dasyprocta s p.), todas através de pegadas , s endo H. hydrochaeris registrada no
ponto MG9 (Foto 3.98) e C. pac a e Dasyprocta sp. regis tradas no ponto MG10
(Fotos 3.99 e 3.100).
A única espéc ie da ordem Lagomorpha regis trada na área de estudo foi Sy lv ilagus
brasiliens is, tam bém relac ionada para o município de Itab ira através dos dados
s ecundários . Essa espéc ie oc orre em quas e todo o Bras il e habita regiões de mata e
também campos, alimentando-se de folhas, talos e raíz es , além de frutos e
s ementes (REIS et al., 2006; CÂMARA & MURTA, 2003). Foi regis trada através de
pegada no ponto MG6 (Foto 3.101).
A Tabela 3.28, a s eguir, apresenta as coordenadas (em UTM e SAD69) dos
regis tros de m amíferos de médio e grande porte na área propos ta para a UC Mata
do Limoeiro.
Todas as cinc o es pécies registradas através de entrevis tas têm potencial de ocorrer
na área de estudos, incluindo o cateto (Pec ari tajacu) e o cangambá (Conepatus
s emistriatus), que não constam na lista elaborada para o município de Itab ira. Das
c inco espécies registradas por entrevista, duas encontram-se enquadradas em
c ategorias de ameaç a: a raposinha (Lyc alopex vetulus), c onsiderada quas e
ameaçada em Minas (DRUMMOND et al., 2008) e o cateto, a valiado como
vulne rá vel no Bras il (MAC HADO et al., 2008).
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TABELA 3 .28
COO RDENADAS DOS REGISTROS DE MAMÍ FEROS DE M ÉDIO E GRANDE PO RTE NA ÁREA
PROPOS TA PARA A UC M ATA DO LIMOEIRO
Es pécie

Forma de regIstro

Dasypu s novemcinctus
Euphra ctus se xcinctus
Callithrix g eo ffroyi
Callithrix g eo ffroyi
Calliceb us nigri fron s
Calliceb us nigri fron s
Alouatta gu arib a
Alouatta gu arib a
Galicti s cuja
Galicti s cuja
Nasu a nasua
Procyon cancrivo ru s
Hydrocho erus hydro ch aeris
Cuniculu s paca
Dasyprocta sp .
Sylvil agu s b rasiliensis

Toca
Toca
Visuali zação
Vo calização
Visuali zação
Vo calização
Visuali zação
Vo calização
Visuali zação
Visuali zação
Visuali zação
Pega da
Pega da
Pega da
Pega da
Pega da

Coor de na da Ge ográ fica do
Regis tro (UTM 2 3k )
664.5 60 E/ 7.83 3.626 N
662 .5 05 E / 7.832.6 95 N
662 .5 05 E / 7.832.6 95 N
662.0 50 E /7.83 5.833 N
662 .2 27 E / 7.832.0 11 N
662 .4 79 E / 7.834.4 18 N
662 .0 31 E / 7.832.3 30 N
662 .0 31 E / 7.832.3 30 N
668.5 71 E / 7 .892480 N
660 .2 95 E / 7.832.2 89 N
662 .5 05 E / 7.832.6 95 N
661 .5 70 E / 7.833.3 49 N
661.8 48 E / 7 83 3.451 N
659 .9 38 E / 7.833.8 28 N
659 .9 38 E / 7.833.8 28 N
663 .1 52 E / 7.833.3 17 N

Dentre as espéc ies de mamíferos registradas na área proposta para a UC Mata do
Limoeiro, nove são cons ideradas cinegétic as , sendo todas, mamíferos de médio e
grande porte, o que corresponde a 52,9% das es pécies desse grupo registradas na
c ampanha. Os tatus (Dasypus novemc inctus e Euphractus sexcintus), o veado
(Mazama s p.), a pac a (Cunic ulus pac a), a cutia (Dasyprocta sp.), a c apivara
(Hydroc hoerus hy droc haeris) e o tapeti (Sylvilagus brasiliensis) têm sua carne
bastante apreciada, enquanto o mic o-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi) e o quati
(Nas ua nas ua), são c açados para domes tic aç ão.
Os dados obtidos em c ampo revelam um a comunidade de mamíferos ric a e diversa,
na qual estão representadas a maioria das categorias de loc omoção (75%) e de
dieta (84,6%) dos mamífe ros brasileiros (FONSECA et al., 1996).
Ainda as sim, é importante res saltar, que a área proposta para a UC Mata do
Limoeiro apresenta características que favorec em a oc orrênc ia de um elevado
número de es pécies , s uperior ao que foi registrado durante a campanha de cam po,
o que corrobora os dados s ec undários disponíveis para s ua região de inserç ão.
Dentre ess as caracterís tic as destac am-s e o bom estado de cons ervação da
c obertura vegetal nativa e dos cursos d’água (Fotos 3.102 e 3.103) e a baixa
presença hum ana em determ inados pontos no interior da área es tudada, c omo os
pontos MP4, MG8 e MG9 , além da s ignificativa conectividade entre os ambientes de
vegetaç ão natural, es pec ialmente os florestais (Fotos 3.104 e 3.105).
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Documentação Fotográfica

FOTO 3 .7 3: Vista do ponto MP2 . (Foto:
Carolina de Bessa Reis).
FO TO 3 .72 : Vista do inte rio r do p on to de
am ostra gem MP1. (Foto : C arolin a de Bessa Reis).

FOTO 3 .7 4: Vista do in terior do ponto MP3 . ( Foto:
Carolina de Bess a Reis).

FOTO 3.7 5: Vista do in terior do p onto MP4.
(Foto: Car olina de Bess a Reis).
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FO TO 3 .7 6: Vista do interior do ponto MP5 . (Foto:
Carolina de Bessa Reis).

FOTO 3.7 8: Vista do ponto MG3. (Fo to : Carolina
de Bessa Reis).

FOTO 3 .7 7: Vista do ponto MG1. (Fo to:
Carolina de Bessa Reis).

FOTO 3 .7 9: Vista do ponto MG8. (Fo to:
Carolina de Bessa Reis).
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FOTO 3.8 0: Vista do ponto MG9. (Foto: Carolin a de

FO TO 3 .81 : V is ta do ponto MG10. (Foto: Carolina

Bessa Reis).

de Bessa Reis ) .

FOTO 3.8 2: Redes de neblin a arm ad as em li nha
no po nto MP3 . ( Foto: A na Paula Gotsc halg Duarte

FOTO 3.83 : Armadil ha colo cada pró ximo a
cu rso d’água no po nto MP1. ( Foto: Car olina de

Silva).

Bessa Reis).

FO TO 3 .84 : Arm adil ha colo ca da no chão n o ponto
MP2. (Foto: Carolin a de Bessa Reis).

FOTO 3.8 5: Armadil ha colocada n o chão n o
ponto MP3. ( Foto: Carolina de Bessa Reis).
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FO TO 3 .86 : Arm adilha colo ca da no su b-bosque no
ponto MP4. ( Foto: Car olina de Bessa Reis).

FO TO 3 .87 : Fêmea de Cerrad omys sub flavus
com m amas aparen tes e ab ertura vagi nal .
(Foto: Car olina de Bess a Reis).

FOTO 3.8 8: Fêmea de Didelphi s auri ta com
filhotes no marsúpio. (Foto: Carolina de Bessa Reis).

FO TO 3 .8 9: Didel phi s aurita. (Foto: Carolina de

FO TO 3 .9 0: Ne ctomys squ am ipes ca pturado
pró xim o a curso d’á gu a. ( Foto: Car olina de Bess a

FO TO 3 .91 : Cerradom ys sub flavus. (Foto:

Reis).

Bessa Reis).

Car olina de Bess a Reis).
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FO TO 3 .92 : Artib eus lituratus. (Foto: A na Paula

FOTO 3.9 3: Artib eus planirostri s. (Foto: Ana

Gotschalg Duarte Silva).

Paula G otschalg Duar te Silv a).

FOTO 3.9 4: Sturnira lili um . ( Foto: Ana Paula

FOTO 3 .9 5: Gl ossophaga so rici na . ( Foto: A na

Gotschalg Duarte Silva).

Paula G otschalg Duar te Silv a).

FO TO 3 .96 : Myo tis nigri cans. (Foto: A na Paula

FOTO 3 .9 7: Pe gad a de Procyon cancri voru s.

Gotschalg Duarte Silva).

(Foto: Car olina de Bess a Reis).

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 136

DELPHI

UCL-RE-003

FOTO 3.9 8: Pe gada de Hydrocho eru s
hydrochaeris . ( Foto: Car olina de Bessa Reis ) .

FOTO 3.9 9: Tril ha d e C uni culus p aca. ( Foto:
Car olina de Bess a Reis).

FOTO 3.100 : Pegada de Dasypro cta sp.. (Foto:
Carolina de Bess a Reis).

FO TO 3 .101: Pega da de Syl vilag us
b rasiliensi s. ( Foto: Car olina de Bessa Reis) .
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FOTO 3.102 : Vis ta da ca choei ra da De rruba da ,
e vid en cia nd o o bom esta do de co nservação da
co bertu ra vegetal n ati va (fl orestal) e do curso
d’ág ua . ( Foto: Car olina de Bessa Reis) .

FO TO 3 .103: Vis ta da ca ch oei ra Três Quedas ,
eviden ciand o o bom esta do de co nservação d a
co bertu ra ve getal nati va (fl orestal) e do curso
d’água. ( Foto: Car olina de Bessa Reis ) .

FOTO 3 .104: Vis ta ge ral da Mata d o Limoeiro,
e vid en cia nd o a gran de ra zão d e con tinuidade d a
cobertura ve ge tal nati va. ( Foto: Carolina de Bess a

FO TO 3 .105: Vista ge ral da Mata d o Lim oeiro,
evidenciando a grande razão de co ntinui da de
da cobe rtura vegetal na tiva. ( Foto: Car olina de

Reis).

Bessa Reis).

3.2.5 Avifauna


Procedimentos Metodológicos



Dados Sec undários da Avifauna

Um a vez que se objetiva conhecer o potencial c onservac ionis ta da área previamente
definida para implantaç ão de uma Unidade de Conservaç ão, ora denominada Mata
do Limoeiro, a carac teriz aç ão da avifauna na região de ins erção dess as áreas de
estudo pautou-s e em dados s ec undários obtidos em trabalhos realizados em UCs já
estabelec idas no entorno da mesma.
Ness e s entido, foram c onsideradas as listagens sistemáticas da avifauna
apres entada para o Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA-CIPÓ) e para a
Es taç ão de Pes quisa e Desenvolvim ento Ambiental de PETI (EPDA-PETI). Es tudos
dess a c lass e de vertebrados para o PARNA-CIPÓ s ão importantes, tendo em vista a
loc alização dess a UC em relação à área de es tudo (ver Desenho UCL-MA-BIO-02,
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apres entado anteriormente). Já a esc olha de dados do grupo para a EPDA–PETI
jus tifica-s e pela im portância da m esm a para a c onservaç ão de aves florestais de
Ma ta Atlântica na região do Rio Doce, bacia de ins erção da área do pres ente estudo.
Dess a forma, apresentam-s e, a seguir, os trabalhos principais utiliz ados c omo fonte
de dados secundários para caracterização da avifauna regional:


Rodrigues, M; Carrara, L. A.; Faria, L. P. e Gomes , H. B. 2005. Aves do Parque
Nac ional da Serra do Cipó: O vale do Cipó, Minas Gerais , Bras il. Revista
Brasileira de Zoologia 22(2 ): 326-338.



Faria, C. M. A.; Rodrigues, M.; Amaral, F. Q.; Módena, E.; Fernandes , A. M.
2006. Aves de um fragmento de mata atlântic a no alto Rio Doc e, Minas Gerais :
colonização e extinç ão. Revista Brasileira de Zoologia 23 (4): 1217-1230.

Informações adicionais acerc a da avifauna de Itab ira , município a que pertenc e o
dis trito de Ipoema, e onde está encravado o remanescente natural objeto do
presente es tudo, foram obtidas no es tudo ambiental (PTRF) para o Alteamento da
Barragem de Rejeitos da Mina de Conceiç ão (Vale). Os estudos de c am po que
s ubs idiaram o diagnóstico da avifauna apresentado no PTRF incluíram amos tragens
na Res erva Legal de Itab iruçu e também na área destinada à implantaç ão da RPPN
Itabiruç u, que s e des taca por compreender considerável m aciç o de vegetação
natural da região (TECISAN, 2005).
Salienta-s e que não foram enc ontradas listagens sis temátic as para a avifauna da
Área de Proteç ão Ambiental Mo rro da Pedreira (APA-Morro da Pedreira), cujos
limites, em determinado trecho, es tão em c ontato a área previamente definida para a
implantaç ão da UC Mata do Limoeiro (ver Desenho UCL-MA-BIO-02, apresentado
anteriormente). As informaç ões sobre o grupo das aves na APA s ão ainda
inc ipientes, tratando-s e na maioria das vezes, de estudos c onduz idos para
c arac teriz aç ão de táxons específicos, em es pecial daqueles associados aos
paredões rochosos e campos rupestres encontrados ness a área de pres ervação
(Ribeiro e t. al., 2004; Cos ta e Rodrigues, 2007; Domingues e Rodrigues, 2007).


Dados Primários da Avifauna

Para obtenção de dados primários , foi rea liz ada uma campanha de campo no
período de 10 a 15 de novem bro de 2009, tendo sido des pendido em atividades de
amos tragem da avifauna loc al, o esforç o aproximado de 40 horas de obs ervação.
As coletas de dados prim ários foram realiz adas utilizando-se dois métodos dis tintos
e c omplementares : (1) observaç ão em transectos e (2) observação por amostragem
aleatória.
Para a obs ervação em trans ec tos (1) foi us ada a metodologia de “trans ectos em
fita ”, adaptada de Ralph (1993). Para tanto, foram perc orridos quatro trans ec tos c om
c omprimento médio de 1000m . Esses transectos foram amos trados durante as
primeiras (06 e 10 h) e últimas horas do dia (entre 16 e 20h), um a vez que as
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atividades da maioria das aves brasileiras c oncentram-se nesses períodos do dia
(Sick, 2001). O es forço amos tral em cada um dos transectos variou de 2 horas e 30
minutos até 4 horas ininterruptas , de acordo com o tam anho dos mes mos, bem
c omo das c ondições c lim áticas verificadas no momento da am ostragem. Durante o
percurs o dos trans ec tos foram regis tradas, em caderneta de campo, as es péc ies de
aves observadas e/ou ouvidas, número de indivíduos, distância lateral do espéc ime
ao transecto (faixa máxima de 50m), assim c omo inform ações gerais sobre o
ambiente ocupado, tipo de recurs o alimentar e evidênc ias de reprodução (ninhos,
c omportamento de c orte, etc).
Os dados obtidos c om emprego da metodologia (1) foram analis ados sob
perspectiva quali-quantitativa. Dessa forma, além de c ontribuírem para apres entação
da lis tagem da comunidade de aves enc ontrada na área propos ta para a UC Mata
do Limoeiro, o conjunto de dados permitiu calc ular a diversidade de espéc ies , a
partir do índice de diversidade de Shannon-weaver (H’).
Os dados registrados ao longo dos transectos de observaç ão permitiram ainda, a
elaboração da c urva de acúmulo de es pécies (veja MAGURRAN, 1988), obje tivando
determinar se os estudos de campo foram satis fatórios ou não para o conhecimento
da composição da comunidade avifauna da área de es tudo.
Na obs ervação por amostragem aleatória (2 ), foram registradas em c aderneta de
c ampo, todas as espéc ies de aves obs ervadas e /ou ouvidas durante deslocamentos
aleatórios realizados nas estradas e trilhas da área de es tudo, nos mais diferentes
tipos de ambientes nela encontrados. Os dados obtidos c om emprego dess a
metodologia foram c onsiderados apenas qualitativamente, obje tivado complem entar
a c arac teriz aç ão da c omunidade de es pécies de aves encontrada na área do es tudo.
Na Tabela 3.29, apresentam-s e as c oordenadas de referênc ia, altitude, área de
estudo e as principais c arac terís tic as fitofisionômic as dos transectos e dos pontos de
observação de aves na área proposta para a UC Mata do Limoeiro. Para os
trans ec tos, s ão apres entadas ainda, as extensões perc orridas em campo. A
dis tribuição dos transectos e pontos na área de es tudo pode ser obs ervada no
Desenho UCL-MA-BIO-03 apres entado anteriormente.
O conjunto de dados obtido em campo, cons iderando o esforç o empregado c om
adoç ão das duas metodologias de es tudo, permitiu e laborar uma lista de espéc ies
de aves representativa da c omunidade do grupo enc ontrada na área proposta para a
UC Mata do Lim oeiro. As espécies identificadas a partir dos dados primários foram
então, ac resc idas às es pécies c om potenc ial de oc orrênc ia na área de estudo,
s egundo o conjunto de dados s ec undários avaliados (Rodrigues et al 2005; Faria et
al, 2006), originando a lis ta das espéc ies de aves da área propos ta para a UC Mata
do Limoeiro e da região , apres entada no Anexo 2.
Todas as aves cons tantes da lista de espéc ies foram c ategorizadas quanto hábitat
preferenc ial segundo Sic k (2001); Rodrigues et. al. (2005); Faria et. al. (2006) e
Sigris t (2006). A preferênc ia alimentar seguiu Motta Junior (1990); Sic k (2001);
Piratelli e Pere ira (2002) e Telino-Jún ior e t. al. (2005).
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O status de conservaç ão considerou as lis tagens de aves ameaç adas no es tado de
Minas Gerais (Drummond, 2008), no Bras il (MMA, 2008), bem como as espéc ies
c ontempladas em c ategorias de ameaç a global (IUCN, 2009/2). Os endemismos
s eguiram Sick (2001); Rodrigues et. al. (2005); Faria et. al. (2006), S igris t (2006) e
Vasconcelos e Neto (2007). O potenc ial cinegétic o/xerimbabo foi a valiado s egundo
Sic k (2001) e Sigrist (2006).
A ordem taxonômica, os nomes c ientífic os e populares das es pécies de aves , bem
c omo o s tatus migratório, seguem o Com itê Brasileiro de Registros Ornitológicos
versão 09/08/2009 (CBRO, 2009).
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TABELA 3 .29
COO RDENADAS DE REFERÊNCIA E LO CALIZAÇÃO DOS TRANS ECTOS E PONTOS DE
OBSERV AÇÃO DA AVIFAUNA DA ÁREA P ROP OSTA PARA A UC M ATA DO LIMOEIRO

Tr ansecto

Coor de na da
Geogr áfic a (UTM
23K)

T1

662 .165 E/
7.832 .299 N a
662 .919 E /
7.832.932 N

T2

660 .459 E /
7.832 .512 N a
659 .876 E /
7.831.780 N

inicial d e
845 e final
de 91 4

110 0

659 .886 E /
7.836 .887 N a
660.0 82 /
7.836.361 N

inicial
de1133 e
final de
1013

990

T3

T4

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10

636 .910 E /
7.834 .123 N a
662 .851 E /
7.834.257 N

663 .420 E /
7.834.809 N
662 .260 E /
7.834.970 N
660 61 7 E /
783 26 83 N
662 00 2 E/
783 39 82 N
662 03 2 E /
783 22 35 N
662 08 5 E /
783 41 72 N
662 23 4 E /
783 20 77 N
662 59 5 E /
783 26 48 N
664 32 5 E /
783 30 11 N
664 60 0 E /
783 32 99 N

Altitude
(m)

inicial d e
702 e final
de 67 8

Ex tensã o
(m)

100 0

Car ac ter izaçã o Fitofisionômica
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
estágio avançad o/médi o de reg ene ra çã o.
Presen ça de curso d’ág ua m argin al nos
primeiros 300m. Prese nça de áre a aberta e
brej osa na altura do tre ch o 600m.
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
estágio intermediário de regeneração nos
primeiros 300m, predomínio d e pas to limpo
no terço médio . Peq ue no tre ch o de Mata de
Galeria n o último terço , veg etação can dei a,
nas m aio res alti tudes.
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio in termediári o /a van çado de
regen eração , pastagem com presença de
gad o. Os úl timos 300m caracterizam -se
pela prese nça de á re a brejosa.
Primeiros 6 00m caracteri za dos por Flo resta
Estacional Semideci dual em estágio
intermediá rio /a vançado de regene ração ,
seguid o po r três micro-ambien tes b rejosos,
to dos eles com presen ça de taboas. As
áre as brejosas fa zem co nta to com mata de
encosta, que por su a vez, s e com uni ca com
a floresta do i nício do trans ecto.

inicial d e
658 e final
de 60 8

121 0

727

-

Pasto Sujo

701

-

Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio avançado/médi o de reg enera çã o

-

Área d eg rad ad a, Mata de ca ndei a

-

Fl oresta Estacional Semide cid ual em
estágio avançad o/médi o de reg ene ra çã o,
Mata de Candei a
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio avançado/médi o de reg enera çã o
Mata de Candei a
Área de Várzea, Fl oresta Estaci on al
Semidecid ual em está gio a va nçado/m édi o
de re generação
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio avançado/médi o de reg enera çã o
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio avançado/médi o de reg enera çã o
Fl oresta Estacional Semide cid ual em
está gio avançado/médi o de reg enera çã o
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3.2.5.1 Carac terizaç ão da Av ifauna Regional
Por abrigar uma das maiores divers idades de aves no planeta, o Brasil des taca-s e
dentre outras nações, quanto à rele vânc ia na cons ervação do grupo (SICK, 2001).
No país , são encontradas 1.825 espécies dess a classe de vertebrados , s egundo o
Comitê Brasileiro de Regis tros Ornitológic os (CBRO, 2009). Grande parte dess a
riqueza pode ser explic ada pela variedade de biomas e fitofisionomias encontradas
no território nac ional, o que se reflete na gama de espéc ies de aves capaz de
c oloniz á-los .
Da mesm a form a, Minas Gerais poss ui riquez a expressiva de es pécies de aves,
uma vez que o Es tado insere-se nos biomas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântic a
(IBGE, 2004), traduz indo-se num amplo leque de hábitats e mic rohábitats
dis ponibilizados para a avifauna. Os dois últimos Biomas figuram ainda, dentre as
regiões mais ricas e ameaç adas do planeta (biodiv ersity hots pots), tornando-s e
prioritários no desenvolvimento de estratégias mantenedoras da biodivers idade
(MYERS, 1991).
Por s ua vez , o município de Itabira, no qual está ins erida a á rea alvo do presente
estudo, ora denom inada Mata do Limoeiro, enc ontra-s e na z ona de contato da Mata
Atlântic a e do Cerrado mineiros, mais es pecificam ente na região do Quadrilátero
Ferrífero. Ab´s aber, ainda em 1977, já c hamava a atenç ão para a riqueza biológic a
encontrada nas zonas de contato (ec ótonos ) entre os biomas . Localiz ada na s ubbacia do rio Piracicaba, um dos principais tributários do rio Doc e, a região
c arac teriz a-se por abrigar uma variedade de es pécies de aves , onde se enc ontram ,
inc lusive, elementos endêmic os da class e e por vezes, espéc ies c ontempladas em
c ategorias de am eaça de extinção. (VASCONCELOS e MELO-JÚNIOR, 2001;
VASCONCELOS et al 2003). Além dis so, o Quadrilátero Ferrífero ins ere-se na
porção s ul da cadeia do Espinhaço, que por sua vez, é c ons iderada área de
“extrema im portância” para a c onservaç ão das aves de Minas Gerais (Área 64 BIOD IVERS ITAS, 2005).
Ness e sentido, ac redita-s e que os dados mais apropriados para carac teriz aç ão da
avifauna da região de ins erção da área proposta para a UC Mata do Limoeiro
c orrespondem àqueles oriundos de trabalhos conduzidos em Unidades de
Cons ervação já estabelecidas no entorno da área do pres ente estudo, dentre as
quais s e des tac am sobremaneira, o PARNA-CIPÓ e a EPDA-PETI (ver item de
Procedimentos Metodológic os).
Em bora os es tudos de Rodrigues e colaboradores (2005) tenham se c oncentrado na
vertente oeste do PARNA-CIPÓ, onde há predomínio das form ações de Cerrado, a
c omunidade de aves diagnosticada pelos pes quisadores inclui além das espéc ies
tipicamente ass oc iadas a ess e bioma, elementos de habitat preferencialmente
flores tal (ver lista geral das espécies de aves no Anexo 02). Dessa forma, muitas
das aves relatadas no trabalho cons ultado, apres entam possibilidade real de
também oc orrem nos enclaves de Mata Atlântica do Parque, inclusive naqueles
s ituados na s ua vertente leste, porç ão do PARNA-CIPÓ de maior proximidade da
Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 143

UCL-RE-003

DELPHI

área previamente definida para a UC Mata do L imoeiro (ve r Desenho UCL-MA-B IO02, apres entado anteriormente).
Cumpre lembrar ainda, que dentre as aves citadas por Rodrigues e colaboradores
(2005) es tão alencadas espéc ies cuja viabilidade populac ional c orrelac iona-s e à
presença de enc os tas roc hos as úmidas e c ac hoeiras. Caso dos andorinhões (fam ília
Apodidae), aves que em geral poss uem grande área de vida e que costum am
pous ar coletivam ente em paredões de grutas e fendas junto a quedas de água, para
pernoitar e abrigar seus ninhos (SICK, 2001; PICHORIM, 2002; S IGRIST, 2006). De
fato, quedas d’agua e c achoeiras, inc luindo algumas de grande porte (i.e.
Cachoeiras Alta, Boa Vis ta, Patrocín io Amaro), s ão abundantes em todo distrito de
Ipoema.
Em relação à representatividade das espéc ies de aves c itadas no estudo da EPDA PETI para caracterização regional da avifauna, informa-se que ess a Unidade de
Cons ervação compreende um fragmento de Flores ta Estacional Semidec idual c om
manc has de Cerrado e vegetação rupícola c irc undado por matriz composta por
reflores tamento, pas tagem e solo expos to oriundas, sobretudo, das atividades de
mineração (FARIA et. al., 2006). Percebe-s e, pois , que em linhas gerais , guardadas
as devidas proporções acerca do grau de preservaç ão, há similaridade das grandes
c ategorias de uso do solo e c obertura vegetal encontradas na EPDA-PETI e na
região de inserç ão da área proposta para a UC Mata do Lim oeiro. Uma vez que as
c omunidades faunís tic as estão intrins ecamente assoc iadas às c arac terísticas de
paisagem, es trutura e c onservaç ão da flora é pro vável que as aves registradas
ness a Unidade de Conservaç ão c orres pondam a parcela importante da comunidade
de aves regional.
As sim, cons iderando o conjunto de dados dos trabalhos suprac itados, a comunidade
de aves c om potenc ial de ocorrência na região de inserç ão da área proposta para a
UC Mata do L imoeiro aponta o regis tro de 346 es pécies de aves , representantes de
60 famílias (ver lista geral das espéc ies de aves, no Anexo 2). Trata-s e de uma
riqueza abs oluta express iva, uma vez que c orresponde a quase 45% do total das
780 es pécies da class e com registro c onfirmado para o estado de Minas Gerais
(DRUMMOND et al, 2005), ates tando o potenc ial conservacionis ta da região para a
avifauna.
Dentre as 346 espéc ies de aves, 48,6% (n=168) utiliz am preferenc ialmente os
ambientes flores tais (ver lis ta geral das espéc ies de aves, no Anexo 2), muitas delas
c orrespondendo a passeriformes dependentes de vegetaç ão melhor estruturada
para refúgio , alimentaç ão e reproduç ão (i.e Corythopis delalandi, Myiobius barbatus,
Neopelma pallesc ens e Hem ithraupis ruficapilla), evidenc iando a im portância das
matas para a manutenção da divers idade de a ves florestais na região; justific ando
assim, a importânc ia da pres ervação dos remanesc entes florestais em áreas
protegidas por lei. A saber, o desmatamento e a cons eqüente reduç ão e
fragm entação da vegetaç ão nativa c orrespondem às principais ameaç as a que es tão
s ubm etidas as c omunidade de aves florestais (SIGR IST, 2006). Mac hado e Fons ec a
(2000), por exemplo, c hamam a atenç ão para o fato de que a taxa de extinç ão de
aves na Mata Atlântica tem superado as taxas es peradas (MANNE et al 1995 in
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MACHADO e FONSECA 2000), sugerindo um proc esso de extinç ão em mass a
dess a ordem de aves para o Bioma.
Além das espéc ies florestais de habitat restritivo, cons tam do c onjunto de dados,
elementos adicionais que reforçam a importância dos remanescentes naturais da
região para c onservaç ão das aves . São eles, os táxons endêmic os (35 da Mata
Atlântic a, 7 do Cerrado e 1 dos topos de morro das montanhas do sudeste); as
espécies comumente submetidas às pressão de caç a (n=33) e de domesticação
(n=58 ); bem como as aves m igratórias (n=5) que dependem desses remanesc entes
para desc anso, alimentação e/ou reproduç ão (ver lista geral das espéc ies de aves,
no Anexo 2).
Destac am -s e ainda, 11 espécies de aves contempladas em categorias de ameaç a
de extinção. A Tabela 3 .30, apres entada a seguir, congrega os elementos
avifaun ísticos ameaç ados de extinção cons tantes dos es tudos utilizados na presente
c arac teriz aç ão da avifauna.
TABELA 3 .30
ESP ÉCIES DE AVES CONTEMPLADAS EM CATEGORIAS DE AMEAÇA COM POTENCIAL DE
OCORRÊNCIA NA REGIÃO, SEGUNDO DADOS S ECUNDÁRIOS CO NSULTADOS
Nível de Am eaça
Família/Espécie

Nome Popular

Fonte
Internacio nal

Nacional

Estadual

TINA MIDA E
Tinamus s olitari us
CRA CIDA E
Crax blumenbac hii

macuco

B

NT

-

EM

mutum-de- bic o-v ermelho

B

EM

CR

AM

TROCHILIDA E
Augastes sc utatus

beija-flor- de- gr avata-ver de

A

NT

-

-

Drymophila ochropyga

choquinha- de-dors over melho

B

NT

-

-

RHINOCRY PTIDA E
Eleoscytalopus
indigotic us
COTINGIDA E

Macuquinho

B

NT

-

-

Pyr oder us sc utatus

pav ó

B

-

-

NT

PIPRIDA E
Neopelma aurifr ons

Fr uxu-baia no

B

VU

-

-

-

THA MNOPHILIDA E

EMBEREZIDA E
Porphyr ospiz a
caer ulesc ens
Ember nagra longicauda

Campainha- azul

A

NT

-

rabo- mole- da-s err a

B

NT

-

-

Spor ophila angol ensis

curió

B

-

-

CR

Charitospiz a eucosm a
mineirinho
A
NT
FONTE: (A) PA RNA - CIPÓ ( Rodr ig ues et al, 2005); (B) EPDA- PETI ( Faria et al, 2006). Nível de A meaç a:
Inter nacional, s egundo IUCN (2009/2); Nacional, segundo MMA (2008); e Estadual, segundo Biodiversitas
(2008). Categor ia de A meaç a: NT=Q uase Ameaçada, V U=Vulner áv el, EM=Em Perigo e CR=Cr itic amente
A meaç ada.
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Diante do expos to, pode-se depreender que a região de inserção da área alvo do
presente es tudo, des taca-s e pelo contexto conservacionis ta para o grupo das aves,
tendo em vis ta a pres ença de espécies florestais de hábitat mais res tritivo,
elementos autóc tones e c ontemplados em categorias de ameaç a.
Por fim, reitera-s e que tanto a EPDE-PETI, quanto o PARNA-CIPÓ tem c onseguido
alc ançar um a das princ ipais metas estabelecidas para as Unidades de Conservaç ão:
a de garantir a proteção da divers idade biológica e da função do ecossis tema,
s atisfaz endo a necess idade imediata e de longo prazo das populações s ilvestres
loc ais (PRIMACK E RODRIGUES, 2001).
3.2.5.2 Carac terizaç ão da Avifauna
Cons ervação Mata do Limoeiro


da Área

Proposta

para

a Unidade de

Riqueza de Espécies

Durante as atividades de campo para carac teriz aç ão da avifauna na área
previam ente definida para a c riação da Unidade de Conservaç ão Mata do L imoeiro,
foram registradas 161 es pécies do grupo. Dessas, 126 foram registradas ao longo
dos trans ec tos de observaç ão e pelo fato de c orres ponderem a dados obtidos c om
metodologia sis tematizada, foram alvo de inves tigação da diversidade e da
elaboração da c urva de acúmulo de es pécies .
As sim, a diversidade obtida para a comunidade de aves am ostrada nos trans ec tos
dis postos na área de estudo foi H’=4,35 (equitabilidade=0,9); resultado e xpress ivo,
tendo em vista que espec ific amente para as populações de aves é adotado um
índ ice c ompreendido entre 1,8 e 5,2 (MACHADO, 1996). Já a curva de acúmulo de
espécies (c urva do c oletor) obtida c om os dados coletados nos transectos de
amos tragem é apres entada na Figura 3.26.
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FIGURA 3 .26
CURVA DE ACÚM ULO DAS ESPÉCIES DE AV ES DA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
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Salienta-s e que a c urva do coletor é uma ferramenta indispensável para que s e
poss a determinar se o es forço despendido em c am po foi c apaz de caracterizar
fidedignamente a comunidade de aves que um determinado ambiente é c apaz de
s uportar (GOTELLI e COLWELL, 2001; RODRIGUES et al, 2005). A c urva de
acúm ulo de espéc ies (curva do coletor). Nesse sentido, pode-s e observar que cerc a
de 80% (n=126) do total de es pécies (n158) exis tente na área de es tudo foi
amos trada, evidenciando que não se conhece em s ua totaliz ada o ranque de
espécies pres ente na área de es tudo (Figura 3.26, anterior). De fato, durante as
amos tragens aleatórias transcorridas na área de es tudo (ver item Proc edimentos
Metodológic os), outras 35 es pécies de aves que não haviam sido registradas nos
trans ec tos foram ac resc idas à listagem geral da avifauna diagnostica na área
proposta para a UC Mata do Limoeiro, o que demonstra a importânc ia de
metodologias complementares no diagnóstico rápido de comunidades faunísticas .
Dess a forma, cons iderando o c onjunto de dados primários obtidos , foram
encontradas na área previamente defin ida para implantaç ão da Unidade de
Cons ervação Mata do Limoeiro, 161 espécies de aves, pertencentes a 60 famílias ,
riqueza muito sem elhante àquela estimada na curva de acúm ulo de espéc ies (ver
Figura 3.26, anterior).
,
Ainda ass im , as 161 espéc ies de aves registradas em c ampo para a área proposta
para a UC Mata do Limoeiro rep resentam menos de 50,0% do total de espéc ies
(n=346) c om potenc ial de ocorrência na região do es tudo (ver item Caracterização
da av ifauna regional), s inalizando que é poss ível que a área de estudo abrigue uma
avifauna ainda mais rica e diversa, o que poderá ser confirmado c om esforços
c omplementares de am os tragem.
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Ress alta-se que, oito das espéc ies observadas em c ampo (Spizaetus ty rannus,
Trogon viridis, Veniliornis mix tus, Campephilus robustus, Thamnophilus torquatus,
Furnarius leuc opus, Tolmomy ias flav iventris e Cacic us haemorrhous) corres pondem
a novos regis tros para a região , uma vez que não constam das listas de espéc ies
dos trabalhos cons ultados (RODRIGUES et al, 2005 e F ARIA et al, 2006), elevando
para 354 o número de espécies de aves de registro c onfirmado para a região de
ins erção da área propos ta para a UC Mata do L imoeiro (ver lista das es pécies de
aves, apres entada no Anexo 2).


Carac terização das Famílias , Hábitat Preferenc ial e Hábitos Alimentares

As 161 espéc ies de aves diagnosticadas em campo na área proposta para a UC
Ma ta do L im oeiro pertencem a 60 famílias, s endo as mais representativas
Tyrannidae, com 37 es pécies; Furnariidae e Thraupidae, com 14 espécies cada.
Os tiranídeos correspondem à família de a ves m ais abundante do ocidente,
ocupando os mais diferentes habitats, sendo no Bras il, a mais c omum das famílias
(SICK, 2001), justific ando s ua riqueza na área de estudo. Informa-se que a maioria
das es pécies de furnarídeos (n=11) e traupídeos (n=9) diagnosticada em c ampo
c orresponde a táxons associados aos ambientes florestais , que por s ua vez,
c orrespondem à formação de maior expres sividade no loc al de es tudo (ver item
Diagnóstico da Flora da Área Propos ta para a UC Mata do Limoeiro).
Ainda em relação ao hábitat preferencial, quarenta espéc ies do c onjunto de aves,
estão associadas , primariamente, às form ações campestres . Dentre elas ,
Crypturellus parv iros tris, Saltatric ula atricollis, Ammodram us humeralis e
Em bernagra longicauda, todas diagnosticadas nos am bientes de cam po da área de
estudo. Dezess ete es pécies ocupam dois ou mais ambientes e foram por iss o
c ons ideradas generalis tas quanto ao hábitat preferenc ial, caso dos táxons de maior
plasticidade ambiental: Rupornis magnirostris, Elaenia cristata, Pitangus sulphuratus,
Zonotrichia c apensis, dentre outros . Adic ionalmente, cinco espéc ies habitam
preferenc ialmente as formações brejosas e as áreas de várz ea loc ais. São elas,
Pilheroides pileatus, Certhiax is cinnamomeu, Fluv icola nengeta, Geothly pis
aequinoctialis e Ps eudoleistes guirahuro.
A contribuiç ão em número de espéc ies de c ada uma das c ategorias de hábitat
princ ipal das aves diagnos ticadas na área proposta para a UC Ma ta do Limoeiro é
apres entada na Figura 3.27, a s eguir.
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FIGURA 3 .27
HÁBITAT P REFERENCIAL DAS ESPÉCIES DE AV ES REGIS TRADAS NA ÁREA PROP OSTA
PARA A UC MATA DO LIMO EIRO
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Outra forma de inferência da qualidade ambiental de uma determinada área res ide
na anális e das preferênc ias alimentares da comunidade diagnosticada. Ambientes
c om maior diversidade de vegetaç ão e m ais bem pres ervados, ao ofertarem recurs o
alimentar diversific ados , costumam abrigar uma riquez a de aves mais expres siva.
As sim, as es péc ies de aves registradas em campo foram incluídas em s eis
c ategorias de preferência alimentar. Faz-s e im portante ress altar que s e optou por
não utiliz ar o termo “guilda trófic a”, um a vez que não se tem c onhec imento da
maneira como as espéc ies utiliz am os rec ursos disponíveis na área de estudo.
Dess a forma, as es pécies foram c ategorizadas c onsiderando o hábito alim entar
princ ipal indic ado em litera tura Motta Junior (1990); Sic k (2001); Piratelli e Pereira
(2002) e Telino-Júnio r et al. (2005).
Na Figura 3.28, é apres entada a contribuição em núm ero de espéc ies das
c ategorias de preferência alimentar das aves regis tradas na área proposta para a
UC Mata do Limoeiro .
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Número de Espécies

FIGURA 3 .28
PREFER ÊNCIA ALIMENTAR DAS AV ES REGIS TRADAS NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC
MATA DO LIMOEIRO
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Preferência Alimentar

Observa-se que a maioria das espécies das aves , 42% (n=68) do total de registros ,
alimenta-se predominantemente de invertebrados. A prevalência de espéc ies que
inc luem ess encialmente invertebrados pode ser justificada pela disponibilidade de
ins etos , geralmente regular ao longo dos meses, o que não costum a acontecer, por
exemplo, com a dis ponibilidade de frutos e grãos , fortemente in fluenciada pelas
estaç ões do ano (DELPHI, 2008).
Dentre as espécies c ontempladas nessa categoria, ocorrem aquelas m ais
generalistas quanto ao hábito alimentar, proc urando por alimentos nos diversos
estratos das matas , nas bordas florestais e mesmo nas paisagens s emi-abertas. É o
c aso do Thamnophilus caerulescens , ave regis trada nas matas loc ais , inc lusive nos
ambiente de borda e em todos os trans ec tos de amostragem. Há também o grupo
de aves que se alimenta de invertebrados , porém é mais espec ializ ada quanto ao
hábito alimentar, apres entando es truturas morfológicas adaptadas para forrageando
entre folhas , ramagens e c ascas de árvores. Ness e sentido, citam-s e os arapaçus
(Sittasomus gris eic apillus, Lepidoc olaptes angustirostris, Lepidocolaptes squamatus)
e os pic a-paus (Colaptes melanoc hloros, C. c ampes tris, Campephilus robustus).
Dentre as aves com significativas adaptaç ões morfológic as e ec ológicas
relac ionadas ao forrageamento, c ita-se o bacurau Caprimulgus rufus , registrado na
área do estudo, em trec ho de mata semidecidual em es tágio médio/avanç ado de
regeneraç ão. Os representantes dess a família buscam insetos a partir de vôos do
s ubs trato, geralmente solo, para onde retornam rapidamente. Cos tumam s er m ais
ativos durante o c repúsc ulo ou nas noites mais iluminadas (SICK, 2001). Por s e
tratar de uma aves estritamente florestal C. rufus, durante o dia , repous a sobre
galhos baixos ou na serrapilhe ira da mata (SIGRIST, 2006).

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 150

DELPHI

UCL-RE-003

A segunda categoria alimentar mais abundante foi a dos onívoros, c om
aproxim adamente 35,0% (n=57) dos registros . Espéc ies onívoras tendem a
aumentar suas populaç ões em áreas alteradas devido à p las tic idade de hábitos e à
c apacidade de explorar novos rec ursos e se adaptar a novas situações ambientais
(DELPHI, 2007). Cabe lembrar, que apes ar da área propos ta para a UC Mata do
Limoeiro c ompreender formações florestais em estágio já a vanç ados de
regeneraç ão, são verificados no entorno, usos antrópicos diversos, tendo em vista o
potencial minerário do Quadrilátero Ferrífero.
Entre os onívoros registrados na área de estudo es tão o sabiá-barranc o (Turdus
leucomelas), e a guaravaca-de-barriga-amarela (Elaenia flav ogas ter). O s abiá inclui
na dieta uma divers idade de frutos , dos quais cospe os c aroç os , provavelmente
c ontribuindo c om a diss eminaç ão dess es vegetais . Além dis so, alimentam-se de
pequenos artrópodes e grãos . A guaravac a corresponde a um a das es pécies m ais
favorec idas pela supressão das formações florestais . Trata-s e de um onívoro
oportunista, que frequentemente s e alimenta de frutos e grãos típic os de vegetação
s ecundária, favorecendo a dis pers ão dos mesm os (SICK, 2001). Na área do estudo,
essas espécies foram identific adas nas bordas de mata e áreas degradas , inc luindo
pastagens.
Os frugívoros corresponderam a aproximadamente 8% das es pécies de da
c omunidade. Destac am-s e aqueles de pequeno porte, importantes dis pers ores de
s ementes nas formaç ões florestais , caso da Chirox iphia caudata e da Tangara
cyanov entris. Frugívoros de maior porte e cuja sobrevivência das populaç ões loc ais
está es treitamente relacionada à disponibilidade de frutos durante todo o ano, e à
existência de fragm entos maiores e em melhores c ondições de preservaç ão,
também foram encontrados na área de estudo, des tac ando-se o pavó Py roderus
scutatus, espéc ie cons iderada, inclus ive, em perigo de extinção no Estado
(Drummond, 2008). As demais categorias de preferência alimentar abarcaram c ada
uma, menos de 10% do total de registros (ver Figura 3.28 , ante riormente
apres entado).


