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1 - APRESENTAÇÃO
A Brandt Meio Ambiente e a Fazenda Santo Antônio apresentam ao Instituto Estadual
de Florestas contribuição técnica com vista à criação das Unidades de Conservação
Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e Parque Estadual de Cerca Grande
nos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo em área de expressiva importância
natural e arqueológica de propriedade da Fazenda Santo Antonio.
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2 - INTRODUÇÃO
O presente relatório constitui levantamento técnico para subsidiar a criação do
Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e do Parque Estadual de Cerca
Grande. A área a ser destinada às futuras Unidades de Conservação está inserida na
Fazenda Santo Antônio, que se situa nos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo
- MG. A figura 2.1 a seguir apresenta a localização da área de estudo, bem como os
acessos à mesma.
Este documento apresenta a descrição das Unidades de Conservação existentes nas
proximidades da área de estudo, no capítulo 3. Já capítulo seguinte aborda os
aspectos legais inerentes à criação destas UCs, bem como sobre a proteção ao
patrimônio espeleológico e arqueológico, uma vez que esta é a variável de maior
destaque para a região.
Objetivando-se a contextualização ambiental da área de estudo, é apresentado, a
seguir, um diagnóstico ambiental contemplando os meios físico, biótico e antrópico.
Salienta-se que o diagnóstico ambiental deste documento consiste na compilação de
informações obtidas a partir de um estudo realizado por equipe multidisciplinar em
trabalho realizado pela Brandt Meio Ambiental nos anos de 2002 e 2003. Portanto,
trata-se de um diagnóstico realizado em detalhes como descrito no Capítulo 5. As
referências bibliográficas que subsidiaram este trabalho são informadas no Capítulo 6
deste documento.
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FIGURA 2.1 - Localização das futuras unidades de conservação Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e Parque
Estadual de Cerca Grande e sua respectiva área de estudo
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3 - DECRIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRÓXIMAS
À ÁREA DE ESTUDO
O presente capítulo vem apresentar uma breve descrição
Conservação que se encontram próximas à área de estudo na
implantação do Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e
de Cerca Grande. A figura 3.1 seguinte apresenta a localização
frente à área de estudo ora determinada.
Este item será desenvolvido pelo Estado.

4
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FIGURA 3.1 - Unidades de Conservação próximas à área de estudo
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4 - ASPECTOS LEGAIS
4.1 - Aspectos legais e normativos referentes ao Processo de
Criação de Unidades de Conservação
As Áreas de Proteção Ambiental são constituídas por áreas públicas e/ou privadas,
tendo como objetivo disciplinar o processo de ocupação das terras e promover a
proteção de recursos abióticos e bióticos dentro de seus limites, de modo a assegurar
o bem-estar das populações humanas que aí vivem, resguardar ou incrementar as
condições ecológicas locais e manter paisagens e atributos culturais relevantes, como
define o art. 1° da Resolução CONAMA n° 10 de 14 de dezembro de 1988.
Estabelece, ainda, em seu art. 2°, que visando atender aos seus objetivos, as APA’s
terão sempre um zoneamento ecológico-econômico e zona de vida silvestre, nas quais
será proibido ou regulado o uso dos sistemas naturais (art. 4°). Ressalta-se que a
CONAMA n° 13, de 06 de dezembro de 1990, determina um raio de proteção (10 km)
para a área circundante às Unidades de Conservação.
Em 18 de junho de 2000, foi promulgada a Lei n° 9.985, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. Preconiza a Lei, no art.
2°, inciso I, que unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção; e define, no inciso XI, uso sustentável como sendo a
exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais
atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
Constitui um dos objetivos do SNUC a proteção das características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e
cultural (art. 4°, inciso VII).
As unidades de conservação integrados do SNUC dividem-se em dois grupos, com
características específicas: Unidade de Proteção Integral e Unidade de Uso
Sustentável, sendo o objetivo básico desta compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais (art. 7° e § 2°). A Área de
Proteção Ambiental se insere no grupo das Unidades de Uso Sustentável, conforme
art. 14, inciso I, da Lei do SNUC. O artigo 15 da referida Lei vem ratificar o conceito já
determinado anteriormente. Dispõe, ainda, o § 2º do mesmo artigo que respeitados os
limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização
de uma propriedade privada localizada em uma área de Proteção Ambiental. “ A área
de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por
sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no
regulamento desta lei” (art. 15, § 5º).
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O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, veio regulamentar artigos da Lei do
SNUC e conforme seu art. 25, é passível de autorização a exploração de produtos,
subprodutos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo com os
objetivos de cada categoria de unidade. Delimita, ainda o parágrafo único e inciso II do
mesmo artigo que, entende-se por produtos, subprodutos ou serviços inerentes à
unidade de conservação a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais
em Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
Vale destacar, no âmbito estadual, a Resolução SEMAD nº 318, de 15 de fevereiro de
2005, que disciplina o cadastramento das unidades de conservação da natureza e
outras áreas protegidas, bem como atualiza os parâmetros e os procedimentos para o
cadastramento de unidades de conservação da natureza e outras áreas protegidas,
além de dar outras providências.