Endemis mos e Status de Cons ervação

Em campo, foram registrados dois endemismos de Cerrado, o fura-barreira
Hy loc ry ptus rectirostris e a gra lha-do-cam po Cy anoc orax cristatellus.
O fura-barreira é cons iderado endêmico das matas c iliares desse Bioma, sendo a
destruiç ão do hábitat apontada c omo uma das principais c ausas do declínio
populac ional da espécie. De fato, Faria e c olaboradores (2007), citam a es pécie
c omo rara na região baixa da Serra do Cipó, espec ific amente nas matas ciliares do
vale do rio Cipó . Durante as atividades de c ampo, foram observados indivíduos da
espécie nas proximidades de drenagens em mata semidecidual da área de estudo
(T3 e T4), sinalizando a importânc ias dess es ambientes para a sustentação das
populaç ões da espéc ie.
Por sua vez, a gralha-do-c ampo foi observada durante amostragem em área
degradada em trans ição com pas to limpo (T2). Vasc oncelos & Melo Junior (2001)
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c ham am a atenç ão para o fato da expansão dos limites geográficos da espéc ie estar
s endo favorec ida pelo desm atamento na região.
Outras 10 espéc ies encontradas na área de estudo correspondem a endemismos de
Ma ta Atlân tic a. A maio ria delas foi observada em trec hos de mata melhor
estruturado e sob menor grau de perturbação antrópica. Cas o do pavó Py ruderus
scutatus, es pécie cons iderada “Em Perigo de Extinção” no estado de Minas Gerais
(DRUMMOND, 2008), c onforme já explicitado nes se doc um ento.
Além do pavó, outras quatro espéc ies es tão contempladas em categorias de
ameaça. Três delas já haviam sido relatadas para a região do estudo (Dry mophila
ochropyga, Eleoscytalopus indigotic us, Embernagra longicauda - ver Tabela 3.30
anterior). A es péc ie Spizae tus tyrannus, popularmente conhec ida por gavião-pegamacaco, apes ar de não c onstar da lis tagem de dados secundários consultados
(RODRIGUES et al, 2005; FARIA et a l, 2006) foi obs ervada na área de estudo em
s obrevôo nas imediações do ponto de am os tragem P6 (Desenho UCL-MA-BIO-03
apres entado anteriormente).
Aproximadamente um mês após a doc umentação dessa espéc ie pela equipe de
estudos da avifauna, o gavião-pega-mac ac o foi novamente regis trado na área pela
equipe de Mastofauna, o que pode s er indicativo de que essa ave, de fato, tenha por
área de vida os remanescentes naturais da área proposta para a UC Mata do
Limoeiro. A saber, S. ty rannus, ocorre em florestas úmidas de todo país ,
especialm ente na Mata Atlân tic a e na Am azônia. Apes ar de ainda sobreviver em
grande parte do s udes te e sul do país , e apes ar de tolerar certa press ão antrópic a
em s eu biótopo (diferentemente de seu congênere S. ornatus, de m aior exigência
ecológica), o gavião-pega-macaco é considerado “Em Perigo de Extinção” em Minas
Gerais (DRUMMOND, 2008). O desmatamento, e a cons eqüente perda de hábitat
s ão apontados c omo caus as princ ipais das ameaças à espéc ie no Estado
(DRUMMOND, 2005; ZORZIM e t a l, 2006).
Ainda em relação ao status de c onservaç ão das aves diagnosticadas , relata-s e o
regis tro de 11 es pécies de potencial cinegético e 27 es pécies, que devido às
c arac terís tic as c anoras e de plumagem , são valorizadas como animais de es timação
(potenc ial xerimbabo). Apes ar des sas es pécies não c onstarem das lis tas vermelhas
da fauna, merecem des taque pela fragilidade na viabilidade de suas populaç ões
loc ais, que podem ser comprometidas em médio e longo praz os .
Nenhuma das espéc ies de aves diagnosticadas em campo é cons iderada migratória,
s egundo os c ritérios adotados pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
(CBRO, 2009).
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3.2.6 Herpetofauna


Procedimentos Metodológicos

O trabalho de c am po foi conduzido em campanha única durante o período de 09 a
15 de novembro de 2009. O período corres pondeu ao início da estaç ão quente e
úmida, que devido à combinação de elevadas temperaturas e alta prec ipitação
pluviométric a propicia c ondições ideais para a amos tragem da maioria das espéc ies
da herpetofauna.
Foram selecionados locais de amos tragem nas áreas denominadas A e B da área
proposta para a UC Mata do Limoeiro, buscando-se representar os principais
ambientes e fitofisionomias vegetais exis tentes na região de estudo. As c oordenadas
geográficas bem como a breve descrição dos pontos de amos tragem são
apres entadas na Tabela 3.31. A identific aç ão e caracterização dos diversos
ambientes foram realizadas durante o dia. Desta forma, procurou-se escolher
ambientes que apresentass em um conjunto de c arac terísticas ideais e necessárias
para sustentar uma comunidade de anfíbios e répteis . Tal assoc iaç ão das espéc ies
da herpetofauna aos respectivos ambientes é feita através da anális e de parâmetros
c onhec idamente im portantes, tais c om o, tipo e estrutura da vegetaç ão,
c arac terís tic as do corpo de água e disponibilidade de abrigos .
O regis tro da oc orrênc ia de espécies de anfíbios e répteis foi realizado no período
ves pertino e noturno (16:00 - 1:00) através da procura ativa (busc a delimitada por
tempo) em cada ponto de am os tragem (em terra e/ou c orpos d’água), am os tragens
de estrada e visualizações oc as ionais. Am os tragens por busca ativa foram
executadas por dois homens , com um esforço amostral médio de 4
horas /homem/noite. Durante a c ampanha foram amostradas 5 noites.
Para a c urva do coletor, considerou-s e a curva de rarefaç ão das espécies de
anfíbios , apresentada em forma de gráfic o. Devido ao baixo número de es pécies de
répteis regis trados por meio da c oleta primária de dados a curva de rarefação das
espécies de répteis não foi apresentada em forma de gráfic o.
Para c ada espéc ie de anuro foram feitas obs ervações relativas ao habitat de
ocorrência em que essas se enc ontravam na área de es tudo e, quando possíve l,
regis tros de indíc ios de atividade reprodutiva (i.e. voc alização, girinos, des ovas,
c asais em amplexo).
A c aptura de anfíbios foi feita manualmente, ou no c as o dos girinos, com o auxílio de
redes . A c aptura dos répteis foi feita manualmente, e/ou com o auxílio de e lás tic os.
Entrevistas com moradores locais foram feitas c om o intuito de recolher informaç ões
relevantes a c erca da poss ibilidade de ocorrência das espécies de répteis na área,
princ ipalm ente de quelônios e croc odilianos . Contudo, o reg istro efetivo de uma
espécie s ó foi c onsiderado por meio de sua visualização ou encontro de indíc io da
existência da mes ma, c omo pele, crânios e casc os . A taxonomia dos répteis é
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c omplic ada o sufic iente para fazer c om que dados obtidos por meio de entrevis tas
c om moradores loc ais não s ejam c onfiáveis .
O ac ervo de imagens de um fotógrafo de naturez a local foi utiliz ado como fonte de
dados secundários . Contudo, ess es registros não s e apresentavam
georeferenc iados , não sendo possível atribu í-los uma loc alidade es pecífic a. Os
regis tros efetuados por meio des ta metodologia estão disc riminados nas Tabelas
3.32 e 3.33.
A oc orrência de espéc ies ameaç adas de extinção s eguiu as últimas versões da
Lis ta Vermelha das Es pécies da Fauna Bras ileira Ameaçada de Extinção (MMA, IN
03/03), e da Lis ta das Espéc ies da Fauna Ameaç adas de Extinção no Es tado de
Minas Gerais (COPAM, DN 366/08). As lis tas nacional e estadual de espéc ies
deficientes em dados seguiu Machado et al. (2005) e Biodivers itas (2008),
res pectivamente. Es pécies ofic ialmente ameaçadas de extinç ão, endêmicas de
dis tribuição restrita, regionalmente raras ou de status taxonômic o incerto, foram
destacadas em texto.
O regis tro das espécies foi feito c om base em animais coletados e/ou registro das
voc alizaç ões emitidas pelos m ac hos de anuros (devido à vocalizaç ão e à sua
c onc entração nos locais de reprodução, os machos de anuros são observados com
maior frequência que as fêmeas). Ressalta-s e que foram coletados espécimes
tes temunhos da m aioria das es pécies registradas na área. Os números do c oletor
dos es pécimes testemunhos enc ontram-s e no Anexo 3. Quando não foi poss ível
c oletar alguma espécie, s ua voc alização foi gravada, s ervindo as sim de testemunho
da s ua ocorrência. As gravações das vocalizaç ão foram feitas c om equipamento
profis sional de áudio (gra vador digital PMD Marantz 660 e microfone tipo s hot-gun
Seinheirz er ME-66) que c aptam e gravam o s om em formato digital de alta qualidade
s em a c ompress ão de frequências . A c oleta de espécimes e/ou gravaç ões
tes temunhos é a melhor e únic a forma de s e conferir credibilidade cientific a a um
inven tário. A determinação taxonômica dos espéc imes s e deu por meio da utilização
de chaves taxonômicas, desc riç ões pres entes na literatura c ientífic a e comparação
de exemplares depositados no acervo da Coleç ão de Herpetologia do Departamento
de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Os espécimes coletados foram anestesiados e sacrific ados em Lidocaina 5%,
fixados em formalina 10% e preservados em álc ool etílic o 70%. Os espécimes
tes temunhos foram encaminhados para depósito na Coleção de Herpetologia do
Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Os
regis tros das vocaliz aç ões testem unhos foram depos itados na sonoteca de Felipe
Sá Fortes Leite (FSFLS) e enc ontram-s e pass íveis à consulta.
A classificação taxonômica utilizada para os anfíbios s eguiu as propos tas
apres entadas por Faivovich et al. (2005), Frost et al. (2006), Grant et al. (2006),
Ghaparro et al. (2007), Hein ic ke et al. (2007) e Hedges et al. (2008). Para os répteis ,
s eguiu-se a nomenclatura utilizada na lis ta de répteis bras ileiros, disponível na
Sociedade Brasileira de Herpe tologia (SBH, 2009).
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TABELA 3 .31
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PO NTOS AMOS TRAIS DA HERPETO FAUNA NA
ÁREA DES TINADA À IMPLANTAÇÃO DA UC MATA DO LIMOEIRO

Ponto

Coordenada
Ge ográica
(UTM 23 K)

Altitude
(m)

P1

662 .0 78 E /
7.833 .792 N

624

P2

662 .8 94 E /
7.834 .318 N

594

P3

663 .8 10 E /
7.832 .776 N

624

P4

664 .3 41 E /
7.832 .938 N

613

P5

664 .5 67 E /
7.832 .034 N

614

P6

665 .1 07 E /
7.832 .280 N

582

P7

661 .5 85 E /
7.832 .459 N

721

P8

661 .5 91 E /
7.832 .387 N

723

P9

662 .5 48 E /
7.832 .625 N

735

P10

662 .1 26 E /
7.833 .619 N

622

P11

662 .2 35 E /
7.832 .302 N

860

P12

662 .2 62 E /
7.832 .007 N

623

P13

661 .9 18 E /
7.833 .619 N

626

Des cr içã o
Trilha em m ata u tili zad a para a retira da d e l enha,
sem corpos d’á gu a detectados. Terren o com le ve
de cli vidade e solo pedregoso à húmico. Dossel
médio ± 10m. Mui tas gramíne as, asso cia das às
clareiras.
Brejo de gran de tamanh o cortad o por estra da e
circu ndado em parte po r pas to e pl an tas i n vasoras
e em parte por mata se cundária. Ve getação
m arginal no l ocal am ostrado he rbáce o-arbustiva e
bastante al te rada. Gran de quan tidade de veg eta çã o
emergente.
Córrego temporári o em interior de mata em está gio
médio-a va nçad o de reg ene ra çã o, com pou cas
po ças que nã o se conecta vam no momento da
cole ta. Fund o lodoso e com muito folhi ço. Afl ue nte
do córrego Macuco .
Poças tem porári as adja centes a uma es trada pouco
usada. Brejos no inte rio r de mata em um d os la dos
da estrada e em áre a aberta no outro. Pró ximo ao
córrego Ma cuco.
Poças tem porárias em estrad a qu e m argei a o
có rre go Ma cuco no in terior de m ata.
Ponto nas m argnes do ri bei rão Aliança em trecho
de m édio à g ran de p orte (mais de 5 metros de
largura) ci rcundado por mata .
Nascen te de pe qu en o riacho co rtado po r estrada n o
interior da Mata do Limoei ro . Circund ad o por mata
bem estru tura da e lei to l odoso com g randes p ed ras.
Mesmo córreg o do p on to an teri or em área m ais à
jusan te. Ve getação antro pi zad a em cl arei ra com
solo l odoso e sem ped ras.
Gra nde brej o completamente tom ado p or pla ntas
em erge ntes circundado por m ata em estági o médi oavançad o de reg en eração.
Tre ch o do córrego Ma cuco com g ra nd e distâ ncia
entre as marg ens , em área pedregosa e de forte
co rre nte za . Mui to cheio no mom ento da coleta
devi do às chu vas n o m esmo di a.
Pequenas p oças tempo rárias, em interi or de mata
em estágio médio -avançado de regene ração,
formadas por de pressões n a estrada.
Brejo d e grande tam anho ao la do de estrada, em
borda d e m ata. Lo cal an tro pi zad o, com plantas
in vasoras e pasto.
Trecho do córre go Macuco com grande qu an tida de
de pedras e fo rtes corredeiras. Uma das marge ns
com mata em estágio médi o-a va nçad o de
regeneração e o utra com veg etação d e menor
porte.
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TABELA 3 .31
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PO NTOS AMOS TRAIS DA HERPETO FAUNA NA
ÁREA DES TINADA À IMPLANTAÇÃO DA UC MATA DO LIMOEIRO
Continuaçã o
Coordenada
Altitude
Ponto
Ge ográica
Des cr içã o
(m)
(UTM 23 K)
Uma das nascentes do có rrego Limoeiro . Me nos de
660 .1 03 E /
P14
851
um metro de largu ra. Mata ciliar prese nte, mas l ogo
7.831 .963 N
substi tuíd a por pasto. Lei to p ed regoso.
Uma das nascentes do có rrego Limoeiro. Peq ue no
tamanh o, com menos d e um metro de la rg ura.
660 .2 30 E /
P15
853
Vegeta
çã o margin al compos ta por p asto na maior
7.831 .947 N
parte amostrada . Lei to ped re goso e p eq ue nos
brej os adjacentes.
Brejo d e gran de e xtensão pró ximo ao có rrego
663 .2 37 E /
Macuco. Circu nd ado p or mata em estági o médi oP16
598
7.833 .709 N
a vançado de regeneração . Grand e quantidade de
ve ge ta ção emerge nte cob rindo tod a su a e xtensão.
Riacho
en ca ch oeirad o em com lei to p edregoso em
660845 E /
P17
608
área
com
grande de cli vida de . Áre a amostrad a em
7.834 .791 N
borda de mata b em estru tu rad a.
Brejo de va riá vel p rofundidade parcialmente cob erto
660 .9 79 E /
P18
726
por veg eta çã o emergen te em man chas. Circund ad o
7.834 .617 N
por p asto e uma plan tação de ce dro.
Açud
e arti fici al permane nte fo rm ado p elo
660 .0 41 E /
P19
1037
represamento
d e um ri acho. Circundada por pas to ,
7.836 .651 N
com m ata cilia r alterad a na parte mais à jusan te.
Pequeno riacho e brejos associados em áre a de
662.1 00 E /
P20
854
pasto.
Desá gua em ou tro ria ch o de peq ue no porte
7.835 .822 N
em borda de mata .
662
.0
53
E
/
Açud
e
arti
fici
al
u tili zada para cria çã o de tra íras.
P21
781
7.835 .943 N
Circu ndado p or vege tação herbá ce o-arbustiva .
Córrego Macuco em sua p arte mais alta , d en tre as
amostradas. Circu ndado p or mata em estági o
P22
664.1 94 E /
1045
m édio-avançad o de reg eneraçã o e com leito
ro choso fo rmando co rredei ras .

3.2.6.1 Caracterização da Região com Relação à Herpetofauna
A área propos ta para a UC Ma ta do Lim oeiro, situa-s e na enc osta leste da porção
s ul da Serra do Cipó. Apes ar de a região enc ontrar-se numa área de trans iç ão entre
os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, é nítida a maior influênc ia do bioma
atlântic o na área de estudos.
Segundo o doc umento Biodiversidade em Minas Gerais - um atlas para sua
c ons ervação (DRUMMOND et al., 2005) a região onde encontra-se a área proposta
para a UC Mata do Limoeiro (denominada Es pinhaç o Central) é uma área de
interess e es pec ial (c ategoria máxima) para a c onservaç ão de répteis e anfíbios no
estado, devido ao seu cons iderável número de es pécies endêm icas , alta divers idade
e ele vado grau de ameaça. Em es tudo rec ente sobre o status do conhec imento,
endemismo e c onservaç ão de anfíb ios anuros da Serra do Espinhaço Leite et al.
(2008) diagnosticaram a região que vai da Serra do Cipó às serras do norte de
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Minas c omo uma unidade biogeográfic a única, vis to que abriga espéc ies endêmicas
exc lusivas não enc ontradas nas demais serras deste c omplexo serrano. Adic iona-s e
importânc ia biogeográfica à região visto que a mesma c onstitui o limite oes te de
dis tribuição de algum as espécies endêmicas da Mata Atlântica (LEITE et al., 2008).
A região destac a-se também por apresentar um elevado número de taxa que não
podem ser determinadas até o nível taxonômic o de espéc ie, s endo algumas novas
para ciência (LEITE et al., 2008).
A grande dive rs idade e abundânc ia de fis ionomias vegetais (em diversos es tágios
de desenvolvimento) e ambientes aquáticos (e.g. nasc entes, riac hos permanentes e
temporários , rios , brejos, alagadiços , açudes) enc ontrada na área propic ia condiç ões
potenciais para a ocorrência de uma ric a herpetofauna.
3.2.6.2 Carac terizaç ão da Herpetofauna da Área Proposta para a UC Mata do
Lim oeiro


Anfíbios

Foram inventariadas 33 espécies de anfíbios anuros pertenc entes a s ete famílias na
área destinada a c riaç ão da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeiro, munic ípio
de Itabira-MG. A fam ília Hylidae foi rep resentada por 19 taxa, s endo a fam ília c om a
maior riqueza de espéc ies regis tradas . Nenhuma espécie pertenc ente à ordem
Gymnophiona (c obras cegas ) foi enc ontrada, provavelmente devido a s eu hábito
fossorial o que dificulta o s eu registro. As espécies registradas, seus ambientes de
ocorrência, tipo de registro, bem c omo os loc ais de amostragem onde o regis tro foi
efetuado podem ser observados na Tabela 3.32.
Não foram registras es pécies de anfíbios oficialmente ameaçadas de extinção
s egundo as listas nacional e es tadual (MMA, IN 03/03, COPAM, DN 366/08), nem
deficientes em dados (MACHADO et al., 2005; BIOD IVERSIT AS, 2008).
A maior parte das es pécies registradas é c om um, de ampla dis tribuição geográfic a e
c omumente assoc iada a ambientes abertos e ecologic amente pouco relevantes (e.g.
Rhinella
pombali,
Odontophrynus
cultripes,
Dendropsophus
elegans,
Dendrops ophus minutus, Dendropsophus rubic undulus, Hypsiboas albom arginatus,
Hyps iboas albopunc tatus, Hypsiboas c repitans, Hy ps iboas faber, Phy llomedus a
burmeisteri, Dendrops ophus decipiens, Scinax eurydic e, Scinax fuscom arginatus,
Sc inax fuscovarius, Physalaemus c uv ieri, Leptodactylus fusc us, Leptodacty lus
labyrinthic us, Leptodactylus mys tacinus, Leptodactylus ocellatus, Elachistoc leis
ovalis), merec endo ass im pequena preoc upaç ão quanto à s ua c onservaç ão.
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TABELA 3 .32
ESP ÉCIES DE ANFÍBIOS REGIS TRADAS NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Taxa
Clas se Amphibia

Ambiente

Regis tro

Loca is de amostragem

FL

voc

P19

LP

v, vo c

P4; 9

Or dem Anura
Família Brachyc epha lidae
Ischno cn ema jui poca
Família Bufonida e
Rhinella pomb ali
Família Cycloramphidae
Odontophryn us cul tri pe s
Proceratop hrys b oiei
Família Hylidae
Aplastodi scus ca vicola

LP
LP

voc
v, vo c

P19
P9

RP

P9; 18

Dendrop so ph us deci piens

LP

v, vo c
v, voc, g,
amp.
v, voc, g
v, voc, g
v, vo c
v, vo c
fot
v, vo c
v, vo c
v, voc, ov
v, vo c
v, vo c
v
v, voc, g
v, vo c
voc
v, vo c
v, vo c
v

P2; 3; 4; 5; 6; 9 ; 1 2; 16

Dendropso ph us el eg an s
LP
P4; 1 9; 2 1
Dendropso ph us minu tu s
RP, LP
P1; 2 ; 4 ; 9 ; 16; 18; 19; 2 1
Dendropsophus rub icundul us
LP
P4; 2 1; 2 2
Dendrop so ph us seni cul u s
LP
P4
Hypsib oas alb om arginatus
Hypsib oas alb opun cta tu s
LP
P2; 12; 1 8; 19 ; 20; 21
Hypsib oas crepi tan s
LP
P18; 19; 20
Hypsib oas fab er
LP
P3; 1 8; 1 9
Hypsib oas lundii
RP
P10; 18; 20
Hypsib oas p olytaeni us
RP
P12; 18 ; 19 ; 20
Itap oti hyl a lan gsdorffii
LT
P3
Phyllomed usa b urmeiste ri
RP
P2; 1 6; 1 9
Scina x e urydi ce
LT
P4; 19
Scinax fuscomargina tus
LP
P2; 21
Scinax fuscovarius
LT
P4
Scinax cf. similis
LP
P16; 18; 19
Scina x cf. x-si gn atus
LT
P4
Família Le iuper ida e
Physala em us cu vieri
LP, LT
v, voc, ov
P2; 4 ; 9 ; 16 ; 18; 19; 20; 21
Physalaemus cromb iei
LT
v, voc, ov
P2; 5 ; 9 ; 11 ; 16
Physalaemus sp. no v. (aff. ol fe rsi)
LT
v, vo c,
P2; 3; 9; 16
Família Le ptodactylidae
Lep todactyl us furnarius
LT
v, vo c
P18; 20
Lep to da ctyl us fu scu s
LT
v, vo c
P2; 4; 6; 15 ; 16 ; 1 8; 20
Lep to dactyl us lab yrinthicus
LT
v, vo c
P18; 20
Lepto da ctylus m ystaceu s
LT
voc
P4
Lepto da ctyl us mystaci nu s
LT
v, vo c
P2; 4
Leptodactyl us o cella tus
LT
v, vo c
P18; 19
Família Microhylidae
Elachi stoclei s ovali s
LT
voc
P4; 18
Legenda : Ambie ntes LP = lag oas, açudes e brejos permanentes ou semi-perman en tes; L T= lagoas,
açudes e brejos temporários; RP= ria cho pe rmanente; R T= ri acho tem porário; Fl=solo ou
fol hiço/se ra pilhei ra; Regis tro v= visual ; vo c= au diti vo ; g= giri no ; c= casal em amplexo ; o v= d eso va ; fo t=
registro foto gráfi co de tercei ros ; Locais de amostragem P1-P22 (ver meto dol ogi a).
Obs: Pa ra animais registra dos e xcl usi vamente por fotografi a de terceiros não foi p ossível defini r um
pon to de coleta o u o ambien te em que se en co ntravam .
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Proceratophrys boiei, Aplastodiscus c av icola, Hypsiboas lundii, Itapotihyla
langs dorffii, Phys alaemus crombiei, Phys alaemus sp. nov. (a ff. olfersi) e
Leptodac tylus mys taceus apresentam, em diferentes esc alas , alguma dependênc ia à
ambientes florestais , sendo, portanto, indicadores desse tipo de ambiente. O
c onhec imento c ientífico dis ponível é ainda pouc o expres sivo no que se refere à
utilização dessas espéc ies como reais indicadoras da qualidade ambiental. No
entanto, é pos síve l dizer que Proc eratophrys boiei, Hy ps iboas lundii e Leptodacty lus
mystac eus podem tolerar pequeno grau de perturbação ambiental. O mesmo não s e
pode afirmar para as dem ais espécies florestais acima citadas.
As es péc ies de anfíbios melhores distribuídas entre os pontos de amostragem foram
Dendrops ophus dec ipiens, Dendropsophus minutus, Hypsiboas albopunc tatus,
Physalaemus cuvieri e Leptodactylus fusc us, oc orrendo em seis ou mais dos 22
pontos amostrais. Apesar do registro pontual (apenas um ponto) de ocorrênc ia de
Sc inax fusc ov arius, Proc eratophrys boiei, Odontophrynus cultripes e Isc hnoc nema
juipoca, é provável que ess as espéc ies es tejam melhor dis tribuídas na área de
estudo, visto que nenhuma delas apresenta requerimentos ambientais específicos a
ponto de res tring i-las apenas às localidades onde foram regis tradas.
Cinco espécies apresentam grande relevância para a conservação da herpetofauna
por s erem típicas da Mata Atlântica, reg ionalmente raras, constituindo aqui o limite
c ontinental de s uas
distribuiç ões
geográfic as
(Aplastodisc us c av ic ola,
Dendrops ophus seniculus, Itapotihy la langsdorffii e Phy salaemus crom biei) ou por
c ons titu írem novos taxa, ainda não descritos pela ciência [Phys alaemus sp. nov. (aff.
olfers i)]. A c oloc aç ão dessas informaç ões é im portante, visto que demonstraram a
importânc ia dessas espécies para a cons ervação.
Aplas todisc us cavicola é uma espéc ie sobre a qual s e tem pouc as informações no
estado de Minas Gerais. Descrita em 1984 para uma loc alidade do Espírito Santo
(CRUZ & PEIXOTO, 1984), a espéc ie só veio a s er registrada em Minas Gerais em
2001, em uma Unidade de Conservaç ão no município de Ouro Preto (PEDRALLI et
al., 2001). Recentem ente, foi também registrada na Es taç ão Am biental de Peti em
São Gonçalo do Rio Abaixo (CASSIMIRO et al., 2006) e em uma RPPN em
Congonhas (LEITE et al., 2008.). A. c avic ola foi registrada em brejos situados
próximos a formaç ões florestais nos pontos P9 e 18. Chama-s e atenção ao fato de
todos os regis tros de A. cavic ola publicados no Estado, exceto ao atual, terem s ido
efetivados em unidades de conservação, s ugerindo que a es pécie requer condiç ões
especiais para ocorrer. Contudo, regis tros rec entes vêm demons trando que a
espécie é mais comum do que s e tinha informaç ão, podendo ocorrer inc lusive em
loc ais relativamente desc arac terizados ambientalmente.
Dendrops ophus seniculus ocorre de Porto Seguro, no es tado da Bahia (PIMENTA &
SIL VANO, 2001), até a Reserva Natural Salto Mo rato, no munic ípio de
Guaraqueçaba, no Paraná (CONTE et al., 2009). O regis tro mais a oeste da es pécie
é a serra do Caraç a, munic ípio de Santa Bárbara, Minas Gerais (CANELAS &
BERTOLUCCI, 2007). Na área de es tudo Dendropsophus seniculus foi regis trada
em poç as temporárias próximas ao c órrego Mac uc o, apenas no ponto P4.
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Physalaemus crombiei foi desc rita em 1989 com bas e em indivíduos c oletados no
município de Santa Tereza – ES (HEYER & WOLF, 1989). Santos et al. (2009)
regis tram a es pécie em Minas Gerias, nos municípios de Congonhas, Conceiç ão do
Ma to Dentro, Catas Altas e Marliéria, no Parque Es tadual do Rio Doce (PERD).
Apes ar de c omum no PERD, a es pécie parece ser rara nas matas da enc os ta leste
da Serra do Espinhaço, onde deve cons tituir-s e o s eu limite continental de
ocorrência (SANTOS et al., 2009).
O grupo de Physalaem us olfers i apres enta distribuiç ão res trita à Mata Atlântica. Em
uma recente revis ão ta xonôm ic a do c omplexo grupo de espécies de Physalaemus
olfers i conc luiu-se que as populaç ões de Phys alaemus olfers i que oc orrem na
porção sudes te do Espinhaço, cons tituem um novo taxon para a c iência (CASSINI,
2008). Es ta espéc ie apresenta regis tros des de o munic ípio de Mariana no extremo
s ul de s ua dis tribuição até Conc eição do Mato Dentro, lim ite norte de sua
dis tribuição (CASSINI, 2008). A es pécie apresenta regis tro na RPPN do Caraç a
(CANELAS & BERTOLUCI, 2007). Na área de estudo, Physalaemus s p. nov. (aff.
olfers i) foi registrada em atividade de voc alização em poças temporárias nos pontos
P2; 3; 9 ; 16.
Sc inax cf. s im ilis e Sc inax cf. x -s ignatus pertenc em ao c lado de Sc inax ruber, um
grupo de es pécies de difícil ta xonom ia e que carece de revis ão taxonômic a. Apesar
de apresentarem s tatus taxonômic o incerto, ess as espéc ies não serão c onsideradas
de grande importânc ia para a conservação da anurofauna vis to que são comuns nas
adjac ências da Serra do Es pinhaço, onde são frequentemente encontradas
associadas a am bientes ecologicamente pouc o relevantes.
A Figura 3.29, c onhecido c omo curva do c oletor, mos tram o número ac umulado de
espécies de anfíbios amos tradas em funç ão do es forço amos tral. Obs erva-s e que
existe uma tendência ao inc remento no número de espéc ies se aumentado o esforç o
de coleta. Tal tendência é esperada para es tudos de inventários de curto prazo.
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FIGURA 3 .29
NÚMERO ACUMULADO DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS POR ES FORÇO DE AMOSTRAL (BUSCA
ATIVA NO TURNA) REGIS TRADO NA ÁREA PROPOSTA PARA A UC MATA DO LIMO EIRO
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Répteis

Foram regis tradas 18 es pécies de répteis na área destinada à implantaç ão da UC
Ma ta do Lim oeiro, sendo 11 serpentes , c inco lagartos , um cágado e uma anfis bena.
Nenhuma espéc ie de Crocodylia (jacarés) foi registrada. As es pécies registradas, o
ambiente/tipo de registro, bem como o os locais de amos tragem onde os regis tros
foram efetuados podem ser obs ervados na Tabela 3.33.
Parte da fauna de répteis registrada na área des tinada à implantação da UC Ma ta do
Limoeiro é constituída por espéc ies comuns, de ampla distribuiç ão geográfic a e
c omumente associadas a ambientes ecologicamente pouco relevantes [e.g.
Am phis baena alba, Hemidac tylus m abouia, Tropidurus sp. (gr. torquatus), Spilotes
pullatus, Liophis miliaris, Liophis poecilogyrus, Oxyrhopus guibei, Sibynomorphus
mikanii, Crotalus durissus], m erecendo assim pequena preocupaç ão quanto à sua
c ons ervação.
Por outro lado, o cágado endêmico Hydromedusa maximiliani e a serpente Tantilla
c f. boipiranga merecem des taque quanto à sua importância para a c onservaç ão.
O cágado Hy dromedusa maximiliani é endêmic o da Mata Atlântic a do sudeste
brasileiro onde oc orre nos estados de SP, RJ, ES e MG (ERNST E BARBOUR,
1989; IVERSON, 1992). Em Minas Gerais a es pécie apresenta registros publicados
apenas na região metropolitana de Belo Horizonte e na Zona da Mata
(DRUMMOND, 1998), apes ar de também oc orrer em algumas localidades da serra
do Espinhaço (F.S.F. Leite, obs ervação pess oal). Este quelônio que habita riac hos
encachoeirados em ambientes flores tais encontra-se ameaç ado de extinção em
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Minas Gerais sob a categoria VU (Vu lnerá vel) (COPAM, DN 366/08). A destruição
do hábitat, sua área distribuição restrita , além do elevado grau de isolamento de
s uas populaç ões são as princ ipais ameaças à sua sobrevivência (DRUMMOND,
1998). Hydromedus a m ax imiliani foi regis trado apenas por m eio de registro
fotográfico de terceiros .
TABELA 3 .33
ESPÉCIES DE RÉPTEIS REGIS TRADAS NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO
Taxa

Ambie nte

Regis tro

Locais de
amostr agem

Áre a de re gistr o
(A/B)

Clas se Re ptilia
Ordem Testudines
Família Chelidae
Hydromedusa maxim iliani
fot.
Or dem S quamata
Subordem Amphisbae nia
Família Amphisbae nidae
Amphisb aena alb a
fot.
Subor dem Sa ur ia
Família Anguidae
Ophi ode s stria tu s
RES
v, fo t
P18
A
Família Gekkonidae
Hemidactylus mab ouia
RES
v, fo t
P21
A
Família Le iosauridae
Enyalius cf. b ilineatus
fot
Família Te iidae
Tupin amb is merian ae
FL
v, fo t
P2
A, B
Família Tr opiduridae
Tropi duru s gr. torqu atus
FL, RP, RES
v, fo t
P22
B
Subordem Serpentes
Fam ília Colubridae
Spilotes pulla tus
fot
Tantilla cf. b oipiranga
fot
Família Dipsadidae
Lep todei ra a nnul a ta
FL, LP
v
P4
A
Liop his miliaris
fot
Liop his poecilo gyrus
fot
Oxyrhop us guib ei
fot
Sib ynom orp hu s mikanii
fot
Tropi dodrya s stri ati cep s
fot
Xeno don cf. merremii
fot
Família Viper ida e
Bothrops ja ra raca
FL
v, fo t
P4
A
Crotalus du rissu s
fot
Legenda : Ambientes LP= lagoas , açud es e brejos permanentes o u semi-permanentes; RP= ria ch o
permanente ; Fl=solo o u fol hiço/sera pilh eira; RES= associad o à cons tru ções humanas Registro v=
visual ; fot= registro fotográfi co de tercei ros; Lo cais de amostragem P1-P22 (ver meto dol ogia).
Obs: Pa ra animais registra dos e xcl usi vamente por fotografi a de terceiros não foi p ossível defini r um
pon to de coleta o u o ambien te em que se en co ntravam .
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Souz a et al. (2002) bas eados em es tudos de genética de populaç ões verificaram um
baixo fluxo gênico entre populações de Hy dromedusa m aximiliani de diferen tes rios
e riachos . Devido a s ua lim itada capacidade de dispersão, o acasalamento de
Hydrom edusa max im iliani deve ser res trito a indivíduos aparentados, o que c ontribui
para o des envolvimento de uma genétic a estruturada localmente. Assim, c ada
microbacia pode abrigar populações endêmicas (geneticamente únicas), o que
s ugere um forte grau de es truturação e diferenc iação ao longo da dis tribuição desta
espécie (SOUZA et al., 2002). Por es ses motivos a preservaç ão de fragmentos de
flores ta nativa , c omo é o caso da área des tinada à c riaç ão da UC Mata do Limoeiro,
s ão fundamentais para assegurar a s obrevivênc ia e conservação das populaç ões
loc ais da espécie.
Apes ar da nec essidade de c onfirmaç ão do s tatus taxonômico de Tantilla c f.
boipiranga (que fo i regis trada com bas e em regis tros fotográfico de terceiros ), a
espécie plena Tantilla boipiranga foi clas sificada como defic ientes em dados em
Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008). Uma es pécie é classificada como DD
quando não existe informação s uficiente para atribuí-la um s tatus de
c ons ervação/ameaça. Apesar de ter sido descrita para os c ampos rupes tres da
Serra do Cipó (SAWAYA & SAZIMA, 2003) a es pécie também ocorre na Mata
Atlântic a (CASSIMIRO, 2003). Este s eria o terceiro registro desta es pécie.
Enyalius cf. bilineatus, Xenodon cf. merremii e Tropidurus sp. (gr. torquatus) não
puderam ser determinados até o nível de espéc ie, visto que não foi poss ível capturálos e/ou coletá-los. Cas o confirme-se a determinaç ão dessas espéc ies Enyalius
bilineatus, Xenodon merremii e Tropidurus torquatus são es pécies comuns e
frequentemente as sociadas a ambientes ec ologicamente pouco relevantes , sendo
prova ve lmente pouco relevantes para a c onservaç ão.


Documentação Fotográfica

FOTO 3.106 : Exempla r de Rhinella pomb ali.

FO TO 3 .107: Exemplar de Proceratop hrys b oiei.
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FOTO 3 .1 08 : E xemplar de Aplasto discus
ca vicola .

FO TO 3 .109: Exemplar de Dendropso phus
de cipie ns.

FO TO 3 .110: Exem pla r de Dendrop so phus
eleg an s.

FO TO 3 .111: Exemplar de Dendropso phus
m inutu s.

FO TO 3 .112: Exem pla r de Dendrop so phus
rub icundulus.

FO TO 3 .113: Exemplar de Dendropso phus
se niculu s.
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FO TO 3 .114: Exem pla r de Hypsib oas
alb opuncta tu s.

FO TO 3 .1 15: Exemplar de Hypsib oas crepitan s.

FOTO 3.116: Exempla r de Hypsib oas fab er.

FO TO 3 .117: Exem pla r de Hypsib oas lundii .

FO TO 3 .118: Exem pla r de Hypsib oas
polytaeni us.

FO TO 3 .1 19: Exemplar de Itapotihyla
langsdorffii.
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FOTO 3 .1 20 : Exemplar de Ph yllom ed usa
b urmeisteri

FO TO 3 .121: Exemplar de Sci na x eurydi ce

FOTO 3.1 22 : E xemplar de Sci nax fuscovariu s

FOTO 3 .123: Exem pla r de Sci na x cf.. sim ilis

FO TO 3 .124: Exem plar de Sci na x cf. x-si gnatus

FOTO 3 .1 25 : Exemplar de Ph ysala emus cuvi eri
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FOTO 3.1 26 : E xemplar de Physalaemus
cromb iei

FO TO 3 .127: Exem plar de Ph ysala em us sp. nov.
(aff. ol fe rsi )

FOTO 3 .1 28 : E xemplar de Leptodactyl us
ocellatu s

FOTO 3.1 29 : E xempla r de L ep todactyl us
lab yrinthi cu s

FOTO 3 .1 30 : E xemplar de Leptodactyl us
fu rna riu s

FO TO 3 .1 31: Exemplar de Lepto da ctylus fu scus
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FOTO 3 .1 32 : E xemplar de Leptodactyl us
mystaci nus

FOTO 3.133: Exempla r de Ophio de s stria tu s

FO TO 3 .134: Exem pla r de Lepto dei ra an nul ata
FOTOS: Leand ro O. Drumm ond.

3.2.7 Entomofauna


Procedimentos Metodológicos

A campanha para o estudo da entomofauna foi realizada na es tação chuvos a, no
período de 26 de novem bro à 01 de dez em bro de 2009, totaliz ando seis dias de
c oleta. Os pontos de amos tragem, com suas res pectivas coordenadas geográfic as,
estão apres entados na Tabela 3.34.

G
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TABELA 3 .34
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO
LIMOEIRO

Ponto

Coor de na das
Geogr áfic as (UTM
23k)
E
N

Altitude
(m)

P1

662.1 91

7.834.284

683

P1

662.1 91

7.834.284

683

P2

661.6 90

7.833.940

680

P3

660.5 62

7.832.815

841

P4

662.1 47

7.832.314

639

P5

661.9 09

7.833.613

720

P6

662.1 55

7.833.916

682

P7

660.5 76

7.834.126

811

P8

660.1 84

7.830.365

716

P9

662.2 36

7.832.045

626

P10

664.5 50

7.832.848

605

Des criçã o
Trilha em ma ta utilizada para a reti ra da de lenha , sem
co rpos d’água dete cta dos. Terreno com leve
de cli vid ad e e solo pedregoso à húmico. Dossel médio
± 1 0m. Mui tas gramíneas, associad as à cla rei ras .
Área d e candeial e mata na beira da es tra da de terra
em direção a Ca cho eira Al ta. Dossel entre 10-15m.
Curso d'ág ua mais pró ximo Rio Tan qu e.
Trilha em ma ta , próximo a Cachoeira do Derrub ad o e
Cach oeira das Três Q ue das. Dossel e ntre 1 0-20m.
Presen ça de campo an trópico em alguns pon tos.
Bord a da Ma ta do Limoeiro, na beira da es tra da ,
próximo a Fa zenda Santa Rosa. Dossel en tre 10 -1 5m .
Tempo nubl ado.
Área d e m ata b em conserva da , trilha a pa rtir da
portei ra da Fa ze nda San ta Rosa . Dossel entre 1 520m. Tempo nublado, com chu va n o final da cole ta.
Área de mata conservad a, col eta na margem esquerda
do córrego Limoeiro. Dossel entre 15-25m. Tempo
nubl ado , com muitos relâm pagos.
Área de ma ta próxima ao córreg o Limoeiro. Dossel
en tre 15-25m . Tempo fri o, com chuva em alg uns
mom entos.
Área d e m ata com p resen ça de candei as, pró ximo ao
morro de terra vermelha . D ossel m édio ± 1 0m . Tempo
nubl ado , com chuva no momento d a coleta .
Área d e ma ta se cun dá ria , presen ça de campo
antrópico e gado bo vino no en torn o. Dossel entre 510m. Tempo nublado, com chu va n o final da cole ta.
Área de ma ta na beira d a estrad a da Mata do
Limoeiro, pró ximo a um mata burro e córrego. Dossel
entre 10-15m. Tempo n ubl ado, com chu va no fi nal da
coleta.
Área d e m ata n a margem di rei ta d o córreg o Lim oeiro.
Presença d e muitas sam am báias e gramíneas nas
clareiras. Dossel en tre 5-15m. Tempo nublado , com
ch uva durante a col eta. No fin al da coleta o tempo
esquentou fa vorecendo a amostragem.

Para a c arac terização da entomofauna foram utilizadas duas metodologias, para
c oleta noturna armadilha luminosa em pontos fixos e para coleta diurna bus ca ativa
em transectos .
A armadilha luminosa c onsiste em duas lâmpadas de luz ultra violeta (U.V) e uma de
luz branc a fluorescente 40W colocadas em frente de um lençol branc o es tic ado em
uma corda. A armadilha foi montada ao entardecer, em torno de uma hora antes do
c repúsc ulo, e deixada por três horas após escurecer, variando de acordo c om a
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atividade dos ins etos (PAPROCKI, 2003). Os organismos c oletados foram colocados
em frasc os mortíferos c ontendo c ianeto de potáss io, s endo posteriormente em
laboratório identific ados, espetados e ac ondicionados em c aixas entomológic as . O
esforço amos tral foi calc ulado pelo núm ero de horas de expos ição da armadilha,
s endo 3 horas por dia, totalizando 15 horas de esforço amostral.
A busc a ativa em trans ec tos foi realizada através de busc as de ins etos em plantas,
pedras, folhiço e tronc os de árvores . Os organismos foram coletados c om o auxílio
da rede entomológic a e transferidos para frascos mortíferos contendo c ianeto de
potássio. No caso de coleta de organis mos da ordem Lepidoptera, os indivíduos
foram sacrific ados por compressão do tórax e ac ondicionados em envelopes
entomológic os devidam ente etiquetados com dados do local, hora, método de coleta
e c oletor.
Os transec tos foram perc orridos de 10:00hs às 16:00hs, por três coletores . O
esforço amostral foi calculado pelo número de horas/homem, s endo 6 horas /hom em
por dia, to taliz ando 36 horas/homem de esforço amostral.
Salienta-s e que a c aptura/coleta/trans porte do material faunís tic o foi realiz ada de
acordo com licenç a espec ífic a do IBAMA. Todos os exemplares coletados es tão
s endo depositados na coleção de Invertebrados do Mus eu de Ciências Naturais da
PUC Minas.
3.2.7.1 Caracterização da Região com Relação à Entomofauna
Os invertebrados c ompreendem o grupo mais numeroso do reino animal e tem uma
enorme importânc ia na m anutenção do equilíbrio de qualquer ecoss is tema, uma vez
que desem penham vários papeis chaves como decomposição, c ic lagem de
nutrientes , produtividade secundaria, poliniz aç ão, dis persão e predação de
s ementes , regulação de populações de plantas e outros animais, e diversas
interações ecológicas c om plantas , outros animais e microorganismos.
A dis tribuiç ão dos ins etos e demais inverteb rados é menos conhecida quando
c omparado c om os vertebrados, e em geral as informaç ões estão menos
s is tematiz adas. Para as quatro maiores ordens de insetos as informaç ões
dis poníveis são bas tante inc ompletas , mesmo para os grupos bem estudados os
dados são esparsos e de apenas algumas famílias. No Brasil es tim a-se que
atualmente exis tam entre 107.000 e 145.000 es pécies descritas de invertebrados ,
número que deve ser muito maior, uma vez que s omente as borboletas , libélu las ,
opiliões e polvos podem s er c onsiderados como razoavelmente bem c onhecidos
(LEWINSOHN & PRADO, 2002).
A ordem Lepidoptera apres enta cerc a de 146.000 espéc ies, sendo a segunda maior
ordem de insetos . Destas , somente 13% são repres entadas por borboletas , o
res tante é representado por maripos as (HEPPNER, 1991). Para Lepidoptera, Brown
& Freitas (1999) propõem a exis tênc ia de 26.000 es pecies c onhecidas para o Bras il
(17,8% do total mundial), sendo cerc a de 3.280 espéc ies de borboletas . Para os
Coleoptera, Cos ta (1999), baseando-s e princ ipalmente no c atalogo de Blac kwelder
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(1944-1957), es tim ou aproxim adamente 27.600 espéc ies regis tradas no Brasil, das
c erca de 350.000 do mundo. Os valores para besouros, no entanto, es tão defasados
em meio século, com relação as novas descrições, registros e s inonímias . Até o
momento, não exis tem estimativas para Dipteras ou Hymenopteras, embora exis tam
listas ou aproxim ações para divers as grandes fam ílias dessas ordens (LEWINSOHN
& PRADO, 2005).
Os insetos são excelentes indic adores de c ondições ambientais. Eles corres pondem
a c erca de 70% da divers idade de fauna e apenas os insetos s ociais corres pondem
a mais da metade da biom assa animal em florestas tropicais úmidas. A efic iência
dos ins etos c omo indicadores am bientais é amplamente sustentada pela literatura
c ientífic a. O es tudo da Entomofauna em áreas que sofrem c onstantes mudanças
decorrentes da aç ão antrópica é necessário pela im portância dess e grupo como
indicador biológico das mudanças ocorridas no am biente (S ILVEIRA et a l, 1995).
A região apres enta grande potencial de biodivers idade de ins etos , a qual é
habitualmente correlacionada c om a estruturaç ão e dive rs idade vegetal. A
loc alização da área proposta para a UC Mata do Lim oeiro é estratégic a, pois está na
Serra do Es pinhaç o entrem eada de unidades de conservação. A biodiversidade do
Parque Nac ional da Serra do Cipó , por e xemplo é c onfirmada por diversos estudos.
A Ma ta do Limoeiro provavelmente s erve de ponte para o fluxo gênic o de várias
espécies de animais e plantas entre es tas unidades de cons ervação, c riando um
mosaic o de unidades de cons ervação e poss ivelmente um sis tema de
metapopulações .
3.2.7.2 Carac terizaç ão da Entom ofauna da Área Proposta para a UC Mata do
Lim oeiro
A c ampanha permitiu obs ervar que as áreas amostradas s ofrem interferências como
presença de es tradas c om trânsito regular e faz endas nas proximidades. Mas
apes ar do impacto humano moderado, há áreas muito bem c onservadas ,
apres entando mata c iliar ao longo dos curs os d’água e alta dive rs idade para o grupo
amos trado.
Durante as amostragens vários indivíduos foram coletados, pertencentes às ordens
Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hete roptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera,
Mega loptera, Neuroptera, Odonata, Orthoptera, Tric hoptera. O material c oletado
está sendo montado e identificado. Es te process o é demorado quando se lida c om
muitas ordens de ins etos . Neste relatório optou-s e por apres entar a diversidade em
morfoespéc ies (Tabela 3.35), totalizando 218 morfoes pécies . Todas as
morfoespéc ies foram regis tradas em fotografia e estão referenc iadas na tabela. É
importante ress altar que uma diversidade muito maior que a apresentada ainda
s urgirá da triagem do material c oletado. Mu itos grupos c oletados são indic adores de
boa qualidade ambiental. A divers idade de 218 m orfoes pécies com este es forço de
c oleta e sem ter todo material triado é bas tante grande s e comparado a muitas
outras áreas naturais. A experiênc ia de coletas entomológic as em unidades de
c ons ervação pelos cons ultores evidencia que a área da Mata do Limoeiro é
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extremam ente interess ante para conservação da biodivers idade entomológica. A
biodiversidade amos trada preliminarmente na Mata do Limoeiro é muito expressiva.
TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Ordem

Fam ília

Es pécie /m or foes pécie
Blattidae sp. 1

BLATTODE A

Blattida e

Blattidae sp. 2
Blattidae sp. 3

Carabidae

Carabi da e sp. 1
Scarabaeid ae sp . 1
Scarabaeid ae sp . 2
Scarabaeid ae sp . 3
Scarabaeid ae sp . 4
Scarabaeid ae sp . 5
Scarabaeid ae sp . 6
Scarabaeid ae sp . 7
Scarabaeid ae sp . 8
Scarabaeid ae sp . 9
Scarabaeid ae sp . 10
Scarabaeid ae sp . 11

COLEOPTERA

Scarab aeidae

Scarabaeid ae sp . 12
Scarabaeid ae sp . 13
Scarabaeid ae sp . 14
Scarabaeid ae sp . 15
Scarabaeid ae sp . 16
Scarabaeid ae sp . 17
Scarabaeid ae sp . 18
Scarabaeid ae sp . 19
Scarabaeid ae sp . 20
Scarabaeid ae sp . 21
Scarabaeid ae sp . 22
Scarabaeid ae sp . 23

Curculioni da e

Curculioni dae sp . 1
Curculioni dae sp . 2
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TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Conti nua çã o
Or dem
Família
Espécie/mor foes pé cie
Curculioni da e sp. 3
Curculioni da e sp. 4
Curculioni dae

Curculioni da e sp. 5
Curculioni da e sp. 6
Curculioni da e sp. 7
Coccineli dae sp . 1

Cocci neli dae

Coccineli dae sp . 2
Coccineli dae sp . 3
Chrysom elidae sp. 1
Chrysom elidae sp. 2
Chrysom elidae sp. 3
Chrysom elidae sp. 4
Chrysom elidae sp. 5
Chrysom elidae sp. 6
Coleopte ra sp . 1
Coleopte ra sp . 2
Coleopte ra sp . 3
Coleopte ra sp . 4
Coleopte ra sp . 5
Coleopte ra sp . 6

COLEOP TERA

Coleopte ra sp . 7
Coleopte ra sp . 8
Coleopte ra sp . 9
Chrysom elidae

Coleop tera sp. 10
Coleop tera sp. 11
Coleop tera sp. 12
Coleop tera sp. 13
Coleop tera sp. 14
Coleop tera sp. 15
Coleop tera sp. 16
Coleop tera sp. 17
Coleop tera sp. 18
Coleop tera sp. 19
Coleop tera sp. 20
Coleop tera sp. 21
Coleop tera sp. 22
Coleop tera sp. 23
Coleop tera sp. 24
Coleop tera sp. 25
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TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Conti nua çã o
Or dem
Família
Espécie/mor foes pé cie
Coleop tera sp. 26
Coleop tera sp. 27
Coleop tera sp. 28
Coleop tera sp. 29
Coleop tera sp. 30
Coleop tera sp. 31
Coleop tera sp. 32
Chrysom elidae

Coleop tera sp. 33
Coleop tera sp. 34
Coleop tera sp. 35
Coleop tera sp. 36
Coleop tera sp. 37
Coleop tera sp. 38
Coleop tera sp. 39
Coleop tera sp. 40
Coleop tera sp. 41

Meloidae

Meloidae sp. 1
Elateridae sp. 1
Elateridae sp. 2
Elateridae sp. 3

COLEOP TERA

Elateridae sp. 4
Elateridae

Elateridae sp. 5
Elateridae sp. 6
Elateridae sp. 7
Elateridae sp. 8
Elateridae sp. 9
Elateridae sp. 10
Ceramb ycidae sp. 1
Ceramb ycidae sp. 2

Ceramb ycidae

Ceramb ycidae sp. 3
Ceramb ycidae sp. 4
Ceramb ycidae sp. 5

Cincidelidae

Cincideli dae sp . 2

Buprestid ae

Buprestid ae sp . 1

Elmidae

Elmidae sp. 1

Staph yli nid ae
DIPTERA

Cincideli dae sp . 1

Asilidae

Stap hyli nid ae sp. 1
Stap hyli nid ae sp. 2
Asilidae s p. 1
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TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Conti nua çã o
Or dem
Família
Espécie/mor foes pé cie
Sarcophagida e
DIPTERA

Muscidae
Bibionidae

Sarcophagida e s p. 1
Sarcophagida e s p. 2
Muscidae sp. 1
Bibionidae sp. 1
Gelas to corida e s p. 1
Hete roptera sp . 1
Hete roptera sp . 2
Hete roptera sp . 3
Hete roptera sp . 4
Hete roptera sp . 5

Gelas tocorida e

Hete roptera sp . 6
Hete roptera sp . 7
Hete roptera sp . 8
Hete roptera sp . 9
Hete rop tera sp . 10
Hete rop tera sp . 11

HETEROPTER A

Hete rop tera sp . 12
Auchen orrhyncha sp . 1
Auchen orrhyncha sp . 2
Auchen orrhyncha sp . 3
Auchen orrhyncha sp . 4
Auchen orrhyncha sp . 5
Hemiptera

Auchen orrhyncha sp . 6
Auchen orrhyncha sp . 7
Auchen orrhyncha sp . 8
Auchen orrhyncha sp . 9
Au ch en orrhynch a sp . 10
Au ch en orrhynch a sp . 11
Au ch en orrhynch a sp . 12

Formicidae

Formicid ae sp. 1
Ap oidea sp. 1

Ap oid ea
HYMENOPTER A

Ap oidea sp. 2
Ap oidea sp. 3
Ap oidea sp. 4

Halicti da e
Vespi da e
Icneumonidae

Halicti da e sp. 1
Apoica sp. 1
Vespi da e sp. 1
Icneumonida e sp. 1
Icneumonida e sp. 2
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TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Conti nua çã o
Or dem
Família
Espécie/mor foes pé cie
Icneumonidae
Arctiidae

Lepi doptera sp . 1
Lepi doptera sp . 2
Arctiida e sp. 1
Acti note sp 1
Adelpha sp. 1
Adelpha sp. 2
Aeria olena olena
Anartia ja trophae
Diaethria clymen a meri dionali s
Heliconiu s erato phyllis
Heliconi us ethilla n arcaea

Nymphalidae

Junoni a evare te
Mechani ti s pol ym nia casab ranca
Hypo thyri s ni nonia da eta
Morpho achill es
Lyco rea cleob aea halia
Hypn a cl ytemnestra hu eb neri
Nym ph alidae sp 1
Nym ph alidae sp 2
Nym ph alidae sp 3

LEPIDOP TERA
Ithomiina e

Ithomiina e sp. 1
Parides p ro neus

Papilionidae

Heraclides sp 1
Papilioni dae sp 1
Dismorphia th erm esia
Eurema phi ale majorina
Eurema alb ula

Pierid ae

Eurema s p. 1
Phoeb is phile a
Phoeb is sp.
Pieridae sp. 1
Urb anus sp 1

Hesperiid ae

Hesperiid ae sp . 1
Hesperiid ae sp . 2
Hesperiid ae sp . 3

Satyri nae

Satyri nae sp 1

Sphingida e

Sphingidae sp. 1

Pieridae sp. 2
Sphingidae sp. 2
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TABELA 3 .3 5
LISTA DAS MORFO ESPÉCIES COLETADAS DURANTE A CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO
DA ENTOMOFAUNA NA ÁREA PROP OSTA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO
Conti nua çã o
Or dem
Família
Espécie/mor foes pé cie
LEPIDOP TERA

Sphingida e

MEG AL OPTER A

Corydalid ae

NEUROPTERA

Myrmele ontida e

Sphingidae sp. 3
Sphingidae sp. 4
Corydalus sp .
Chloronia sp .
Myrmele on tida e sp. 1
Aeshi nid ae sp . 1

ODON ATA

Aeshi nidae

Aeshi nid ae sp . 2

Calop terygi da e

Aeshi nid ae sp . 3
Calop terygi da e s p. 1

Coena gri onidae

Coena gri onidae sp. 1
Odonata sp. 1
Acridi da e sp. 1
Acridi da e sp. 2
Acridi da e sp. 3

Acridi da e

Acridi da e sp. 4
Acridi da e sp. 5
Acridi da e sp. 6

ORTHOP TERA

Acridi da e sp. 7
Gryll o talpi dae
Tettigonidae
Grylli dae

Gryll otalpi da e sp. 1
Tettigoni dae sp . 1
Tettigoni dae sp . 2
Grylli da e sp. 1
Grylli da e sp. 2
Nectop syche sp . 1
Nectop syche sp . 2

Lepto ce rid ae

Nectop syche sp . 3
Nectopsyche g emm a
Nectop syche sep arata

TRICHOP TERA

Syno estropsi s sp. 1
Hydropsychi da e

Sm icridea sp. 1
Sm icridea sp. 2
Macronema agna thum

Odontoceri da e

Marilia sp . 1

A Figura 3.30 repres enta a distribuiç ão das morfoes pécies nas ordens encontradas.
A ordem Coleoptera foi a mais representativa (104 morfoespécies), s eguida pela
ordem Lepidoptera (41 morfoespéc ies). Isto reflete o que é habitualmente
encontrado na natureza, sendo a ordem Coleoptera a mais divers a entre os insetos.
Isto também é evidênc ia para as boas c ondições de cons ervação da área proposta
para a UC Mata do Limoeiro .
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FIGURA 3 .30
DISTRIBUIÇÃO DAS MORFOESP ÉCIES NAS ORDENS ENCO NTRADAS DURANTE A
CAMP ANHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ENTOMO FAUNA NA ÁREA PROPOS TA PARA A UC
MATA DO LIMOEIRO

Todos os indivíduos c oletados foram montados em alfinetes entomológic os,
montados nas caixas entom ológicas , etiquetados e depositados na c oleção de
entomológic a do Laboratório de Inve rtebrados do Mus eu da Pontifícia Un ivers idade
Católica de Minas Gera is .


Documentação Fotográfica

FOTO 3 .1 35 : Morpho achille s.

FOTO 3.1 36 : S phingidae sp 1.
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FO TO 3 .1 37: Sphingidae sp 2 .

FOTO 3.1 38 :Sphi ngidae sp 3.

FO TO 3 .1 39: Sphingidae sp 4 .

FOTO 3.1 40 : P hoeb is philea .

FOTO 3.141: Pi erid ae sp 1.

FO TO 3 .142: Pi erid ae sp 2 .

FO TO 3 .143:Pho eb is sp 1.

FO TO 3 .144:Eurema phial e m ajorina.

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 179

DELPHI

UCL-RE-003

FOTO 3.145: Eurema sp 1.

FOTO 3.146 : Eurem a alb ula.

FO TO 3 .147: Di sm orphi a therme sia.

FO TO 3 .1 48:Lycorea cl eob aea hali a.

FO TO 3 .149:Heliconius era to phylli s.

FOTO 3.150:Me chani tis pol ym nia
casab ran ca.

FOTO 3.1 51 : Heli co niu s e thilla narca ea .

FOTO 3 .152:Hyp othyri s nin onia d ae ta .

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 180

DELPHI

UCL-RE-003

FO TO 3 .153:Nymp halidae sp 1.

FO TO 3 .154:Nymp halidae sp 2.

FO TO 3 .155:Nymp halidae sp 3.

FO TO 3 .156: Aeria olen a olena.

FO TO 3 .157:Anarti a jatrophae.

FO TO 3 .158:Arctii dae sp 1 .

FO TO 3 .159:Actinote sp 1.

FOTO 3.1 60 :Pari des pron eu s.
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FOTO 3 .161:A delpha sp 1.

FO TO 3 .162: Adelp ha sp 2 .

FO TO 3 .1 63:Le pid op tera sp 1 .

FO TO 3 .164:Hypna clytemne stra hueb neri .

FO TO 3 .165:Papili onidae sp 1.

FOTO 3.166:S atyrin ae sp 1 .

FOTO 3.1 67 :Hera cli de s sp 1.

FOTO 3.168:Diaeth ria cl ymena m eridi onalis.
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FOTO 3.169:U rb anus sp 1.

FOTO 3.1 70 :Junonia e varete.

FOTO 3.1 71 : Ithomiinae sp 1.

FOTO 3.1 72 :Hesperiida e sp 1.

FO TO 3 .1 73:Hesperiida e s p 2.

FOTO 3.1 74 :Hesperiida e sp 3.

FO TO 3 .1 75:Le pid op tera sp 2 .

FOTO 3.1 76 :C ara bidae sp 1 .
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FOTO 3.177:S cara baeidae sp 1.

FOTO 3 .178: Scara baei dae sp 2.

FOTO 3.179:S cara baeidae sp 3.

FO TO 3 .180:Scara ba eidae sp 4 .

FOTO 3.181:S cara baeidae sp 5.

FO TO 3 .182:Scara ba eidae sp 6 .

FOTO 3.183:S cara baeidae sp 7.

FO TO 3 .184:Scara ba eidae sp 8 .
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FOTO 3.185:S cara baeidae sp 9.

FOTO 3.186:S carabaeida e sp 10 .

FOTO 3.1 87 : S ca rabaeida e sp 11 .

FOTO 3.188:S carabaeida e sp 12 .

FOTO 3.1 89 :S carabaeida e sp 13 .

FOTO 3.190:S carabaeida e sp 14 .

FOTO 3.1 91 :S carabaeida e sp 15 .

FOTO 3.192:S carabaeida e sp 16 .
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FOTO 3.1 93 :S carabaeida e sp 17 .

FOTO 3.194:S carabaeida e sp 18 .

FOTO 3.1 95 :S carabaeida e sp 19 .

FOTO 3.196:S carabaeida e sp 20 .

FOTO 3.1 97 :S carabaeida e sp 21 .

FOTO 3.198:S carabaeida e sp 22 .

FOTO 3.1 99 :S carabaeida e sp 23 .

FO TO 3 .200:Curculionid ae sp 1.
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FOTO 3 .201:Curculionid ae sp 2.

FO TO 3 .202:Curculionid ae sp 3.

FOTO 3 .203:Curculionid ae sp 4.

FO TO 3 .204:Curculionid ae sp 5.

FOTO 3 .205:Curculionid ae sp 6.

FO TO 3 .206:Curculionid ae sp 7.

FO TO 3 .207:Coccinelidae sp 1.

FO TO 3 .2 08:Coccinelid ae sp 2.
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FO TO 3 .209:Coccinelidae sp 3.

FOTO 3.210:C hrys omelidae sp 1 .

FOTO 3.2 11 :C hrysomelidae sp 2 .

FOTO 3.212:C hrys omelidae sp 3 .

FOTO 3.2 13 :C hrysomelidae sp 4 .

FOTO 3.214:C hrys omelidae sp 5 .

FOTO 3.2 15 :C hrysomelidae sp 6 .

FOTO 3.2 16 :C oleop tera sp 1.

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 188

DELPHI

UCL-RE-003

FOTO 3.2 17 :Coleop tera sp 2.

FOTO 3.2 18 :C oleop tera sp 3.

FOTO 3.2 19 :Coleop tera sp 4.

FOTO 3.2 20 :C oleop tera sp 5.

FOTO 3.2 21 :Coleop tera sp 6.

FOTO 3.2 22 :C oleop tera sp 7.

FOTO 3.2 23 :Coleop tera sp 8.

FOTO 3.2 24 :C oleop tera sp 9.
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FO TO 3 .225:Coleo ptera sp 10.

FOTO 3 .2 26 :Coleop tera sp 11.

FO TO 3 .227: Coleo ptera sp 1 2.

FOTO 3 .2 28 :Coleop tera sp 13.

FO TO 3 .229:Coleo ptera sp 14.

FOTO 3 .2 30 :Coleop tera sp 15.

FO TO 3 .231:Coleo ptera sp 16.

FO TO 3 .2 32: Coleoptera sp 1 7.
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FO TO 3 .233:Coleo ptera sp 18.

FOTO 3 .2 34 :Coleop tera sp 19.

FO TO 3 .235:Coleo ptera sp 20.

FOTO 3 .2 36 :Coleop tera sp 21.

FO TO 3 .237:Coleo ptera sp 22.

FOTO 3 .2 38 :Coleop tera sp 23.

FO TO 3 .239:Coleo ptera sp 24.

FOTO 3 .2 40 :Coleop tera sp 25.
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FO TO 3 .241:Coleo ptera sp 26.

FOTO 3 .2 42 :Coleop tera sp 27.

FO TO 3 .243:Coleo ptera sp 28.

FOTO 3 .2 44 :Coleop tera sp 29.

FO TO 3 .245:Coleo ptera sp 30.

FOTO 3 .2 46 :Coleop tera sp 31.

FO TO 3 .247:Coleo ptera sp 32.

FO TO 3 .2 48: Coleoptera sp 3 3.
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FO TO 3 .249:Coleo ptera sp 34.

FOTO 3 .2 50 :Coleop tera sp 35.

FO TO 3 .251:Coleo ptera sp 36.

FOTO 3 .2 52 :Coleop tera sp 37.

FO TO 3 .253:Coleo ptera sp 38.

FOTO 3 .2 54 :Coleop tera sp 39.

FO TO 3 .255:Coleo ptera sp 40.

FOTO 3 .2 56 :Coleop tera sp 41.
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FOTO 3.257:Meloi dae sp 1.

FOTO 3.258 :El ateri da e sp 1.

FOTO 3.2 59 :El ateri dae sp 2.

FOTO 3.260 :El ateri da e sp 3.

FOTO 3.2 61 : El ateri dae sp 4 .

FOTO 3.262 :El ateri da e sp 5.

FOTO 3.2 63 :El ateri dae sp 6.

FOTO 3.264 :El ateri da e sp 7.
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FOTO 3.2 65 :El ateri dae sp 8.

FOTO 3.266 :El ateri da e sp 9.

FOTO 3 .2 67 :El ateridae sp 10 .

FOTO 3 .268:Ceram byci dae sp 1.

FOTO 3.269:C eram byci dae sp 2.

FOTO 3 .270:Ceram byci dae sp 3.

FOTO 3.271:C eram byci dae sp 4.

FOTO 3 .272:Ceram byci dae sp 5.
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FO TO 3 .273:Ci nci delidae sp 1.

FOTO 3 .2 74 :Ci nci delidae sp 2.

FO TO 3 .2 75:Buprestida e s p 1.

FO TO 3 .276:Elmidae sp 1.

FO TO 3 .277:Staph ylinidae sp 1.

FO TO 3 .278:Staph ylinidae sp 2.

FOTO 3.279 :Acridid ae sp 1 .

FOTO 3.280:Acridid ae sp 2 .
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FOTO 3.281 :Acridid ae sp 3 .

FOTO 3.282:Acridid ae sp 4 .

FOTO 3.2 83 : Acri didae sp 5 .

FOTO 3.284:Acridid ae sp 6 .

FOTO 3.285 :Acridid ae sp 7 .

FO TO 3 .286:Gryllo talpid ae sp 1.

FO TO 3 .287:Te ttigonidae sp 1.

FOTO 3 .2 88 :Te ttigonidae sp 2.

Estudo Técnico - Cr iaç ão da Unidade de Conserv aç ão Mata do Limoeiro - A bril/2010, Pág. 197

DELPHI

UCL-RE-003

FOTO 3.289:Gryllid ae sp 1.

FO TO 3 .290:Gryllid ae sp 2 .

FO TO 3 .2 91:Heterop tera sp 1 .

FOTO 3.2 92 :Heterop te ra sp 2.

FO TO 3 .2 93:Heterop tera sp 3 .

FOTO 3.2 94 :Heterop te ra sp 4.

FO TO 3 .2 95:Heterop tera sp 5 .

FOTO 3.2 96 :Heterop te ra sp 6.
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FO TO 3 .2 97:Heterop tera sp 7 .

FOTO 3.2 98 :Heterop te ra sp 8.

FO TO 3 .2 99:Heterop tera sp 9 .

FO TO 3 .300:Heterop tera sp 10.

FO TO 3 .301:Heterop tera sp 11.

FO TO 3 .302:Heterop tera sp 12.

FO TO 3 .303:Au cheno rrhyncha sp 1.

FOTO 3 .3 04 :Au chenorrhyncha sp 2.
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FO TO 3 .305:Au cheno rrhyncha sp 3.

FOTO 3 .3 06 :Au chenorrhyncha sp 4.

FO TO 3 .307: Au chenorrhynch a sp 5.

FO TO 3 .3 08: Au chenorrhyncha sp 6.

FO TO 3 .309:Au cheno rrhyncha sp 7.

FOTO 3 .3 10 :Au chenorrhyncha sp 8.

FO TO 3 .311:Au cheno rrhyncha sp 9.

FO TO 3 .312:Au che no rrh yncha sp 10.
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FO TO 3 .313:Auche no rrh yncha sp 11.

FO TO 3 .3 14:Au chenorrhyncha sp 12

FOTO 3.3 15 :Gel astocorid ae sp 1 .

FOTO 3.3 16 :Formicida e sp 1 .

FOTO 3 .317:Apoidea sp 1.

FO TO 3 .318:Ap oi dea sp 2.

FOTO 3 .319:Apoidea sp 3.

FOTO 3.320:H alictidae sp 1 .
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FOTO 3 .321:Apoidea sp 4.

FOTO 3 .3 22 :Apoi ca sp 1.

FOTO 3.323 :Vespid ae sp 1 .

FO TO 3 .324:Icn eumoni dae sp 1 .

FOTO 3.325:Icneumonidae sp 2.

FO TO 3 .326:Bla tti dae sp 1 .

FOTO 3.327:Bla ttidae sp 2.

FO TO 3 .328:Bla tti dae sp 3 .
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FOTO 3 .329:Coryd alu s sp.

FO TO 3 .330:Chloroni a sp.

FOTO 3.3 31 :Ae shni dae sp 1.

FOTO 3.3 32 :Aeshni da e sp 1.

FOTO 3.333:Odonata sp 1.

FOTO 3.3 34 :Aeshni da e sp 3.

FOTO 3.3 35 :C alopterygid ae sp 1 .

FOTO 3.3 36 :C oenagrionida e s p 1.
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FOTO 3.3 37 :Myrmel eo nti dae sp 1 .

FO TO 3 .338:Asilid ae sp 1.

FOTO 3.3 39 :S arcophagid ae sp 1 .

FOTO 3.340:S arcophagid ae sp 2 .

FOTO 3.3 41 :Musci dae sp 1.

FOTO 3.3 42 :Bi bionida e sp 1 .

FO TO 3 .343:Necto psych e sp 1.

FO TO 3 .3 44:Synoestrop sis SP.
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FOTO 3.3 45 :Nectop syche gemma.

FOTO 3.346 :Smicridea sp 1 .

FOTO 3.3 47 :Smicridea sp 2 .

FOTO 3 .3 48 :Nectop syche se pa rata.

FO TO 3 .349:Necto psych e sp 2.

FO TO 3 .3 50:Necto psyche sp 3.

FO TO 3 .351:Ma cronema a gnathum.

FOTO 3.3 52 :Marilia sp 1.
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FOTO 3.3 53 :Aspe ctos da Cole ção
Entomológica .

FOTO 3.3 54 :Aspectos da Cole çã o
Entomoló gica.

3.2.8 Ictiofauna
Esse estudo tem c omo principal objetivo in ventariar a comunidade ictiíca que ocorre
na área previamente delimitada para a Mata do Limoeiro, mic ro-bac ia do rio Tanque,
s ub-bacia do rio Santo Antônio, bacia do rio Doc e, justific ando a importânc ia da
c riaç ão, nes ta área, de uma unidade de c onservaç ão.


Procedimentos Metodológicos

O presente es tudo refere-s e a uma avaliação ambiental s obre a ictiofauna,
princ ipalm ente, dos c órregos do Macuco e Limoeiro, além de s eus pequenos
afluentes, lagoas e outros corpos d’água que estão ins eridos dentro da área
delimitada para a futura Unidade de Cons ervação Mata do Limoeiro.
Ress alta-se que estas drenagens são afluentes do rio do Tanque, um dos principais
formadores do rio Santo Antônio, que por s ua vez , é um dos princ ipais afluentes
mineiros do rio Doce.
Para a avaliação ambiental da ictiofauna destes corpos d’água, realiz ou-s e um
levan tamento de c ampo e de dados s ecundários , s endo elaborado um diagnós tic o
atual s obre a ic tiofauna des tas drenagens. A obtenção das informaç ões sobre a
c ompos iç ão da comunidade ictiofaunís tic a na região em es tudo foi realiz ada através
de obs ervação direta no ambiente, levantamento bibliográfic o e, princ ipalm ente,
através de coletas qualitativas /quantitativas. Ao longo da cam panha de cam po,
realiz ada entre os dias 09 e 16 de novembro de 2009, foram delimitados 14 pontos
de coleta, distribuídos em torno da área definida para UC Mata do Limoeiro.
A localiz ação dos pontos amos trados, com suas res pectivas c oordenadas
geográficas , é apresentada na Tabela 3.36 abaixo.
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TABELA 3 .36
LOCALIZAÇÃO DOS P ONTOS DE AMOS TRAGEM ICTIO FAUNÍS TICA, DIS TRIBUÍDOS AO
LONGO DA ÁREA DELIMITADA DA UC MATA DO LIMOEIRO.
Pontos de
Amostrage
m
ICT 01
ICT 02
ICT 03
ICT 04
ICT 05
ICT 06
ICT 07
ICT 08
ICT 09
ICT 10
ICT 11
ICT 12
ICT 13
ICT 14



Coor de na das
Geogr áficas
0.661 .641
7.833 .615
0.664 .191
7.832 .926
0.664 .909
7.832 .978
0.664 .622
7.833 .227
0.663 .028
7.834 .130
0.662 .820
7.834 .213
0.659 .999
7.834 .230
0.659 .912
7.833 .731
0.663 .220
7.833 .673
0.661 .550
7.883 .312
0.662 .183
7.831 .988
0.620 .315
7.832 .136
0.661 .413
7.834 .490
0.661 .859
7.833 .559

Curs o D’Água
Córre go do Macuco
Córre go do Macuco
Córre go do Macuco
Drena gem a flue nte da m argem direi ta do córreg o do
Macuco
Drena gem a flue nte da m argem direi ta do córreg o do
Macuco
Drena gem a flue nte da m argem direi ta do córreg o do
Macuco
Drena gem afluen te do córre go Cacho eira Gra nde
Córre go Ca choeira Grande
Drena gem afluente da marg em esque rda do córreg o do
Macuco
Córre go do Macuco
Córre go Limoei ro
Nascente d o córreg o Lim oeiro
Drena gem a flue nte da m argem direi ta do córreg o do
Macuco
Córre go do Macuco

Carac terização das Drenagens Amos tradas

Os c órregos do Mac uco e Limoeiro são caracterizados como típicas drenagens de
c abeceira, c om variações de velocidade da água e s ubstrato. Entretanto, na maior
parte de seus curs os , poss uíam s ubstratos cons tituídos por grandes blocos de
roc has quartz ític as e nos remans os podiam ser observados areia e silte. Ao longo
destas drenagens podiam s er enc ontrados , c om freqüência, trechos enc ac hoeirados
interc alados por trechos c om menor correnteza e/ou remansosos.
Es tes cursos d’água foram amostrados em vários trechos, assim apres entaram
dimens ões variadas, por exemplo, de 5cm a 2m de profundidade e 40cm a 10m de
largura. É importante des tacar que, durante a campanha de c ampo, apresentarams e bastante turvos c onsequênc ia das fortes chuvas ocorridas na região, entretanto,
na maior parte do ano, poss uem águas transparentes.
As demais drenagens amos tradas s ão c orpos d’água típicos de cabeceiras de
primeira e/ou segunda, c om pouca quantidade de água, e dimensões reduzidas que
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variavam de 5 a 40cm de profundidade e 20 a 60cm de largura. Devido ao pequeno
porte des tas drenagens, enc ontrou-se micro-ambientes bastante específic os , que
podem s uportar pequenas es pécies ictiícas, muitas vez es es pecializ adas em
nataç ão rápida. Os subs tratos destas pequenas drenagens eram constituídos por
c ascalho e roc has, porém , nos trechos remansosos, foram encontrados ac úmulos de
folhas (litter), que tornam -s e m ic ro-ambientes ideais à algumas espécies da
c omunidade ic tiíca.
De um modo geral, os ambientes amostrados ao longo deste es tudo, enc ontram-s e
muito bem pres ervados, envoltos por uma mata c iliar dens a e signific ativa e c om
pouc a interferência antrópica. A inter-relaç ão destes curs os d’água com as fontes
alóctones provindas da mata ciliar s ão de extrema importância para a manutenção
da comunidade ictiíca encontrada nestes corpos d’água.


Téc nic as de Amostragem

As artes de pesca utilizadas para a coleta de peixes são bastante variadas , sendo
que para cada ambiente aquático exis te uma téc nic a mais adequada. Baseando-s e
nas caracterís tic as fis iográfic as das drenagens es tudadas, optou-s e pela técnic a
ativa de captura c om a utiliz aç ão de peneiras e redes de arras to c om tela
mosqueteira. Apes ar de pouc o citada na literatura, es ta técnic a de c aptura é muito
pratic ada para fins c ientíficos e oferec e bons resultados para a c oleta de peixes de
pequenos c ursos d’água.
As peneiras (30 cm de diâmetro, 2 mm de malha) eram posic ionadas
perpendic ularmente ao subs trato, com a boc a voltada para montante, s endo o
s ubs trato à sua frente revolvido com os pés e mãos c om o objetivo de desalojar os
peixes, os quais são carregados pela c orrente para dentro da peneira.
A rede de arras to (2 m de c omprimento por 1,3 de altura e 2 mm de malha) era
utilizada por duas pessoas , cada qual em uma extrem idade, posic ionando-a
paralelamente à m argem e perc orrendo-se todo o espaço a sua frente de tal forma
que todos os peixes que s e abrigavam na vegetaç ão marginal ao alcanc e da rede
eram capturados .
As coletas foram realiz adas durante o período diurno, dando-se maior importância
aos locais que oferec iam um conjunto de c arac terís tic as am bientais, que
proporc ionavam condiç ões mínimas e necessárias para sus tentar um a comunidade
de peixes, com o locais c om vegetação c iliar, disponibilidade de abrigos e de
rec ursos alimentares .
Para a amostragem de alguns pontos do c órrego do Macuco, além da utiliz aç ão de
peneiras e redes de arrasto, utiliz ou-s e também tarrafas (de malhas 1,5 e 2,5 cm
medidos entre nós adjac entes) e redes-de-emalhar de diferentes malhas (1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 cm entre nós adjacentes), cada qual com 10 metros de
c omprimento. As redes foram armadas na coluna d’água à tarde e retiradas na
manhã seguinte, permanec endo expos tas por c erc a de 14 horas.
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O es forço de pesca total empregado, por ponto de amostragem, para aqueles
pontos que foram utiliz ados redes-de-emalhar, pode s er ve rificado na Tabela 3.37 a
s eguir:
TABELA 3 .37
ESFORÇO DE PESCA TO TAL (M2) EMPREGADO NOS PONTOS ICT 02 E ICT 03, UTILIZANDO
REDES-DE-EM ALHAR
Malha
(mm)
15
20
25
30
35
40
Total

2

ICT 02
15 ,0
15 ,2
15 ,0
15 ,0
17 ,5
17 ,5
95 ,2

Es for ço de Pes ca (m )
ICT 03
15,0
15,2
15,0
15,0
17,5
17,5
95,2

Total
30 ,0
30 ,4
30 ,0
30 ,0
35 ,0
35 ,0
190 ,4

Após a c aptura, os exemplares c oligidos foram ac ondicionados em sac o plástico,
c ontendo uma etiqueta com indic aç ões de sua proc edênc ia, data e coletor e
imediatamente fixados em formol diluído em água a 10%, perm anecendo nesta
s oluç ão por um período de 48 horas, sendo posteriormente pass ados para solução
de etanol a 70%.


Doc umentaç ão Fotográfica

Os c orpos d’água amostrados foram doc umentados em vários ângulos para
poss ibilita r um a idéia do s eu entorno. Para ilustração fotográfic a das es pécies de
peixes coletadas em c ada drenagem, esc olheram-se exemplares que foram então
fotografados em vistas lateral es querda e, eventualmente, em vistas dorsal e ventra l,
s ob iluminação natural. Para tais fo tos utiliz ou-s e uma máquina fotográfic a digital
Sony H9.


Anális es em Laboratório

No laborató rio, os peixes foram identific ados , contados , medidos (c omprimento
padrão em centímetros ) e pesados (peso c orporal em gramas). Para a identificação
da m aior parte do material, foram c onsultados os trabalhos de Britski (1972 –
famílias e gêneros de peixes de água doc e), Burgess (1989 – ordem Siluriformes ),
Géry (1977 – ordem Characiformes ). Além destas chaves, alguns trabalhos foram
c ons ultados , dentre os quais destac am-se os estudos de Langeani (1990 – gênero
Neoplecostomus), Alves & Pompeu (2001 – gênero Trichomycterus), Goss e (1975 –
família Cichlidae), Menez es (1987 – gênero Oligos arcus) e Garutti (1995 – gênero
As tyanax).
Quando possível, as identificações foram c onfirmadas com espec ialistas dos grupos.
As listagens de táxons aqui apresentadas refletem, s empre que poss íve l, as
relaç ões filogenéticas ac eitas no mom ento, baseadas em Buc kup et al. (2007). As
informações a respeito do status de ameaç a das espécies registradas foram
baseadas em Mac hado et. al. (2008).
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Todo o material c oletado foi preservado e incorporado ao ac ervo ic tiológic o do
pesquis ador s obre os números de tombo: GAP0317 a GAP0339. Pos teriorm ente,
este m aterial s erá depos itado na c oleç ão ictiológica do Ins tituto de Ciênc ias
Biológic as da Universidade Federal de Minas Gera is .