4.1.1 - A APA Carste de Lagoa Santa e o Tombamento do Sítio de
Cerca Grande
Com relação a mecanismos específicos de proteção ao patrimônio arqueológico da
área em estudo, o início do processo de tombamento de Cerca Grande, realizado pelo
IPHAN, data de 1956. Em 1961, José Cândido de Melo Carvalho opinou pelo
tombamento do maciço calcário da Lapa da Cerca Grande e uma área de 100 metros
em torno da mesma (e também pelo tombamento de uma pequena área da Lapa dos
Poções).
Em 1962, o maciço calcário da Lapa de Cerca Grande (corrigido posteriormente para
simplesmente Lapa da Cerca Grande - conforme ofício nº 783 de 28/06/62, constante
na certidão de 11/04/85) e mais uma área de cem metros à sua volta, no Distrito de
Mocambeiro, do Município de Matozinhos, Minas Gerais, foi inscrito no Livro de Tombo
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
O Decreto nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990 dispõe sobre a criação da área de
proteção ambiental Carste de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais e suas
delimitações geográficas. O Decreto tem como objetivo garantir a conservação do
conjunto paisagístico e da cultura regional, proteger e preservar as cavernas e demais
formações cársticas, sítios arqueo-paleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna
silvestre, cuja preservação é de fundamental importância para o ecossistema da
região (art. 2º).
Na implantação e funcionamento da APA Carste de Lagoa Santa foram adotadas
algumas medidas, entre elas o procedimento de zoneamento da APA, que será
realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e indicará as atividades a serem encorajadas em cada zona, bem como
as que deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação
aplicável, objetivando a salvaguarda das cavernas e demais formações cársticas,
sítios arqueo-paleontológicos e a biota nativa, para garantia das espécies residentes,
proteção da fauna e flora silvestres raras, endêmicas, ameaçadas e em perigo de
extinção (art. 4º, inciso I, do referido Decreto).
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O art. 5º do Decreto especifica as atividades que são proibidas ou restringidas. O art.
10 determina a criação de uma Zona de Vida Silvestre, que compreenderá as áreas
mencionadas no artigo 18 da Lei nº 6.938/81, consideradas como de relevante
interesse ecológico, ainda que de domínio privado, e ficarão sujeitas às restrições de
uso e penalidade estabelecidas nos termos dos Decretos nºs 88.351/83 e 89.532/84.
A APA Carste de Lagoa Santa é supervisionada, administrada e fiscalizada pelo
IBAMA, em articulação com o órgão estadual do meio ambiente de Minas Gerais, as
prefeituras municipais dos municípios e seus respectivos órgãos de meio ambiente
(art. 13).
O Decreto nº 1.876, de 25 de abril de 1996, altera as delimitações da APA Carste de
Lagoa Santa constantes do art. 3º do Decreto nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990.
O Zoneamento Ambiental da APA Carste de Lagoa Santa foi executado em convênio
entre o IBAMA e a CPRM - Serviço Geológico do Brasil, tendo a participação de
instituições como a Fundação Biodiversidade, o Museu de História Natural/UFMG e o
CETEC.
Segundo esse zoneamento, a área em estudo está inserida na Zona de Conservação
do Planalto das Dolinas - ZCPD. Esta zona tem como função proteger as ocorrências
localizadas de preservação permanente e de interesse especial: feições cársticas
significativas, sítios arqueológicos e paleontológicos; grutas representativas do
Patrimônio Espeleológico e os remanescentes de formações vegetacionais. No quadro
de normas e diretrizes de uso, considera-se como uso Permitido as atividades de
extração e beneficiamento mineral regularmente aprovadas pelo Órgão Ambiental
Competente, condicionadas à implantação de sistemas de tratamento e disposição
adequada de efluentes, à recuperação ambiental das áreas degradadas; à disposição
adequada de estéreis e rejeitos, vedadas as interferências sobre o sistema de dolinas
e sumidouros.