Anális e dos Dados

Div ersidade
Para estimar a divers idade entre os diferentes pontos am ostrados , aplic ou-se o
Índ ice de Divers idade de Shannon (H’) (Pielou , 1975), a partir da s eguinte equação:
H’ = ∑ (ni/N) x log(n i/N)
Onde:
ni = número de ind ivíduos da mesma espéc ie;
N = número total de indivíduos amos trados .
Es te índice pondera espéc ies raras , variando de acordo c om o núm ero de
exemplares de cada es pécie na c omunidade (abundânc ia), além do número de
espécies. Quanto maior o valor obtido no índice de Shannon-Wiener, maior a
probabilidade de que um indivíduo esc olhido ao ac as o pertença a uma es pécie
ainda não esc olhida.
Riqueza e Abundânc ia Absoluta
A riqueza das espéc ies foi determinada pelo número abs oluto de es pécies ic tiícas
c oletadas em c ada ponto amos trado, enquanto que a abundância absoluta foi
determinada pelo número de indivíduos para cada espéc ie.
3.2.8.1 Caracterização e composiç ão da Ictiofauna na bacia do rio Doc e
Informações sobre a distribuiç ão e requerimentos de hábitats das es pécies
c omunidades de peixes são necessárias para cons ervação, determinação
potencial para res tauração da biodiversidade e previs ão dos efeitos do manejo
ambientes aquáticos e terrestres em determinada drenagem (JOWETT
RICHARDSON, 2003).

ou
do
de
&

A região sudes te do Bras il poss ui divers os rios que drenam diretamente para o
oceano Atlântic o e que foram agrupados em um contexto geral por diferentes
autores c omo “leste bras ileiro” (GERY, 1969; MENEZES, 1972; R INGUELET, 1975).
Ma is recentemente, Paiva (1982) definiu c omo drenagens de leste aquelas
existentes desde o sul da foz do rio São Franc isc o até o Para íba do Sul. Es sas
drenagens, embora tratadas rotineiram ente como grandes unidades, possuem
c arac terís tic as diferenc iadas quanto à composiç ão da fauna de peixes , s endo que os
estudos disponíveis demonstram que a riqueza de espécies e o grau de endemismo
por bacia s ão bastante diferenciados (MENEZES, 1988; VARI, 1988; BIZERRIL,
1994; GODINHO et al., 1999; B IZERRIL & PRIMO, 2001; OYAKAWA et al., 2006).
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Essa cons tataç ão indica que as estratégias conservac ionis tas devem ser
desenvolvidas para cada uma das bacias s eparadamente, vis to que as
necess idades das comunidades locais podem s er diferenciadas .
Em bora o les te brasileiro seja importante área mantenedora de d iversidade de
peixes de água doce, ainda não foram realizados estudos c ompletos sobre a
c ompos iç ão e distribuiç ão dos peixes em grande parte das drenagens que compõem
essa região (VIEIRA, 2006). Essa condição, que determina um conhecimento
fragm entado acerca da distribuiç ão das faunas existentes, se reflete de forma
negativa frente aos esforç os cons ervacionistas, impedindo que esse importante
c omponente da biota neotropical pos sa s er mantido em longo prazo.
Para o rio Doce, a maioria dos es tudos com peixes dis poníve is na litera tura s e
c onc entrou no seu curs o médio, principalm ente no s istema de lagos existentes
dentro do Parque Estadual do Rio Doc e e entorno (SUNAGA & VERANI, 1991;
VIEIRA, 1994; GODINHO, 1996; VONO & BARBOSA, 2001; LATINI & PETRERE,
JR., 2004; ESPÍNDOLA et al., 2005), se estendendo ao seu maior afluente ness a
região, o rio Piracicaba (BARBOSA et al., 1997; VIE IR A et al., 2000; VIEIRA, 2006).
Entretanto, devido a uma s érie de estudos ambientais conduz idos para c onstrução
de usinas hidrelétric as na drenagem do rio Doc e, pode-se admitir que existe um
c onhec imento relativamente amplo sobre a c ompos iç ão das espéc ies da bac ia. As
informações geradas nesses estudos , aliadas àquelas da literatura, foram
primordiais para uma estimativa in icial do número de espécies de peixes nativos (64
espécies) que existe na porção mineira da bacia do rio Doce e fundamentaram a
s eleç ão de áreas prioritá rias para c onservaç ão da ic tiofauna (DRUMMOND et al.,
2005).
Entretanto, para a ic tio fauna de pequenas drenagens e/ou riachos , como c órregos
do Mac uc o e Limoeiro e suas res pectivas drenagens de c abeceira aqui estudadas,
não existem dados dis poníve is na litera tura es pec ializada s obre a c ompos iç ão da
c omunidade. Segundo Bohlke et al. (1978), a ic tiofauna de c abeceira é uma das
menos conhecidas do mundo, com um total estimado de 30 a 40% das espéc ies
ainda não descritas . Além desse conjunto de es pécies pouco conhec idas , a
c omunidade de peixes de regiões de cabeceira é fortemente ameaç ada pela ação
antrópic a, espec ialmente no s udes te do Brasil (ME NEZES et al. 1990).
Entre as áreas s elec ionadas como prioritárias para cons ervação da fauna de peixes
em Minas Gerais es tá a bacia do médio-alto rio Santo Antôn io, que abriga diversas
espécies endêm ic as , ameaçadas de extinção (VIEIRA et al., 2000; Vieira & Alves ,
2001; CASTRO et al., 2004, ROSA & LIMA, 2005), além de poss uir elevada riquez a
ictiofaunís tic a. Embora ess a bacia atenda a diferen tes requisitos para ser indicada
c omo uma área prioritária para c onservaç ão, diversos as pec tos da sua ic tiofauna
ainda c arec em de avaliaç ão. Entre ess es , es tá o conhec im ento ainda incompleto da
dis tribuição das espéc ies na drenagem e a taxonomia em nível espec ífico, que
s egundo discussão apresentada em Vari & Weitzman (1990) e Vari & Malabarba
(1998), rep resentam limitaç ões importantes para os es tudos de biogeografia
his tóric a c om peixes neotropic ais.
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Ress alta-se que a área do atual estudo encontra-se inserida na porção do m édio rio
Santo Antônio , definida por Drummond, et. al. (2005) c omo uma área prioritá ria para
a conservaç ão, o que torna de estrema importância, o inventário e diagnóstico da
ictiofauna, po is s omente com base nes tes registros , pode-s e definir áreas e
estratégias de conservaç ão .
A Tabela 3.38 apres enta algumas espéc ies de peixes c om potenc ial de oc orrência
nas drenagens estudadas , segundo trabalhos de Vieira (2006) e Sete (2008).
TABELA 3 .38
ESPÉCIES DE PEIXES COM POTENCIAL DE OCORRÊNCIA P ARA A SUB-BACIA DO RIO
TANQUE, CONS EQUENTEMENTE P ARA OS CÓRREGOS M ACUCO E LIMOEIRO
Es pécie
Or dem Characiformes
Lep ori nu s conirostri s
Lep ori nu s copel andii
Lep ori nu s m ormyrops
Astyanax b imaculatus
Astyanax fasciatus
Astyanax scab ripinnis
Astyanax taeniatus
Deuterodon pe dri
Bryco n opali nu s
Bryco n devillei
Moenkhausia do cea nu s
Oligosarcus argente us
Serrapin us he terodon
Chara cidi um timb uiensis
Cyphochara x gilb ert
Hoplias l acerdae
Hoplias malab aricus
Or dem Siluriforme s
Glani dium melan op terum
Pseudauchenipte ru s affi nis
Tra ch elyop teru s stri atulu s
Imparfini s sp.
Pim elodella sp.
Rhamdia quel en
Harttia sp .
Hemipsilich thys sp.A
Hemipsilic hthys sp.B
Hemipsilic hthys sp.C
Hypostomus a ffinis
Hypostomus lu etkeni
Lori ca riichth ys ca staneus
Neopleco stomus sp .
Paroto cin clu s sp .
Rineloricaria sp.
Mi crogla nis sp .
Trichomycterus al te rnatus
Trichomycterus b rasilie nsis
Trichomycterus imm acula tu s

Fam ília

Status de Ameaça

An ostom idae
An ostom idae
An ostom idae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Chara cid ae
Crenu chi da e
Curim atida e
Eryth rinidae
Eryth rinidae

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CR
CR
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Au ch eni pteri dae
Au ch eni pteri dae
Au ch eni pteri dae
Heptapteridae
Heptapteridae
Heptapteridae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Lorica riidae
Pseudopim elodidae
Trichom ycteridae
Trichom ycteridae
Trichom ycteridae

NA
NA
NA
DD
DD
NA
DD
DD
DD
DD
NA
NA
NA
DD
DD
DD
DD
NA
NA
NA
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TABELA 3 .38
ESPÉCIES DE PEIXES COM POTENCIAL DE OCORRÊNCIA P ARA A SUB-BACIA DO RIO
TANQUE, CONS EQUENTEMENTE P AR A OS CÓRREGOS M ACUCO E LIMOEIRO
Conti nua çã o
Es pécie
Fam ília
Status de Ameaça
Or dem Gymnotiformes
Gymnotu s carapo
Gymnotidae
NA
Eigenmanni a vire scen s
Sternop ygidae
NA
Or dem S ynbranchiformes
Synb ranchu s marmora tu s
Synb ranchidae
NA
Or dem Cipr inodontiformes
Phallo ce ros elachistos
Poecilii dae
NA
Or dem Per ciforme s
Cichla soma facetum
Cichlida e
NA
Geo phagus b rasiliensi s
Cichlida e
NA
LEGENDA: CR = Cri ticamente em perigo; N A = Não Am eaçada; DD = Defi cien te de Dados , segundo
Machado e t. al. (20 08).

A partir dos dados secundários compilados , 43 es pécies de peixes podem oc orrer na
área estudada. Este montante está representado em 6 ordens e 15 famílias. As
ordens mais abundantes são Siluriformes e Charac iformes, com repres entatividade
de mais de 80% das espéc ies a serem c apturadas. As demais es pécies pertencerão
às ordens Perciformes, Gymnotiformes , Ciprinodontiformes e Synbranchiformes .
O alto predomínio de espéc ies pertencentes às ordens Siluriformes e Charac iformes
é esperado para a ictiofauna Neotropical não es tuarina, como é o caso da bacia
hidrográfica estudada (LOWE-MCCONELL,1987; BRISTKI,1994).
De um m odo geral, as drenagens de cabeceira da bac ia do rio Doc e, c omo as
drenagens aqui estudadas , s ão habitadas por espéc ies ictiícas de pequeno porte,
não ultrapassando os 20cm de c omprimento padrão e os 50g de peso c orporal.
Entretanto, es pécies maiores, tais como Hoplias s pp., Leporinus spp., Brycon spp. e
Rhamdia quelen, podem ser encontradas em c ursos d’água de terc eira ordem ,
c omo, por e xemplo, o rio do Tanque.
Segundo Cas tro (1999) para es tudos em c órregos e riac hos sul-am ericanos o únic o
padrão geral a va liado para a ic tio fauna restringe-s e ao pequeno porte dos
espécimes. O núm ero e a composiç ão das espéc ies variam muito de acordo c om o
porte e porç ão do riacho, região ou bac ia (ABES & AGOSTINHO, 2001).
Dentre as es pécies registradas através da literatu ra pes quis ada e que possuem
potencial de oc orrênc ia para área em es tudo, duas foram class ific adas como
c riticam ente em perigo (segundo MACHADO, et. al. 2008), tratam-se das espéc ies
Brycon opalinus e Bryc on dev illei.
As demais es pécies foram c lassific adas c omo não ameaçadas e/ou deficiente de
dados, es ta última c lass ific aç ão é c ons eqüênc ia da falta do s tatus taxonômico de
algumas es pécies.
Mu itas das espécies lis tadas na tabela acima (por ex: Astyanax bimac ulatus
As tyanax fasciatus, As tyanax scabripinnis , Oligos arcus argenteus, Serrapinus
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heterodon, Cy phoc harax gilbert, Hoplias malabaricus, Hoplias lac erdae, Hypostomus
affinis, Rhamdia quelen, Trichomycterus brasiliens is, Gymnotus carapo,
Eigenmannia v irescens , Synbranchus marmoratus, Cichlas oma facetum e
Geophagus brasiliensis), poss uem ampla dis tribuição geográfica, ocorrendo em
várias bacias e/ou podem ainda se rec rutar em uma gama de ambientes. Outras
espécies, entretanto, s ão endêmicas à bacia do rio Doce, e bastante s ensíveis a
qualquer alteraç ão em seu am biente.
Ress alta-se que as es pécies listadas na Tabela 3.38 poss uem potencial de
ocorrência para as drenagens afluentes da bac ia do rio Doc e como um todo, e não
especificamente para a sub-bac ia es tudada.
3.2.8.2 Com pos ição da Ictiofauna na Área da futura Unidade de Conservaç ão M ata
do Limoeiro
A ictiofauna de pequenas drenagens é repres entada exc lusivamente pelos peixes
teleósteos clupeocéfalos (BUCKUP, 1999). Es tão aus entes outros grupos de
organis mos não teleós teos c omumente cons iderados c omo “peixes” ocorrentes na
região Neo tropical, tais como os peixes pulmonados (Dipnoi) e os peixes
c artilaginosos (Chondrichthys ), bem c omo os teleósteos pertencentes aos grupos
Os teoglossomorpha (aruanãs e pirarucus) e Elopomorpha (tarpões e enguias ). De
modo geral, a fauna de peixes de pequenas drenagens e/ou riac hos é um c onjunto
de espéc ies pouco c onhec idas e ameaçadas pela ação antrópic a (MENEZES et al.
1990).
Segundo Karr & Schlosser (1978) quanto menor o c urso d’água, menor o núm ero e
a variedade de ambientes dis poníve is. Ass im, espera-se que o número de espéc ies
de peixes (riquez a) em um córrego seja m enor do que no s eu rio princ ipal
(VANNOTE et al., 1980), e que es tas espécies sejam de menor porte (AGOSTINHO
& JÚLIO JR., 1999). Buc kup (1999) a inda sugere que a c ompos iç ão ic tiofaunís tic a
de riac hos é fortemente influenciada pelo gradiente altitudinal, o qual determina a
veloc idade de correnteza e várias outras c arac terísticas ecológicas . De modo geral,
estes ambientes caracteriz am-se por uma baixa riqueza de espéc ies e elevado
endemismo.
Na c ampanha realizada em novembro de 2009, foi coletado um total de 275
indivíduos de peixes , pertenc entes a 23 es péc ies , dis tribu ídas em 18 gêneros e 10
famílias , o que representa 29% da ictiofauna in ventariada para a bac ia do rio Doce.
Entretanto, pelo pequeno porte dos ambientes amostrados, este montante é
relativamente signific ativo .
Segundo Matthews (1988), uma interess ante medida em estudo de comunidades de
peixes se refere ao núm ero de famílias e ao núm ero de espécies por família. O
número de fam ílias representadas é relativamente grande em locais onde há
grandes valores de riqueza (MOYLE & LI, 1979) e poucas famílias reúnem a maioria
das espécies (MATTHEWS, 1998). Como podemos observar, no pres ente estudo, a
riqueza de es pécies foi relativamente grande e bem distribuída entre as famílias ,
s alvo a família Charac idae. Estes dados estes que c orroboram os autores c itados
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acima e que também s ão demonstrados por outros autores (CASTRO & CASATT I,
1997; PAVANELLI & CARAMASCHI, 1997; BIZERRIL , 1994; UIED A & BARRETO,
1999).
Do total de es pécies c oletadas , 52% s ão Charac iformes (12 espéc ies ), 30%
Siluriformes (7 espécies), 10% Perc iformes (2 es pécies ), 4% Ciprinodontiformes (1
espécie) e 4% Gymnotiformes (1 espéc ie).
O fato de as es pécies das ordens Siluriformes e Characiformes, quando somadas,
representarem mais de 80% da divers idade das es pécies de peixes das drenagens
estudadas c orrobora os estudos des envolvidos por Lowe-Mc Connell (1987, 1999) e
Castro (1999) em rios não es tuarinos da região Neotropical. Es te fato, também, está
de acordo c om valores s im ilares encontrados em riachos da Amazônia (SOARES,
1979; SABINO & ZUANON, 1998), no leste do Brasil (COSTA, 1984; BIZERRIL,
1994; MAZZONI & LOBÓN-CERVIA, 2000), em riac hos da Mata Atlântica (SABINO
E CASTRO, 1990; ARANHA et al., 1998), na bacia do rio São Franc isc o (CASATTI &
CASTRO,1998) e no alto Paraná (GARUTTI, 1988; UIEDA, 1984; PENCZAK et al.,
1994).
A família Characidae foi a mais representativa, com 7 espécies coletadas. As
famílias Loricariidae e Tric homyc teridae tiveram, c ada, 3 espéc ies c apturadas. As
famílias Anostomidae, Crenuc hidae e Cic hlidae foram repres entadas, cada uma, por
2 es pécies . Já as dem ais famílias, Erythrinidae, Heptapteridae, Gymnotidae e
Poec iliidae, foram representadas por apenas uma espécie.
Na Tabela 3.39, a seguir, estão lis tadas as espéc ies de peixes coletadas na área da
futura Unidade de Cons ervação Mata do L im oeiro, c om s uas res pectivas
c lass ific ações sistemáticas.
TABELA 3 .39
LISTAGEM DAS ESPÉCIES INVENTARIADAS , NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO, MICRO-BACIA DO RIO DO TANQUE, SUB-BACIA DO
RIO S ANTO ANTÔNIO, BACIA DO RIO DOCE
ORDEM CHARACIFORMES
Família Anostomidae
G ênero L ep orin us S pi x, 1829
Lep ori nus co pelandii (Steind achner, 19 17 ) – “pi au -vermelho”
Lep ori nus mormyrop s Steindachn er, 1875 – “pia u, timburé”
Família Charac idae
Subfamília Br yc onina e
G ênero Brycon Muller & Troschel , 18 44
Brycon d evil eii (Castelnau, 1855) – “pi rapi tin ga ”
Subfamília Tetr a gonopterinae
G ênero Astyanax Baird & Gi rard, 18 54
Astyan ax b imaculatus (Linnaeus, 1758) – “lambari -d o-rab o-amarelo”
Astyan ax scab ripinnis (Jenyns , 18 42 ) – “lamba ri-do-brejo”
Astyanax pe dri (Ei ge nmann, 19 08) – “lambari ”
G ênero Oligosarcus Günther, 1864
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TABELA 3 .39
LISTAGEM DAS ESPÉCIES INVENTARIADAS , NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO, MICRO-BACIA DO RIO DO TANQUE, SUB-BACIA DO
RIO S ANTO ANTÔNIO, BACIA DO RIO DOCE
Conti nuação
Olig osarcus argente us Gün ther, 1864 - “l ambari-cacho rro; bocarra ”
G ênero Piab ina Rei nha rd t, 1867
Piab ina argente a Reinh ardt, 1867 - “pi aba ”
Subfamília Cheir odontinae
G ênero Serrapinnus Mala ba rba, 1 99 8
Serrapin nus hete rodon (Eigenmann , 19 15 ) - “pi abinha”
Família Cr enuc hidae
Subfamília Cha rac idiinae
G ênero Cha racidi um Reinhardt, 1 867
Cha ra cidium timb uiense Tra vassos, 19 46 – “ca ni vete”
Characidi um cf. zeb ra Eigenmann , 1909 – “cani ve te”
Família Er ythr inidae
Gên ero Hoplias Gill, 1903
Hopli as malab aricus (Blo ch, 1758 ) – “traíra”
ORDEM S ILURIFORMES
Família Loricar iidae
Subfamília Hypostominae
G ênero Hypostom us L acépède , 1 803
Hopli as a ffinis (S tein da ch ne r, 1 87 7) – “cascu do”
G ênero Paro to cin clu s Eigenmann & Ei genmann , 1884
Paroto cin clu s sp. – “cascudinho”
Subfamília Neoplecostom inae
G ênero Neo ple co stomus Eig enmann & Eige nmann, 1888
Neople co stomus sp. – “cascudi nh o”
Família Heptapter idae
Gên ero Rhamdia Bl eeker, 1858
Rhamdia quel en (Qu oy & Gaimard) - “j undiá”
Família Tr ic homycter ida e
Gên ero Trichom ycterus Valenciennes & Humboldt, 1 832
Trich omycte rus al terna tus (Ei genman n, 1917)
Trichomycterus b rasilie nsi s Lutken, 1 87 4 – “cambe va ”
Trichomycterus im macula tus (Eigenmann & Eigenmann , 1889) – “cambeva ”
ORDEM Gymnotiformes
Família Gym notidae
G ênero G ym no tu s Linnae us, 1 758
Gymnotus carapo Linnaeus , 17 58 – “sa ra pó”
ORDEM P ERCIFORMES
Família Cichlidae
Subfamília Geophagina e
G ênero G eo phagus Heckel , 1840
Geophagus b rasiliensis (Qu oy & Gaimard , 1824) – “cará”
Subfamília Cichla somatinae
G ênero Cichla soma Swai nson, 18 39
Cichlasoma fa ce tum (Jen yns, 1830) – “cará”
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TABELA 3 .39
LISTAGEM DAS ESPÉCIES INVENTARIADAS , NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO, MICRO-BACIA DO RIO DO TANQUE, SUB-BACIA DO
RIO S ANTO ANTÔNIO, BACIA DO RIO DOCE
Conti nuação
ORDEM CIPRINO DONTI FO RMES
Família P oe ciliidae
Subfam ília P oecillinae
G ênero Phallo ceros Ei genman n, 190 7
Phallocero s ela chi sto s Lucinda, 20 08 – “barrigudinho”

Algumas das es pécies coletadas nes te es tudo s ão comuns, generalistas e,
prova ve lmente, abundantes em outras drenagens da sub-bacia estudada, tais como
os lambaris As ty anax bimaculatus e Asty anax sc abripinnis, o lambari-bocarra
Oligosarc us argenteus, as piabinhas Piabina argentea e Serrapinus heterodon, a
traíra Hoplias malabaric us, o bagre Rhamdia quelen e os carás Geophagus
brasiliens is e Cichlasoma fac etum. Entretanto, apesar de com uns, estas espéc ies,
para completarem seu ciclo de vida, nec essitam de uma boa qualidade ambiental e
uma boa es truturação dos mic ro-habitats em que vivem.
Outras espéc ies aqui c apturadas, como os piaus Leporinus spp., a pirapitinga
Brycon dev ileii, o lambari As tyanax pedri, os c anivetes Characidium spp., os
c ascudinhos Parotoc inc lus s p. e Neoplecostomus s p. e os cambevas
Trichomycterus spp., são mais s ens íve is às alteraç ões ambientais e dependem
muito da manutenção das matas ciliares , da qualidade da água e da dis tribuiç ão de
diferentes microambientes para s e recrutarem com s uc esso. Além diss o, as
espécies citadas ac ima são, ou endêmicas à bac ia estudada, ou am eaçadas de
extinção, ou raras , ou deficiente de dados (e status taxonômico), ou ainda, todas
estas juntas, o que justific a a c riação da área amos trada em um a unidade de
c ons ervação.


Aspec tos Ecológicos das Espécies Inventariadas



Leporinus spp.

Na bac ia do rio Doc e os peixes do gênero Leporinus s ão c onhecidos vulgarmente
c omo piaus e timburés. No rio Doc e são encontradas pelo menos quatro
representantes deste gênero. No entanto, na região es tudada foram c apturadas
apenas duas espéc ies: o piau-vermelho, L. copelandii, e o timburé Leporinus
mormyrops. A prim eira es pécie é migradora, alc ança mais de 40 cm de c omprimento
e, na bac ia do rio Paraíba do Sul, s e reproduz de junho a dezembro (FURNAS,
1991). Devido a s ua esportividade na pesca e c arne s aboros a, o piau-vermelho é
muito procurado por pescadores (ANDRADE & VIDAL, 1991). Já o tim buré,
Leporinus mormy rops, não atinge porte express ivo e não é c onsiderada uma
espécie migradora.
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Asty anax s pp.

A fam ília Characidae não é exclusiva de riachos , porém seus membros form am o
princ ipal conjunto de es pécies de meia água (contras tando com os Silurifo rmes
bentônicos) ocorrente em riac hos de médio ou baixo gradiente vertical. Nos riac hos
brasileiros há predomínio de espécies de Tetragonopterinae, que representa um
aglomerado polifilé tic o, o que corrobora c om os dados aqui enc ontrados.
Segundo Oyakawa (2006), nos riac hos do sudes te e nordeste bras ileiro são
freqüentes as espécies do gênero Astyanax, que na maioria das vez es é
representada por es pécies c omuns e generalistas , como por exem plo, Astyanax
bimaculatus e Asty anax scabripinnis.
O lambari As tyanax scabripinnis é obs ervado em vários habitats , desde rios de
pequeno porte (incluindo áreas de c abec eiras) a rios maiores , lagoas e brejos.
Geralmente as es pécies desse gênero são onívoras , com tendência à insetivoria
(CASTRO & CASATTI, 1997), apresentando des ova do tipo múltipla c om duração
média. Não poss ui cuidado com a prole e s eus ovos são ades ivos (LAMAS, 1993).
O lambari As tyanax bimac ulatus também tem uma ampla dis tribuição pela região
Neotrop ic al (GÉRY, 1977). Tal c omo As tyanax scabripinnis, trata-s e de um
c omplexo de es pécies (FOWLER, 1948). Quanto à s ua dieta alimentar, também é
onívoro com tendênc ia à ins etívora .
Já o lambari Astyanax pedri é uma espécie endêmica da bac ia do rio Santo Antônio
e inform ações sobre sua auto-ecologia são escass os na literatura científica.


Oligos arcus argenteus

O lambari-boc arra Oligos arcus argenteus tem dis tribuição restrita às bacias do São
Francisco e Doce (MENEZES, 1987). Ocorre em grande parte dos ambientes
aquátic os , que incluem desde pequenos riachos até a calha c entral dos rios maiores.
Como as demais espéc ies do gênero, é um peixe c arnívoro c om tendência à
piscivoria (MESCHIATTI, 1992; VIEIRA, 1994). No presente es tudo, esta espécie s ó
foi coletada no c órrego Mac uc o (ICT 02 e ICT 03).


Piabina argentea e Serrapinnus heterodon

As piabas Piabina argentea e Serrapinnus heterodon são espécies de hábito diurno,
nadando em grandes cardumes próximos à superfície, o que explica, para este
estudo, a c oleta de vários indivíduos em um mesmo ambiente. Estas espéc ies
ocorreram em grande abundância no córrego Macuco. Quanto à reprodução, sabes e que não s ão espécies migratórias , apresentam des ova do tipo múltipla e não
c uidam de sua prole (GODOY, 1975; LAMAS, 1993; VAZZOLER & MENEZES,
1992). A reproduç ão des tas es pécies , na porç ão s uperior da bacia do rio Paraná,
ocorre de setembro a janeiro (VAZZOLER & MENEZES, 1992).
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Bryc on dev ileii

A pirapitinga Bry con dev ileii é uma es pécie cons iderada ameaçada de extinç ão na
bacia do rio Doce e nas demais bac ias onde ocorre. Frutas, s ementes e matéria
vegetal s ão os princ ipais itens alimentares dos peixes des te gênero (Welcomme,
1985), que poss ui alguns representantes migradores (LAMAS , 1993), tais como a
espécie aqui capturada. Devido ao seu hábito alimentar, são bastante s ensíveis à
retirada das matas c iliares (BRITSK I & FIGUEIREDO, 1972), o que lhes confere o
c aráter de serem bons indicadores desta alteraç ão ambiental. Um único espéc ime
foi capturado na área de es tudo, entretanto, segundo informaç ões de moradores
loc ais, es ta espéc ie pode s er enc ontrada em pequenos cardumes ao longo do
c órrego Mac uco.


Characidium spp.

Charac idium é um dos gêneros de Charac iformes com mais espécies nominais do
Neotróp ic o. Buc kup (1993a) listou 39 es péc ies válidas de Characidium, porém um
número muito grande de espéc ies ainda es tá por ser desc rito. A maior parte das
espécies de Charac idium é habitante típica dos ambientes lóticos e geralmente
estão associadas a fundo pedregos o (CARAMASCHI, 1991A; COSTA, 1987).
Segundo Axelrod & Schultz (1983) e Godoy (1975), es pécies do gênero Charac idium
não são migradoras e possuem período de des ova de e xtensão curta. Os dados
s obre hábitos alimentares das espécies da subfam ília são esc assos. Cas tro &
Casatti (1997) estudaram o canivete Characidium zebra de um riacho da bac ia do rio
Grande, e classificaram-no, de acordo com sua dieta alimentar, como
predominantemente insetívoro, c om 82% de s eus itens alimentares de origem
autóc tone (larvas de quironomídeos , simulídeos , tricópteros e ninfas de
efemerópteros ) e 18% de origem alóctone (fragmentos de insetos terrestres,
princ ipalm ente d ípteros ). Ass im c omo a pirapitinga B. devileii os Charac idium são
bastante sens íve is a alteraç ões no ambiente, necessitando de um a boa es truturação
dos mic ro-ambientes em que vivem.


Hoplias malabaric us

A tra íra (H. m alabaricus) é c onsiderada uma es pécie que vive principalmente em
ambientes lêntic os (BRITSKI, 1972) e apresenta ampla distribuição, sendo bem
s ucedida em grande parte dos sis temas fluviais da América do Sul (UIEDA, 1984).
Exem plares adultos da traíra são pisc ívoros (KNOPEL 1970; LOWE-MCCONNELL,
1975; FACCIO & TORRES 1988; CATELLA 1992; MESCHIATT I 1992), enquanto os
jovens podem ingerir certa quantidade de invertebrados. Na sub-bac ia es tudada,
pertenc ente à bacia do rio Doce, as es pécies m ais c omuns s ão Hoplias malabaricus
e Hoplias lacerdae, entretan to, apenas a primeira es pécie foi capturada.
Us ualmente, as traíras representam uma parte express iva da biomassa de lagoas
marginais , como observado em Lowe-McConnell (1987). Apesar de seu porte
relativamente grande, espécies do gênero Hoplias s ão bas tante c omuns em riachos,
permanec endo durante o dia em áreas de densa vegetação, de onde s aem à noite
para capturar alim ento (CARAMASCHI et a l., 1999). Sua grande c apacidade de
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res is tir a baixíss imas c oncentrações de oxigênio e a ltas temperaturas permitem que
os eritrin ídeos sobrevivam facilmente em ambientes restritos, tais como em
pequenos açudes. Segundo entrevis ta realizada junto aos moradores locais, a traíra
pode ser encontrada enterrada na lama quando toda a água de um poço s ec ar basta
que haja umidade naquele ambiente para que es ta espéc ie s obreviva por ainda
algumas semanas e/ou meses. Durante a campanha de campo, apenas um
indivíduo da tra íra Hoplias malabaricus foi capturado (ponto amostral ICT 04).
Apes ar da baixa abundânc ia desta es pécie na área de es tudo, ac redita-s e que ela
s eja bem representativa na c omunidade ictiíca da região, principalmente, nos
c órregos Macuc o e Limoeiro.


Hypos tomus affinis, Parotocinc lus s p. e Neoplecostomus s p.

A fam ília Loricariidae tra ta-se da maior família de Siluriform es, com c erca de 550
espécies, pertencentes a 80 gêneros (NELSON, 1994), c om ampla dis tribuiç ão na
região Neotropic al, ocorrendo numa grande variedade de ambientes de água doce.
Os loricariídeos são popularmente conhec idos c omo casc udos , devido à sua
c ouraça de plac as dérmic as e repres entam um importante componente da ic tiofauna
dos riachos. Os c ascudos s e alimentam , em geral, ras pando as algas e
invertebrados que crescem sobre o leito dos rios e superfície de objetos s ubmersos
(POWER, 1984), o que confere aos mesmos um importante papel no ecossis tema.
O representante do gênero Hypostomus capturado nes te es tudo foi H. affinis. Esta
espécie habita tanto áreas de rem anso com fundo lodoso e/ou arenoso quanto
regiões lóticas de s ubstrato pedregoso (CARAMASCHI APUD MAZZONI, 1993),
tendo preferência por es ta últim a (obs . pess .). Apenas um indivíduo desta es pécie
foi capturado neste estudo, ponto ICT 03, ambiente que apresentou regiões de forte
c orrentez a.
Para os c ascudinhos Neoplecostomus s p. e Parotocinc lus sp., não existem dados
dis poníveis s obre s uas biologias. Entretanto, segundo os poucos comentários
apres entados em trabalhos sobre taxonomia (OYAK AWA, 1993), pode-s e inferir que
as es péc ies des tes gêneros habitam preferenc ialmente regiões de corredeiras , fato
também observado no presente estudo. Ressalta-se que estes gêneros estão entre
os táxons neotropic ais mais especiosos, o que resulta em divers os problemas
quanto aos reais limites taxonômicos de s uas es péc ies (GÉRY, 1977; BURGESS,
1989).
Segundo Lowe-Mc Connell (1999), o estudo de ec ologia de peixes em uma área tão
vas ta, remota e pouc o explorada como a região Neotropical é um a tarefa dificultada
pela pres ença de muitas espéc ies, várias das quais muito semelhantes entre s i, o
que torna muito difíc il sua identific aç ão, fato que explica o defic iente status
taxonômic o destas duas es pécies.
Os ambientes onde foram capturadas estas duas espéc ies es tão, muito bem
preservados , mantendo as características originais e típicas de drenagens de
c abeceira, o que propicia a utilização dos mic ro-ambientes ideais ao rec rutamento
de es pécies m ais s ens íve is como es tes c ascudinhos .
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Rhamdia quelen

O bagre Rhamdia quelen ocorre em quase todas as princ ipais bac ias hidrográficas
do Neotrópico, desde o sul do Méxic o até o c entro da Argentina (SILFVERGRIP,
1996). Segundo Caramasc hi (1991), na bacia do rio Doce, Rhamdia quelen ocorre
tanto no rio princ ipal como em seus afluentes de pequeno porte, desde que mantida
a condição lótic a. Cas tro & Casatti (1997) classificaram Rhamdia quelen, de um
riacho da bac ia do rio Grande, quanto à dieta alimentar, c omo predominantemente
ins etívora , com 37% de sua composição de origem autóctone (larvas de
neurópteros , dípteros e tric ópteros) e 63% de origem alóctone (adultos de
c oleópteros , formic ídeos e hemípteros).


Tric homyc terus
im mac ulatus

alternatus,

Trichomycterus

bras iliens is

e

Trichomycterus

O gênero Trichomycterus é o que possui maior número de espéc ies na fam ília
Trichomycteridae (BURGESS, 1989), ocorrendo principalmente em pequenos c ursos
d'água (c órregos, ribeirões etc.) e em áreas de correnteza moderada a forte. Na
bacia do rio Doc e, es te gênero também inc lui espéc ies que utilizam a calha princ ipal
dos rios de maior porte, vivendo em ambientes de fundo pedregoso e forte corrente
(Obs . Pes.).
Três es péc ies de cambeva foram c apturadas no presente es tudo, Trichomycterus
alternatus , Trichomycterus brasiliens is e Trichomycterus imm aculatus. A dieta
alimentar das espéc ies do gênero Trichomycterus é predominantemente baseada
em larvas de insetos (CASATTI & CASTRO, 1998; CASTRO & CASATT I, 1997;
PINNA, 1985). Espécies do gênero Trichomycterus enterram-s e na lama, no fundo
arenoso nas margens dos rios e córregos , entre frestas roc hosas ou esc ondem-s e
na vegetação caída na água, e obtêm alimentaç ão no subs trato m ole (CASATT I &
CASTRO, 1998; CASTRO & CASATTI, 1997).
Caramaschi (1991) encontrou estas duas es pécies em riachos de serra c om águas
frias, correntosas e com fundo de pedra. Os exemplares destas es pécies , c oligidos
no pres ente estudo, foram encontrados nos mesmos ambientes que os casc udinhos
Parotoc inclus sp. e Neoplecostom us sp. e assim como eles , tratam-s e de espéc ies
s ens íve is à alterações am bientais, nec essitando de mic ro-ambientes espec íficos
para completarem seu cic lo de vida.


Gymnotus carapo

A espécie Gy mnotus c arapo tem ampla distribuiç ão na Améric a do Sul (BIZERRIL,
1994). Es ta espéc ie em riachos cos teiros da Guiana Francesa tem preferênc ia por
refugiar-s e em raíz es e ramos afundados na água, em burac os abaixo das margens
e se esconder na vegetaç ão em dec ompos ição (WESTBY, 1988). Segundo Castro &
Casatti (1997), o s arapó Gymnotus carapo, de um riacho da bacia do rio Grande, é,
quanto à s ua dieta a lim entar, predominantemente ins etívoro, com 44% de seu
c onteúdo de origem autóctone (larvas de dípteros e tricópteros e hemípteros
aquátic os adultos ) e 56% de origem alóc tone (adultos terrestres de dípteros ,
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tric ópteros, hemípteros e formic ídeos). Possui hábitos predominantemente noturnos
(CASTRO & CASATTI, op. cit.). Es pécies des te gênero estão freqüentemente
associadas à vegetação m arginal. Segundo os dados reprodutivos de Gy mnotus
c arapo c om pilados por Lamas (1993), esta espécie desova em ambientes c om
c arac terís tic as lêntic as , cujo período reprodu tivo é curto, sendo do tipo parcelado;
não é um peixe migrató rio e não oferec e cuidado à prole.


Cichlasoma fac etum e Geophagus brasiliens is

A família Cichlidae, com aproximadamente 1.300 es pécies descritas (OYAKAWA,
2006; KULLANDER, 1996), está amplamente distribuída na região Neotrop ic al, parte
s ul da Améric a do Norte, além da África, Madagascar e sul da Índia (NELSON,
1994). Tratando-se de um grupo ocorrente em grande divers idade de ambientes , os
c ic lídeos são muito bem representados em riachos de todas as regiões do Bras il.
Na área delimitada da UC Mata do Limoeiro fo ram c oletadas duas es pécies de
c ic lídeos: os carás Cichlasoma facetum e Geophagus brasiliens is.
O cará Geophagus bras iliens is é uma es pécie c om ampla distribuiç ão, oc orrendo
pelo menos das drenagens costeiras da Bahia até o rio da Prata (GOSSE, 1975).
Costa (1987) verific ou que a dieta a lim entar de G. bras iliensis era baseada em
c rustáceos, na sua m aioria, em algas e larvas de ins etos . Dados obtidos em
experim entos feitos em c ative iro c onfirmam o longo período reprodutivo desta
espécie e acrescentam que es te peixe poss ui des ova do tipo parcelada, além de
poss uir ovo ades ivo e c onhec ido c uidado parental (LAMAS, 1993).
O cará Cic hlasoma facetum possui ampla dis tribuição, ocorrendo na maioria dos
s is temas aquáticos do s ul e do s udes te brasileiro (GOSSE 1975; KULLANDER
1986). É um a das es pécies que normalmente tem suas populações ampliadas com a
formação de res ervatórios. As inform ações sobre as c aracterísticas reprodutivas das
espécies do gênero Cic hlas oma s ão reduzidas, mas s abe-se que suas espécies têm
um período de des ova de média duraç ão e, assim c omo a m aioria dos mem bros da
família Cichlidae, cuidam da prole (AXELROD & SCHULTZ, 1983; BREDER &
ROSEN, 1966).
Costa (1987) es tudou os hábitos alimentares de Cichlasoma facetum, proveniente
de um riac ho afluente do sistema lacunar de Saquarem a, no estado do Rio de
Janeiro, e obs ervou que seu conteúdo estomac al era composto, na sua maioria, por
larvas de insetos , mas algas e ácaros também estavam presentes .


Phalloceros elachis tos

A fam ília Poeciliidae inclui 293 es pécies em trinta gêneros , oc orrentes no leste dos
Es tados Unidos , Mé xico, América Central, Améric a do Sul, Áfric a e Madagas car
(NELSON, 1994). Tratam-s e de pequenos peixes conhec idos com o barrigudinhos ,
devido à oc orrênc ia de s ua fec undaç ão interna. São peixes bastante comuns nos
riachos das planíc ies cos teiras, embora oc upem preferencialm ente águas de baixa
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movimentaç ão, tais como banhados e pequenas lagoas . Infelizmente, também são
c omuns espéc ies alóctones que c ompetem c om as espécies nativas, um exem plo é
o gupi Poec ilia reticulata que foi introduz ido nos aç udes brasileiros com o intuito de
eliminar insetos vetores de doenças.
Foi coletado, nes te estudo, um poecilídeo endêmico à bacia do rio Doce: o
barrigudinho Phalloc eros elachistos. Trata-s e de uma es péc ie generalis ta e c om
ampla dis tribuição por toda a bac ia, podendo s er enc ontrado em ambientes já bem
desc aracterizados. Entretanto, o barrigudinho P. elachistos s ó foi encontrado em um
ponto nes te estudo, ICT 03, e apenas um espéc im e foi coletado.
Quanto ao comprimento padrão (CP) e peso c orporal (PC) dos espéc imes aqui
c apturados, os maiores valores encontrados foram para os piaus Leporinus
c opelandii e Leporinus mormy rops, c om res pectivamente, 18,4c m e 89,42g e 18,3cm
e 110,12g. Es tes espécimes foram c apturados com redes-de-emalhar no c órrego do
Macuco, ponto ICT 03, logo após a c onfluênc ia com o córrego Limoeiro. Este
ambiente por apresentar uma maior heterogeneidade de habitats e um porte maior
em relação às demais drenagens amostradas , cons egue abrigar indivíduos maiores.
Neste mesmo ponto, capturou-se também o bagre Rhamdia quelen, o casc udo
Hypostom us affinis e o cará Geophagus bras iliensis , es pécies estas que podem
atingir portes elevados.
Provavelmente, nos trechos de maiores proporções do c órrego Mac uc o, as espéc ies
c itadas acima podem atingir valores m ais expressivos c hegando a pesar mais de 1
kg de pes o corporal.
Na m aioria dos ambientes amostrados , os indivíduos coletados, não ultrapass aram
15 cm de comprimento padrão e 50 g de pes o corporal, o que es tá de acordo com o
porte des tes ambientes, que pela disponibilidade de seus mic ro-ambientes , não
c ons eguem abrigar indivíduos de maior porte.
Os dados de amplitude de comprimento padrão e peso corporal enc ontrados neste
estudo demonstram que a comunidade ic tiíca autóc tone encontrada é constituída de
espécies de pequeno porte, o que corrobora Castro et al. (2003), que afirm aram que
os córregos e riachos de prim eira e segunda ordem (como as pequenas drenagens
aqui estudadas ) são habitados principalmente por espéc ies de pequeno porte
(geralmente c om menos de 15 cm de comprimento padrão), com pouco ou nenhum
valor comercial e muito dependente da vegetaç ão ripária para alimentaç ão, abrigo e
reprodução.
Vale destac ar também, que aproxim adamente 50% do total de espécies de peixes
de água doce, descritas para a América do Sul, pertenc em a es pécies de pequeno
porte. Portanto, os dados de amplitude de comprimento e pes o das espéc ies
c oletadas nes te es tudo estão condiz entes com o porte das drenagens es tudadas.
As amplitudes de c omprim ento padrão (CP) e peso c orporal (PC), bem como o
número de indivíduos capturados na área de estudo, podem ser observados na
Tabela 3.40, a s eguir.
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TABELA 3 .40
NÚMERO DE INDIVÍDUOS CAP TURADOS, COM AS RESPECTIV AS AMPLITUDES DE
COMPRIMENTO P ADRÃO E PESO CORPORAL, NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERV AÇÃO MATA DO LIMO EIRO
Com pr imento Pa drão
(CP)
Es pécie
N
(cm)
Mínimo Máximo Mé dio
Astyanax b imaculatus
6
5,7
7,5
6,8
Astyanax pe dri
57
1,1
8,6
3,9
Astyanax scab ripinnis
4
2,0
6,5
4,1
Bryco n cf. d evileii
1
4,5
Chara cidi um cf. zeb ra
3
3,9
4,0
4,0
Chara cidi um timb uiense
13
2,6
6,4
5,1
Cichla soma facetum
1
6,6
Geo phagus b rasiliensi s
51
1,2
13,6
2,6
Gymnotu s carapo
1
11,0
Hoplias malab aricus
1
15,2
Hypostomus a ffinis
1
18,4
Lep ori nu s copel andii
1
18,3
Lep ori nu s m ormyrops
1
10,0
Neopleco stomus sp .
6
1,0
5,4
3,9
Oligosarcus argente us
7
4,8
8,5
7,0
Paroto cin clu s sp .
2
3,0
3,4
3,2
Phallo ce ros elachistos
1
1,9
Piab ina arg en tea
57
2,6
3,9
3,2
Rhamdia quel en
2
12 ,1
12,1
12,1
Serrapin us he terodon
48
1,5
3,0
2,4
Trichomycterus al te rnatus
5
3,3
4,6
3,9
Trichomycterus b rasilie nsis
1
5,1
Trichomycterus imm acula tu s
2
9,0
9,1
9,1
LEGENDA: N = número de indivíduos captu rad os.