4.2 - Aspectos legais e normativos referentes à Proteção ao
Patrimônio Espeleológico e Arqueológico
O primeiro registro explícito de instrumentos de proteção do Patrimônio Espeleológico
data de 24 de janeiro de 1986 e é referente a uma Resolução do CONAMA (n° 009),
criando uma Comissão Especial para tratamento de assuntos relativos à preservação
do Patrimônio Espeleológico. No ano seguinte, o mesmo organismo lança um
“Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico Nacional”, através da
Resolução CONAMA n° 005, de 06 de agosto de 1987.
A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, elenca como bens da União, art.
20, inciso X, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e préhistóricos. Este fato por si só não representa proteção às cavidades naturais, já que
não há qualquer referência a esta proteção neste artigo. Entretanto, referindo-se ao
“Patrimônio Espeleológico”, O art. 216 define como patrimônio cultural brasileiro “os
bens da natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:”...”os conjuntos urbanos e
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico”, cabendo ao poder público protegê-los.
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Nesse sentido, o Decreto n° 6.640, de 07 de novembro de 2008, que modifica o
Decreto n° 99.556, de 01 de outubro de 1990, define em seu art. 1° que “as cavidades
naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de
modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades
de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.” Determina,
ainda, que a utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de
influência deve fazer-se consoante legislação específica, e somente dentro de
condições que assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo
equilíbrio ecológico.
As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser
protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem
como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e
educativo.
O IBAMA, através da Portaria n° 887, de 15 de junho de 1990, constituiu um Sistema
Nacional de Informações Espeleológicas, promovendo a realização de diagnóstico da
situação do patrimônio espeleológico nacional, através de levantamento e análise de
dados, identificando áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários para
a sua devida proteção e uso adequado.
Por fim, a Resolução CONAMA n° 347, que dispões sobre a proteção sobre o
patrimônio espeleológico foi publicada em 10 de setembro de 2004.
Quanto aos sítios arqueológicos, que da mesma forma que as cavernas, estes
também foram definidos como bens da União no artigo 20 da Constituição. Igualmente
ao Patrimônio Espeleológico, o Patrimônio Arqueológico ficou declarado protegido pelo
art. 216, e além disso, teve um tratamento especial no artigo 180, que determina que
ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais
de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem
como as jazidas arqueológicas.
Através da Lei n° 3.924, de 24 de junho de 1961, este artigo da Constituição foi
regulamentado. Conforme o art. 3°, são proibidos em todo o território nacional, o
aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas
arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros,
birbigueiras ou sarnambis e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados
nas alíneas b e d do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados,
respeitadas as concessões anteriores e não caducas.
A legislação estadual também possui alguns mecanismos de proteção ao patrimônio,
especialmente através da Lei nº 7.772 de 08 de setembro de 1980, que dispõe sobre a
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado e considera poluição
ou degradação ambiental, qualquer alteração das qualidades físicas, químicas ou
biológicas do meio ambiente que possam ocasionar danos relevantes aos acervos
histórico, cultural e paisagístico. O Decreto nº 39.424 de 05 de fevereiro de 1998 altera
e consolida o Decreto nº 21.228, de 10 de março de 1981, que regulamenta a Lei nº
7.772, de 08 de setembro de 1980.
A Portaria nº 057/97 do Ministério do Meio Ambiente, de 05 de junho de 1997, criou o
Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, subordinado
ao IBAMA, com finalidade de normalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico
e fomentar as pesquisas sobre o tema.
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5 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
5.1 - Meio físico
O presente diagnóstico ambiental permite o reconhecimento dos principais atributos
ambientais relevantes da área de estudo, de modo a subsidiar a criação das unidades
de conservação: Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e Parque Estadual de
Cerca Grande.
O diagnóstico ambiental do meio físico envolveu uma equipe composta de geólogos e
engenheiros e utilizou-se de dados primários e secundários. Para o item aspectos
climáticos foram utilizados apenas dados secundários e para os demais itens os dados
secundários proporcionaram a contextualização regional e os levantamentos de
campo geraram dados primários utilizados para caracterização local.

5.2.1 - Aspectos climáticos
A região de Mocambeiro situa-se na região tropical brasileira encontrando-se durante
todo o ano, sob o domínio do Anticiclone Tropical do Atlântico Sul (ASAS). Este
sistema apresenta um elevado grau de umidade absoluta e temperatura interior
elevada devido à intensa radiação solar incidente.
No verão o Anticiclone citado atua sobre a parte leste do continente sul-americano,
penetrando em grande parte do estado de Minas Gerais. No inverno, a influência do
Anticiclone sobre o Estado é intensificada devido a uma maior penetração, impondo
condições de pouca ou nenhuma nebulosidade e ausência total da precipitação,
caracterizando o período anual seco. (Maia, 1986 in Patrus, 1998).
Para a avaliação dos parâmetros climatológicos foram utilizados os dados de Patrus,
1998 que por sua vez se valeu das séries de dados da estação climatológica de Lagoa
Santa, fornecidas pelo INMET para o período 1961-1990 com interrupção entre 1971 e
1986, perfazendo um total de 14 anos de dados.

Temperatura do ar
No período considerado (1961-1990) Lagoa Santa apresentou temperatura média
anual da ordem de 21,4ºC.
O inverno é ameno, as temperaturas média e média das mínimas de julho, o mês mais
frio, foram da ordem de 18,1 e 12,5ºC respectivamente. Já a estação quente é longa,
normalmente se estendendo de outubro a março, sendo este o mês mais quente,
tendo apresentado temperatura média e média das máximas da ordem de 23,2 e
29,3ºC. A amplitude térmica anual foi em média de 5,2ºC.
Com relação aos valores absolutos observados, a temperatura máxima registrada no
período ocorreu em outubro de 1987, da ordem de 39,0ºC. Já a mínima absoluta,
ocorrida em junho de 1963, foi de 6,2ºC.
O quadro 5.1 a seguir apresenta as médias das temperaturas durante o período
analisado e a figura 5.1 apresenta a representação gráfica desses parâmetros.
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QUADRO 5.1 - Valores médios durante o período 1961-1990 (fonte: Patrus, 1998)
Mês