Pes o Corpora l (PC)
(g)
Mínimo Máx imo Mé dio
7,13
13,78
10 ,75
0,01
14,80
2,04
0,25
7,82
3,27
2,31
1,16
1,29
1,25
0,43
4,63
2,60
14,17
0,09
90,40
7,12
6,38
53,48
89,42
110 ,12
22,89
0,02
4,29
1,94
2,78
17,63
9,88
0,97
1,19
1,08
0,16
0,35
1,10
0,74
25 ,50
25,50
25 ,50
0,09
0,61
0,45
0,64
1,28
0,95
2,46
12 ,72
13,98
13 ,35

Analisando os dados de ocorrênc ia, abundânc ia abs oluta e riquez a, apres entados
na Tabela 3.41, abaixo, verifica-s e que, em 12 dos 14 pontos amostrados foram
c apturados integrantes da ic tio fauna. Apenas nos pontos ICT 07 e 09 não s e
c ons eguiu c apturar nenhum espécime, o que está relac ionado ao pequeno volume
de água dis ponibilizado a estes dois corpos d’água, uma vez que limita a oc orrência
de indivíduos deste grupo.
A espécie mais freqüente foi o c ará Geophagus brasiliensis presente em s eis pontos
amos trais . Esta es pécie, por s er cons iderada generalis ta e possuir hábitos
alimentares onívoros apresenta maior capac idade de adaptaç ão aos diferentes
micro-hábitats impos tos pelos corpos d’água amostrados, is to explica sua maior
freqüência e também s ua alta abundância, com 51 indivíduos capturados .
Outras espéc ies que se mostraram frequentes foram o lambari Astyanax pedri
c apturado em cinc o pontos e as piabas Serrapinus heterodon e Piabina argentea e o
c ascudinho Neoplecostomus sp., estes presentes em quatro pontos.
As espéc ies mais abundantes, ao longo des te es tudo, foram o lam bari A. pedri (60
indivíduos ), a piabinha P. argentea (57 indivíduos), o cará G. brasiliensis (51
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indivíduos ) e a piabinha S. heterodon (48 indivíduos ). O lambari A.pedri e as
piabinhas P. argentea e S. heterodon tem c omo c arac terís tic a forragear em
c ardumes , o que fac ilita s ua c oleta e promove a captura de vários indivíduos de uma
s ó vez. Além disso, es tas espéc ies, assim como o c ará G. bras iliensis, são onívoras
podendo adaptar-s e muito bem à falta de um determinado item alimentar.
As quatro espécies citadas acima foram res ponsáveis por quas e 80% do total de
indivíduos c apturados neste estudo, demonstrando que esta adaptação aos rec ursos
trófic os disponíveis pode ser bastante benéfic o a uma es pécie.
Para as demais es pécies, poucos indivíduos foram c apturados, o que reflete à
limitação dos m ic ro-ambientes espec ífic os e, provavelmente, à forte c ompetição
intra-es pecífic a, estes dois, portanto, ligados ao pequeno porte dos ambientes
amos trados .
Em relação à riqueza de espécies , os pontos mais ricos foram aqueles ins eridos nos
trechos m ais a jus ante do córrego do Mac uco, pontos ICT 02 e 03. O maior porte
destes ambientes e a m aior divers idade de habitats disponíveis, em relação aos
demais pontos amos trados , proporc ionam uma melhor estruturaç ão da comunidade
ictiíca. Em um a escala m ais restrita, folhas (litter), galhos, troncos e/ou arranjos de
roc has levaram a variações no ambiente, c riando “micro-habitats ” que podem
s uportar es pécies c om diferentes preferências, e fornecendo, muitas vez es , o
s ubs trato para a formação de uma película biológica c ompos ta de bac térias, fungos,
protozoários e outros organismos que nele s e desenvolvem. Es ta película e as
formas jovens de insetos (dípte ros, efemerópteros e odonatas ) são essenc iais por
c ons tituir a bas e alim entar autóctone para os peixes. Além da maior riquez a
observada para es tes dois pontos, 67% dos peixes inventariados foram ali
c apturados.
A menor riqueza de es pécies observada para os demais pontos está relac ionada ao
pequeno porte destes am bientes e, c onseqüentemente, à homogeneidade dos
micro-ambientes disponíveis à ic tio fauna.
No geral, no presente estudo, foi inven tariado um pequeno núm ero de espéc ies para
os pontos amostrados e, para a maioria das espécies coletadas, o número de
indivíduos c oletados também foi pequeno, o que está relac ionado à fatores fís icoquímicos, às elevadas velocidades do fluxo d ’água, ao tam anho e às condiç ões dos
refúgios para a ic tiofauna, demonstrando que es tes ambientes são extremamente
específicos e frágeis, e que mais uma vez , jus tifica a im portância da criação, nesta
área, de uma res erva ou unidade de cons ervação.
Os dados referentes à oc orrênc ia e abundância abs oluta podem ser visualiz ados na
Tabela 3.41, assim como os dados referentes à riqueza de espéc ies , que também
podem ser observados na Figura 3.31.
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TABELA 3 .41
OCORRÊNCIA E ABUNDÂNCIA ABSOLUTA DAS ESP ÉCIES REGISTRADAS NA ÁREA DA
FUTURA UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO M ATA DO LIMOEIRO
Po ntos de Co leta

Total/
Ex emplare s

ICT

Es pécie s
Astyanax b imaculatu s
Astyanax pe dri
Astyanax scab ripinni s
Brycon cf. d evileii
Characidi um cf. zeb ra
Characidi um timb uiense
Cichlasoma facetum
Geo phagus b rasilien si s
Gym no tu s cara po
Hoplias m alab aricus
Hypostom us affini s
Lep ori nus co pelandii
Lep ori nus mormyrop s
Neople co stomus sp.
Oligosa rcus arg en te us
Paro to cin clu s sp.
Phalloceros ela chi stos
Piab ina argente a
Rhamdia quel en
Serrapinu s heterodon
Trichomycterus al ternatus
Trichomycterus b rasilie nsi s
Trichomycterus
imm acula tus
TOTAL

01
2
-

02
2
18
9
8
1
5
11
1
3
3
-

03
3
27
1
5
1
1
1
2
1
40
1
37
-

04
1
6
-

05
3
1
-

06
4
3
3
1
2
-

08
32
1
-

10
3
-

11
1
8
2
1
5
2
-

12
2
1

13
1
-

14
1
2
1
3
-

6
60
4
1
3
13
1
51
1
1
1
1
1
6
7
2
1
57
2
48
5
1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

63

120

7

4

13

33

3

19

3

1

7

275

FIGURA 3 .31
RIQUEZA DAS ESPÉCIES NOS DIFER ENTES PONTOS AMOSTRADOS NA ÁREA DA FUTURA
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO
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Com relação ao perc entual de c aptura em número, por espécie, obs ervou-se que na
área de estudo, as quatro espécies mais s ignificativas nas capturas foram o lambari
A. pedri, a piabinha P. argentea, o cará G. bras iliens is e a piabinha S. heterodon.
Como já disc utido anterio rm ente, es tas es péc ies poss uem hábitos alim entares
onívoros, o que lhes garantem maior flexibilidade nas dietas, que saz onalmente
podem fic ar escassas.
Além dis so, boa parte dos indivíduos capturados para es tas es pécies , foram
c oletados nos pontos ICT 02 e ICT 03, onde, devido as m aiores proporç ões
apres entadas para estes ambientes , pôde-se utilizar, o arras to de tela mosqueteira,
petrecho que permitiu a c aptura de vários exemplares de uma s ó vez, já que
percorre uma área muito maior do que a peneira .
Os dados relatados acima podem ser visualiz ados na Figura 3.32, a seguir.
FIGURA 3 .32
CAPTURA RELATIV A, EM NÚMERO , P OR ESPÉCIE, NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERV AÇÃO MATA DO LIMO EIRO

Espécies
Astyanax pedri
Geophagus brasiliensis
Characidium timbuiense
Neoplecostomus sp.
Trichomycterus alternatus
Characidium cf. zebra
Rhamdia quelen
Trichomycterus cf. brasiliensis
Leporinus mormyrops
Hypostomus affinis
Gymnotus carapo
Brycon cf. devileii
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Quanto ao percentual de c aptura em biomassa, por es pécie, obs erva-s e um
predomínio marcante do c ará Geophagus brasiliensis. Esta espécie, que também
apres entou valores significativos para o percentual de captura por indivíduo, pode
atingir maior porte corporal do que, por exemplo, Asty anax scabripinnis , Serrapinus
heterodon e Piabina argentea e por isso, apres entou o maior percentual de captura
em biomass a, dentre todas as espéc ies inventariadas.
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Ress alta-se que esta espéc ie é cons iderada de médio porte e pode chegar a pesar a
até 1 kg (Obs. pess .).
Os dados acima podem ser obs ervados na Figura 3.33, a s eguir.
FIGURA 3 .33
CAPTURA RELATIVA, EM BIOMASSA (G), PO R ESPÉCIE, NA ÁREA DA FUTURA UNIDADE DE
CONSERV AÇÃO MATA DO LIMO EIRO

Espécies
Geophagus brasiliensis
Astyanax pedri
Leporinus cop elandii
Hoplias malabaricus
Hypostomus affinis
Oligosarcu s argenteus
Astyan ax bimaculatus
Piabina argentea
Characidium timbuiense
Trichomycterus immaculatus
Rhamdia quelen
Leporinus mormyrops
Serrapinus heterodon
Cichlasoma facetum
Neoplecostomus sp.
Astyanax scabipinnis
Gymnotus carapo
Trichomycte rus alternatus
Chara cidium cf. zebra
Trichomycterus cf. brasiliensis
Brycon cf. de vileii
Parotocinclus sp.
Phalloceros elachistos
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Após a análise do Índic e de Divers idade dos pontos amostrados no pres ente estudo,
notam-se valores relativamente elevados para este índice, demonstrando que, de
uma maneira geral, a c omunidade ic tiofaun ística na área estudada, encontra-se bem
estabilizada.
A diversidade foi maior nos pontos ICT 02 e ICT 03, revelando que o m aior porte
destes ambientes dis ponibiliza uma maior heterogeneidade de micro-habitats, o que
favorec e a c oloniz aç ão por um maior número de espécies (a diversidade é a medida
da variedade de es pécies em uma c omunidade que leva em conta a riquez a e
abundânc ia relativa de cada espéc ie).
Segundo Lowe-Mc Connell (1999), a d ivers idade em riachos próxim os a cabeceiras
está relac ionada à fatores físico-químicos, às elevadas veloc idades do fluxo d’água,
ao tamanho e às condiç ões dos refúgios na estaç ão sec a, podendo estes fatores
s erem mais limitantes que os recurs os alim entares. Por isso, tam bém , encontramos
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valores baixos, c omo aqueles observados para os pontos ICT 04, 05 e 08,
ambientes es tes que devido ao pequeno porte, apresentam pouc a diversidade de
micro-habitats , influenc iando na oc orrênc ia e dis tribuição das espécies ic tiícas.
A diversidade nos pontos ICT 01 e 12 foi z ero, refle xo da captura de apenas um
exemplar para cada um des tes pontos.
Os valores do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener estão expressos na Figura
3.34, a seguir.
FIGURA 3 .34
DIV ERSIDADE DE SHANNON-WIENER, POR P ONTO AMOS TRADO , NA ÁREA DA FUTURA
UNIDADE DE CONS ERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO
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No tocante ao status de c onservaç ão das c omunidades ictiofaunísticas dos c órregos
de cabec eiras da bacia do rio Doce, não há informaç ões prec is as sobre ameaç as,
desaparecimento ou extinção de espéc ies de peixes , princ ipalm ente s obre a falta de
c onhec imento das ic tiocenos es em ambientes de cabeceiras c om o as drenagens
aqui es tudadas.
Alterações dos ambientes aquáticos, provocadas, dentre outros fatores , por
s upress ão da vegetação, atividades minerárias , c onstrução de barragens e despejo
de efluentes indus triais e domésticos, tem ocorrido com raz oável freqüência, o que
leva à d im inuição ou mesmo ao desaparecimento local de algumas es pécies ictiíc as .
Es te ac entuado proc esso de descaracteriz aç ão dos am bientes naturais coloc a em
risco várias populaç ões de peixes dess e sistema. Segundo Menezes (1992), não
s eria difíc il imaginar que há um endemismo exacerbado nas cabeceiras e que as
futuras revisões podem separar es pécies que atualmente pens amos se tratar de
uma só.
A busc a de espéc ies-c have (endêmicas ou raras ), para definir áreas prioritárias de
c ons ervação, es barra no pouco conhec imento s obre a c ompos ição taxonôm ic a e
nos padrões de distribuiç ão da sua ictiofauna (ME NEZES, 1992). Além disso, a falta
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de boas coleções na região c omo um todo dificulta o rec onhec imento de áreas
endêmicas.
Das es pécies de peixes c onhec idas para a bac ia do rio Doce, sete encontram-se na
Lis ta Vermelha das Espécies Ameaç adas de Extinção em Minas Gerais (MACHADO
et. al, 2008), devido, principalm ente, à des truição de habitats , cons trução de
barramentos, e introduç ão de es pécies exótic as .
Um a des tas es pécies foi aqui c apturada, trata-se da pirapitinga Bry con devileii.
Segundo Vieira (2006) o nome B. devileii tem s ido utiliz ado para designar as
pirapitingas que ocorrem na c alha e nos lagos do médio rio Doce (SUNAGA &
VERANI, 1991; Godinho, 1996), razão pela qual foi utiliz ado na lista de espéc ies
ameaçadas do Bras il (MMA, 2004; ROSA & LIMA, 2005; MACHADO, et.al, 2008).
Entretanto, segundo revisão taxonômica do gênero, trata-se de uma espéc ie nova
ainda não desc rita (LIMA, 2001). Os poucos es tudos com informações biológicas
indicam que alcanç a tamanho de até 60 cm e possui dieta que inc lui frutos ,
s ementes , larvas de Odonata, camarões, insetos terrestres e peixes (GODINHO,
1996; L IMA, 2001). Esses dados demonstram o hábito alimentar onívoro, c ondição
também relatada para outros Bryc on de maior porte, tanto em rios amaz ônicos como
no s udes te brasileiro (GOULDING, 1980; LOWE-MCCONNELL, 1987; LIMA &
CASTRO, 2000).
As causas do dec lín io populacional desta es pécie, ao longo de toda a bacia do rio
Doce s ão desc onhec idas, embora a expressiva supressão da vegetaç ão c om
c ons eqüente redução da disponibilidade de rec ursos alimentares alóctones e perda
de hábitats por ass oreamento, pode ter s ido a c ausa principal.
Além da pres ença importante desta espécie, na área estudada, foram c apturadas
espécies endêmicas, raras e sens íve is à alteraç ões ambientais e que necess itam de
uma maior c omplexidade entre os sistemas em que vivem. Exemplo des tas espéc ies
s ão os casc udinhos Parotoc inc lus sp. e Neoplecostom us sp., os canivetes
Charac idium spp., os piaus Leporinus s pp., e os c ambevas Trichomycterus s pp..
Es tas espéc ies es tão em constantes ameaças, princ ipalmente, porque s eus habitats
estão c ada vez mais s uprimidos. Sendo assim, para garantir a c onservaç ão de tais
espécies é necess ária, urgentemente, a criação de áreas de cons ervação, como a
aqui propos ta.
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Documentação Fotográfica

FO TO 3 .355: Có rrego do Macuco, ponto amostral ICT 02

FOTO 3.356: Ponto amostral ICT 03, observa-se considerável cobertura vegetal.
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FOTO 3.357: Ponto amostral ICT 13.

FOTO 3.3 58 : P on to amostral IC T 05, co rrespon de nte a um p equen o corpo d’á gu a.
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FOTO 3.359: Ponto amostral ICT 07.
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FOTO 3 .360: Am ostragem no có rrego do Macuco , u tili zan do p eneira .

FOTO 3.3 61 : Am ostrag em no córrego do Ma cu co, utilizando red e-de-arrasto.
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FO TO 3 .362: Am ostragem no ponto ICT 02 , u tili zan do redes-de-em alh ar.

Algumas das es pécies ictiícas c apturadas na área da futura Unidade de
Cons ervação Mata do Limoeiro

FOTO 3.363: Oligo sarcu s arge nteu s.

FOTO 3.364: Pi ab ina argêntea .

FOTO 3.365 : Tri chomycterus immacula tu s.
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FOTO 3 .3 66 : Neopl ecostomu s sp.

FO TO 3 .367: Astyana x b im acula tus.

FOTO 3 .3 68 : B rycon de vileii .

FOTO 3.3 69 : Characidium timb uiense.

FOTO 3.3 70 : Ge oph ag us b rasilie nsi s.
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3.3

MEIO SOCIOECONOM ICO E CULTURAL

No pres ente trabalho s ão analis ados aspec tos referentes ao Meio Soc ioec onômic o e
Cultural que s ubsidiarão a análise ambiental integrada da reg ião da área proposta
para ciraç ão da Unidade de Conservaç ão Mata do Limoeiro.
Dada a localiz aç ão da área proposta para a UC Mata do L imoeiro, ins erida em área
geográfica do distrito de Ipoema, pertenc ente ao município de Itabira, a análise dars e-á a partir de dados s ec undários m unic ipais , dados secundários e primários da
s ede distrital, bem como de informaç ões s oc ioeconôm ic as primárias, obtidas em
trabalho de cam po, sobre as c omunidades rurais no entorno imediato da área em
ques tão e as propriedades rurais que compõe o espaço proposto para a UC. Dess a
forma, partindo-s e da esc ala territorial macro representada pelo espaço do munic ípio
de Itabira, direciona-s e o foc o para a adequada compreensão dos aspec tos
s ocioec onômicos e culturais da reg ião sob influência direta da fu tura Unidade de
Cons ervação, ou s eja, o dis trito de Ipoema e seu entorno, incluindo as propriedades
rurais localiz adas na área em es tudo.
As sim, o conjunto de procedimentos metodológic os utilizado para a elaboração dos
estudos do Meio Soc ioec onômico e Cultural abrangeu um c onjunto de
procedimentos orientados às especificidades de c ada área de estudo, c onforme
exposto a seguir.
O diagnóstico s uc into do município de Itabira foi realiz ado através da análise de
dados secundários disponíve is , coletados junto a ins titu iç ões responsáveis pela
geraç ão de informaç ões estatís tic as, dentre outros, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, Fundaç ão João Pinheiro - FJP e o Departamento
Nacional Pes quisa Mineral - DNPM. Além dess as fontes foram utilizadas , ainda,
informações extra ídas de sites de órgãos dos governos estadual e municipal,
acessados via in ternet.
No diagnóstic o elaborado para esse município foram contem plados os seguintes
temas:






Formação históric o-ec onômica;
Dinâmic a demográfica;
Nível de vida, através da anális e do IDH e dos princ ipais indicadores sociais:
educação, saúde, s aneamento básico;
In fra-estrutura ec onômica, c om abordagem das ques tões atinentes à energia
elétric a, trans portes e comunic aç ão;
Estrutura produtiva, através da evoluç ão e análise da População
Economicamente Ativa e do Produto Interno Bruto Total e por s etores de
atividade , bem c omo da compens aç ão financeira s obre a explo ração mineral
(CFEM).

Es pecificamente para a c onstrução do diagnóstico do Meio Socioeconômico e
Cultural do dis trito de Ipoem a, os procedimentos metodológic os abrangeram a coleta
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de dados s ec undários e prim ários, de forma c omplementar, ess es últimos obtidos
em trabalho de c ampo oc orrido entre os dias 16 e 18/11/2009.
Os dados s ec undários foram coletados através de ins tituiç ões de pes quis a, como o
Ins tituto Bras ileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bem como informaç ões
dis ponibilizadas pela Prefeitura de Itabira e outros dados dis poníveis em ve ículos
diversos, c om o guias turísticos e culturais , Ins tituto Es trada Real, documentos
encontrados no Mus eu do Tropeiro, dentre outros . De forma a complementar essas
informações , foi preparado um roteiro semi-estruturado para levantamento de dados
s ocioec onômicos primários , o qual foi aplic ado junto ao res ponsável pelo dis trito por
parte da Prefeitura de Itabira , bem como a demais lideranç as / informantes-chave
identific ados in loc o e listados a seguir.







Normando Dias (res ponsável pelo Esc ritório da Adm in istração Distrital de
Ipoema, pe la Prefeitura de Itabira);
Cabo Moura (respons ável pelo po lic iamento militar no d istrito de Ipoema);
Sandra e Maria Lúcia (pedagoga e vice-direto ra, res pectivamente, da Esc ola
Estadual Professor Manoel Soares, em Ipoema);
Evandro Júnior (gerente da unidade de saúde - Pos to de Saúde de Ipoema);
Reinaldo (em presário do s etor de turism o, dono de pousadas e de pequena parte
da área abrangida pela futura UC);
Roneijober (fotógrafo, jornalista e prop rietá rio de Pousada).

Foram levantadas ainda informaç ões relativas aos acess os viários e es trutura de
trans porte na região, com foc o nos acess os que interligam Ipoema, a região da área
proposta para a UC Mata do Limoeiro e as c omunidades rurais do entorno, através
de técnic os que trabalham na rodoviária, especialm ente no guic hê das Viaç ões
Saritur e Santos . Também foram coletados dados históricos e culturais da região,
dis poníveis no Mus eu do Tropeiro.
Para a caracterização das comunidades rurais do entorno da, es pecialmente Cedro
e Campestre, que divis am territorialmente com a área prevista para a UC Mata do
Limoeiro, foram des envolvidas entrevistas s emi-es truturadas junto a informantesc have ali residentes, particularmente os moradores mais antigos. Da mesma forma,
foram obtidas junto a moradores da região info rmações s oc ioec onômic as gerais
s obre a localidade rural de Laranjeiras, que, embora não tão próxima quanto as duas
primeiras, também estabelece relação com a área previs ta para a UC, s obretudo em
função do acesso viá rio .
Enfim , a metodologia s eguida para o diagnós tico dos as pectos s oc ioeconômic os da
área em foco também consis tiu no levantamento de dados em campo, através da
aplicaç ão de roteiro de pesquis a semi-estruturado (Anexo 1) junto a todos os
proprietários rurais dos estabelecimentos rurais loc alizados na área prevista para a
UC, inc luindo tanto aqueles pertencentes a pessoas físic as quanto o de propriedade
da Prefeitura Municipal de Itabira (IPOCARMO). As informaç ões levantadas junto a
este público abrangeram, dentre outras, a caracterização da propriedade e de s eus
proprietários e não proprietários residentes; perfil fundiário; relaç ões de trabalho;
estrutura de utilização da terra; atividades produtivas e formas de exploração do
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estabelec imento; n ível tecnológico; benfeitorias e xis tentes , bem como a percepção
dos proprietários frente à pos sibilidade de implantação da UC e às intervenç ões a
que estarão sujeitos.
3.3.1 Caracterização Socioeconômica do Município de Itabira


Formação Histórica

O proc esso de oc upação do munic ípio de Itabira, in iciado nos primeiros anos do
s éculo XVIII, deu-se em decorrência das diversas exploraç ões feitas por
bandeirantes paulistas nas terras mineiras, à procura de ouro e pedras preciosas.
No fim do s éc ulo XVIII, a esc assez do ouro de aluvião nos rios m ineiros determinou
uma corrida à exploração das minas nas s erras situadas ao redor da cidade. O
alvorec er dos oitocentos, ass im, encontrou Itabira em fase de crescente progresso.
Ness a época, c om a liberação da mineração do ferro pela Coroa Portuguesa,
inc rementa-se a extraç ão das abundantes jazidas existentes. Em 1825, o povoado
tornou-se fregues ia e, em 1833, elevado à c ategoria municíp io em 1833,
desm embrando-se de Caeté.
No dia 9 de outubro de 1848, através da Lei Provincial nº 374, a "Vila de Itabira do
Ma to Dentro " foi elevada à categoria de cidade. Em 1891, Itabira tirou de seu nome
a express ão "Mato Dentro".
Em 1910, no XI Congress o Geológic o Internacional, realiz ado em Es tocolmo, na
Suéc ia, revelou-se que no centro do es tado de Minas Gerais , no Brasil, estavam
loc alizadas as maiores jazidas de m inério de ferro do mundo. Em junho de 1911, a
empres a Itabira Iron Ore Company, s uc essora da Braz ilian Hematit Syndicate, foi
autorizada a explorar e exportar minério de ferro das jazidas de Itab ira por
c onc essão do governo federal, s endo o presidente da república Hermes da Fonseca.
Ness e ano, a divisão administrativa do município era composta por cinc o dis tritos :
Itabira (a sede), São Jos é da Lagoa (atual Nova Era), Santa Maria (hoje munic ípio
de Santa Maria de Itab ira), Carmo de Itabira (atual dis trito de Senhora do Carmo) e
Aliança (atual distrito de Ipoema).
Em 13 de dez embro de 1942, o munic ípio pass ou a se chamar "Presidente Vargas ".
Nesta époc a, o dis trito de São José da Lagoa foi des membrado da divisão
adminis trativa de Itabira, tornando-se hoje o conhecido m unic ípio de No va Era.
Quatro anos depois , após uma forte e movimentada campanha promovida pela
populaç ão, Pres idente Vargas volta a s e chamar Itabira.
Em 1942, c om a c riação da Companhia Vale do Rio Doc e e a exploração do minério
em grande esc ala, a c idade de fato começ ou a crescer e a s e desenvolver
economicamente. A CVRD reformulou e, mais tarde, duplic ou a Es trada de Ferro
Vitória-Minas - EFVM, destinada ao trans porte de minério até o porto de Tubarão, no
Es pírito Santo.
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No fina l da déc ada de 60, Itab ira ganhou novo impuls o em seu desenvolvim ento,
c om o plano de am pliaç ão da CVRD que construiu e colocou em operação o "Projeto
Cauê", responsável por uma verdadeira e xplosão ec onômic a e cultural da c idade.
A c idade é carinhosamente apelidada por seus habitantes de “cidade da poes ia”. É
c onhec ida também por “cidade do ferro”, já que a c idade foi palc o da c riaç ão da
Vale, em 1942.


Dinâmic a Demográfica

Para analisar o comportamento demográfic o do munic ípio de Itabira foram utilizados
os dados cens itários disponibiliz ados pelo IBGE, relativos aos anos de 1991, 2000 e
2007, c onforme pode s er cons tatado na Tabela 3.42 a seguir.
TABELA 3 .42
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE ITABIRA - 19 91 /2000 /2 007
Municípios

Popula çã o

Itabi ra

Total
Urban a

1991
85.606
72.954

Anos
2000
98 .32 2
89 .70 3

2007
105 .1 59
-

Rural
12.652
8.619
FONTE: IBGE: Censos Demográfi cos , Minas Ge rais - 1991/2 00 0 e Con tagem Populacional , Mi nas
Gerais – 2007 .

Os dados demonstram que, em 1991, o município de Itabira possuía uma
populaç ão total de 85.606 habitantes , atingindo, no ano 2007, 105.159 habitan tes, o
que revela a incorporaç ão de 19.553 habitantes em um período de dez esseis anos.
Entre os anos de 1991 e 2000, Itabira apresentou uma taxa de crescimento de 1,6%
ao ano, s uperior à alcançada pelo estado ness e mesmo período, referendando sua
c ondição de pólo mic rorregional (Tabela 3.43). Entre 2000 a 2007 o índic e de
c resc im ento populac ional foi de 0,96% ao ano e, embora in ferio r ao do período
anterior, s uperou o calculado para a microrregião, ou seja, 0,69% ao ano, postandos e, no entanto, aba ixo do alcançado pelo estado.
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TABELA 3 .43
INDICADO RES POP ULACIO NAIS , S EGUNDO ESPAÇOS DE INTER ESS E – ITABIRA,
MICRO RREGIÃO E MINAS GERAIS - 1991/2000/20 07

Espaç os de
Interesse

Taxa s de Cres cimento Anual (%)

1991/20 00
Tota l
Urbana
Itabira
1,60
2,30
Mi croreg . Itabira
0,53
1,74
Min as Ge rais
1,43
2,46
FONTE: IBGE: Censos Dem ográficos, Minas
Popul aci onal, Min as G erais - 200 7.

Grau
Urbaniza çã o
%

2000/20 07
199 1
200 0
Rural
Tota l
-4,20
0,96
85,2
91,2
-3,35
0,69
72,7
80,9
-2,26
1,07
74,9
82,0
G erais - 1 99 1/2000 (dados trab alhados)

Densidade
Demogr áfica
(ha b/km²)
1991

2000

68 ,2
78,4
42 ,0
44,1
26 ,8
30,5
e Contag em

Itabira vem s e c onsolidando como município em inentemente urbano, process o
decorrente s obretudo da migração campo-cidade, tendo o grau de urbanização
alc ançado, no ano de 2000, 93,9%, o que c onfigura a pouca expressividade
populac ional no c ampo. Ess a urbaniz ação crescente é cons eqüência da forte
atratividade exercida pela s ede munic ipal, cuja oferta de emprego, bens e serviços
atua com o estímulo a movimentos migratórios, tanto de âmbito interno quanto
externo.
Oc upando, no conjunto, uma área territorial de 1365,8 km², Itabira apres enta uma
dens idade demográfica crescente, superando os índic es c alculados tanto para a
microrregião, quanto para o es tado de Minas Gerais , nos dois anos de referência
analisados.


Condições de Vida

Pelo seu papel de pólo m ic rorregional, e xe rc endo influênc ia sobre outros dezess ete
municípios, Itabira vem apres entando ao longo dos anos um a melhoria s ignificativa
nos indic adores que determinam o nível de vida de uma dada população .
Tal s ituaç ão é refletida no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que agrega
indicadores de Educação (IDHM-Educação), Longevidade (IDHM-Longe vidade) e
Renda (IDHM-Renda), indicador c onsagrado que com bina desenvolvimento
econômico e social. A Tabela 3.44 a s eguir, compara os valores obtidos por Itabira,
pela microrregião e pelo estado de Minas Gerais para os anos de 1991 e 2000.
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TABELA 3.44
ÍNDICE DE DES ENVO LV IM ENTO HUMANO - 19 91 /2000 – ITABIRA
VALO RES MÁXIMOS E MÍNIMOS DA MICRO RREGIÃO E DE MINAS GERAIS
199 1
Município

IDH-M

IDHM
Educ
0,806

200 0
IDHM
Long
0,712

IDHM
Rend
0,662

Itabi ra
0,727
Má xim o
0,737
0,846
0,722
0,662
Mi crore giã o
Míni o
0,593
0,586
0,539
0,501
Mi crore giã o
Má ximo MG
0,791
0,866
0,775
0,779
Mínimo MG
0,419
0,348
0,467
0,377
FONTE: FJP - Atl as do Desen vol vim en to Humano .

0,798

IDHM
Educ
0,894

IDHM
Long
0,797

IDHM
Re nd
0,704

0,807

0,906

0,827

0,704

0,679

0,736

0,656

0,559

0,841
0,568

0,929
0,573

0,865
0,571

0,828
0,423

IDH-M

Conforme representado, a comparação mais imediata mostra que apesar da
express iva melhoria IDH-M Total no período, Itabira não conseguiu alcanç ar os
valores máximos da microrregião e do es tado.
Também na c omparação isolada dos indic adores que compõem o IDH, verifica-s e
que o pólo apresenta apenas valor similar ao máximo da microrregião no subitem
renda, fic ando aquém dos índices alcanç ados em todos os ques itos pelo melhor
município de Minas Gerais.
No entanto, os dados demonstram que Itab ira apres entou avanço s ignificativo em
todos os indic adores que c ompõem o IDH-M, o que o tornou bastante próximo de
alc ançar a c lass ific aç ão de “munic ípio com alto desenvolvimento humano”.
No ranking estadual, Itabira coloca-se entre os 100 maiores municípios do estado
de Minas Gerais , observando-se que o desempenho favorável dos indicadores que
c ompõem o IDH trou xe c omo reflexo uma melhoria de s eu desempenho no cenário
estadual, pas sando do 45º lugar, em 1991, para o 44º em 2000.
Os índices acima apres entados permitem estabelecer uma c orrelaç ão com os
s erviços alocados na estrutura desse munic ípio e, conseqüentemente, na
c onfiguração da qualidade de vida de s ua populaç ão.
Em termos de abastecimento de água, cabe à Prefeitura Municipal de Itabira,
através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, a res ponsabilidade por ess e
s erviço, c om os sistemas implantados promovendo a cobertura, s obretudo, da área
urbana.
Tendo como referência os dados do Cens o Demográfico do ano 2000, a situação
dess e s erviç o no munic ípios de Itabira é apresentada na Tabela 3.45 a s eguir.
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TABELA 3 .45
ABAS TECIMENTO DE ÁGUA - ITABIRA - 2000
Re de Geral
Nº
%
Itabira
21 .561
97 ,8
FONTE:IBGE. Ce nso Demográ fi co, 20 00 .
Municípios

Poç o/Nasce nte
Nº
%
363
1,6

O utra Forma
Nº
%
121
0,6

Total Domicílios
Nº
%
22 .045
100,0

Os dados revelam que, já no ano 2000, 97,8% dos dom ic ílios urbanos estavam
ligados à rede geral de abastec imento de água. Atualmente, segundo dados do
s is tema de informaç ões operacionais do órgão respons ável pelo abas tec imento,
99,8% dos domicílios de Itabira já s e encontram atendidos por esse serviço, tendo
em vista a ampliaç ão da rede de água após o último período censitário.
Para o abastecimento da s ede a captaç ão é realiz ada em três pontos superficiais ,
representados pelos ribeirões Candinópolis, Pai João e barragem Três Fontes e
c omplementado por três poços artes ianos, sendo a água aduzida para as ETA’s, em
número de sete, onde pass a por tratam ento c onvenc ional.
Quanto ao esgotam ento sanitário, c abe também ao SAAE a operacionalização
dess e serviço, observando-s e que no ano de 2000 os serviços de esgotamento
s anitário já apresentavam significativa abrangênc ia de atendimento, ou s eja 92,4%
dos domicílios urbanos , situação s uperior à do estado ness e mesmo período, c ujo
atendim ento era de 81,0%.
Na s ede municipal em torno de 90,0% do es goto c oletado é tratado na ETE do
Laboreaux, instalada em março de 2008, em c onvênio Vale /Prefeitura, e projetada
para atender a uma populaç ão de 130.000 habitantes.
Com relação ao lixo, a c oleta regular abrangia, em 2000, 95,6% dos domicílios, o
que de per si já s inalizava um a boa estruturação desse serviç o. As informaç ões
atuais indic am que, praticamente, a totalidade dos domic ílios urbanos de Itabira já
c onta c om c oleta regular de lixo, em escala diária, sendo que em dois dias /semana é
realiz ada a coleta seletiva. Sob a res ponsabilidade da Empresa de Desenvolvimento
de Itabira (ITAURB), auta rquia municipal, os resíduos coletados s ão depositados no
aterro s anitário, ocorrendo, no caso da coleta seletiva, a reciclagem do lixo e sua
c omerc ialização junto a empres as da região. O ganho auferido é revertido para os
c ofres municipais e aplicado na manutenção e ampliaç ão do sis tema de coleta.
No que concerne aos s erviç os de saúde, Itabira apresenta um diferencial em relação
aos outros municípios da mic rorregião, não apenas em termos quantitativos, mas
princ ipalm ente qualitativos, tendo em vis ta a espec ializ aç ão da sua infra-estrutura,
s ituação essa configurada na Tabela 3.46 a s eguir.
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TABELA 3 .46
INFRA-ES TRUTURA DE S AÚDE -ITABIRA - 2008
Municípios

Cento de Saúde

Itabi ra
FONTE: DATASUS, 2 008

4

Unida de
Básica (UBS)
26

Polic línica

Hospita is

3

2

Nº de
Leitos
198

O município pos sui quatro Centros de Saúde e vinte e s eis Unidades Bás icas-UBS,
c om a rede pública c ontando, ainda, com pronto s oc orro es pec ializado, ambulatórios
de especialidades e dois c entros de atenção ps icossocial, agregando, ao
atendim ento médico, ac om panhamento psic ológico de terapia ocupacional e de
assis tênc ia social. Regis tra-s e, ainda, a oferta do Serviço Municipal de Urgênc ia SAMU, cujo atendimento fic a a c argo de duas unidades básic as .
O atendimento ambulatorial está c alcado nas diretriz es preconizadas pelo Programa
de Saúde da Família - PSF, c om os dados disponibilizados pelo DATASUS
indicando que, em 2007, 97,3% da populaç ão era ass istida pelo PSF.
A infra-es trutura hos pitalar de Itabira é repres entada por dois hospitais de cunho
filantróp ic o que ofertam um total de 198 leitos , dos quais 110 c onveniados c om o
SUS. Essas unidades dis ponibilizam 23 leitos de UTI, s endo 9 reservados a
pacientes do Sis tema Único de Saúde - SUS.
Em termos educacionais , os dados apontam que, no ano de 2005, Itabira poss uía
estudo possui 98 estabelec imentos de ens ino, c om os poderes públicos
c ons tituindo-s e nos maiores provedores de oferta de esc olarização, através de 56
escolas , o que repres enta 57,1% do total (Tabela 3.47).
TABELA 3 .47
NÚMERO DE ESTABEL ECIM ENTOS DE ENSINO E DEPENDÊNCIA ADM INISTRATIVA
ITABIRA – 2 00 5
Municípios

Esta dual

Municipa l

Itabi ra
15
41
FONTE: Secre ta ria Estadual de Educa ção - SEE/MG, 2008.

Partic ula r

Total

42

98

A rede partic ular é bas tante expres siva, tanto no que diz res peito ao efetivo
numérico, quanto de oferta de ensino, atuando desde os níveis de crec he e préescolar, até o fundam ental e médio, inc lus ive através de ens ino técnic o
profis sionalizante.
O município oferta a graduação nas áreas de ciências biológicas, humanas , exatas e
de pós-graduação em gestão empresarial (MBA), gestão ambiental e saúde pública,
por meio de três faculdades particulares, Universidade Presidente Antônio Carlos
(UNIPAC), Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (F UNCESI) e
Centro de Ens ino Superior de Itabira (CENSI).
Ness e contexto ressalta-s e que, em decorrência de convênio entre Prefeitura , Vale e
Univers idade Federal de Itajubá (UNIFEI) vem sendo instalado campus da UNIFE I
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em Itabira, com oferta inic ial de curs os de engenharia nas áreas de elétric a, de
materiais e da computaç ão. O iníc io das atividades da UNIFEI s erá em julho de
2008, c om o prim eiro ves tibular, estando previs to o iníc io das aulas a partir de
s etembro-2008.
Observa-se que, pelo c onvênio es tabelec ido, caberá à Prefeitura a cess ão de área e
implantaç ão da infra-estrutura do Cam pus, com a Vale assumindo a
res ponsabilidade pela aquis ição e ins talaç ão dos equipamentos necess ários à
implantaç ão dos laboratórios.


Infra-estrutura Ec onômic a

A oferta de energia elétric a fic a sob a respons abilidade da Companhia Energética do
Es tado de Minas Gerais - CEMIG, atingindo divers as c lasses de c ons um o, c onforme
mostra a Tabela 3.48 a seguir, referente ao período 1999 - 2003.
O grande realce estabelecido pelos dados apresentados diz respeito à signific ância
da classe industrial na es trutura de Itabira, tanto no que diz res peito ao cons umo de
energia, quanto ao número de c onsumidores, reforç ando o perfil industria l dess a
área. Observa-s e, no entanto, que apesar da representatividade des se s etor no
c ontexto municipal, entre os anos cons iderados o cons umo apres entou uma redução
de quase 30,0%, ampliando, no en tanto, o número de consumidores de 297 para
308 indús trias .
TABELA 3 .48
CO NSUMO DE ENERGIA EL ÉTRICA POR CLASS E - ITABIRA - 1 99 9 E 2 00 3
Clas se

Item

Consumo (Kwh )
In dustrial
No d e consumidores
Consumo (Kwh )
Comercial
No d e consumidores
Consumo (Kwh )
Residencial
No d e consumidores
Consumo (Kwh )
Rural
No d e consumidores
Consumo (Kwh )
Outros
No d e consumidores
Consumo (Kwh )
Total
No d e consumidores
FONTE: Companhi a Ene rgéti ca d e Minas

Ita bira
1999
275 .1 41 .561
297
16 .26 2.282
2.810
49 .05 6.233
24.97 0
2.196.558
774
19 .17 0.039
252
361 .8 26 .673
29.10 3
Gerais – CEMIG, 199 9/20 03 .

2003
192 .681.6 63
308
17.32 2.129
3.145
42.18 7.577
28.239
2.144 .417
1.169
19.11 6.169
225
273 .451.9 55
33.086

Em 1999 o c onsumo total do munic ípio foi da ordem de 361.826.673 Kwh para
29.103 consumidores e, em 2003, de 273.451.955 Kwh para 33.086 cons umidores,
o que representou um dec résc imo de 24,4% no consumo, contra um aumento de
13,7% no número de consumidores.
No plano da telefonia, a OI/TELEMAR é a conc essionária res pons ável pela
operação da telefonia fixa, com oferta de serviços de DDD e DDI, observando-s e
que os rec entes planos de ampliação ocorridos supriram toda a demanda em
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qualquer classe de consumo, havendo atualmente oferta disponível para outras
ins talaç ões. O atendim ento público é realizado através de orelhões instalados em
pontos es tratégicos da s ede municipal, em número suficiente para a cobertura de
s eus moradores . A telefonia celular tam bém é dis ponibilizada na área u rbana ,
através das concess ionárias OI, Claro, Vivo e TIM.
Cabe à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT a prestaç ão de serviços
de c orres pondênc ias e afins , realiz ada através de agências instaladas na sede.
Itabira conta com jornais editados localmente, inc lusive de abrangência regional,
além de receber outras public ações de circ ulação estadual e nacional. Conta,
também, com emiss oras de rádio, operando em AM e FM, s endo que as rádios de
Itabira apresentam abrangênc ia regional e são sintonizadas por todos os municípios
de sua área de abrangência.
Ainda no plano das comunicações, o município rec ebe sinais dos princ ipais c anais
de televis ão da TV aberta, quais s ejam, Rede Minas, Bandeirandes , Record, Globo,
Rede TV e SBT, tendo acess o, também, à TV por ass inatura.
Tendo como referência a capital mineira, o principal eixo de ac esso ao município de
Itabira é representado pela BR-381 é complementado pela MG- 434 e MG-129, em
uma extens ão de 38 km até a sede municipal, a partir da BR-381.
Internamente, para o ac esso às zonas rurais , s ão encontradas es tradas vicinais
implantadas em leito natural, fic ando a manutenção e c ons ervação dess as vias a
c argo do poder público m unic ipal.
O trans porte ferroviário, em termos de transporte de cargas , é bem atendido na
região pela EFVM (Es trada de Ferro Vitória-Minas ), e em termos de pass ageiros
dis ponibiliza a ligação entre Belo Horiz onte e Vitória.
A EFVM foi inaugurada em 1904, s endo atualmente operada pela Vale. No âmbito
geral da empres a, o minério de ferro c ons titui cerc a de 80% das c argas
trans portadas , com os 20% res tantes dis tribuídos entre aço, carvão, calcário,
granito, c ontaineres, ferro-gusa, produtos agríc olas , madeira e c elulose, ve ículos e
c argas diversas.


Estrutura Produtiv a

Itabira tem sua base econômica calcada no s etor industrial, não pela diversidade de
ramos, mas pela pres ença dominante da Vale em seu território. Para re tra tar a
estrutura produtiva desse m unic ípio foram s elec ionados dois indic adores c lássicos, a
s aber:



Produto Interno Bruto, medido pelo Va lor Adicionado Corrente;
População Economicamente Ativa (PEA).
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A Tabela 3.49 apresenta a evoluç ão do PIB entre os anos de 2002 e 2005,
permitindo um a c omparação de Itabira c om a microrregião ao qual se enc ontra
ins erido.
TABELA 3 .49
PRO DUTO INTERNO BRUTO TO TAL - EM VALO RES CORRENTES – ITABIRA,
MICRORREGIÂO E M INAS GERAIS - 2002 a 2 00 5
PIB Tota l - Em R$100 0 c or rentes
Municípios
200 2

200 3

Itabi ra
1.296 ,08
1.449 ,69
Mi crorregi ão Itabira
2.586 ,74
2.976 ,35
Minas Ge rais
110 .946,2 2
129 .746,4 2
FONTE: Fundaçã o Jo ão Pin heiro /CEI, 20 02 a 2005.

200 4

2005

1.938 ,41
4.005 ,89
155.933,8 0

2.330,55
4.646,72
167.2 73 ,0 5

Pelo exposto, pode-s e apreender que o PIB Total da Mic rorregião de Itabira cresceu
c ontinuamente no período, pass ando sua participação no c ontexto es tadual de
2,3%, em 2002, para 2,8% em 2005. Esse c resc imento s e deveu, em parte, ao
município de Itabira , um a vez que o PIB municipal apres entou-se c resc ente no
período, res ultando em uma taxa de c resc imento de quas e 80,0% entre o intervalo
de tempo c onsiderado. No entanto, c om relação à microrregião, sua contribuição
manteve-se estável, ou seja, de pouc o mais de 50%.
A es trutura produ tiva do P IB aponta o Setor Industrial c omo o m ais relevante no
c ontexto ec onômic o do município de Itabira, c onforme mos trado na Figura 3.35 a
s eguir.
FIGURA 3 .35
COMPOS IÇÃO DO PIB POR S ETORES ECONÔMICOS (%)
ITABIRA E MICRORREGIÃO - 2002 e 20 05

Microrregião de
Itabira

Itabira
2002

0,7%

2,7%

35,2%
43,5%
53,8%

64,1%

2005

0,6%

2,2%

30,0%
37,4%

60,4%

69,4%

Agropecuário

Industrial

Serviços

FO NTE: Fund ação Jo ão Pinh eiro - FJP/CEI., 2002 e 2005.
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Os dados confirmam a expressiva participação setor industrial no PIB de Itab ira, c om
percentuais s uperiores a 64,0% nos dois anos analis ados, acompanhando a
voc ação ec onômic a local, c om concentraç ão s ignificativa no ramo de mineraç ão. O
s etor agropec uário é declinante e res idual, não atingindo 1 ,0% nos dois anos de
referência, e o terciário é complementar, com partic ipação dec linante no período,
pouc o mais de 35%, em 2002 e 30,0% em 2005.
Em termos de PIB por Habitante, c alculado a preç os de mercado em R$, a s érie
his tóric a apresentada na Tabela 3.50 a s eguir, mos tra um cresc imento dess e
indicador, acompanhando o desempenho microrregião. Entre os anos de 2002 a
2005 o PIB per c apita de Itabira pass ou de 13.155,80 para 22.786,08, ou s eja
aumento de 73,2%. Na m ic rorregião o índice foi também express ivo, ou s eja
76,6%, chegando a s uperar o alcançado pelo município de Itabira.
TABELA 3 .50
PIB POR HABITANTE, EM REAIS CO RRENTES - ITABIRA E M ICRORREGIÃO - 2 002 a 2005
Es paços de
200 2
2003
Interesse
Itabi ra
13.155 ,80
14.728 ,65
Mi crorregi ão de
7.764 ,66
8.887,92
Itabi ra
FONTE: Fundaçã o Jo ão Pin heiro /CEI, 20 02 a 2005

200 4

2005

19 .22 3,15

22.786 ,08

11 .90 3,99

13.716 ,37

Com relação à População Ocupada, os dados referentes ao ano de 1980 indic am
também a preponderânc ia do s etor industrial, s ituaç ão que se reverteu no ano
2000, c onforme mos tra a Figura 3.36 a s eguir.
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FIGURA 3 .36
POPULAÇÃO OCUPADA, POR SETO R DE ATIVIDADE ECONÔMICA - ITABIRA - 1980 E 2000

9%

Agropecuário
Indústria

28%

64%
13%
43%

Terciário

44%

35.571

PEA

40.000
21.523

30.000
20.000
10.000
0
1980

2000
Itabira

FO NTE: IBGE . Censos Demográ ficos, Minas Gerais. 1 98 0 e 2000.

Os dados revelam a contínua queda relativa da Populaç ão Oc upada no setor
agropecuário no período retratado , o mesmo ocorrendo com o s etor industrial, c om
c ons eqüente desloc amento de pessoas para o s etor terciário, c onfirmando para
Itabira sua condição de pólo de referênc ia mic rorregional nos s ub-s etores de
c omérc io e serviços.
Dentre as receitas originárias da exploração ou extraç ão de recurs os minerais
destaca-s e a CFEM (Compens ação Financ eira por Exploraç ão Minerária) que é
c alculada s obre o valor do faturam ento líqu ido, obtido por ocasião da venda do
produto mineral, porém com alíquotas diferenciadas de acordo c om a s ubs tância
mineral, s endo o percentual incidente s obre o minério de ferro fixado em 2 ,0%.
A Tabela 3.51 a s eguir apres enta os valores referentes à Com pensação Financ eira
devida ao m unic ípio de Itab ira , pela exploraç ão das substâncias minerais existentes
em seu território , bem como a quota parte relativa à e xploraç ão do minério de ferro,
no período c ompreendido entre os anos de 2004 a 2007.
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TABELA 3 .51
CFEM TOTAL E DO MINÉRIO DE FERRO (R$ CORRENTES ) - ITABIRA - 20 04 A 20 07
Municípios

CFEM
2004
2005
200 6
Recei ta Total
22.955 .620,00
43.226 .97 3,00
52 .06 7.83 6,00
Minéri o de
22.874 .472,00
43.142 .77 5,00
51 .94 9.34 8,00
Itabi ra
Ferro
%
99 ,60
99 ,80
98,00
Participa ção
FONTE: DNPM, Rel atóri o de Distribui ção das Cotas-Pa rte, 200 4 a 2007.

200 7
54 .14 1.522,00
54 .02 0.180,00
99,80

Entre os anos de 2004 a 2007, a rec eita proveniente da Compensação Financ eira
relativa à explo ração m ineraria em Itabira quase dobrou, ou s eja, apres entou
acréscimo de 97,5%.
Tendo em vista a importância do minério de ferro no c ontexto da exploração
mineraria do município , a rec eita da CFEM p ro veniente des se produto apresentous e um cresc im ento de 136,0% no período, superior ao índice alcançado pela rec eita
total proveniente da c ompens aç ão financ eira devida ao munic íp io.
De acordo c om os valores dis ponibilizados pelo DNPM, no primeiro semes tre do ano
em c urso o m unic ípio de Itabira já arrec adou o equivalente a R$ 41.314.248,04 , o
que representa 76,3% do total da rec eita gerada no ano ante rio r, sinaliz ando para
um c rescimento
3.3.1.1 Inserção Soc ial da Vale no Contexto de Itabira
A Va le, c omo empres a privada, vem des envolvendo nos territó rios onde atua a
implementação de ações de res ponsabilidade s oc ial, vis ando o desenvolvimento
s ocial, o fortalec imento da identidade c ultural local e um relacionamento contínuo
c om a s ociedade na qual se insere.
Dentro dessa ótic a, o município de Itabira é alvo de ações com ess e perfil,
destacando-se nesse contexto os seguintes programas:


Diálogo Social: O programa que inic iou em 2007, mantém c om oito bairros de
Itabira reuniões mensais, c om o objetivo de dis cutir temas de interesse da
população, bem c omo minimiz ar os im pactos caus ados pela mineraç ão. A
metodologia utilizada é o mapa falado, onde os moradores identificam as
características locais por meio do mapa do bairro. As reuniões acontec em nas
assoc iaç ões dos bairros : Nova Vista, Bela Vista e Nos sa Senhora das Oliveiras.



Vale Comunidade: O projeto Vale comunidade foi lanç ado em 2002, através de
reuniões mensais c om as lideranças comunitárias do município. Em 2007 passou
a s er realizado trimestralmente em função do Diálogo Social, que por s uas
características, abordadas a partir do Diagnóstico Integrado realiz ado pela
empresa Diagonal Urbana, inicia-s e com a finalidade de estreitar ainda m ais a
relação c om os bairros , conhecer suas potenc ialidades e fraquezas e,
principalmente, dis cutir s obre os impac tos inerentes ao process o m inerário
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naqueles bairros localiz ados próximos à mineração. Todos os bairros de Itabira
são convidados a participar dos enc ontros .


Aprendiz agem Soc ial: Parc eria entre a Vale e o Senai, oferece cursos de
serralheiro, eletric is ta predial e mecânic a automotiva, den tre outros . Os bairros já
beneficiados são: Pedreira, No va Vista, Bela Vis ta, Nos sa Senhora das Oliveiras
e distritos de Ipoem a e Senhora do Carm o. Em Itabira já foram m inistrados oito
curs os e 177 alunos atendidos pelo projeto. Em 2008 já foram iniciados duas
turm as, totalizando 60 alunos dos bairros Bela Vista e Nova Vista.



Um Novo Olhar Sobre Itabira: Ma is recente iniciativa cultura l da Vale , em Itabira,
prevê apresentaç ões teatrais , conc erto, oficinas e criaç ão de um banco de livros .
A Vale e o Grupo Ponto de Partida, com o apoio da Fundação Cultural Carlos
Drummond de Andrade, lançaram, em maio de 2007, o proje to “Um novo olhar
sobre Itabira”. Foram realiz adas peças teatrais, formação de um coro c om
empregados da empresa e um grande concerto de final de ano para os itabiranos
com a presenç a de Milton Nascimento. Escolas dos bairros Nova Vis ta, Bela
Vista e Jardim das Oliveiras são contem pladas nes te projeto, através da ins erção
à cultura para os alunos .



Vale Juventude (Peas Vale): O objetivo dess e programa é formar agentes
multiplicadores para o trabalho c om adolesc entes para estimular o uso de novas
metodologias para a abordagem de temas relacionados à sexualidade e a
afetividade dos jovens e formaç ão de agentes de desenvolvim ento territorial e
educação pelo esporte e pela arte. São realizados cursos de capacitaç ão para
profiss ionais da educ ação e da saúde, e enc ontros c om os adolesc entes e
moradores das c om unidades. Até 2006, 294 profis sionais da educação e saúde
já foram capac itados no munic ípio. O Programa contem pla trinta e seis esc olas e
vinte e seis postos de saúde da família, c om um total de 7 .000 adolesc entes
participantes .



Cultura em Rede: O objetivo des se programa é fomentar as manifestaç ões
culturais e artís tic as regionais e gerar renda através do des envolvimento cultural,
criar uma rede de relacionamento entre grupos de artes ãos e produtores culturais
das cidades onde o programa está em atividade, poss ibilitando a integração entre
eles , geração de renda e mútua c ooperaç ão. É realiz ado o c adas tramento de
assoc iaç ões culturais , c apacitaç ão através de oficinas (Es paç o da Cultura em
Rede) nas c idades partic ipantes . Possui c omo eixos m úsic a, artes cênicas e
artesanato. Em Itabira, o projeto teve início em 2006.

3.3.2 Caracterização Socioeconômica do Distrito de Ipoema


Formação Histórica

O distrito de Ipoema teve s ua formaç ão e evolução urbanas direcionadas pela
ocupaç ão dos primeiros povoadores do cic lo do ouro, em Itabira, e do d iamante, no
Tijuco e Serro.
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O caminho da Estrada Real se dava por estreitos vales banhados pelo rio Tanque
tendo c omo guia a serra do Espinhaço. Curioso obs ervar que o distrito de Ipoema foi
c resc endo em direção às vias de ligaç ão: a estrada da Serra em direção a Itabira; a
do Mac uc o que aponta a serra dos Bandeirinhas e Cachoeira Alta; e a via principal,
por onde circulavam as tropas da Es trada Real, um traç ado contínuo identificando o
c aminho do Distrito D iamantino.
Ipoema aparece então com o lugar de passagem de tropas a partir do século XVIII.
As riquez as do Brasil-Colônia eram trans portadas em lombos de burros com des tino
à Coroa Portugues a, para depois, em outra fas e, c irc ularem com produtos
manufaturados no abas tecimento da região.
Localiz ada no c entro da Estrada Real, Ipoema foi um dos pousos prediletos das
tropas, chegando a ser, inc lusive, denominada Pouso Alegre. Ademais , Ipoema foi
exportado r de gado bovino e muares , o que lhe garantiu renda c ons iderável à época.
Nas rotas comerciais do Bras il Colônia, o tropeirismo possibilitou o enriquecimento
de regiões através da movimentação dos c iclos econôm ic os do ouro, açúcar,
diamante e até mes mo do café. Só a partir do des envolvimento de alternativas de
trans porte no século XIX, com o o transporte ferroviário, que a atividade dos tropeiros
apres entou-se em declínio.
Mesmo ass im, a utilização de animais para o trans porte permanec eu no distrito de
Ipoema e reg ião como regis tro de vida de pessoas que carregam a voc ação e
vontade de enaltec er a cultura tropeira.
Os lugares e nomes aparecem por inúmeras razões . Moradores mais antigos
c ons eguem lembrar da época em que o loc al se c hamava Es talagem, Pouso Alegre,
Aliança ou Santo Afons o do Alianç a.
Registros datados de 1811, na Faz enda Venda de Cim a, antiga parada dos
tropeiros, testem unharam o fato de Ipoema ter se c hamado Pouso Alegre. O nome
Aliança foi c riado por lei municipal nº 214 de 7 de dez embro de 1901. O decreto-lei
nº 1058 de 1943 deu-lhe a denominação Ipoema que de acordo c om os ditos
populares s ignifica a av e que canta. Há, ainda, outra versão, segundo a qual o nome
deriva de Itapoema.
Um pouc o da história de Ipoema pode ser percebido a partir de s uas fazendas: a
Fazenda Cabo de Agos to foi o loc al onde em 1817, pernoitaram os naturalis tas
alemães Spix e Martius ; a Fazenda da Dona, ligada a s ua prim eira prop rietária c uja
denominação permanece des de o s éc ulo XVIII; Fazenda Santa Catarina, demolida
na década de 1980, onde se encontrava c apela datada de 1898, s egundo inscrição
do altar-m or.
Atualmente, a ec onomia de Ipoema encontra-se fundada em dois pilares : a pecuária
leiteira e o turismo. As belezas naturais da região, c ompos ta por grandes extens ões
de áreas c om matas preservadas e exuberantes cachoeiras, s omadas ao ric o
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patrimônio his tóric o-cultural loc al, tem garantido à localidade aflu xo c onstante de
turistas .


Dinâmic a Demográfica

A inves tigação das características demográfic as de determ inada população, para
além de refletir o seu perfil s oc ioec onômic o, s ubsidia a elaboraç ão de hipóteses e
inferênc ias sobre níveis e padrões da c ompos ição populac ional e s ua distribuição
espacial.
No tocante à dis ponibilidade de dados es tatís tic os em nível distrital as limitaç ões são
muitas: defasagem temporal, exíguo número de variáveis contempladas pelas
pesquis as c ensitárias, ausência de contexto c omparativo, etc . As análises que s e
s eguem foram feitas a partir dos dados da Contagem Populacional de 1996 e do
Cens o Demográfic o de 2000, ambas as pesquis as realiz adas pelo Ins titu to Brasileiro
de Geografia e Es tatís tic a – IBGE. No entanto, apres entam-se também as
informações obtidas junto ao Posto de Saúde de Ipoema, relativas ao ano de 2009.
Em âmbito nac ional, a atual c ompos ição etária da população reflete a transição
demográfica inic iada na década de 1940. A c onjugação do aumento da longevidade
e reduç ão da fecundidade proporcionou, nas déc adas s eguintes , o envelhecimento
paulatino da populaç ão, que s e intensifica veloz mente ano após ano.
No que tange à dis tribu ição da população segundo o s exo, um dos indicadores
demográficos clássic os é a raz ão de sexo, que e xpress a o número de pessoas do
s exo masculino para c ada grupo de 100 pes soas do sexo feminino. A obs ervação
dos dados indica que não houve variação signific ativa na razão de sexo (para c ada
102 homens exis tiam 100 m ulheres), em Ipoema entre os anos de 1996 e 2000.
Outro aspecto importante é observado quando s e analis a a evolução do grau de
urbaniz aç ão de Ipoem a, que demonstra o perc entual da população urbana em
relaç ão à população total. Em 1996, o Dis trito apresentava grau de urbaniz ação de
39,2%. De ac ordo com os dados cens itários de 2000, 41,5% da população total de
Ipoema vivia em área urbana. Fic a claro o prevalec ente c aráter rural da população
loc al, apesar do registro de vagaros a migraç ão de residentes das áreas rurais para
áreas urbanas , c onforme se pode perc eber na Tabela 3.52.
TABELA 3 .52
POPULAÇÃO RESIDENTE EM IPOEMA, PO R SITUAÇÃO DO DO MICÍLIO E S EXO - 1 99 6 E 2000
Situaçã o do domicílio
Sexo

1996
Ur ba na

Rura l

200 0
Total

Urbana

Rural

Tota l

Homem
544
848
139 2
569
834
Mulhe r
540
832
137 2
586
793
Total
108 4
1680
276 4
1.155
1.627
FONTE: IBGE – Co ntagem Popul acion al – 1996, Censo Demográfico - 20 00 .

1.403
1.379
2.782
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Conforme já dito anteriormente, não há dados cens itários mais atuais do distrito de
Ipoema disponibilizados pelo IBGE. No entan to, c onforme info rm ações primárias
obtidas junto ao Pos to de Saúde durante c ampanha de campo realizada em
novembro de 2009, o dis trito poss ui, atualmente, população total de 3 .320 pes soas,
s endo 1.300 na zona urbana e 2.120 na zona rural. Ass im, c onstata-se que Ipoema
ainda mantém as c arac terís tic as populac ionais verificadas em 1996, ou seja, de uma
loc alidade eminentemente rural.
A dis tribuição etária e por s exo dos indivíduos de Ipoema na pirâmide etária, Figura
3.37, indic a que sua população é, basicamente, jovem, o que pode ser obs ervado na
c onc entração populacional em s ua bas e alargada. Em 1996, 42,4% da populaç ão de
Ipoema possuía até 19 anos de idade, s endo que em 2000 o percentual de
indivíduos nes tes grupos qüinqüenais repres entava 39,4% (es treitamento da base),
o que pode ser interpretado c omo reflexo da redução registrada nas taxas de
fec undidade.
Se verific ada a dis tribuição percentual de indivíduos nos extratos qüinqüenais
s uperiores a 60 anos de idade em 1996 (12,4%) e 2000 (13,2%), nota-se o
inc remento da população idosa, o que denota aumento da taxa de longevidade.
Outra inferênc ia que pode ser feita refe re-s e à ine xistência na pirâmide etária de
ind ícios de fluxos migratórios signific ativos nos dados de 1996 e 2000, uma vez que
não há deformidades na distribuição dos indivíduos nos es tratos qüinqüenais
s ituados entre 20 e 49 anos .
No período em análise, o proc esso de urbanização da população de Ipoema, apesar
de lento, produz reflexos na pirâm ide etária. O afunilamento da base e o
alargamento do topo indicam o início da transição demográfic a, condiç ão que está
em c onformidade c om o observado em níve l estadual e nac ional.
FIGURA 3 .37
PIRÂMIDE ETÁRIA – 1996 E 20 00

FONTE: IBGE - Co ntagem Popul acion al – 1996, Censo Dem ográfico - 20 00 .
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Infra-Estrutura Social

Os itens seguintes s e voltam para a anális e da infra-estrutura social de Ipoem a, no
que se refere às atuais condições habitac ionais, ao abastec imento de água e
s aneamento bás ic o, bem como aos serviços de saúde e educ aç ão.


Habitação

A análise a s eguir baseia-se nos dados obtidos em c ampo com o adminis trador
dis trital de Ipoema, Sr. No rmando Dias Duarte. Faz-se a ressalva quanto à
inexis tênc ia de bases de dados s ec undários de domínio público, o que tornam as
informações c edidas como a única fonte dis ponível.
Os domic ílios, s egundo o IBGE, class ificam-se em Partic ulares e Coletivos , sendo
os primeiros c lassific ados em Improvisados e Permanentes .
De acordo c om o administrador público, a maioria dos domic ílios de Ipoema
c lass ific a-se como particular e permanente. Segundo o padrão c ons trutivo, as
moradias são, em sua maioria, de alvenaria c om telhas de cerâmica. O conforto das
edific aç ões é avaliado c omo bom, pois possuem em seu interior banheiros c om
ins talaç ões sanitárias. Não há em Ipoema domicílios ve rticais coletivos (prédios )
destinados ao uso residenc ial.
Registra-se a exis tênc ia de poucos domicílios class ificados como cômodos - os
quais denotam um a situação de precariedade ou m aior chanc e de inadequaç ão da
moradia. No último ano, a Prefeitura de Itabira, atra vés de polític a pública que vis a
melhorar a condição de habitações, reassentou 5 famílias em novas res idências em
Ipoema. Cabe des tacar que ainda há défic it habitac ional no Distrito, princ ipalmente
para população de baixa renda.
O as faltamento da es trada que liga Ipoema à Bom Jes us do Am paro e à BR-381, em
c urso, provocou no s etor im obiliário e turístico do Distrito e xpec tativas de expans ão.
Observa-se que algumas propriedades rurais já es tão s endo parceladas, s endo os
lotes des tinados à comercializ aç ão como 2ª residênc ia (chác aras ou casas de
veraneio). Tal inic iativa tem acarretado em valorização dos imóveis rurais c om
topografia adequada ao loteamento, principalmente aqueles localiz ados próximos à
s ede do Dis trito.


Abastec imento de Água e Saneamento

O sis tema de abastecimento de água de Ipoem a é operado pelo Serviç o Autônomo
de Água e Es goto de Itab ira - SAE. A c aptação da água se dá no rio Quebra Oss os.
Atualmente as bombas poss uem c apac idade para c aptar 10 l/s, mas s egundo o
adminis trador do s is tema (Sr. Marcos Roberto de Souz a), as bombas es tão sendo
s ubs titu ídas por equipamentos mais modernos c apazes de captar até 16 l/s .
Na área urbana, 100% dos domicílios são atendidos pela rede de água. O
tratamento de água é feito com a utilização do s ulfato de alumínio, bic arbonato de
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s ódio e flúor. Na área rural a c aptação se dá em c ursos d’água s uperfic iais e
c is ternas exis tentes nos es tabelecimentos rurais . Em alguns casos isolados,
viz inhos c ompartilham unidades de captaç ão, geralmente associados a
bombeam ento de água.
Em Ipoema, apesar de na área urbana todos os dom ic ílios es tarem ligados a rede
de esgoto, o efluente a inda é lançado diretamente no rio Quebra Ossos, s em
nenhum tipo de tratam ento. Em maio de 2010, o SAE c oncluirá a cons truç ão da
Es taç ão de Tratam ento de Es goto – ETE, que irá proc essar todo o efluente s anitário
produzido na área urbana do Dis trito.
Nas áreas rurais pes quis adas predomina a utilização de fossas rústicas (“s ec as ou
negras”).
A c oleta de lixo é responsabilidade da ITAURB, autarqu ia responsável pela limpez a
urbana do município. Duas carroç as faz em , diariamente, a c oleta e o transporte do
lixo para área de rec ic lagem. Uma vez por s emana, os res íduos sólidos são
trans portados para Itabira . Os serviç os se res tringem à c oleta públic a do lixo.


Saúde

Em Ipoema existe apenas um equipam ento de serviço de s aúde, que é a USFUnidade de Saúde da Família- Padre Santos Saez Ac ha, localiz ada na Praç a
Augusto Guerra, S/N, Centro; atualmente dirigida por Evandro Pereira Guerra Júnior,
gerente da USF.
Em termos de infra-estrutura, a USF dispõe de 4 cons ultórios médic os , 1 consultório
odontológico, sala de curativos , sala de vacina, 1 cons ultório para atendimento
psicológic o, cozinha, sala de expurgo (es teriliz ação de materiais ), s ala de
nebuliz aç ão, almoxarifado e o porão que será reformado e futuramente sediará a
s ala de reuniões . Na ava liação do gerente da unidade , o imóvel é c apaz de atender
às nec essidades locais , não obstante s ejam necess árias algumas reformas
(cobertura para embarque e des embarque de pacientes , reforma das paredes e
pintura do porão, e tc .).
No que conc erne aos recursos humanos, o PSF conta c om três equipes do
Programa de Saúde da Fam ília, com postas por três médicos (clínico geral – de
s egunda a sexta-feira, c línico geral especializ ado em geriatria – 15 em 15 dias ,
ginec ologista – 15 em 15 dias), duas enferm eiras, um dentista, um ps icólogo e 11
agentes comunitários de saúde (ACS). Atua lmente a USF está buscando um
pediatra para contrataç ão imediata. Os cas os de pediatria estão s endo referenc iados
para a polic lín ic a de Itabira e para o pronto s ocorro municipal. Casos cirúrgicos e
atendim entos oncológic os são também referenc iados para a sede munic ipal.
Convênio assinado pela Sec retaria Munic ipal de Saúde de Itabira e pelas
Faculdades de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Universidade Federal de
Minas Gerais, prevê a alocação de es tudantes em regim e de internato rural na USF
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de Ipoema. Es tá previs ta para m arço de 2010 a inauguração na USF de uma sala de
fisioterapia.
A USF ainda conta com 3 ve íc ulos (Kombis ) c ontratados pela Prefeitura de Itabira
para trans porte de pac ientes em tratamento (hemodiálise, quimioterapia, fisioterapia)
aos locais onde o mes mo será realizado e dos portadores de nec essidades
especiais à APAE. Mes mo assim, alguns pac ientes prec isam s e deslocar até Itabira
em ônibus de linha (Saritur).
Em outubro de 2009 foram realizadas 510 consultas médicas, 135 atendimentos
odontológicos , 291 atendimentos de enfermagem e 63 atendimentos ps icológic os.
Os princ ipais atendimentos referem-se a pequenos ac identes (cortes , quedas,
queimaduras, etc.), picadas de animais peç onhentos , hipertensão e diabetes.
A população do Dis trito, residente tanto em área urbana quanto em área rural, é
acom panhada periodicam ente por equipes de s aúde da família,


Educação

Para subsidiar a avaliação do setor educ ac ional de Ipoema o diagnóstico buscou
identific ar o número de escolas e a rede de ens ino a qual estão vinc uladas ; os níveis
de ensino ofertados; o núm ero de turmas existentes na escola; o número de turnos
em que há class es ; a infra-es trutura do estabelec imento de ensino; o corpo docente
(número de profis sionais e qualificação); os program as da área de educação em
execuç ão; a avaliação das taxas de evas ão e repetência – bem como as caus as do
fenômeno; a exis tência do trans porte escolar; oferta de merenda e, por fim, a
avaliação pelos ges tores dos rec ursos físicos e humanos existentes no
estabelec imento de ensino.
As informaç ões prim árias levantadas foram disponibiliz adas pela Sra. Maria Lúcia
Gonç alves Figueiredo (Vice Diretora da rede públic a estadual) e pela Sra. Sandra
Resende Viegas (Pedagoga es pecialis ta em educação básica também vinc ulada à
rede pública estadual).
Func ionam na região de es tudo duas escolas da rede públic a, sendo uma m unic ipal
e uma es tadual, ambas localiz adas na sede urbana de Ipoema.
Es tá vinc ulada à rede municipal a Unidade Escola Mun icipal Nonato Azevedo, que
oferece apenas educaç ão infantil no turno matinal.
A rede pública estadual está vinculada à Esc ola Estadual Professor Manoel Soares ,
que oferta aos estudantes de Ipoema os 9 anos do ensino fundamental e os 3 anos
do ensino médio, em 3 turnos (manhã, tarde e noite). No período da manhã s ão 11
turmas, dis postas em 6 salas em perfeitas condiç ões de funcionamento, 2 salas
improvisadas e 3 salas emprestadas da Escola Munic ipal Nonato Azevedo. Se pela
manhã faltam salas de aula, no período da noite há dis ponibilidade de s alas , uma
vez que existe impos ição legal res tringido a m atríc ula de alunos m enores de 14 anos
no período noturno .
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A escola recebeu recursos financ eiros de um programa es tadual para readequação
de sua infra-estrutura, no valo r de R$ 658.000,00. Entretanto, a previs ão de rec ursos
não cons iderou que a escola localiz a-se em uma área de brejo e que s eriam
necess árias intervenç ões espec iais para o feitio de sua fundação. O custo
c ons trutivo ac abou superando o inicialmente previsto, o que exigirá dos gestores
especial atenção no dis pêndio do saldo residual, para a c onc lus ão da obra. Foi
inc orporada à infra-estrutura da esc ola nas obras realiz adas : 4 salas de aula, uma
biblio teca, uma quadra polies portiva , uma c antina, 1 labora tório de ciências , uma
s ala para pedagogas e direção e a c antina foi reformada.
O corpo técnico vinculado a esc ola é composto por 27 profess ores, s endo que
apenas uma não tem o terceiro grau completo. A maioria dos docentes reside na
s ede de Itabira . Para o deslocam ento até Ipoema a Prefeitura dis ponibiliza o
trans porte. Compõe ainda o quadro funcional: bibliotec árias , cantineiras, auxiliares
de serviços gerais e vig ilante noturno .
Atualmente es tão em execução no estabelecimento de ens ino os seguintes projetos :
Projeto de Aceleração de Aprendiz agem – PAV, Projeto Jandira , Plano de
Desenvolvimento para Educação e Esc ola Viva e Comunidade Ativa. Para o próximo
ano está previsto a implantação do Projeto Es cola Integral.
As taxas de evasão e repetência não são significativas . Os pouc os regis tros
acontec em princ ipalmente entre os alunos que apres entam defasagem esc olar, ou
s eja, idade/série. Na avaliaç ão das entrevis tadas, a cons tituiç ão precoce de família e
a ins erção no merc ado de trabalho, s obretudo na zona rural, s ão os principais
fatores responsáveis pela e vasão escolar.
A área rural é dividida em 18 pequenas regiões atendidas por transporte escolar. Em
alguns casos, os estudantes s e desloc am a pé por alguns quilômetros até o itinerário
do ônibus. De ac ordo c om os ges tores a merenda esc olar deveria também ser
oferecida na c hegada a escola, uma vez que os es tudantes mais carentes residem
em áreas distantes da s ede urbana, o que os obriga a acordar às 04:00 horas da
manhã e realiz ar a prim eira refeição do dia apenas às 09:00 horas .
A parc ela de alunos que, ao concluírem o ensino m édio ingress am no ens ino
s uperior, é pequena. As instituições de ens ino localizadas na sede municipal de
Itabira s ão as referências para os es tudantes que busc am o terc eiro grau.
Segundo as gestoras, a expansão pela qual a escola es tá passando adequará a
infra-es tru tura à demanda existente. No que s e refere aos rec ursos didátic os , apesar
da evoluç ão percebida nos últimos anos ainda s ão precis as algum as adequações .


Organização Soc ial

De acordo com o administrador do Distrito, a única ins tituiç ão s oc ial existente é a
As sociação dos Moradores de Ipoema, voltada para a ass istência, proteção social e
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organiz aç ão c omunitária. Há, ainda, um representante local eleito vereador no poder
legislativo de Itabira, que defende os interes ses da c omunidade.


Segurança Públic a

Em Ipoema a s egurança públic a é responsabilidade do Subgrupamento da Polícia
Milita r s ubordinado à 83ª Cia do 26º Batalhão de Itabira. Seu c omando es tá a cargo
do Cabo Moura, que dispõe de 2 outros militares (1 cabo e 1 soldado) e uma viatura
para efetuar o polic iamento da região .
Na ava liação do militar, as demandas dec orrentes do afluxo cons tante de turis tas
têm demonstrado que o contingente policial p recisa ser maior. A atual estrutura não
permite a programaç ão de folgas dos militares nos finais de s emana. Já há estudo
s endo desenvolvido pelo Capitão Cás sio que prevê a ampliação do efetivo pess oal
dos atuais 3 para 12 m ilitares . Em termos de infra-estrutura, o Subgrupamento
poss ui sede própria e adequada à exec ução das tarefas militares
As poucas oc orrências registradas referem -s e princ ipalmente a períodos de fim de
s emana e feriados , como o consumo excessivo de bebidas alcoólic as e o
desrespeito a lei munic ipal que limita o volume de som automotivo na área urbana.
O último crime contra pess oa registrado foi há mais de dois anos. O des fecho das
ocorrências é feito na 49ª Delegac ia de Polícia Civil de Itabira.


Infra-Estrutura Ec onômica

As principais atividades ec onômic as pratic adas atualmente em Ipoema envolvem o
turismo e a agropecuária. Na pecuária, 80% do plan tel animal é composto por gado
leiteiro, cuja produção destina-s e a laticínios localiz ados na própria região. O gado
de corte (cerc a de 20% do plantel) tem como destino o abastecimento do merc ado
loc al.
A atividade agrícola vis a à produç ão de insumos para alimentar o gado no período
da seca (cana de açúcar e milho) e à agricultura familia r.
Quanto às principais form as de geraç ão de empregos destacam-s e o s erviç o
público, o c omércio, o turis mo e o setor agropecuário como os maiores
empregadores .
Com relação às finanç as públicas, Ipoema não poss ui orç amento individualizado,
estando suas receitas e despesas diretamente ligadas ao orç amento do munic ípio
de Itabira.


Patrimônio Turístico, Cultural e Ambiental de Ipoema

A paisagem de Ipoema tem uma dinâmic a cultural c onstruída no tempo e no es paço.
O Dis trito, s obretudo a partir da cons tituiç ão do Museu do Tropeiro e de sua ins erção
no projeto turístico Estrada Real, deixou de ser uma região somente de agric ultura
familiar e, por s eus atrativos his tóricos, c ulturais e am bientais, passou a receber
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turistas e visitantes de forma c resc ente. Ipoema foi, inclus ive, um a das primeiras
loc alidades sinalizadas pelos marc os da Es trada Real.
Complementarmente, do ponto de vis ta das ações estruturantes fomentadas pela
Secretaria Estadual de Turism o, o distrito pertence ainda ao Circuito do Ouro, dentro
da regionalizaç ão adotada pelo Es tado para promoção turística de diversas
loc alidades em Minas Gerais.
Ipoema está a 18 km da BR-381, o que resulta em um desafio de ir busc ar em sua
paisagem natural, a tra tivos como culinária típic a, pousadas rurais em c lim a de
faz enda e grandes atrativos do patrimônio natural.
Cachoeiras, rios , matas e mirantes despertam o olhar de quem gosta e preserva a
naturez a. A Cachoeira Alta, situada na região do Macuco, com 110 metros de
queda, chama a atenção por tamanha beleza. É nes te local também que anualmente
ocorre o evento denominado Cachoeira Alta Dance Festival, festival de m ús ic a
eletrônica que atrai grande núm ero de jovens. A área proposta para a UC Mata do
Limoeiro, com 1.854 ha, c ons iderada uma reserva florestal bastante e xpress iva,
poss ui árvores em extinç ão, típicas de Mata Atlântica c omo o angelim, peroba-doc ampo, vinhátic o, s uc upira, sapucaia dentre outras. Aves e animais c omo jacu,
pacas, cotias, tamanduás-mirins , jaguatirica tam bém faz em parte de s ua fauna. Ric a
em rec ursos hídric os, abriga vá rias nascentes e córregos que des emboc am no rio
Tanque, referência histórica de um dos principais afluentes do rio Santo Antônio c uja
bacia hidrográfic a tem o mesmo nome. Em seu interior registra-se, inclusive, uma
c achoeira, c onhec ida c omo Cac hoeira do Paredão.
Ipoema e seu entorno situam-se dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) Bacia
do Ribeirão Alianç a do município de Itabira, projeto de lei municipal 025/2001 de
22/05/01. A Ma ta do Limoeiro é protegida por lei de vido a s ua importânc ia no
estabelec imento des tas relações ambientais.
Desvendar Ipoema é conhecer a história das tropas no Mus eu do Tropeiro , é
interpre tar o homem em s eu meio e a natureza em s uas adaptaç ões e em seu
estado primitivo pres ervado.
No roteiro do Mac uc o os princ ipais atrativos abrangem a Cachoeira Alta , a
Cachoeira do Me io, a Capela do Senhor do Bonfim e seu mirante no Mo rro
Redondo, a Cac hoeira do Morro Redondo e a Cac hoeira do Patroc ínio Amaro.
Em direção ao Parque Nac ional da Serra do Cipó, já na região ru ral do distrito de
Senhora do Carmo, também são verific ados atrativos naturais importantes,
princ ipalm ente ao longo do rio Tanque, como a c achoeira da Boa Vista, o c ânion e
c achoeira dos Marques e a cachoeira do Bongue, esta última localizada no povoado
da Serra dos Alves, que, por s i, também cons titui um atrativo natural e c ultural da
região. Banhado pelo rio tanque, o povoado é típic a expres são da c ultura e
hospitalidade mineiras, onde encontra-se, ainda, a Capela de São José, cons truída
em 1860, que guarda imagens e um sino do período colonial.
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No distrito de Ipoema destaca-se a Ma triz Noss a Senhora da Conc eiç ão, que tem o
nome da padroeira da reg ião, construída entre 1915 e 1934, em es tilo edético,
idealizada c omo capela de templo, únic o e com sacristia trans vers al ao fundo.
Na s ede dis trital e entorno es tão ins talados diversos hotéis e pous adas ideais para
aqueles que buscam tranqüilidade . Nos res taurantes é possível apreciar a tradicional
c omida mineira feita no fogão à lenha.
Em març o é celebrado o anivers ário do Mus eu do Tropeiro, fes ta tradicional do
Dis trito que movimenta toda a comunidade ipoemense. De cunho religios o
destacam-s e vários eventos, como a fes ta de São Sebas tião, em janeiro; o Tríduo
de Nos sa Senhora da Conc eição, em dez embro e a festa de Santa Cruz , em maio.
As expressões c ulturais da comunidade de Ipoema inc luem tam bém outros atrativos ,
c omo o Grupo Folclórico das Lavadeiras, os Es taladores de Chic ote, os Meninos
Trovadores da Estrada Real e a Com itiva do Berrante.
O Museu do Tropeiro, um dos mais importantes atrativos não s ó de Ipoema mas de
toda a Estrada Real, apresenta um rico ac ervo de mais de 400 peç as utilizadas
pelos tropeiros em épocas passadas . O mus eu oferec e à população a conveniência
de divulgar s eus artesanatos, culinária típ ica, medic ina caseira, manifestaç ões
folc lóric as e outras artes ligadas à cultura tropeira. Além disso, há um centro de
pesquis as e docum entação que leva as pess oas ao conhecimento dos bens
c ulturais, e as histórias individuais e coletivas das pess oas que ajudaram no
enriquecimento da história de Minas na era do Brasil Colôn ia.
Por todas estas ques tões a região de Ipoema apresenta grande potencial e vocação
para o turis mo de c unho históric o, c ultural e ecológic o, a partir dos patrimônios
his tóric os e naturais ali ve rificados .
3.3.3 Caracterização Socioeconômica das Comunidades situadas no Entorno
da Área Proposta para a Unidade de Conservação Mata do Limoeiro
O es tudo da situação fundiária do entorno da área propos ta para a UC Ma ta do
Limoeiro tem como objetivo subsidiar a esc olha de uma UC adequada à realidade da
região. No trabalho de c ampo realizado, a partir de entrevistas s emi-es truturadas
realiz adas com lideranças das c om unidades rurais de Campes tre e Cedro, e de
dados de Laranjeiras obtidos junto a informante-c have, foram identific ados aspec tos
importantes para a c ompreensão da dinâmic a da região, princ ipalmente no que s e
refere a acessos viários, que devem ser cons iderados no debate s obre a criação
dess a UC.


Comunidade Campestre

A comunidade Campestre localiza-s e a 12 km da sede do distrito de Ipoema, em
área vizinha à faz enda Cachoeira Alta, no limite oeste da área pre vista para a UC
Ma ta do Limoeiro, conforme pode s er verific ado no Desenho UCL-MA-SOC-01,
(apresentado no item 3.3.4, a seguir). Todas as informações socioeconômicas sobre
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a Comunidade foram fornec idas pela Sra. Is olina Barbosa Dias , um a das m ais
antigas moradoras de Campestre.
De acordo com a Sra. Is olina, nascida e c riada em Campestre, a origem da
Comunidade deu-se há mais de 200 anos. Seus avós e seus pais, trabalhadores
rurais , já residiam no loc al. Na medida em que a família foi crescendo novas casas
foram c onstruídas.
Nos 10 domicílios atualmente existentes em Campestre vivem 42 pess oas, nem
todos do mesmo tronc o familiar. De maneira geral as habitaç ões apresentam bom
padrão construtivo (alvenaria, telha de barra, pis o cimentado), poss uindo inc lus ive
c aixas d’água.
A água é captada em nascentes na faz enda Ranc ho das Cac hoeiras, dentro da área
prevista para implantação dessa UC, e segue por gravidade até os domicílios .
Segundo a Sra. Is olina a água é de boa qualidade, o que dispensa tratam ento para
c ons um o humano.
Nas res idências o es goto s anitário é lanç ado em fossas negras e as águas servidas
de cozinha são lançadas a céu aberto no quinta l. O lixo doméstico é todo incinerado.
A referência para atendimento básico de saúde dos moradores de Campestre é o
Posto de Saúde de Ipoema, para o qual s e desloc am a partir do ônibus da Saritur
que passa na Fazenda Cac hoeira Alta, pelo acess o que corta o s ul da área proposta
para a UC Mata do Limoeiro. Cas os mais complexos são referenciados para Itabira
e, quando nec essário, Belo Horizonte.
As c rianç as em idade escolar residentes na Comunidade freqüentam a escola da
loc alidade de São José do Macuco. O transporte esc olar é feito por Kom bis
c ontratadas pela prefeitura de Itabira que pegam as c rianç as em frente à
Comunidade. A partir do 6º ano (c orrespondente a 5ª série) os estudantes vão para
o estabelec imento de ensino em Ipoema. O ônibus contratado pela Prefeitura pass a
na estrada vic inal que liga o Morro Redondo à sede do dis trito. É preciso que os
estudantes ac ordem às 05:00 da manhã e caminhem por uma hora até o ponto de
embarque.
Em Campestre o c elular rural func iona bem . As rádios FM mais ouvidas são: Pontal,
Caraça e Itabira. De s egunda a sexta, a em presa Saritur opera a linha Mac uc o –
Ipoema - Itabira (07:20) e Itabira – Ipoema - Macuco (16:30), única alternativa de
trans porte dos residentes na Comunidade até Ipoema e Itabira.
As famílias de Campes tre pratic am a agricultura familiar (plantio de milho e feijão em
pequenas áreas entorno das res idências) e a pecuária leiteira (produção para o
próprio consumo), em uma pequena área de pas to também próxima aos domicílios .
A maioria dos trabalhadores presta serviç os temporários em es tabelec imentos rurais
na própria região. A Sra . Isolina afirm ou que a renda média das famílias, mesmo
s omados os benefícios previdenciários , é inferior a 1 salário m ínim o.
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Cabe des tacar que não há, por parte dos moradores da Comunidade, qualquer
utilização da área previs ta para implantaç ão da Unidade de Cons ervação, seja do
ponto de vis ta produtivo ou ainda para caça e pesca.
Não há registros de problem as de segurança na comunidade de Campestre. De
acordo c om os moradores, durante o fes tival de músic a eletrônic a realizado
anualmente na fazenda Cachoeira Alta a região fica apenas um pouc o m ais
barulhenta.
A percepção da Sra. Isolina sobre a criaç ão da UC Mata do L imoeiro é positiva,
desde que os res identes em Campestre possam manter no mesmo lugar s eus
domicílios c om seus quintais. A entrevistada ressaltou dois aspec tos: a ligação
afetiva dos moradores com o local, e a importância de que a implantação da UC não
interfira no traç ado da estrada vicinal que liga Ipoema à Cachoeira Alta e,
posteriormente, ao Morro Redondo, pois é a via utilizada pelo ônibus da Saritur para
s ervir a Comunidade e pelo trans porte escolar que conduz os estudantes até
Ipoema.