Média Mensal

Máxima Mensal

Mínima Mensal

Janeiro

23

28,8

18,7

Fevereiro

23,3

29,1

19,1

Março

23,2

29,3

18,4

Abril

22,2

28,5

17

Maio

20

26,6

14,4

Junho

18,3

25,6

12,6

Julho

18,1

25,1

12,5

Agosto

19,6

27,1

13,7

Setembro

21,5

29

15,9

Outubro

22,3

28,6

17,8

Novembro

22,6

28,8

18,3

Dezembro

22,5

28,5

18,5

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

35
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25
20
15
10
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0
Janeiro
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FIGURA 5.1 - Temperaturas médias no período 1961-1990

Mês

Média Mensal

Máxima Mensal

Mínima Mensal

Umidade relativa do ar
A umidade relativa média compensada anual no período 1961-1990 foi da ordem de
69,8%. Os meses mais úmidos foram dezembro, janeiro e fevereiro cujas médias
mensais foram de 75,1, 75,4 e 75,5%, respectivamente; em anos muito úmidos, as
médias nesses meses chegaram a atingir valores da ordem de 87%. Os meses mais
secos foram agosto e setembro, com médias mensais de 61,1 e 59,9%,
respectivamente. A figura 5.2 mostra os valores médios mensais compensados de
umidade observados no período.
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FIGURA 5.2 - Umidade relativa média no período 1961-1990
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Nebulosidade e insolação
A nebulosidade média anual em Lagoa Santa para o período 1961-1990 foi de cerca
de 4,9 décimos. Os maiores índices ocorreram no mês de dezembro, da ordem de 6,8
décimos. Agosto, por sua vez, foi o mês de menor ocorrência de nuvens, com média
de 3,0 décimos. Quanto à insolação, o total anual médio no período 1961-1990 foi da
ordem de 2.465 horas.
De forma inversa à nebulosidade, o mês de maior insolação é agosto, com média de
248,8 horas; dezembro apresentou a menor insolação média, com valores da ordem
de 165,1 horas.

Evaporação
A estação de Lagoa Santa possui dados evaporimétricos medidos no atmômetro tipo
Piché, possui uma série de dados relativa ao período 1961-1970, uma vez que os
dados correspondentes ao período 1986-1990 foram considerados inconsistentes.
O total médio anual foi da ordem de 912 mm. Os valores médios mensais variaram de
um mínimo de 55 mm correspondente ao mês de fevereiro até o máximo de 114 mm
relativo a setembro. Cabe ressaltar que a evaporação medida em Piché difere
consideravelmente da que ocorre em superfícies livres de água, solo descoberto ou
vegetado, uma vez que o aparelho é instalado dentro do abrigo meteorológico, onde a
exposição à radiação solar e aos ventos é prejudicada. Além disso, as condições de
umidade e temperatura no abrigo também são diferentes das que ocorrem no
ambiente externo.
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Pressão atmosférica
A pressão média anual para o período 1961-1970 foi de 928,8 mb. Com relação à
variação anual, o mês de julho registrou a maior média mensal no período estudado,
da ordem de 933,5 mb. A menor média ocorreu em janeiro, da ordem de 925,9 mb.

Ventos
Os dados de ventos relativos aos períodos 1961-1969 para direções e 1961-1990 para
velocidades, indicam uma direção predominante dos ventos na região de SE (ventos
provenientes de sudeste), representando 65% do total das observações diárias
efetuadas no período estudado. Seguiu em ocorrência a direção NE, representando
13% do total observado. Os ventos provenientes de oeste (W, NW e SW) ocorreram
com menor freqüência. Com relação à velocidade dos ventos, a média anual foi da
ordem de 1,4m/s; os maiores valores mensais foram verificados em setembro,
alcançando em média 1,8m/s. Por outro lado, a menor velocidade média mensal, da
ordem de 1,0m/s, ocorreu no mês de junho.

Precipitação
Os dados pluviométricos da estações existentes na região de entorno da APA Carste
de Lagoa Santa foram fornecidos pelo DNAEE - Departamento Nacional Águas e
Energia Elétrica, e compreendem séries que variam entre 21 e 53 anos de
observação.
Os anos mais chuvosos foram 1979 e 1983, cujos totais, em algumas estações, foram
da ordem de até 2.000 mm. Por outro lado, os menores registros anuais ocorreram em
1963, cujos totais, no geral, não excederam 500 mm. Em média, o coeficiente de
variação anual das chuvas no período estudado foi de 24%. O número médio anual de
dias de chuva na região da APA Carste de Lagoa Santa foi da ordem de 89 no período
estudado. O número de dias de chuva máximo anual ocorreu em 1983; naquele ano
foram registrados na estação de Pedro Leopoldo 178 dias com precipitações. Já os
mínimos ocorreram no ano de 1963, sendo que os registros acusaram valores sempre
inferiores a 60 dias de chuva na área; naquele ano, Pedro Leopoldo registrou chuvas
em apenas 25 dias.
Quanto ao regime pluviométrico anual das precipitações, a distribuição na região
possui uma grande concentração de chuvas no verão e seca no inverno. O trimestre
mais chuvoso, correspondente aos meses de novembro, dezembro e janeiro,
apresentou precipitação total da ordem de 753 mm, contribuindo, em média, com
cerca de 58% do total anual precipitado. Já o período seco se estende normalmente
por 5 meses, de maio a setembro, representando menos de 8% das chuvas anuais. A
figura 5.3 a seguir mostra o regime de distribuição de chuvas na estação de Pedro
Leopoldo.
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FIGURA 5.3 - Distribuição anual da pluviosidade na estação de Pedro Leopoldo
Pluviosidade (mm)