Comunidade Cedro

A c omunidade Cedro loc aliza-s e a 13 km da s ede do dis trito de Ipoem a, vizinha à
área propos ta para a UC Mata do Limoeiro, do outro lado da es trada em relação à
Campestre, conforme pode ser observado no Des enho UCL-MA-SOC-01,
(apresentado no item 3.3.4, a seguir). As principais informaç ões sobre a
Comunidade foram fornecidas pelo Sr. Aurélio Dias Duarte, res idente no local desde
que s e casou há 48 anos .
Atualmente exis tem 7 casas na Comunidade, sendo apenas 5 domic ílios oc upados
(14 res identes). A c ondição das m oradias é prec ária. Há apenas uma casa de
alvenaria. O restante s ão casas de pau-a-pique preenc hidas com adobe. Em apenas
3 c as as exis te banheiro . O pis o em todas as res idências é de cimento queimando.
A captaç ão de água é feita a partir de duas nasc entes localiz adas nos
estabelec imentos rurais vizinhos e s egue por gravidade até as caixas d’água.
Existem algumas fossas negras nas cas as que possuem banheiro, mas não foram
c onectadas . O es goto sanitário e a água servida na c oz inha s ão lançados a céu
aberto. Todo o lixo gerado é queimado. As cas as da comunidade são servidas por
energia elétric a.
O posto de saúde de Ipoema é a referência para consultas e tratamento médico de
menor complexidade. Os c asos mais graves são referenciados para Itabira e, s e
necess ário, para Belo Horiz onte. Dada a distânc ia até a rodovia vicinal, enfermos em
estado grave s ão trasladados pela ambulância do posto de saúde.
Na Comunidade exis tem duas c rianças em idade esc olar. A mais nova, freqüenta a
escola no Mac uc o, s ervida pelo trans porte escolar (Kombi). A m ais velha, para pegar
o esc olar que a le va até Ipoema, precis a caminhar por 1 hora e 30 minutos até o
ponto de em barque, na fazenda Cac hoeira Alta.
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Os principais meios de informação dos moradores de Cedro são a televis ão e as
rádios loc ais. Quando prec isam ir até Ipoem a ou Itabira, os moradores caminham
até o ponto de ônibus da Saritur (pas sa uma vez por dia de segunda a sexta) na
faz enda Cachoeira Alta ou, de forma alternativa, seguem à pé, atraves sando trilha
existente por dentro da Mata do Limoeiro.
Os trabalhadores dedic am-se à execução de tarefas tem porárias nos
estabelec imentos rurais da região. Há, ainda, 4 m oradores que rec ebem
apos entadoria. Segundo o inform ante, a renda média das famílias é inferior a 1
s alário mínimo.
Em Cedro a prátic a da agric ultura familia r visa também somente ao próprio
c ons um o. De ac ordo com o Sr. Aurélio:
“Antigamente dava fartura. Agora a produç ão é menos . O que a gente não gasta dá
para os outros .”
Como a Comunidade é cerc ada por mata fec hada, há pouca área de pastagem.
Apenas o Sr. Aurélio pos sui uma vaca parida e um bezerro. O leite produz ido é para
o c onsumo familiar.
A reg ião prevista para fu tura im plantação da UC não é utiliz ada, do ponto de vista
produtivo, pelos m oradores de Cedro. O único us o que fazem da região da área
proposta para a UC Ma ta do Limoeiro é para ac ess o à Ipoema, atra vés de trilha por
dentro da mata, conforme já identific ado.
Os núc leos de referênc ia para c ompras, negócios e lazer s ão Ipoema e Itabira. O Sr.
Aurélio rela tou que sempre foi ass oc iado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(únic a As sociação que conhece na região), o que lhe valeu muito quando requis itou
s ua aposentadoria.
O entrevis tado ava lia a Comunidade como “lugar s eguro e tranqüilo para se v iv er.”
O Sr. Aurélio tem informaç ão s obre a possibilidade de implantaç ão da UC Mata do
Limoeiro, pois o tema já foi d iscutido em Ipoema com representantes da Prefeitura
de Itabira.
Em s ua opinião, a c riação da UC trará maior s egurança para os moradores loc ais,
uma vez que os respons áveis estarão atentos a poss íveis incêndios em époc as de
s eca. Ademais, a c aç a a animais c omo porco do mato e paca será c oibida.


Comunidade Laranjeiras

A comunidade Laranjeiras situa-s e a aproximadamente 10 km da sede urbana de
Ipoema, ao norte da área propos ta para a UC Mata do L imoeiro e às margens da
estrada vicinal que liga o Distrito à c achoeira Boa Vis ta e ao povoado de Serra dos
Alves .
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Apes ar da Com unidade estar inserida em área territorial do dis trito Senhora do
Carm o, munic ípio de Itabira, os serviços públicos (saúde, educação) requis itados por
s eus moradores são todos de Ipoema.
De acordo com o gerente da Unidade de Saúde de Ipoema, Sr. E vandro Júnior, a
Agente Comunitária de Saúde lotada no distrito é quem faz o acompanhamento das
famílias res identes em Laranjeiras. Atualmente vivem na c omunidade 70 famílias
(aproximadamente 210 pessoas ), em domicílios de bom padrão construtivo
(alvenaria , telha de barro, pis o cimentado). Es ta população aumenta bastante aos
fins de semana e feriados, tendo em vis ta que m uitas faz endas func ionam apenas
c omo local de lazer ou segunda residênc ia para seus proprietários e fam ílias.
A atividade econômica princ ipal de Laranjeiras restringe-s e a alguns bares e à
c omerc ialização da produç ão rural (queijo, doc e, leite) pa ra turistas que visitam a
região. As principais fontes de renda de s eus moradores advêm de rendas
previdenc iárias e de trabalhos temporários realiz ados nos es tabelec im entos rurais
da região.
Vale ress altar que a estrada vicinal que liga a Comunidade Laranjeiras à Ipoema,
atravessa a área previs ta para a im plantação da UC, es pecific amente em sua
vertente Leste, que ac essa tam bém a esc ola IPOCARMO, contando inclus ive c om
linha regular de ônibus oferecida pela Viação Santos . Assim, a escolha do tipo de
UC a s er criada deve, necess ariamente, cons iderar a importânc ia do acesso para os
res identes na Com unidade, reiterando-se que este é tam bém o principal acess o que
interliga Ipoem a ao povoado de Serra dos Alves .
3.3.4 Caracterização Socioeconômica dos Estabelecimento Rurais situados na
Área Proposta para a Unidade de Conservação da Mata do Limoeiro
Na área prevista para im plantação da UC Mata do Lim oeiro foram identificados 7
estabelec imentos rurais, sendo seis pertenc entes a pessoas fís icas e um à
Prefeitura de Itabira, onde func iona a esc ola téc nica IPOCARMO (Desenho UCLMA-SOC-01). No trabalho de c ampo, realizado pela equipe de soc ioeconom ia no
período c ompreendido entre os dias 16 e 18 de novembro, através da aplic aç ão de
ques tionários semi-estruturados os seguintes as pectos foram pes quisados :


Proprietário: nome, local de residênc ia permanente, grau de instruç ão, princ ipal
fonte de renda, possui outros es tabelecimentos rurais , idade, es tado c ivil e
perc epção ambiental.



Propriedade: nome do estabelecimento rural, área total declarada, form a de
aquisição, s ituação jurídic a do imóvel, principal acess o a propriedade,
identificação da população residente, relações de trabalho estabelec idas na
propriedade, us o da te rra e exp loração produtiva, benfeitorias.

A des crição s oc ioec onômica de c ada uma dos es tabelec im entos rurais é
apres entadad em seguida:
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a) Fazenda Rancho das Cachoeiras (antiga Aratac a) – Antônio Aires
A fazenda Rancho das Cachoeiras , es tabelec im ento rural lim ítrofe à faz enda
Cachoeira Alta, pertenc e há aproximadamente 15 anos ao Sr. Antônio Aires ,
advogado, 77 anos, residente em Belo Horiz onte, proprietário de outra fazenda no
município de Bom Jesus do Amparo.
O ac esso à propriedade dá-s e por es trada vicinal que tem sua origem na sede do
dis trito de Ipoem a, passa dentro da Mata do Limoeiro, s egue em direção a fazenda
Cachoeira Alta e finda no Morro Redondo.
A propriedade foi adquirida pelo proprietário, que regis trou a esc ritura pública do
imóvel em cartório. A área to tal declarada da Fazenda é 365 ha, sendo que 60%
(aproximadamente 219 ha) são matas em bom estado de regeneração e capoeiras.
Vale ress altar que o imóvel não poss ui reserva legal averbada na es critura.
No restante do terreno (aproximadamente 109,5 ha) são praticadas a agropecuária –
c ultivo de pas tos artificiais (capim braquiária) e agricultura (cana de açúc ar). Na
propriedade exis te, ainda, área (aproximadamente 36,5 ha) destinada ao cultivo de
Cedro-Australiano.
O plantel pec uário da Faz enda é c ompos to por 50 c abeças de gado, s endo toda
produção des tinada a frigorífic os da região. A produç ão agríc ola é inteiramente
voltada para alimentação do gado no período de in verno.
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DESENHO UCL-MA-SO C-01
ES TABEL ECIM ENTOS RURAIS NA ÁREA P ROP OS TA P ARA A UC M ATA LIMO EIRO

De senho a ser elaborado após topografia da Vale
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De acordo com o proprietário, o plantio do Cedro-Aus traliano deu-se há 3 anos.
Inic ialmente foram plantadas 45.000 mudas , em área viz inha à comunidade
Campestre. A expectativa do mesmo é increm entar a atividade na propriedade.
Para o des envolvimento das atividades laborais da propriedade são contratados
trabalhadores rurais temporários na própria região. As benfeitorias exis tentes na
faz enda são: casa sede (es tado de cons ervação ruim), curral, embarcadouro de
gado e depósito.
Segundo o Sr. Antônio Aires, a criaç ão da UC Mata do Limoeiro é as sunto
rec orrente na região. Não obstante, não há até então, s egundo ele, atitude objetiva
para conc retiz aç ão do projeto. Vale observar que, na avaliaç ão do proprietário , uma
vez c riada a UC Mata do Limoeiro, s ua propriedade fic ará econom ic amente inviável.
Sob o prisma ambiental, a avaliaç ão do proprietário é pos itiva quanto à c riaç ão da
UC Mata do Lim oeiro. Em sua opinião tal medida protegeria as inúm eras espéc ies
da fauna nela exis tentes e garantiria a preservaç ão da área de mata e sua
exuberante beleza cênica.
b) Fazenda Limoeiro - espólio do Sr. José Simão Gonç alves
A Fazenda Limoeiro, estabelecimento rural localiz ado há 3 Km da sede do distrito de
Ipoema, pertenc e ao espólio do Sr. José Sim ão Gonç alves (conhecido antigamente
c omo Zez inho). Apes ar do formal de partilha já es tar pronto, os herdeiros ainda não
c hegaram a um ac ordo s obre a divisão das partes. Tal situação é motivo constante
de desavença entre os irmãos , e impede a homologação judic ial do processo.
Vale ainda des tac ar que o formal partilha do es pólio do Sr. José Simão já foi
c ontestado na justiça por eventua is herdeiros, a princ ípio não ass is tidos pelo
process o. Tal fato deriva do grande número de filhos que o Sr. Jos é Simão teve em
relaç ões extraconjugais .
Todas as informaç ões socioeconômicas referentes à propriedade foram dadas pelo
Sr. Manoel Grac iano Gonçalves , herdeiro e in ventariante do Sr. José Simão.
O Sr. Manoel, técnic o agríc ola, 76 anos, residente na sede do distrito de Ipoema, é
também herdeiro de outra propriedade no dis trito de Cocais, m unic ípio de Barão de
Cocais. O entrevis tado trabalhou duran te m uitos anos no s etor siderúrgico, em João
Monlevade. Sua principal fonte de renda advém dos proventos referentes à sua
apos entadoria.
A área dec larada da Fazenda é 800 ha, sendo que 80% das terras
(aproximadamente 640 ha) são oc upadas por matas e capoeiras , 10%
(aproximadamente 80 ha) são utiliz ados para o plantio de pastos artificiais (capim
Braquiária) e 10% são cobertos por pastagens naturais . O imóvel não possui reserva
legal averbada em es critura.
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O desenvolvimento da atividade pecuária na Faz enda tem por finalidade a c ria de
bezerros. O plantel pec uário, pertencente ao Sr. Manoel e seu filho, é c ompos to por
80 cabeç as de gado. O leite produz ido na propriedade destina-s e, exc lus ivam ente,
ao cons umo da própria família .
A mão de obra que des envolve as tarefas cotidianas na Fazenda é familiar. As
benfeitorias exis tentes resumem-s e a 3 c urrais e uma casa de tirar leite.
O Sr. Manoel dec larou ter c onhec imento do projeto de criação da UC Ma ta do
Limoeiro, informaç ão obtida através do contato dos téc nic os c ontratados pela Vale
para exec utarem os es tudos ambientais e topográfic os na área.
De acordo c om o entrevis tado, a área destinada a UC Mata do Limoeiro deve limitars e, na s ua propriedade, às áreas de mata, a fim de poss ibilitar ao mes mo a
c ontinuação da prátic a da pec uária nos pas tos já formados .
Segundo relatos de informantes-c have do distrito de Ipoema, há alguns anos o Sr.
Manoel negoc iou com empresário do setor madeireiro o c orte de árvores e retirada
da madeira da Fazenda Limoeiro para produção de carvão. Os valores c omerc iais
acertados foram pagos antecipadamente ao proprietário. Quando funcionários do
empres ário iniciaram a derrubada das árvores, houve grande c onsternaç ão dos
moradores loc ais. Após denuncias , os órgãos c ompetentes embargaram a atividade,
apreenderam equipamentos e autuaram o empresário. O episódio deve ser
entendido c omo uma das pressões antrópicas as quais está sujeita a Mata do
Limoeiro.
c ) Fazenda Arco-Íris
A Fazenda Arco-Íris, localiz ada há a c erca de 6 Km da sede do distrito de Ipoema,
pertenc e aos irmãos, Sr. Sebas tião Pereira Neto e Sra. Waldethe de Lourdes
Pereira. O es tabelecimento foi adquirido há 15 anos pelo Sr. Gabriel, pa i dos
proprietários , que reg is trou es critura pública em cartório em nome de ambos.
As informaç ões sobre a propriedade foram fornecidas pelo Sr. Sebastião, 38 anos,
Engenheiro Civil, res idente em Belo Horizonte. O entrevistado possui outro
estabelec imento rural no m unic ípio de Sete Lagoas. A principal fonte de renda do
mesmo advém de suas atividades como Engenheiro.
Atualmente, res ide na Faz enda apenas o parceiro comercial, Sr. José Casimiro
Santos , que há 3 anos possui contrato de arrendamento de parte da área de
pastagem, cuja duração prevista é 5 anos . Os familiares do parceiro, nos finais de
s emana c omumente vão vis itá -lo.
A área total declarada do es tabelecimento rural é 108,5 ha, sendo 40%
(aproximadamente 43,4 ha) ocupados por matas e capoeiras, 5% (cerc a de 5,4 ha)
destinados ao plantio de mandioc a e ao cultivo de pomar, 5% do terreno (5,4 ha) é
ocupado com jazida de quartzo, 50% (54,3 ha) utiliz ados no plantio de pastagens
artific iais. A propriedade poss ui reserva legal averbada na escritura do im óvel.
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A finalidade da pecuária na Faz enda é a produção de leite e o envio do gado adulto
para abate em frigoríficos da região. O plantel animal da propriedade pos sui 130
c abeças de gado, 8 c avalos e 100 galinhas .
No que s e refere às benfeitorias existentes no estabelecimento rural, regis tra-s e 1
c asa s ede, 1 galinheiro, 1 galpão para armazenagem de equipamentos , 4
bebedouros de gado e 4 cochos .
Há dois anos o proprietá rio participou de reunião realiz ada em Ipoema, c om
representantes da Prefeitura Mun ic ipal de Itabira, que tratou da poss ibilidade de
trans formar a Mata do L imoeiro em Unidade de Conservação. Des de então não
partic ipou de mais nenhuma discuss ão públic a que tratou do tema.
A propriedade localiz a-se integralmente na área em es tudo para c riação da UC Mata
do Limoeiro. Vale ressaltar o enorme potencial hídrico da propriedade, uma vez que
nela foram desc obertas várias nascentes .
d) Fazenda Santa Rosa - José Luzia
Um a porç ão da faz enda Santa Rosa, s ituada a aproximadamente 4,5 km da sede de
Ipoema, em área viz inha à IPOCAR MO, pertence ao Sr. José Luz ia Pinto, um dos
herdeiros do Sr. José Simão Gonçalves. Por ser filho de uma relação extrac onjugal,
o atual proprie tário prec is ou fazer valer seu direito à heranç a por via judic ial.
Residente na propriedade há 41 anos , ao Sr. José Luzia foi conc edida, em juízo,
porção de terras equivalente a 45 alqueires . Segundo o proprie tário , após a decisão
judicial, lhe foi apres entada pelos herdeiros uma área desc onexa a faz enda,
afastada da Mata do Limoeiro, cujo tamanho era menor do que o determinado pelo
Juiz de Direito . Ins atisfeito, o proprietá rio requisitou em juízo que a demarcação da
parte que lhe cabia se desse na própria fazenda Santa Ros a, pedido atendido pelo
Magistrado.
Atualmente, o Sr. José Luzia vive no estabelecimento rural c om sua es posa, três
filhos e sua neta. Sua principal fonte de renda advém do benefíc io previdenciário.
A área tota l declarada da Fazenda é 45 alqueires , s endo 44,5% (c erca de 20
alqueires) ocupados por matas e c apoeiras, 55% (aproximadam ente 24 alqueires )
s ão áreas s em exploração produtiva (pasto s ujo, matas) em es tado de recuperação
e 0,5% é destinado a benfeitorias e a utilizaç ão agrícola (banana e cana-de-aç úc ar).
Segundo o proprietário, o imóvel poss ui reserva legal (2 g lebas) não averbadas na
escritura.
Um a área próxima da c asa sede é ocupada por uma ofic ina mecânica e borrac haria,
atividade comercial desenvolvida pelos filhos do Sr. Jos é Luzia. Outras benfeitorias
existentes na propriedade s ão: 1 c as a sede (em péssimo estado de conservaç ão), 1
galinheiro e 1 curral.
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De acordo c om o proprietário, o c ultivo da banana vis a exclusivamente ao c onsumo
familiar, sendo o e xc edente doado a vizinhos . Há alguns anos o proprietário
pratic ava a pec uária no estabelecimento rural, sendo a c ana-de-açúcar utilizada
para complementar a alimentação do gado nos períodos de s eca. O preço do litro de
leite e dos ins umos necessários ao desenvolvimento da atividade le vou o produtor a
encerrar a atividade.
A res peito da possibilidade de criaç ão da UC Mata do Limoeiro, o Sr. Jos é Luzia
ficou sabendo da notíc ia atra vés de profis sionais que foram até sua propriedade e
pediram s ua autorização para estudar a fauna e flora local.
Como toda a propriedade loc aliza-s e na área em estudo para implantação da UC,
uma vez concretiz ado o projeto, o estabelecimento rural deverá ser adquirido. O
proprietário ress altou que o processo de negociaç ão deve ser c laro e jus to, para que
“não traga nenhum prejuízo aos moradores locais”.
Na ava liação do proprietário a implantação da UC Mata do Limoeiro garantirá a
preservaç ão da flora e fauna local, o que se traduz irá em grande benefíc io para as
geraç ões futuras .
e) Fazenda Santa Rosa - Lourdes
O restante da Faz enda Santa Rosa, 52 ha, pertenc e ao espólio do Sr. José Simão
Gonç alves. Segundo inform ações obtidas no trabalho de campo, ins atisfeita c om a
indefinição dos herdeiros na homologação do formal de partilha, um a das herdeiras,
Sra. Lourdes, res idente em Belo Horizonte, c ercou es ta gleba da propriedade e
apossou-se dela.
Na opinião do Sr. Manoel, ou tro herdeiro do espólio, tal a titude é condenável, uma
vez que a propriedade das porções da heranç a ainda não foi definida. O mes mo,
através de s eus advogados , ajuizou aç ão questionando a atitude da irmã.
O Sr. Manoel relatou que a irm ã havia dividido pequena parte do terreno em
c hác aras e as negoc iou com terceiros . Nas palavras do informante: “A
documentaç ão do terreno ela não tem. Quem comprou as chác aras c ertamente
ficará no pre ju ízo.”
A área é 100% ocupada pela Mata do Limoeiro. Não há regis tro de utilização
econômica da propriedade.
f) Fazenda Resina Buiú - Reinaldo Luiz Vieira
A faz enda Resina Buiú pertence ao Sr. Reinaldo Luiz Vieira, empresário do setor de
turismo, 57 anos, residente na sede do dis trito de Ipoema. O es tabelec im ento rural
s itua-se a 4 km da área urbana de Ipoema, ligado a mesma por es trada vic inal.
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Faz 30 anos que o Sr. Reinaldo adquiriu a propriedade. O proprie tário pos sui
escritura pública registrada em cartório de grande parte do terreno. Porç ão m enor,
c omprada rec entemente, ainda precisa s er regularizada.
A área total da Fazenda é 240 ha, s endo que 80% (c erca de 192 ha) s ão utilizados
para o plantio de pastos artificiais (capim Braquiária), 10% s ão ocupados por m ata
nativa e em 10% da área es tão aloc adas a pousada Termas do Rei e es truturas
auxiliares (pequena repres a, restaurante, etc.). O imóvel não pos sui res erva legal
averbada.
Toda área destinada à pas tagem es tá arrendada a terc eiros . O plantel pec uário na
propriedade é c ompos to por 350 c abeç as de gado, cuja finalidade é o abate em
frigorífic os da própria região.
A princ ipal fonte de renda do proprietário é o turismo. Atualm ente, na pous ada
Termas do Rei trabalham 4 empregados perm anentes; residentes na própria região.
O Sr. Reinaldo tem c onhec imento da poss ibilidade da criaç ão da UC Mata do
Limoeiro. Segundo o m esmo, as notícias foram passadas por funcionários da Vale e
por téc nicos da cons ultoria c ontratada, que pediram autorização para realizar
estudos ambientais na Fazenda.
Em s ua opinião, a criação da UC Mata do Limoeiro é benéfic a, pois trará exposição
midiátic a para Ipoema e agregará potenc ial à atividade turís tic a da reg ião.
A formaç ão da UC, nos moldes atuais, afetará área de pastagem da propriedade
atualmente arrendada. O proprietário deixou c laro que tem um projeto imobiliário
para o terreno, que cons is te no parcelamento da área de pas tagem em pequenas
c hác aras de veraneio (2ª residênc ia). Des tac ou também o potenc ial hídric o do
terreno, e xpress o no grande núm ero de nascentes existentes na Fazenda Res ina
Buiú, que inclusive abastec em as piscinas naturais da pous ada Termas do Rei.
e) IPOCARMO
O estabelecimento rural, distante c erca de 45 km da sede municipal, é de
propriedade da Prefeitura de Itabira. Segundo informaç ões obtidas junto à Sra.
Tereza Lage (ex Coordenadora e atual Auxiliar de Ensino), res idente em Ipoema, a
propriedade, com área de aproximadamente 53 ha, poss ui escritura públic a
regis trada em cartório, tendo s ido adquirida em 1996.
A IPOCARMO é uma escola técnic a mantida através de convênio de cooperação
assinado entre três entidades : Prefeitura Municipal, Vale e Fundaç ão Itabirana
Difus ora de Ensino - FIDE, res ponsável por minis trar o curs o. Com iníc io de
funcionamento em agosto de 1996, a ins tituiç ão c umpria a função de internato rural
masc ulino e fem inino, para o segundo c iclo do ens ino fundamental (5ª a 8ª séries ),
até o ano de 2005, quando foi des ativado por fa lta de alunos.
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Atualmente a es cola oferece apenas o curs o téc nico de Agroturis mo, no turno da
noite. À époc a da pes quis a contava com 18 alunos , provenientes do vale do rio
Tanque, a maioria originária da região rural dos distritos de Ipoema e Senhora do
Carm o. Mesm o com transporte esc olar disponibiliz ado pela Prefe itura, a través de
ônibus e kombi, a evas ão é signific ativa, tendo em vis ta que, segundo a
entrevis tada, a turma atual iniciou com cerc a de 40 alunos há um ano, determinando
uma alta taxa de evas ão esc olar, acima de 50%. De ac ordo com a Sra. Tereza as
princ ipais razões dess a evas ão s ão aquelas relac ionadas ao perfil dos alunos . A
maioria deles é originária da zona rural e trabalham para auxiliar a família, ou s eja,
as dific uldades da lida diária no campo, relativas ao trabalho árduo e cans ativo,
influem signific ativam ente na alta taxa de evasão verificada.
Com duração total de um ano e meio, ou 18 mes es , o c urso abrange três módulos,
s endo um por s emestre. O c orpo doc ente, composto por três profess ores , é todo
proveniente do município de Itabira, s endo dois (que lecionam os 2º e 3º m ódulos )
originários da s ede munic ipal e um (respons ável pelo 1º módulo) do dis trito de
Ipoema.
As relações de trabalho dentro da IPOCARMO envolvem, além dos três professores,
uma auxiliar de ens ino e quatro pessoas inc um bidas das atividades de serviços
gerais, totalizando oito func ionários.
Em função da c arac terística objeto da instituição, a principal atividade desenvolvida
na propriedade é voltada ao ens ino, através do curso técnico de Agroturis mo. Neste
s entido, não há atualmente qualquer utilizaç ão produtiva do s olo para fins
agropecuários , s eja com culturas temporárias ou perm anentes, inexistindo , tam bém ,
plantel pecuário no estabelecimento.
Dess a form a, em termos de distribuiç ão da utilização do solo na propriedade
verifica-se que, dos 53 ha dec larados como área total pela entrevistada, cerc a de 70
%, ou 37,1 ha , s ão ocupados por mata; 20 %, ou 10,6 ha, por pastagem natural e o
res tante, ou s eja, 10 % da área total do estabelec imento, equivalente a 5,3 ha, pelas
benfeitorias .
A grande área ocupada com benfeitorias reflete a signific ativa estrutura da esc ola.
As várias edific aç ões existentes, todas ass oc iadas à atividade fim da ins tituiç ão,
estão em bom estado de cons ervação, embora sejam atualmente subutilizadas , uma
vez que não há mais o internato rural desde 2005, conforme já salientado, fazendo
c om que a grande estrutura de alojamentos existente no prédio principal esteja s em
uso. Assim, c omo benfeitorias ali existentes foram registradas: o préd io principal,
onde funciona a escola municipal IPOCARMO; uma c antina; três aviários e uma
pocilga, c om s ubdivis ões para engorda, gestação e maternidade; três galpões e uma
c asa do diretor, utilizada es poradicamente, quando necess ário pernoitar no
estabelec imento.
No que s e refere à percepção geral da repres entante da IPOCARMO entrevistada
durante a pes quis a, já era de s eu c onhecimento a poss ibilidade de implantaç ão de
uma Unidade de Conservaç ão na região da Mata do Limoeiro, abrangendo o terreno
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da propriedade, conforme já ha via s e in formado junto a funcionários da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
Conforme pôde ser verific ado, não há utilizaç ão produtiva do solo atualmente, sendo
que os únicos loc ais utiliz ados s ão aqueles oc upados pelas benfeitorias . Dess a
forma, a entrevistada considera bastante pos itiva a implantação da Unidade de
Cons ervação, des de que a IPOCARMO pos sa permanecer func ionando no interior
da futura UC. Em sua avaliaç ão, a atividade atualmente des envolvida na instituição
não é incongruente c om a preservaç ão ambiental, pelo c ontrário, podem ser
inc lusive com plementares, dando maior utilidade e cons is tência às atividades
desenvolvidas na esc ola e traz endo importantes benefíc ios para o objeto da
ins tituiç ão, ou s eja, fins pedagógic os e c ientífic os . Assim, a entrevistada não vê
nenhum ponto negativo na implantação da UC para a escola, manifes tando ainda
que, caso possível, p refere que a IPOCARMO fique dentro da fu tura unidade.
4.

RELEVÂNCIA D A
CONSERVAÇ ÃO

ÁREA

P ARA

CRIAÇÃO

DA

UNIDADE

DE

His toric amente, a criação de unidades de c ons ervação de áreas naturais esteve
intrinsic amente associada à preservaç ão da biodive rs idade das áreas em ques tão.
No cas o do Bras il, país reconhecido globalmente como País da Megabiodiversidade,
o caminho não poderia ser diferente, tendo em vista que uma Unidade de
Cons ervação (UC) é indubitavelmente o melhor mecanismo para a busc a da
preservaç ão dessa megabiodivers idade.
Contudo, paralelamente a essa linha verifica-se uma crescente tendência c ada vez
mais c onsolidada, no sentido de que a func ionalidade de uma unidade de
c ons ervação extrapola em muito o caráter preservac ionis ta para a biodiversidade.
Com o avanço do conhec imento das c iências naturais, novos atributos passam a ser
rec onhec idos com o importantes elementos a s erem pres ervados e até mesmo
estimulados a partir de uma UC.
Ness e sentido, destaca-s e o c onc eito dos c hamados Serviços Am bientais, nos quais
pass a a s e agregar valores econômicos decorrentes de resultados práticos oriundos
da func ionalidade de um determinado ambiente natural. Como exemplos desses
s erviços pode-se c itar: produç ão de água, bem como sua reservação e manutenção
em boa qualidade; regulaç ão de microc lim a, c ontrole da dinâmica de produç ão de
s edimentos à rede hídrica; manutenção de recurs os naturais e históric os c omo fonte
de incremento à educação, cultura, ao laz er e turis mo.
Diante do exposto, a abordagem aqui apresentada com respeito à relevânc ia da
referida área para criação da Unidade de Conservação Mata do Limoeiro considera
o conjunto dos aspec tos inerentes aos meios Fís ic o, Biótico e Socioeconômico.
Salienta-s e que ess es aspec tos são discutidos em s ubitens próprios somente por
uma questão de lógic a desc ritiva , uma vez que a abordagem é eminentemente
s is têmica e holís tic a.
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4.1

MEIO FÍSICO

A ins erção da área de es tudo na Cordilheira do Es pinhaç o em seu extremo sul,
c onhec ida por Serra do Espinhaço Merid ional (SdEM), por si só denota a
importânc ia dessa área para fins conservacionistas . Tendo em vista a relativa
exc ass ez de informaç ões loc ais consis tentes s obre importantes aspec tos
geológicos, geomorfológicos , pedológicos disponíveis acerca dessa região, a
preservaç ão da área em ques tão s erá uma valiosa possibilidade de desenvolvimento
de estudos eluc idativos de numerosos as pectos ainda desconhec idos s obre ess e
tão importante acidente geográfico.
Partic ularmente à área em foc o, nota-s e como aspectos de relevânc ia m ais imediata
a proteção de importantes áreas fornecedoras de Serviç os Ambientais de regulação
das dinâmic as hídric as e de sedimentos. Nesse contexto, c ita-s e primeiramente o
fato do território analisado compreender integralm ente as áreas das microbacias de
drenagem dos c órregos Limoeiro, do Gaspar, Larangeiras e Segredo. Em uma ótic a
mais espec ífic a, passa-se a cons iderar o atual grau de preservaç ão das Áreas de
Proteção Permanente – APPs, as áreas de fragilidade geotéc nica e os trechos de
várzeas .
O território propos to para a UC Ma ta do Limoeiro abriga 322,27 ha de Áreas de
Preservaç ão Permanentes – APPs, relativas às nascentes e de margens de c ursos
d’água. Salienta -s e que, para ess a avaliação foram cons ideradas áreas dentro de
um raio de 50 metros a partir dos pontos de nascentes e uma faixa de 30 metros em
c ada margem dos curs os d’água.
Do total das APPs, 86% estão bem protegidos, uma vez que s ituam-s e em áreas
c om cobertura vegetal nativa. Deve-se ress altar que o restante enc ontram-s e
rec obertos pastagens, que poderão ser alvos de futuros projetos de regeneraç ão da
vegetaç ão nativa, a partir da criaç ão da refe rida UC, dada a re le vânc ia desses
loc ais.
Em c ontinuidade a essa proteção, têm-se os efeitos gerados pelos sis temas de
várzeas . Por serem áreas formadas em função das particularidades litoestruturais ,
geom orfológic as e pedológicas da região inc luindo os processos de sedimentação
rec ente por meio de inundações periódic as dos curs os d’água, ess es s istemas
apres entam uma relevante funcionalidade tanto como reguladores da dinâm ic a
híd ric a quanto de sedimentos . No primeiro c as o, cita-se o papel desses ambientes
c omo amortecedores de cheias e reservaç ão de água durante os períodos
c huvos os , bem como a manutenç ão de am bientes úm idos nos períodos de maiores
s ecas. Ass oc iado com essa regulação nas descargas hídric as , ocorrem os
process os de controle nos sedimentos . Durante as inundaç ões ocorre um
inc remento na sedimentação dos sólidos c arreados a esses ambientes, c om a
c ons equente retenção e inc orporação de relevante parcela desse material.
Outro aspec to importante a ser citado no tocante aos serviços am bientais conferidos
pela área proposta para a UC Mata do Limoeiro relativo à proteção das drenagens
das microbac ias , se refere ao fato de que mesmo nos pontos que atualmente
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ocorrem feições eros ivas, um a relevante parc ela das áreas ao seu entorno
encontram-se cobertas por vegetação nativa.
Neste c ontexto, deve-s e ainda mencionar que apesar de poucos foc os erosivos, a
área da UC Mata do Limoeiro é caracteriz ada por sua topografia ac identada, c om
declividades ac entuadas onde são c omuns afloramentos rochosos, além de
encostas com alto potencial para surgim ento de proc essos eros ivos e movimentos
de mass a quanto desprovidos de vegetaç ão. Des tacam-se paredões de
metaconglomerados que formam o cânion do córrego do Macuc o nos trec hos
encachoeirados, alinhamentos de c ris tas quartzític as na alta vertente da s erra do
Buiú (c abeceira do c órrego Limoeiro), quebra de rele vo evidenciando c ris tas
quartzíticas (comunidade Cedro) e lajedões dis pers os de quartzitos finos e
metabásicas. Ess es terrenos não poss uem aptidão agrícola e des ta forma, são
naturalmente rec obertos por vegetação original. Nota-se, portanto , que grande parte
dess e contexto fís ic o encontra-se preservado, refo rç ando ainda mais seu c aráter
funcional, conforme a abordagem aqui apresentada.
Verifica-s e, portanto, a express iva rele vânc ia do território propos to para a UC Mata
do Limoeiro no toc ante a sua func ionalidade para os Serviços Ambientais relatados .
Entende-se que a partir da criaç ão da referida UC, a pequena parcela de áreas
alteradas, c om potencial para ess a função, poderão s er alvos de futuros projetos de
regeneraç ão da vegetação nativa, dada a rele vânc ia desses loc ais
4.2

MEIO BIÓTICO

Como já relatado, a área objeto des te es tudo está s ituada no Quadrilátero Ferrífero,
ins erida fitogeografic amente em uma região de transição (ec ótono) de dois biom as:
a Mata Atlântica e o Cerrado. Ess a região, localizada no extremo sul da Cadeia do
Es pinhaç o caracteriza-s e por elevada biod ivers idade, decorrente da grande
diversidade geológica e topográfic a da região, que o coloc a como área de
“importância biológica extrema” e área prioritária para a cons ervação da
biodiversidade no es tado de Minas Gerais de acordo com Drummond et al. (2005).
Ness e sentido, o Quadrilátero Ferrífe ro está ins erido na Res erva da Bios fera da
Cadeia do Espinhaço, reconhec ida pela UNESCO em 2005, que abrange 53
municípios, incluindo o m unic ípio de Itab ira. A biota do Quadrilátero Ferrífero é ric a
em espéc ies comuns na Mata Atlân tic a e no Cerrado, es pécies endêmic as des tes
dois biomas e es péc ies ameaçadas, no Estado e no Bras il.
A Mata Atlântica e o Cerrado são os dois hots pots do Bras il, ou seja, áreas de
extrema riquez a biológic a, alto grau de endemism os e grande ameaç a
(MITTERME IER et al., 2005). São os únic os hotspots indic ados no território
brasileiro dos 34 exis tentes no planeta. Juntos s omam mais de 4.000 espéc ies
endêmicas da flora, apesar de atualmente ocuparem apenas 25% de s ua área
original (C ÂMARA & MURTA, 2007).
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Ness e contexto, entende-se perfeitamente, que a região de inserç ão da área
proposta para a UC Mata do L im oeiro, por apresentar um mos aico de formaç ões
vegetais nativas pertencentes ao Cerrado e à Mata Atlân tic a, e por es tar inserida em
região de elevada riquez a biológica, com o descrito acima, fornece inúmeros
ambientes e nic hos ecológic os c om condições de abrigar grande diversidade de
espécies da biota associada a ess es dois biomas.
A maioria das espéc ies registradas para a região de inserç ão da área proposta para
a UC Ma ta do Limoeiro (cerc a de 639 es pécies ou morfoespécies registradas )
apres enta ampla dis tribuiç ão geográfica, ocorrendo em mais de um es tado e/ou
mais de um bioma. Desse total 41 es pécies , 6,42% demandam aç ões
c ons ervacionistas, por representam endemismos do Bras il e dos biomas Mata
Atlântic a e Cerrado ou por es tarem enquadradas em c ategorias de ameaça no
estado (DRUMMOND et al., 2008), no Brasil (MACHADO et al., 2008) e no m undo
(IUCN, 2008). Salien ta-se também o regis tro de uma espéc ie de anfíbio ainda não
desc rita pela c iência, Physalaemus sp. nov. (aff. olfers i), s endo portanto, uma
prová ve l espécie nova para a ciência.
Os dados obtidos em c ampo revelam uma biota rica e diversa, na qual es tão
representadas a maioria das es pécies relatadas para a região de ins erção da área
proposta para a UC Mata do Limoeiro. Ainda assim, é importante ress altar, que ess a
área apresenta características que favorec em a ocorrência de um elevado número
de es péc ies , s uperior ao que foi registrado durante as c am panhas realiz adas, o que
c orrobora os dados s ec undários disponíveis para sua região de inserç ão.
Dentre ess as caracterís tic as destac am-s e o bom estado de cons ervação da
c obertura vegetal nativa e dos c ursos d’água e a baixa presenç a humana em pontos
no interior da área estudada, além da signific ativa c onec tividade entre os ambientes
de vegetação natural, especialmente os flores tais.
Ness a ótica, verific a-se pela c arac teriz aç ão da es trutura da paisagem, apres entada
anteriormente, o entend imento sobre a raridade dos ecoss istemas a s erem
preservados na área propos ta para a UC Mata do Limoeiro. Os resultados da
análise geral da re ferida paisagem, cons iderando-se a área propriamente dita e um
raio de 10 km do seu entorno, mos tram que do total da área florestal enc ontrada
nesta região, 18.383,48 ha, s erá pres ervado por ess a futura Unidade de
Cons ervação 1.550,20ha, ou seja 8,43%. Com relação às formações campestres ,
do total da área de ocorrência des ta classe na paisagem, ou seja 7.759,36ha, serão
preservados na futura UC 515,18 ha, que repres entam 6,63%.
Mu ito embora a raridade dos ecoss is temas a s erem preservados não res ida em
s ua proporç ão em relação aqueles existentes na pais agem, deve-s e atentar para o
fato de que na área da futura UC s erá pres ervado um fragmento flores tal de área de
1.529,20ha, s endo que na paisagem do entorno, somente uma manc ha de floresta
apres entou área s uperior a 1.000ha (fragmento de 12.775,44 ha). Is to s iginifica que
na área pretendida s erá preservado um fragmento c ontínuo de flo resta, de tamanho
raro em toda a paisagem, representando apenas 0,29% dos fragmentos com esta
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c arac terís tic a. Além disso, esse fragmento flores tal a s er preservado na área da
futura UC, é parte integrante do grande fragmento.
No c as o dos c ampos o fragm ento maior a ser pres ervado apres enta área de
121,00ha, s endo que na pais agem geral apenas 8 fragmentos apres entaram área
s uperior a 100ha, deste modo este fragmento representa 5,83% dos fragmentos da
paisagem.
No tocante ao potenc ial de sustentabilidade dos fragmentos ao longo do tempo
s alienta-s e que, apesar de que o padrão de forma res ultante para os fragmentos
s eja indic ativo de uma tendênc ia a interaç ão ativa dess es ambientes c om a matriz
c ircundante, portanto, mais s ujeitos às ações do efeito de borda, as características
do tamanho dos fragmentos na área considerada podem c ompensar essa forma.
Iss o ocorre princ ipalmente com no fragmento flores tal de m aior tam anho, de
1.529,20ha.
Ness e contexto, salienta-se os res ultados relativos à anális e sobre área nuclear, que
s ão indicadores de relevan tes graus de proteç ão desses fragmentos . No c as o das
flores tas pres entes na área em foco, 92,73% da s ua área total apres enta área
nuclear. No toc ante aos c am pos , a percentagem de área nuclear foi de 78,44%.
Portanto, entende-se que o tamanho efetivo de áreas flores tais e cam pestres a
s erem pres ervadas, em maiores condiç ões de sustentabilidade , correspondem a,
res pectivamente, 1 .437,60ha e 393,76ha, to taliz ando 1.831,36 ha, ou seja 87,31%.
A anális e das condiç ões de is olam ento e tipo de viz inhanç a dos fragm entos mostrou
que a oc orrênc ia de ambientes similares e mais porosos ao fluxo de espéc ies,
c ons iderando os fragmentos flores tais e campestres no entorno da área indica boas
c ondições para a troc a genética.
Quanto aos atributos florísticos, s alienta-se que a anális e detalhada dos ambientes,
permitiu des tacar a presenç a de dois ambientes ocorrentes em c ondições fís ic as de
relevância: as matas de candeia, distribuídas em fragmentos de afloramentos
roc hosos e os ambientes úmidos, componentes das formaç ões aluviais.
As florestas apres entaram a maior complexidade estrutural da área, em termos de
porte da vegetação, que atinge 20m, e pres ença de estratific aç ão. O índice de
diversidade foi alto para as es pécies arbóreas flores tais, de 3,885 nats/ind, indicador
de boas c ondiç ões de suporte à fauna. Foram observadas 3 (três) espéc ies
ameaçadas de extinção: Dalbergia nigra (jacarandá-caviúna); Melanox ylon brauna
(braúna) e Dicksonia sello wiana (s amabaiuçu). Além destas, foram registradas 9
(nove) espéc ies de importância econômico-ecológica: Aechm ea bromeliifolia
(bromélia); Astronium grav eolens (gonçalo-alves); Aspidosperma parvifolium
(guatambu); Cariniana legalis (jequitibá); Erem anthus erythropappus (c andeia);
Epiphyllum s p. (cactác ea); Lecythis lurida (sapucaiú); Plathymenia foliolos a
(vinhático) e Tabebuia chrysothrica (ipê-amarelo).
Cons iderando-se os aspec tos avaliados, as condiç ões atuais que podem s e tornar
elementos comprometedores da integridade ambiental dess a área se reportam
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basic amente a presenç a de pequenas áreas de pas tagem e es tradas. As pas tagens,
apes ar de ocuparem pequena área na pais agem, apres entam certa regularidade de
dis tribuição na paisagem, apres entando-se dis pers as , o que indica que c onstituem
uma viz inhanç a frequente aos fragmentos de floresta e campo. Os núcleos urbanos
de oc orrênc ia no entorno são pequenos, apres entando dis tânc ia aproximada à área
de 2,5 km , o que pode s ugerir que poss íveis impac tos em relação ao fluxo, dar-seão em pequena escala.
Portanto, o estabelec imento da UC em análise res ultará no controle des sas
c ondicionantes.
4.3

MEIO SOCIOECONOM ICO E CULTURAL

Em termos socioeconômicos a princ ipal relevância da área proposta para a UC Mata
do Limoeiro c onsis te no seu elevado potencial de inc remento ao turis mo e geração
de c onhec imento para a região, tendo em vis ta a sua funcionalidade pela
manutenç ão de recursos naturais e his tóric os como fonte de inc remento à educ aç ão,
c ultura, ao lazer e turismo. Como vis to no diagnóstico, atualmente ve rifica-s e um
c resc ente aumento na ins talaç ão de atividades ligadas ao turismo na região de
Ipoema, c omo por exemplo o relevante número de pousadas atualmente pres entes
na região.
A própria perc epção geral dos chamados “informantes-c haves” é favorável à criação
dess a UC, por entenderem que ass im s erá pres ervada uma importante riquez a
natural da região. Entende-se a partir dessa percepç ão geral, que é bem marcante a
noção da c omunidade local sobre benefíc ios que poderão advir c om a futura UC.
Ness e sentido, salienta-se a preservação de importante área ins erida na hístória
loc al e a possibilidade de geraç ão de riquez as pelo fomento ao turis mo, lazer,
educ aç ão e cultura, na região de inserç ão da futura UC Mata do limoeiro .
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6.