300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Meses
Valores mensais

Média anual

5.2.2 - Geologia
Introdução
O objetivo principal deste item, consiste na caracterização geológica local e
contextualização da área no quadro regional, para integração em relatórios
ambientais, visando o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. A área
de estudo situa-se no município de Matozinhos-MG, correspondendo em sua
totalidade a aproximadamente 820 hectares.

Metodologia
Como metodologia adotada, optou-se pela subdivisão da mesma em três etapas
distintas, descritas a seguir de forma sucinta:

1ª etapa - escritório
- Envolveu a consulta a textos e mapas de projetos de cunhos regionais e relatório
geológico, a saber:
- Projeto APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1998);
- Projeto Vida/CPRM (Berbert-Born & Horta, 1995).
- Consulta ao IGA, no sentido da aquisição das fotos aéreas da área - EMBRAFOTO 1981, faixa 1913F, fotos 0676 a 0678, em escala 1:30.000, seguida da sua
respectiva fotointerpretação;
- Consulta a mosaico de ortofocartas Cemig escala 1:10.000, elaborado na unidade de
GIS da Brandt Meio Ambiente.
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2ª etapa - campo
As atividades de campo foram realizadas em conjunto com as etapas destinadas à
caracterização geomorfológica, por se tratarem de ciências correlatas. Foram
priorizados alguns pontos notáveis para descrição macroscópica, tomadas e medidas
(fraturas, diáclases e acamamento) e outros pontos para checagem na área do
Polígono Minerário.

3ª etapa - escritório
Durante a última etapa de escritório, se deu a compilação das informações obtidas
durante as etapas de campo (tratamento estatístico dos dados através do “software
Stereonet”), seguida da confecção de texto.

5.2.2.1 - Geologia regional
Com o objetivo de se contextualizar regionalmente a geologia da área em estudo,
foram descritas as unidades litoestratigráficas conforme os itens da Geologia Regional
dos Projetos Vida —CPRM (1995) e APA —Carste Lagoa Santa - CPRM (1998).

5.2.2.1.1 - Complexo Gnáissico
Regionalmente também chamado de Embasamento Cristalino, o complexo gnáissico é
constituído por gnaisses-migmatíticos, sendo este substrato rochoso o mais antigo,
tendo o mesmo servido de base para a deposição das rochas supracrustais,
conseqüentemente, para a formação da bacia do Grupo Bambuí.
Designado como Complexo Belo Horizonte por NOCE et al (1994), é constituído por
rochas arqueanas, predominantemente gnaisses de composição granodiorítica a
tonalítica, freqüentemente migmatizados.
De acordo com o Projeto Vida, TULLER et al (1991), no município de Belo Horizonte,
situado a sudeste da área em estudo, são representados por gnaisses cinzentos,
revelando muitas vezes, pronunciado bandamento composicional e feições de
migmatização. As rochas granitóides geralmente são de cor cinza-clara a
esbranquiçada, granulação grosseira a média, às vezes com esparsos porfiloblastos
de feldspatos tabulares, foliação incipiente a mais acentuada, com xenólitos de outras
rochas ou restitos resultantes de processos de anatexia.

5.2.2.1.2 - Supergrupo São Francisco
O Supergrupo São Francisco é dividido nos Grupos Macaúbas (base) e Bambuí (topo),
sendo este último encontrado na área de estudo e nas proximidades.
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5.2.2.1.2.1 - Grupo Bambuí
DARDENE (1978) in TULLER et al (1991) apresentou uma síntese sobre a
estratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil Central, considerando válida para os estados
de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso a subdivisão em seis formações: Jequitaí, Sete
Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias,
da base para o topo.
Conforme as modificações propostas por SCHOOL (1976), GROSSI e QUADE (1985)
e TULLER et al (1991), foram possíveis algumas alterações na coluna estratigráfica
adotada, uma vez que a Formação Sete Lagoas foi dividida em dois membros: um
inferior, denominado Membro Pedro Leopoldo (descrito por SCHOOL (1972) como
Fácies Pedro Leopoldo), dividido em Fácies A (Pedreira Canaã), Fácies B (Pedreira
licon), Fácies C (Riacho do Campo) e Fácies D (Lagoa das Pedras) e membro
superior, denominado Membro Lagoa Santa (descrito por SCHOOL, (op.cit) como
fácies Lagoa Santa), dividido na Fácies A (Pedreira Redimix), Fácies B (Posto de
Polícia Rodoviária Federal) e Fácies C (Pedreira Pedregulho).