EQUIPE TÉCNICA

A composição da Equipe Técnica responsável pela e laboração des te Estudo
Técnico é apres entada a seguir.
EQUIP E DELPHI
NOME

PROFISSÃO

ATIV IDADE

José Ricardo Machado de
Carvalho

Eng° Ag rônomo

Coord en ação Geral

Edua rdo Christó faro de Andrade

Eng° Ag rônomo

Coordenado r do Meio Físico

Sá vio José Martins Oliveira

Biólog o

Coorden ador do Meio Biótico

Alfredo Bas tos de Paula

Sociólogo

Cristian e Casta ñeda

Geóloga

Cristian e Marqu es Botel ho

Geó gra fa

Carolina de Bessa Reis

Biólog a

Thiago Oli veira e Almeida

Biólog o

Meio Biótico - Avi fauna

Renata Mageste da Sil va

Biólog a

Meio Biótico - Avi fauna

An a P aula Go tschalg Du arte
Silva

Biólog a

Meio Bió tico Masto fa una/Qui róp teros

Felipe Sá Forte Leite

Biólog o

Meio Biótico - Herpe tofa una

Leandro d e Oli veira Drummond

Biólog o

Meio Biótico - Herpe tofa una

Gabriel Alkmim Perei ra

Biólog o

Meio Biótico - Ictio fauna

Henriq ue Prapro cki

Biólog o

Meio Biótico - Entom ofaun a

Giselle Marti ns L ouren ço

Biólog a

Meio Biótico - Entom ofaun a

Diogo Fran ça Dias Bráulio Santos
Júnio r

Biólog o

Meio Biótico - Entom ofaun a

Marise Barrei ros Horta

Biólog a

An álise da Paisagem e Fl ora

Mariângela d e Almeida Ciodaro

Biólog a

Meio Biótico

Wilson Horta Fil ho
Geraldo Gabriel d a Sil va
Ivan An dison Cordei ro

Au xiliar de
campo
Au xiliar de
campo
Au xiliar de
campo

Coordenação d o Meio
Socioeconômico e Cultural
Meio Físico - Geol ogia e
Recu rsos Mi nerais
Meio Físico - Geomorfol ogi a,
Clima, Hidro grafi a e Solos
Meio Bió tico - Masto fauna
(nã o voadores)

N° DO
REGIS TRO
CREA - MG
20.08 0/D
CREA-MG
59.11 8/D
CRBio
8.598/4-D
CREA - MG
61.70 0/D
CREA - MG
103 .471/D
CRBio
44 .55 7/04 -D
CRBio
62270/04-P
CRBio
44 .19 0/04 -D
CRBio
30 .94 5/04 -D
CRBio
44 .10 5/04 -D
CRBio
49 .78 8/04 -D
CRBio
37256/04-D
CRBio
16.1 04/04-D
CRBio
57.6 96 /04D
CRBio
62.7 75/04-P
CRBio
37 .84 1/04 -D
CRBio
70 .49 2/04 -P

Meio Bió tico - Flora

-

Meio Biótico

-

Meio Biótico

-
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co nti nua ção
EQUIP E DELPHI
NOME

PROFISSÃO

ATIV IDADE

N° DO
REGIS TRO

Marcelo Be rn ardes Almeid a

Sociól og

-

Karin a Maria Ab reu Cursin o

Socióloga

Carla Ara újo Simões

Geó gra fa

Lucian a Eler Fran ça

Eng. Am bien tal

Meio So cioeconôm ico e
Cultu ral
Meio So cioeconôm ico e
Cultu ral
Coordenação d o
Geo processamento ,
Prog ramação Visual e
Desenhos
Geoprocessamento

Márcio L uis Pinheiro Rabel o
Thiag o Vieira da Sil va Matos

Projetista
Projetista

Desenhos
Desenhos

Magali L op es

Secre tária /
Digitadora

-

Formatação do do cumento

-

-
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ANEXO 1
ROTEIRO DE ENTREVISTA
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ROTEIRO DE ENT REVISTA- N° 1 PROPRIETÁRIOS RURAIS

PROJETO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATA DO LIMOEIRO
1-Identificação do Proprietário
1.1-Nome do Proprietário _______________________________________________
Nome do entrevistado ___________________________________________________
1.2-Residência Permanente do Proprietário(endereço completo)

1.3-Grau de instrução: ____________Idade: ____________ Estado civil: __________
2-Identificação da Propriedade
2.1- Nome da Propriedade: ______________________________________________
2.2- Município: ______________ Área Total Declarada(ha) :____________________
2.3- Distância da propriedade à sede do município: ____________________________
2.4- Possui outros imóveis rurais? NÃO _________ SIM _________
Localização:___________________________________________________________
2..5- Esta propriedade é a sua prin cipal fonte de renda? SIM _________ NÂO ______
Qual?________________________________________________________________
2.6- Há quanto tempo possui esta propriedade? _____________________________
2.7- Forma de Aquisição da Propriedade
Compra _______ Herança _________ Compra/herança ________ Outra _____
2.8-- Situação Jurídica do imóvel
_____Escritura pública com registro
_____ Escritura pública sem registro
_____Contrato de compra e venda

______ Em processo de inventário
_______ T ítulo de Posse

3-População Residente
3.1- N° de famílias do proprietário: ____________N° total de pessoas:_____________
3.2- N° de famílias de empregados: _______________ N° total de pessoas:_________
3.3- N°de famílias de meeiros/parceiros: ___________ N° total de pessoas:________
3.4- Outras famílias s/ vínculo : ___________________ N° total de pessoas: ________
3.5- Empregados solteiros: ______________________________________________
3.6- Qual(is) o(s) núcleo(s) de referência dos resid entes para o acesso aos serviços de
saúde, educação, comércio , etc.
_____________________________________________________________________
4-Relações de Trabalho
4.1- Mão de obra familiar : _______________pessoas
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4.2- N° de trabalhadores permanentes: ____________pessoas
4.3- Parceiros agrícolas : ________________ pessoas
5-Uso da Terra e Exploração Produ tiva
5.1- Qual a principal atividade da propriedade?
Agricultura __________ Agricultura/Pecuária ________ Pecuária de leite ________
Pecuária de Corte _____Reserva de pasto _____ S/ exploração _____ Outras _____
5.2- Quadro de Utilização das Terras ( Distribuição da Área Total )
Utilização das Terras

Área(ha)

Pastagem Natural
Pastagem Artificial
Lavouras
Matas e Capoeiras
Reflorestadas
Terras improdutivas
Outros usos
TOT AL
5.3- O imóvel possui Reserva Legal? _________ NÂO ________ SIM
Averbada: __________ SIM __________ NÂO
5.4- Plantel Pecuário
Especificação

N° de Cabeças

Finalidade

Bovinos
Suínos
Equinos e muares
Aves
Outros
5.5- Produção Agrícola
Culturas

Área(ha)

Produção(t)
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6- Benfeitorias
Benfeitorias
Casa sede
Casa de colono
Chiqueiro
Galinheiro
Paiol
Depósito
Galpão
Curral
Casa de tirar leite

Número

7- Informações sobre a Área Afetada
7.1- O Sr tem conhecimento sobre a possibilidade de formação de uma Unidade de
Conservação neste local?
_______NÂO ______SIM
7.2- Se sim, como o Sr. ficou sabendo?
_____________________________________________________________________
7.3- Se possível, verificar com o proprietário quais os usos praticados na área prevista para
a UC
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.3.1 Identificar áreas de turismo e lazer utilizadas pela população local na região:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.4-Quais as alterações produtivas verificadas na propriedade pela redução da área
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.5- O sr. acha que a formação da UC pode provocar alguma interferência na rotina do
estabelecimento (cotidiano dos residentes, rebanho, etc.). Se sim, citar as interferências.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.6- Como o sr. avalia a possibilidade de formação de uma Unidade de Conservação nessa
região?
Pontos positivos ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pontos Negativos

OBSERVAÇÕES GERAIS:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO 2
LISTA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGIONAL E DA ÁREA PROPOSTA PARA A
UC MATA DO L IMOEIRO
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TABELA 1
LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO E DA REGIÃO
Dados Primários

FAMÍLIA/Espécie¹

Nome Popular

Tipo de
Registro

Categorias de Ameaça

Pontos de
Dados
Hábitat Preferência
Amostragem Secundários InternaPreferencial Alimentar
T 1 T 2 T 3 T4
Nacional Estadual
Aleatória
cional
(P 1 a P10)

Status

TINAMIDAE
Tinamus solitarius

macuco

-

Crypturellus obsoletus

inhambuguaçu

Vo

Crypturellus parvirostris

inhambu-chororó

Vo

Crypturellus tataupa

inhambu-chintã

Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa

B

F

ONI

CIN,R, M A

B

F

GRA

CIN,R

A,B

C

GRA

CIN,R

-

A,B

F

GRA

CIN,R

perdiz

-

A

C

GRA

CIN,R

codorna-amarela

-

A

C

ONI

CIN,R

Dendrocygna viduata

irerê

-

A,B

A

ONI

CIN,R

Dendrocygna autumnalis

asa-branca

-

B

A

ONI

CIN,R

Cairina moschata

pato-do-mato

-

B

A

ONI

CIN,R

Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

-

A,B

A

ONI

CIN,R

Netta erythrophthalma

paturi-preta

-

B

A

ONI

CIN,R

CRACIDAE
Penelope superciliaris

jacupem ba

-

A,B

C

FRU

CIN,R

Penelope obscura

jacuaçu

-

B

G

FRU

CIN,R

Penelope sp.

-

Vo

-

-

-

Crax blumenbachii

mutum -de-bico-vermelho

-

B

F

FRU

CIN,R, M A

Tachybaptus dominicus

mergulhão-pequeno

-

A,B

A

ONI

R

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

-

B

A

ONI

R

biguá

-

A,B

A

CAR

R

x

x

x
x

NT

EM

ANATIDAE

x

x
EM

CR

AM

PODICIPEDIDAE

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
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TABELA 1
LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO E DA REGIÃO
Continuação
ANHINGIDAE
Anhinga anhinga

biguatinga

-

B

A

CAR

R

ARDEIDAE
Tigrisoma lineatum

socó-boi

-

A

A

CAR

R

Nycticorax nycticorax

savacu

-

A,B

A

CAR

R

Butorides striata

socozinho

-

A,B

A

CAR

R

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

-

B

C

INV

R

Ardea cocoi

garça-m oura

-

A,B

A

CAR

R

Ardea alba

garça-branca-grande

-

A,B

A

CAR

R

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

-

A,B

A

CAR

R

Pilherodius pileatus

garça-real

Vi

A

A

CAR

R

Egretta thula

garça-branca-pequena

-

A,B

A

CAR

R

CICONIIDAE
Ciconia maguari

maguari

-

A

A

ONI

R

CATHARTIDAE
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

Vi

A,B

G

CAR

R

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-am arela

-

B

C

CAR

R, MA

Coragyp s atratus

urubu-de-cabeça-preta

Vi

A,B

G

CAR

R

Sarcoramphus papa

urubu-rei

-

A,B

G

CAR

R

Pandion haliaetus

águia-pescado ra

-

B

G

CAR

VN

ACCIPITRIDAE
Leptodon cayanensis

gavião-de-cabeça-cinza

-

B

F

ONI

R

Elanoides forficatus

gavião-tesoura

-

A

F

ONI

R

Elanus leucurus

gavião-peneira

-

A

C

ONI

R

Accipiter bicolor

gavião-bombachinha-grande

-

A

F

CAR

R

Geranospiza caerulescens

gavião-pernilongo

Vi

A,B

G

ONI

R

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

Vi

x

A

C

CAR

R

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

Vo

x x

A,B

G

ONI

R

x

x
x x

PANDIONIDAE

x
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TABELA 1
LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO E DA REGIÃO

Continuação
Buteo albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

Vi

x

A,B

C

ONI

R

Buteo melanoleucus

águia-chilena

-

A

C

CAR

R

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

Vi, Vo

x

F

CAR

R

FALCONIDAE
Caracara plancus

caracará

Vi

x

A,B

C

ONI

R

Milvago chimachima

carrapateiro

Vi, Vo

A,B

C

ONI

R

Herpetothere s cachinnans

acauã

Vo

A,B

BF

CAR

R

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

-

A,B

G

CAR

R

Falco sparverius

quiriquiri

Vi

A,B

C

ONI

R

Falco rufigularis

cauré

-

B

G

CAR

R

Falco femoralis

falcão-de-coleira

Vi

A

C

ONI

R

Aramus guarauna

carão

-

A

A

INV

R

RALLIDAE
Aramides cajanea

saracura-três-potes

-

A

A

ONI

R

Aramides saracura

saracura-do-m ato

-

B

F

ONI

R

Laterallus melanophaius

sanã-parda

-

B

A

INV

R

Porzana albicollis

sanã-carijó

-

A,B

A

ONI

R

Pardirallus maculatus

saracura-carijó

-

A

A

ONI

R

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

-

B

A

ONI

R

Gallinula chloropus

frango-d'água-comum

-

B

A

INV

R

Porphyrio martinica

frango-d'água-azul

-

A,B

A

ONI

R

CARIAMIDAE
Cariama cristata

seriema

Vo

A,B

C

ONI

R

CHARADRIIDAE
Vanellus cayanus

batuíra-de-e sporão

-

B

A

INV

R

Vanellus chil ensis

quero-quero

Vi

A,B

C

ONI

R

pernilongo-de-costa s-brancas

-

B

A

INV

R

x x x
x
x
x

EM

ARAM IDAE

x x

x

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus melanurus
SCOLOPACIDAE
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TABELA 1
LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO E DA REGIÃO

Continuação
Galli nago paraguaiae

narceja

-

A

A

INV

R

Actitis macularius

m açarico-pintado

-

B

A

INV

VN

Tringa melanoleuca

m açarico-grande-de-perna -amarela

-

B

A

INV

VN

Tringa flavipes

m açarico-de-perna-am arela

-

A,B

A

INV

VN

jaçanã

-

A,B

A

INV

R

Sternula superciliaris

trinta-réis-anão

-

B

A

CAR

R

Sterna hirundo

trinta-réis-boreal

-

B

A

CAR

VN

Columbina minuta

rolinha-de-asa-canela

-

A

C

ONI

R

Columbina talpacoti

rolinha-roxa

Vi

A,B

C

ONI

CIN,R

Columbina squammata

fogo-apagou

-

A,B

C

ONI

CIN,R

Columbina picui

rolinha-picui

Vi

B

C

ONI

CIN,R

Claravis pretiosa

pararu-a zul

-

B

BF

ONI

CIN,R

Patagioenas picazuro

pom bão

Vi

A,B

G

ONI

CIN,R

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

Vo

B

F

ONI

CIN,R

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

-

A,B

F

ONI

CIN,R

Leptotila rufaxilla

juriti-gemedeira

-

A,B

F

ONI

CIN,R

Geotrygon montana

pariri

Vo

B

F

ONI

CIN,R

A,B

G

GRA

XER,R

A

C

GRA

XER,R

A,B

BF

GRA

XER,R

A,B

F

FRU

XER,R

A,B

F

GRA

XER,R

A,B

F

ONI

R

A

F

ONI

R

A,B

C

INV

R

JACANIDAE
Jacana ja cana
STERNIDAE

COLUM BIDAE
x
x
x x
x

x

x x

PSITTACIDAE
Aratinga leucophthalma

periquitão-maracanã

Vi, Vo x x x x

Aratinga aurea

periquito-rei

-

Forpus xanthopterygius

tuim

Vi

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

-

Pionus maximiliani

maitaca-verde

Vi, Vo

Piaya cayana

alm a-de-gato

Vo

Coccyzus melacoryphus

papa-lagarta-acanelado

-

Crotophaga ani

anu-preto

Vi

x
x

CUCULIDAE
x

x
x
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TABELA 1
LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DA ÁREA PROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO E DA REGIÃO

Continuação
Guira guira

anu-branco

Vi

Tapera naevia

sa ci

Vo

coruja-da-igreja

Megascops choliba

x

A,B

C

ONI

R

A

C

ONI

R

-

A,B

G

CAR

R

corujinha-do-mato

-

A,B

G

INV

R

Pulsatrix perspicillata

murucututu

-

B

F

CAR

R

Bubo virginianus

jacurutu

-

A

BF

CAR

R

Strix virgata

coruja-do-mato

-

B

F

ONI

R

Glaucidium brasilianum

caburé

Vo

A,B

C

CAR

R

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

Vi

B

C

ONI

R

Asio stygius

mocho-diabo

-

B

G

ONI

R

NYCTIBIIDAE
Nyctibius griseus

mãe-da-lua

-

A,B

G

INV

R

Lurocalis semitorquatus

tuju

-

B

F

INV

R

Chordeiles pusillus

bacurauzinho

-

A

C

INV

R

Nyctidromus albicollis

bacurau

Vo

A,B

BF

INV

R

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

-

B

F

INV

R

Caprimulgus rufus

joão-corta-pau

Vi

A,B

BF

INV

R

Caprimulgus longirostris

bacurau-da-telha

-

A,B

C

INV

R

Caprimulgus maculicaudus

bacurau-de-rabo-m aculado

-

A

C

INV

R

Caprimulgus parvulus

bacurau-chintã

-

A

G

INV

R

Hydropsalis torquata

bacurau-te soura

-

A,B

C

INV

R

APODIDAE
Cypseloides senex

taperuçu-velho

-

A

F

INV

R

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

Vi

A,B

G

INV

R

Chaetura cinereiventris

andorinhão-de-sobre-cinzento

-

B

F

INV

R

Chaetura meridionali s

andorinhão-do-tem poral

-

A,B

C

INV

R

x

TYTONIDAE
Tyto alba
STRIGIDAE

x
x

CAPRIMULGIDAE

x
x

x x

TROCHILIDAE
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Continuação
Glaucis hirsutus

balança-rabo-de-bico-torto

-

B

F

NEC

R

Phaethornis squalidus

rabo-bran co-pequeno

-

B

F

NEC

R

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

Vi

A,B

F

NEC

CIN,R

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

-

A,B

C

NEC

CIN,R

Aphantochroa cirro chloris

beija-fl or-cinza

Vi

NEC

CIN,R, MA

Florisuga fusca

beija-fl or-preto

-

B

BF

NEC

CIN,R, MA

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

-

A

C

NEC

CIN,R

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

-

A

G

NEC

R

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-verm elho

-

A,B

C

NEC

CIN,R

Thalurania furcata

beija-flor-tesoura-verde

-

A,B

F

NEC

R

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-fronte-violeta

Vi

A,B

F

NEC

CIN,R, MA

Thalurania sp.

-

Vi

-

-

R

Hylocharis cyanus

beija-flor-roxo

-

B

G

NEC

R

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

Vi, Vo

A,B

F

NEC

CIN,R

Augastes scutatus

beija-flor-de-gra vata-verde

-

A

C

NEC

R, TM

Heliactin bilophus

chifre-de-ouro

-

A

C

NEC

R

Heliomaster squamosus

bico-reto-de-banda-branca

-

A

G

NEC

CIN,R

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

-

A

BF

NEC

CIN,R

F

ONI

R

x
x

x

B

x
x

NT

TROGONIDAE
Trogon viridis

surucuá-grande-de-barriga-amarela

Vi, Vo x x

x

Trogon surrucura

su rucuá-variado

-

B

F

ONI

R, MA

Megaceryle torquata

martim -pescador-grande

-

A,B

A

CAR

R

Chloroceryle amazona

martim -pescador-verde

-

A,B

A

CAR

R

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

-

A,B

A

CAR

R

MOMOTIDAE
Baryphthengus ruficapillus

juruva-verde

-

B

F

ONI

R

ariram ba-de-cauda-ruiva

Vo

A,B

BF

INV

R

ALCEDINIDAE

GALBULIDAE
Galbula ruficauda

x

x

BUCCONIDAE
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Continuação
Nystalus chacuru

joão-bobo

-

A

G

ONI

R

Malacoptila striata

barbudo-rajado

-

A,B

F

INV

R, MA

Nonnula rubecula

macuru

Vi

B

F

ONI

R

RAMPHASTIDAE
Ramphastos toco

tucanuçu

Vi

A

F

ONI

R

Picumnus cirratus

pica-pau-anão-barrado

Vo

A,B

BF

INV

R

Melanerpes candidus

birro, pica-pau-branco

-

A,B

C

INV

R

Veniliornis passerinus

picapauzinho-anão

-

A,B

C

INV

R

Veniliornis mixtus

pica-pau-chorão

Vi

G

ONI

R

Piculus chrysochloros

pica-pau-dourado-escuro

-

B

F

INV

R

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

Vi

A,B

BF

INV

R

Colaptes campestris

pica-pau-do-cam po

Vo

A,B

C

INV

R

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeça-amarela

-

B

BF

ONI

R

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

-

A,B

F

ONI

R

Campephilus robustus

pica-pau-rei

Vo

F

INV

R

Campephilus melanoleucos

pica-pau-de-topete-vermelho

-

A

BF

ONI

R

Mackenziaena leachii

borralhara-assobiadora

Vo

B

F

ONI

R, MA

Mackenziaena severa

borralhara

-

B

F

INV

R

Taraba majo r

choró-boi

Vi, Vo

A,B

BF

INV

R

Thamnophilus ruficapillus

choca-de-chapéu-verm elho

-

B

C

INV

R

Thamnophilus torquatus

choca-de-asa-vermelha

Vi

F

ONI

R

Thamnophilus pelzelni

choca-do-planalto

-

A

BF

INV

R

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

Vo

A,B

BF

INV

R

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

-

A,B

BF

INV

R

Herpsilochmus atricapillus

chorozinho-de-chapéu-preto

Vo

A,B

F

INV

R

Herpsilochmus rufimarginatus

chorozinho-de-asa-vermelha

-

B

F

FRU

R

Formicivora serrana

formigueiro-da-serra

Vo

B

F

INV

R, MA

Drymophila ochropyga

choquinha-de-dorso-vermelho

Vo

F

INV

R, MA

x
x

PICIDAE
x x x x

x
x
x

x

THAMNOPHILIDAE
x

x
x
x

x x x x
x x x x
x
x

B

NT
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Continuação
Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

Vo

Myrmeciza loricata

formigueiro-assobiador

x x x x

B

F

ONI

R, MA

-

B

F

INV

R, MA

chupa-dente

-

B

BF

INV

R, MA

macuquinho

Vo

BF

INV

R, MA

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

Vo

B

F

INV

R

Dendrocolaptes platyrostris

arapaçu-grande

-

B

F

INV

R

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-rajado

-

B

F

INV

R, MA

Lepidocolaptes angustirostris

arapaçu-de-cerrado

Vo

Lepidocolaptes squamatus

arapaçu-escamado

FURNARIIDAE
Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

-

Furnarius leucopus

casaca-de-couro-amarelo

Vi

x

Furnarius rufus

joão-de-barro

Vi

x

Synallaxis ruficapilla

pichororé

Vo

Synallaxis cinerascens

pi-puí

-

Synallaxis frontalis

petrim

Vo

Synallaxis albescens

uí-pi

-

Synallaxis spixi

joão-teneném

Vo

Synallaxis scutata

estrelinha-preta

Cranioleuca pallida

CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata
RHINOCRYPTIDAE
Eleoscytalopus indigoticus

x x

B

NT

DENDROCOLAPTIDAE
x x

x

x

A

C

INV

R

Vi, Vo x

x

B

F

INV

R, MA

A,B

A

INV

R

G

ONI

R

A,B

C

INV

R

A,B

F

INV

R, MA

B

F

INV

R

A,B

F

INV

R

A,B

C

INV

R

A,B

BF

INV

R

-

B

G

INV

R

arredio-pálido

-

B

BF

INV

R

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

Vo

A,B

A

INV

R

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

Vo

A,B

C

INV

R

Phacellodomus ruber

graveteiro

-

A,B

BF

ONI

R

Phacellodomus erythrophthalmus

joão-botina-da-mata

Vi

B

BF

INV

R

Anumbius annu mbi

cochicho

-

A

C

INV

R

Syndactyla rufosuperciliata

trepador-quiete

Vo

B

F

INV

R

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

Vi

B

F

INV

R

x
x

x

x x x x

x
x x
x
x x
x
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Continuação
Automolus leucophthalmus

barranqueiro-de-olho-b ranco

Vo

Hylocryptus rectirostris

fura-barreira

Vi, Vo

Lochmias nematura

joão-porca

Vo

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

Vi

Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeça-cinza

-

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

Vo

Corythopis delalandi

estalador

Hemitriccus nidipendulus

x

B

F

INV

R, MA

x x

A

BF

INV

R, CE

x

A,B

BF

INV

R

x

B

F

INV

R

B

F

ONI

R, MA

x

A,B

F

INV

R

Vo

x

B

F

INV

R

tachuri-campainha

Vo

x

B

F

INV

R, MA

Hemitriccus margaritaceiventer

sebinho-de-olho-de-ouro

-

A

C

ONI

R

Myiornis auricularis

miudinho

-

B

BF

INV

R, MA

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

Vo

x

x x

B

F

INV

R

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

Vo

x x x x

B

F

INV

R, MA

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

Vi

A

G

INV

R

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

Vo

x x x x

A,B

BF

INV

R

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

Vi, Vo

x x

B

F

INV

R

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

-

A,B

G

INV

R

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-am arela

Vo

A,B

BF

ONI

R

Elaenia spectabilis

guaracava-grande

-

A

BF

ONI

R

Elaenia parvirostris

guaracava-de-bico-curto

-

A,B

G

ONI

R

Elaenia mesoleuca

tuque

-

A,B

BF

FRU

R

Elaenia cristata

guaracava-de-topete-uniforme

-

A

G

ONI

R

Elaenia chiriquensis

chibum

-

A

BF

ONI

R

Elaenia obscura

tucão

-

A,B

BF

FRU

R

Camptostoma obsoletum

risadinha

Vo

A,B

BF

ONI

R

Suiriri suiriri

suiriri-cinzento

-

A

C

INV

R

Serpophaga subcristata

alegrinho

-

B

C

INV

R

Phaeomyias murina

bagageiro

Vo

x

A,B

F

INV

R

Capsiempis flaveola

m arianinha-am arela

Vo

x

B

BF

INV

R

Euscarth mus meloryphus

barulhento

Vo

x

B

C

INV

R

x

TYRANNIDAE

x

x

x x x

x x x x

x
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Continuação
Phylloscartes ventralis

borboletinha-do-mato

-

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

Tolmomyias flaviventris

bico-chato-amarelo

Platyrinchus mystaceus

patinho

Myiophobus fasciatus

filipe

Vi

Myiobius barbatus

assanhadinho

-

Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

Vi

Lathrotriccus euleri

enferrujado

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

-

Knipolegus lophotes

maria-preta-de-penacho

Vi

Knipolegus nigerrimus

maria-preta-de-garganta-vermelha

-

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno

Vi

Xolmis cinereus

prim avera

-

Xolmis velatus

noivinha-branca

Vi

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

Vi

Muscipipra vetula

tesoura-cinzenta

Vi

Fluvicola nengeta

avadeira-mascarada

Vi

Arundinicola leucocephala

freirinha

-

Colonia colonus

viuvinha

Vi

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

Vi

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

Myiozetetes cayanensis

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penacho-vermelho

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

Myiodynastes maculatus

Vi, Vo x x x x
Vo

B

F

ONI

R

A,B

F

ONI

R

BF

ONI

R

B

F

INV

R

A,B

C

ONI

R

B

F

INV

R

A,B

G

INV

R

A,B

F

INV

R

A

F

INV

R

A,B

C

INV

R

INV

R, MA

x

Vi, Vo x x x
x
x

Vi, Vo x x

x
x

A,B
x

A,B

BF

INV

R

A

C

INV

R

A,B

C

INV

R

A,B

G

INV

R

B

BF

INV

R

A,B

A

INV

R

A,B

A

INV

R

B

F

INV

R

A,B

C

INV

R

-

B

F

INV

R

-

B

BF

ONI

R

x

A,B

BF

ONI

R

Vi

x

A,B

G

ONI

R

bem-te-vi-rajado

Vo

x x

A,B

F

ONI

R

Megarynchus pitangua

neinei

Vo

x

A,B

F

ONI

R

Empidonomus varius

peitica

Vi, Vo

x x

A

BF

ONI

R

Griseotyrannus aurantioatrocristatus

peitica-de-chapéu-preto

-

A

G

INV

R

Tyrannus albogularis

suiriri-de-ga rganta-branca

-

A,B

G

INV

R

Tyrannus melancholicus

suiriri

Vi

A,B

F

INV

R

x
x
x
x
x
x

Vi, Vo x x

x

x x
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Continuação
Tyrannus savana

tesourinha

Vi

Sirystes sibilator

gritador

Casiornis rufus

x

A,B

C

INV

R

-

B

F

INV

R

caneleiro

-

A,B

G

INV

R

Myiarchus swainsoni

irré

Vo

x x x

A,B

F

ONI

R

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

Vi, Vo

x x

A,B

BF

ONI

R

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

Vi

A,B

F

ONI

R

pavó

Vo

F

FRU

R, MA

Neopelma pallescens

fruxu-do-cerradão

-

B

F

INV

R

Neopelma aurifrons

fruxu-baiano

-

B

F

ONI

R, MA

Il icura militaris

tangarazinho

Vo

x x x

B

F

ONI

R, MA

Manacus manacus

rendeira

Vi

x

B

F

ONI

R

Antilophia galeata

soldadinho

-

A

G

ONI

R, CE

Chiroxiphia caudata

tangará

Vo

B

F

FRU

R, MA

TITYRIDAE
Schiffornis virescens

flautim

-

B

F

ONI

R, MA

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

-

A,B

G

INV

R

Pachyramphus castaneus

caneleiro

-

B

F

INV

R

Pachyramphus polychopterus

caneleiro-preto

-

A,B

BF

INV

R

Pachyramphus validus

caneleiro-de-chapéu-preto

-

B

BF

ONI

R

Cyclarhis guja nensis

pitiguari

Vo

x x x x

A,B

BF

ONI

R

Vireo olivaceus

juruviara

Vo

x x

B

F

INV

R

Hylophilus poicilo tis

verdinho-coroado

-

A

F

INV

R

Hylophilus amaurocephalus

vite-vite-de-olho-cinza

Vo

B

F

INV

R, MA

gralha-do-campo

Vo

A,B

C

ONI

R, CE

andorinha-pequena-de-casa

Vi

A,B

C

INV

R

x

COTINGIDAE
Pyroderus scutatus

x

B

NT

PIPRIDAE

x

x

VU

VIREONIDAE

x x x x

CORVIDAE
Cyanocorax cristatellus

x

HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca

x
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Continuação
Alopocheli don fucata

andorinha-morena

-

A

C

INV

R

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

Vi

A,B

C

INV

R

Progne tapera

andorinha-do-cam po

Vi

A,B

C

INV

R

Progne chalybea

andorinha-dom éstica-grande

-

B

C

INV

R

Tachycineta albiventer

andorinha-do-rio

-

B

A

INV

R

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

-

A,B

C

INV

R

corruíra

Vi, Vo

A,B

BF

INV

R

Turdus flavipes

sabiá-una

-

B

F

ONI

XER,R

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Vi, Vo x

x

A,B

F

ONI

XER,R

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

Vi, Vo x x

x

A,B

BF

ONI

XER,R

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

Vi

x

A,B

BF

ONI

XER,R

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

-

B

F

FRU

XER,R

Turdus albicollis

sabiá-coleira

Vo

B

F

ONI

XER,R

MIMIDAE
Mimus saturninus

sabiá-do-cam po

Vi

A,B

C

ONI

R

caminheiro-zum bidor

-

A,B

G

INV

R

cambacica

Vo

x

x x

A,B

F

NEC

R

Saltator similis

trinca-ferro-verdadeiro

Vo

x x x x

A,B

BF

FRU

XER,R

Saltatricula atricollis

bico-de-pimenta

Vi

A,B

C

GRA

XER,R, CE

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

-

A,B

C

ONI

XER,R

Cissopis leverianus

tietinga

Vi

B

F

ONI

XER,R

Neothraupis fasciata

cigarra-do-campo

-

A

F

ONI

XER,R

Nemo sia pileata

saíra-de-chapéu-preto

Vi, Vo

A,B

F

ONI

XER,R

Thlypopsis sordida

saí-canário

-

A,B

F

ONI

XER,R

Cypsnagra hirundinacea

bandoleta

-

A

C

INV

R

x x x
x

TROGLODYTIDAE
Troglodytes musculus

x x

TURDIDAE

x
x

MOTACILLIDAE
Anthus lutescens
COEREBIDAE
Coereba flaveola
THRAUPIDAE
x
x
x
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Continuação
Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

Vi

x

B

F

INV

XER,R

Eucometis penicillata

pipira-da-taoca

-

A

G

ONI

R

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

Vi

B

BF

ONI

XER,R, MA

Thraupis sayaca

sanhaçu-cinzento

Vi, Vo

A,B

C

FRU

XER,R

Thraupis ornata

sanhaçu-de-encontro-amarelo

-

B

BF

FRU

XER,R, MA

Thraupis palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

Vi

A,B

C

ONI

XER,R

Tangara desmaresti

saíra-lagarta

-

B

BF

FRU

XER,R, MA

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

Vi, Vo

x x

B

F

FRU

XER,R, MA

Tangara cayana

saíra-am arela

Vi, Vo

x

x

A,B

F

ONI

XER,R

Tersina viridis

saí-andorinha

Vi, Vo

x

A,B

F

FRU

XER,R

Dacnis cayana

saí-azul

Vi, Vo x x x x

A,B

BF

ONI

XER,R

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

Vi, Vo x x x x

B

F

INV

XER,R, MA

Hemithraupis flavicollis

saíra-galega

-

B

F

ONI

R

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

Vi, Vo

x

A,B

F

INV

XER,R

Zonotrichia capensis

tico-tico

Vi, Vo

x x x

A,B

G

ONI

XER,R

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

Vi, Vo

x x

A,B

C

GRA

XER,R

Porphyrospiza caerulescens

campainha-azul

-

A

C

ONI

R, CE

Sicalis citrina

canário-rasteiro

-

A,B

C

GRA

XER,R

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

Vi

B

C

INV

XER,R

Emberizoides herbicola

canário-do-cam po

-

A,B

C

INV

XER,R

Embernagra platensis

sabiá-do-banhado

-

B

C

GRA

R

Embernagra longicauda

rabo-mole-da-serra

Vi

C

GRA

XER,R

Volatinia jacarina

tiziu

Vi

A,B

C

GRA

XER,R

Sporophila plumbea

patativa

-

A

C

GRA

XER,R

Sporophila collaris

coleiro-do-brejo

-

A

A

GRA

XER,R

Sporophila lineola

bigodinho

-

A,B

C

GRA

XER,R

Sporophila nigricollis

baiano

Vi

A,B

C

GRA

XER,R

Sporophila caerulescens

coleirinho

-

A,B

C

FRU

XER,R

Sporophila albogularis

golinho

-

B

C

GRA

XER,R

x
x x
x

EMBERIZIDAE

x

x
x

x

B

NT

NT
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Continuação
Sporophila leucoptera

chorão

-

A

G

GRA

XER,R

Sporophila bouvreuil

caboclinho

-

A,B

C

GRA

XER,R

Sporophila angolensis

curió

-

B

BF

GRA

XER,R

Arremon taciturnus

tico-tico-de-bico-preto

-

A

BF

ONI

R

Arremon flavirostris

tico-tico-de-bico-amarelo

-

A,B

F

INV

XER,R

Charitospiza eucosma

mineirinho

-

A

C

ONI

R, CE

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

Vi

A,B

F

GRA

XER,R

Paroaria dominicana

cardeal-do-nordeste

-

B

G

ONI

XER,R

Piranga flava

sanhaçu-de-fogo

Vi

A,B

G

FRU

XER,R

Cyanoloxia brissonii

azulão

-

B

BF

ONI

XER,R

Parula pitiayumi

mariquita

-

A

F

ONI

R

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

Vi

x x

A,B

A

GRA

R

Basileuterus culicivorus

pula-pula

x

A,B

F

INV

R

Basileuterus hypoleucus

pula-pula-de-barriga-branca

Vi

x

x

A,B

F

INV

R

Basileuterus flaveolu s

canário-do-m ato

Vo

x x

x

A,B

BF

INV

R

Psarocolius decumanus

japu

-

A,B

F

ONI

XER,R

Cacicus haemorrhous

guaxe

Vi, Vo

BF

FRU

XER,R

Gnorimopsar chopi

graúna

Vi

A,B

C

GRA

XER,R

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

-

A,B

A

GRA

XER,R

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

Vi

x

A

A

ONI

XER,R

Molothrus bonariensis

vira-bosta

Vi

x

A,B

G

ONI

XER,R

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

-

A,B

C

GRA

XER,R

FRINGILLIDAE
Sporagra magellanica

pintassilgo

-

B

G

ONI

XER,R

Euphonia chloroti ca

fim-fim

Vo

A,B

F

FRU

R

Euphonia violacea

gaturam o-verdadeiro

-

A

G

FRU

R

Euphonia cyanocephala

gaturamo-rei

-

B

BF

FRU

R

x x x

CR

NT

CARDINALIDAE
x

PARULIDAE

Vi, Vo x

ICTERIDAE
x
x

x x
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Continuação
PASSERIDAE
Passer domesticus

Pardal

-

B

C

ONI

R

LEGENDA: A sequência taxonômica segue CBRO (2009). Tipo de Registro: VI=visuzalização, VO=vocalização. Dados Primários: T=transecto de observação,
P=ponto de observação. Nível de Ameaça: Internacional, segundo IUCN (2009/2); Nacional, segundo MMA (2008); e Estadual, segundo Drummond et al (2008) .
Categoria de Ameaça: NT=Quase ameaçada; VU=Vulnerável; EM=Em Perigo e CR=Criticamente Ameaçada. Habitat preferencial: A=aquático; F=floresta; BF=
borda de floresta; C= campestre, G=generalista; segundo Sick (2001); Rodrigues et. al. (2005); Faria et. al. (2006) e Sigrist (2006). Preferência Alimentar:
INV=invertebrados, ONI=onívoro, FRU=frugívoro, GRA=granívoro, CAR=carnívoro, NEC=nectarívoro; segundo Motta Junior (1990); Sick (2001); Piratelli e
Pereira (2002) e Telino-Júnior et. al. (2005). S tatus: R=residente (evidências de reprodução no país, segundo CBRO, 2009); MA=espécie endêmica da Mata
Alântica, CE=espécie endêmica de Cerrado, MT= espécie endêmica de topo de morro do sudeste do Brasil; segundo Sick (2001); Rodrigues et. al. (2005); Faria
et. al.(2006), Sigrist (2006) e Vasconcelos e Neto (2007). CIN=espécie de potencial cinegético, XER=espécie de potencial xerimbabo; segundo Sick(2001) e
Sigrist (2006); VN=espécie migratória oriunda do hemisfério norte (CBRO, 2009). Dados Secundários: A=Rodrigues et.al.(2005) e B=Faria et.al.(2006).
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ANEXO 3
LISTA DE ESPÉCIMES DA HERPETOFAUNA COLETADOS
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TABELA 01
NÚM ERO DO CO LETO R DOS ESPÉCIMES DA HERP ETOFAUNA CO LETADOS DE 09 A 15 DE
OUTUBRO DE 2009 NA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO, DISTRITO DE
IPOEMA, MUNICÍPIO DE ITABIRA, MG
Número do Coletor

Es péc ie s

LOD31

Physalaemus cu vieri

LOD32

Physalaemus cu vieri

LOD33

Physala em us sp . Nov. (aff. Ol fersii)

LOD34

Dendropso ph us minu tus

LOD35

Dendrop so ph us decipiens

LOD36

Dendrop so ph us decipiens

LOD37

Dendrop so ph us decipiens

LOD42

Lep to dactyl us fu scu s

LOD43

Lep to da ctyl us mystaci nu s

LOD44

Hypsib oas crepi tan s

LOD45

Dendropso ph us minu tus

LOD46

Dendropso ph us el eg ans

LOD47

Dendropso ph us rub icundul us

LOD48

Dendropso ph us rub icundul us

LOD49

Dendrop so ph us seniculu s

LOD50

Dendrop so ph us seniculu s

LOD51

Dendrop so ph us seniculu s

LOD52

Scinax e urydi ce

LOD53

Scinax e urydi ce

LOD54

Scinax e urydi ce

LOD55

Scina x cf. x-si gn atus

LOD56

Scina x cf. x-si gn atus

LOD57

Scina x fuscovari us

LOD58

Rhinella p omb ali

LOD59

Lepto dei ra annul ata

LOD60

Both ro ps jarara ca

LOD61

Rhinella p omb ali

LOD62

Itap oti hyl a langsdorffii

LOD63

Dendrop so ph us decipiens

LOD64

Dendrop so ph us decipiens

LOD65

Physalaemus cromb iei

LOD66

Physalaemus cromb iei

LOD67

Physalaemus cromb iei

LOD68

Rhinella p omb ali

LOD69

Aplasto di scus cavicola

LOD70

Aplasto di scus cavicola
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TABELA 01
NÚM ERO DO CO LETO R DOS ESPÉCIMES DA HERP ETOFAUNA CO LETADOS DE 09 A 15 DE
OUTUBRO DE 2009 NA ÁREA P ROPOS TA PARA A UC MATA DO LIMOEIRO, DISTRITO DE
IPOEMA, MUNICÍPIO DE ITABIRA, MG
Conti nua çã o
Número do Coletor
Es péc ie s
Número do Cole tor

Espé cie s

LOD71

Proceratop hrys b oiei

LOD72

Physalaemus cromb iei

LOD73

Physalaemus cromb iei

LOD74

Hypsib oas alb opun cta tu s

LOD75

Hypsib oas crepi tan s

LOD76

Hypsib oas crepi tan s

LOD77

Hypsib oas crepi tan s

LOD78

Hypsib oas p olytaeni us

LOD79

Hypsib oas p olytaeni us

LOD80

Scinax cf. similis

LOD81

Hypsib oas alb opun cta tu s

LOD82

Physalaemus cu vieri

LOD83

Hypsib oas lundii

LOD84

Hypsib oas fab er

LOD85

Hypsib oas p olytaeni us

LOD86

Lep todactyl us lab yrinthicu s

LOD87

Hypsib oas fab er

LOD89

Leptodactyl us o cella tus

LOD90

Leptodactyl us furnarius

LOD91

Lep to dactyl us fu scu s

LOD92

Lep todactyl us lab yrinthicu s

LOD93

Dendropso ph us rub icundul us
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ANEXO 4
LICENÇA PARA CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE DE ANIMAIS SILVESTRES
CARTAS DE CONFIRMAÇ ÃO DE TOMBO
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ANEXO 5
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA AVIFAUNA
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FOTO 1: andor inha-s erradora
(Stelgidopter ix r uficollis ).

FOTO 2 : arapaçu- do-cerr ado
(Lepidoc olaptes angustiros tris).

FOTO 3: Transecto 1 de observaç ão da av ifauna.

FOTO 4: Tr ans ecto 2 de observ ação da avifauna.

FOTO 5: Transecto 3 de observaç ão da av ifauna.

FOTO 6: Tr ans ecto 4 de observ ação da avifauna.
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FOTO 7: ar iramba-de-c auda-r uiv a
(Galbula rufic auda).

FOTO 8: bacurau-chintã ( Caprimulgus parvulus).

FOTO 9: gav iã o-c arijó ( Rupornis magnir ostris).

FOTO 10: Metodologia utilizada.

FOTO 11: pica- pau-v erde- barrado
(Colaptes melanochlor os).

FOTO 12: saí- andor in ha ( Tersina v iridis) .

FOTO 13: tes oura- do-brejo (Guber netes yetapa).
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