5.2.2.1.2.2 - Formação Sete Lagoas
Membro Pedro Leopoldo
Ocorre principalmente à margem esquerda do rio das Velhas, nos vales do ribeirão da
Mata, Bebedouro e próximo a Tavares, ao norte e ao Sul da Quinta do Sumidouro,
bordejando a Lagoa Santa, e a jusante do ribeirão de Gordura. Situa-se na base da
Formação Sete Lagoas, sobrepondo o Complexo Gnáissico-Migmatítico
indiferenciado, geralmente por falha de descolamento, mostrando contato brusco e
discordante. Ë sobreposto por rochas do Membro Lagoa Santa e constituído pelos
seguintes
litotipos:
calcissiltitos
e/ou
microesparitos/espatitos,
micritas,
subordinadamente calcários muito finos, margas e milonitos protoderivados.

Membro Lagoa Santa
Ocorre em uma faixa NW-SE, partindo do vale do ribeirão da Mata, passando por
Confisco, Mocambeiro, Fidalgo, Matozinhos, Quinta da Fazendinha, Lagoa da Banana,
adentrando a folha de Sete Lagoas. Constitui corpos isolados ao norte da Lagoa dos
Porcos e ao sul próximo a Tavares. Sobrepõem o Membro Pedro Leopoldo, através de
falhas de deslocamento e apresenta como contato de topo os pelitos da Formação
Serra de Santa Helena, também em contato tectônico (falhas de descolamento).
Os
litotipos
que
o
constituem
são:
calcarenitos,
calcissiltitos
espatito/microespatito, brecha, estromatólito e milonitos protoderivados.

e/ou

Em modelo para a sedimentação da área do Projeto Vida, TULLER et al (1991)
propõem seqüências transgressivas e regressivas, onde a estratigrafia é representada
por três megaciclos denominados respectivamente de I, II e III, sendo o inferior
(transgressivo) correspondente ao Membro Pedro Leopoldo (ciclo I) e o intermediário
(regressivo) correspondente ao Membro Lagoa Santa.
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AMARAL e KAWAHITA (1967) in Apa Carste de Lagoa Santa (1998) obtiveram idade
da Formação Sete Lagoas, a partir dos folhelhos, através do método Rb/Sr de 590
M.A (R.l. - 0,83). Através dos biolititos do trevo de Sete Lagoas (Posto Policial),
correspondentes a estromatólitos Gymnsolidae, indica-se uma idade de deposição do
Bambuí entre 950 a 600 M.A.
SHOLL (1973) in Projeto Vida (1991) descreveu cinco faixas sucessivas de aumento
do grau metamórfico, através do estudo do índice de cristalinidade das ilitas dos
sedimentos do Grupo Bambul. Entre a região central e a próxima ao rio São Francisco,
o metamorfismo estaria ausente, atingindo o início da Fácies Xisto Verde, nas
proximidades de contato com o Supergrupo Espinhaço.

5.2.2.1.2.3 - Formação Serra de Santa Helena
A Formação Serra de Santa Helena ocorre tipicamente na serra homônima, em Sete
Lagoas. Constitui-se em uma grande mancha em planta e recobre continuamente a
formação subseqüente, apresentando com freqüência pequenos corpos de formas
diversas. Sua distribuição se dá entre Lapinha e Lagoa Santa, ao sul; ao norte, entre
Fidalgo e São Bento; a oeste, nas proximidades da Quinta da Fazendinha, e a leste,
próximo à Quinta do Sumidouro.
Constitui-se em uma litologia monótona, onde predominam litotipos de origem siliciclástica
(siltitos e argilitos) e, mais raramente, sedimentos carbonáticos (lentes de diferentes
dimensões, correspondendo a margas e calcarenitos muito finos). Além dos calcarenitos,
ocorrem lentes de calcissiltitos intercalados a margas. Ainda na base desta formação, são
comuns níveis manganesíferos. No modelo de sedimentação anteriormente citado, a
Formação Serra de Santa Helena corresponderia ao ciclo III, superior transgressivo.

5.2.2.1.2.4 - Coberturas Cenozóicas
De acordo com os trabalhos da CPRM no Projeto Vida (1991), os sedimentos
constituintes destes depósitos superficiais, são muito diversificados quanto à
composição e à distribuição, sendo formados por cascalho fino, areia, material sílticoargiloso e porções limonitizadas.
Atribui-se a essas coberturas uma origem residual, resultante de provável ação de
ciclo erosivo, responsável pela alteração, lateritização e desagregação das rochas
mais antigas, De acordo com estudos de KING (1977) na área do Projeto Vida (in
Projeto Vida, 1991), verificou-se a existência de testemunhos de ação de três ciclos de
desnudação, com predominância do Ciclo Velhas e partes do Ciclo Sul Americano
(ambos terciários) e Pós-Gondwana (cretáceo).
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5.2.2.1.2.5 - Depósitos Aluvionares
De acordo com os estudos supracitados, os depósitos aluvionares, podem ser
divididos em dois tipos principais, sendo o mais atual correspondente a aluviões
recentes dos rios ainda em curso que às vezes inundam extensas planícies. O outro,
encontrado com freqüência, diz respeito aos terraços aluvionares que se dispõem em
dois níveis bem distintos, e se sobrepõem aos mais recentes. Os recentes ocorrem ao
longo do ribeirão da Mata, córrego Jaguara e riacho da Gordura, sendo pouco
expressivos ao longo do rio das Velhas, ao contrário dos terraços antigos.

5.2.2.2 - Geologia local
Os calcários pertencentes ao Membro Lagoa Santa e os solos residuais decorrentes
dos processos de alteração dos mesmos, são sem dúvida, os litotipos mais
abundantes encontrados na área do estudo. No caso dos calcários, tem-se que as
ocorrências principais estão representadas por afloramentos na forma de maciços, de
formas e dimensões variadas além de lajedos.

5.2.2.2.1 - Membro Lagoa Santa
O Membro Lagoa Santa corresponde ao topo da Formação Sete Lagoas, é
representado por calcários de coloração cinza e tonalidades médias a escuras
principalmente, podendo haver intercalações em tons mais claros. Apresentam-se com
granulometrias de areia muito fina (0,062 a 0,125 mm) a areia média (0,25 a 0,5 mm)
principalmente, sendo desta forma classificados como calcarenitos. O aspecto varia de
laminado a estratificado, com estratos atingindo espessura superior a 5,0 cm. A
direção do mergulho do acamamento destes calcários, varia dentre 80° a 150°,
mergulhando suavemente em torno de 10° (figura 5.4).
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FIGURA 5.4 - Diagramas do acamamento dos calcários

A presença de veios de calcita é uma característica marcante nestas rochas,
ocorrendo paralelas ou sub-paralelas aos planos do acamamento (principalmente) ou
até truncando os mesmos, em espessuras variando dentre (0,1 a 1,0 cm), em
extensão de alguns centímetros a dezenas de metros, conforme mostra a foto 1,
anexo 1.
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5.2.2.2.2 - Intercalações de calcários carbonosos, com espessuras de no máximo
40 cm, foram localmente observadas na porção central da área, em
afloramento situado a meia encosta de colina, aproximadamente a
760 m de altitude.
Quanto à tectônica, tem-se da bibliografia, que um evento deformacional afetou a
Formação Sete Lagoas, podendo o mesmo ser resumido a uma deformação
progressiva, heterogênea, com deslocamentos de baixo ângulo em regime
predominantemente dúctil-rúptil, apresentando para os calcários mais impuros um
maior efeito das ações tectônicas.

5.2.2.2.3 - Solos Residuais do Calcário
Correspondem à unidade de maior extensão areal de mapa de coberturas, localizado
principalmente nas zonas de topo. São solos residuais de carbonatos, encontrados
sobre estes ou carreados sobre os carbonatos. Intercalações de solos lateríticos
avermelhados são comuns.

5.2.2.3 - Considerações sobre a geologia estrutural
As estruturas mais representativas presentes na área são as diáclases: ocorrem nos
calcários da Formação Sete Lagoas, no Membro Lagoa Santa. Na área, as famílias de
diáclases puderam ser compartimentadas em dois domínios. O critério de escolha foi a
variação de concentração das atitudes a partir de uma noção visual das informações
(medidas de fraturas), medidas em campo. Foram confeccionados diagramas
estatísticos (rosetas e guirlandas em rede de schmidt) para cada domínio (figura 5.5).

FIGURA 5.5 - Diagramas das diáclases para a área toda
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Continuação


Domínio I
Localiza-se na região centro-nordeste da área - prevalecendo as diáclases de strikes
EES-WWN, com mergulhos preferencialmente verticais; secundariamente destacamse os strikes NNE-SSW, com valores angulares de mergulho variando entre 80º a 90º.
A figura 5.6 a seguir refere-se ao tratamento estatístico dado para este domínio na
forma de estereograma e respectiva guirlanda.

21

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

FIGURA 5.6 - Diagramas das diáclases para o domínio I
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Domínio II
Localiza-se na porção centro-sudoeste da área, com destaque para as diáclases de
strike N-S e também as de strike E-W, com mergulhos verticais e subverticais.
Secundariamente tem-se a família de diáclases de strike NE-SW. A figura 5.7 a seguir
refere-se ao tratamento estatístico dado para este domínio na forma de estereograma
e respectiva guirlanda.

FIGURA 5.7 - Diagramas das diáclases para o domínio II
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Continuação

5.2.2.4 - Avaliação das condições geotécnicas
De acordo com o Programa GATE - Informações e Administração Territorial,
executado pela CPRM, junto ao Projeto de Zoneamento Ambiental da APA Carste de
Lagoa Santa, a área em estudo encontra-se posicionada segundo a Zona 2, sendo
subdividida em duas Subzonas: SUBZONA 2b.1 e SUBZONA 2b.2.

Subzona 2b.1
A Subzona 2b.1 corresponde a aproximadamente 85% da área. De acordo com o
Zoneamento Ambiental da APA (1998), esta subzona é caracterizada por superfícies
onduladas montanhosas compostas por colinas e morros com vertentes de declividade
moderada a muito alta, com substrato constituído por calcários maciços, puros,
pertencentes ao membro Lagoa Santa da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí.
Solos de coloração vermelho-escura a amarela, geralmente de pouca espessura,
textura argilosa, cobertos por matas ou utilizados como pastagens. Apresentam
moderada a alta plasticidade e compressibilidade. Moderada capacidade de troca de
cátions e alta a muito alta porosidade e permeabilidade.
Localmente foi verificado que esta subzona corresponde ao domínio geomorfológico
denominado planaltos cársticos ou “Karst High Plains”, sendo comum a presença de
dolinas, vertentes com declividades acentuadas e presença afloramentos calcários na
forma de maciços ou em formas residuais.
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Subzona 2b.2
De acordo com a CPRM a Subzona 2b.2 é caracterizada por áreas suavemente
onduladas a onduladas, representadas por colinas baixas com vertentes suaves de
declividade baixa a moderada, com substrato constituído por calcários puros,
pertencentes ao Membro Lagoa Santa da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí.
Solos de coloração vermelha a amarela, pouco espessos, com textura síltico-argilosa,
utilizados como pastagens. Apresentam moderada capacidade de troca de cátions e
moderada a alta plasticidade e compressibilidade. Permeabilidade e porosidade alta a
muito alta.

5.2.2.5 - Conclusões
1 - Os litotipos presentes na área são os calcários do Membro Lagoa Santa da
Formação Sete Lagoas e seus solos residuais.
2 - Com base no Mapa do Zoneamento Geotécnico - CPRM (1998), existem restrições
quanto ao meio físico nas áreas zoneadas:
- Subzona 2b.1: alta a muito alta vulnerabilidade à poluição do aquífero cárstico e
moderada a alta propensão à ocorrência de colapsos;
- Subzona 2b.2: alta propensão à ocorrência de colapsos, principalmente nas áreas
de carste coberto. Moderada vulnerabilidade à poluição do aquífero cárstico.

5.2.3 - Geomorfologia
5.2.3.1 - Introdução
O carste da região de Matozinhos-Pedro Leopoldo tem sido alvo de estudos científicos
nos últimos 170 anos. Situado a norte de Belo Horizonte, no também denominado
Planalto de Lagoa Santa, é localmente constituído por calcários do Grupo Bambuí, ora
capeados tanto por filitos quanto por solo. O calcário apresenta baixa quantidade de
magnésio o que aliado à ausência de impurezas, propicia uma maior taxa de
dissolução destas rochas carbonáticas conferindo ao carste da área de estudo um
elevado grau de maturidade, fato atestado face à variada gama de formas de relevo
presentes na área.
Desta forma, o estudo da caracterização geomorfológica da área justifica-se em razão,
principalmente, de sua relevância frente ao contexto geomorfológico e histórico
nacional e internacional.

5.2.3.2 - Metodologia
Este tema tem como finalidade o mapeamento geomorfológico da área de interesse
das unidades de conservação ora propostas. De forma sucinta, tem-se como alicerces
do trabalho, o mapeamento e a caracterização das formas do relevo presentes na
área, sugerindo também uma compartimentação geomorfológica. Com base nestes,
são ainda concluídos os aspectos referentes à relevância do conjunto das feições
geomorfológicas da área.
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Etapa gabinete
Levando em conta a diversidade bibliográfica sobre a região estudada, foi feito um
apanhado das obras consideradas mais relevantes, no aspecto da geomorfologia a
destacar: a APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1998), o Projeto Vida - CPRM
(1995) o Estudo de Viabilidade de Aproveitamento Mineral - Mina de Calcário Mineração Rezende (2001), sobretudo as teses de doutorado de H.Charles Kohler
(1989) e de mestrado de Augusto Auler (1994), dentre outros.
Com o objetivo de se levantar preliminarmente as fotografias aéreas da área foi
realizada pesquisa junto ao Instituto de Geografia Aplicada - IGA. Nesta instituição, foi
verificado a existência de fotografias aéreas EMBRAFOTO 1981, na escala 1:30.000.
O estudo destas, permitiu a avaliação da distribuição espacial das formas do relevo na
área estudada.
Durante a realização do estudo de fotointerpretação, foi dada atenção especial às
diversas formas do carste, possibilitando uma adequada programação da etapa de
campo. Como referência cartográfica, foram utilizadas as folhas do IBGE de Lagoa
Santa e Pedro Leopoldo, ambas na escala 1:50.000. Para os mapas apresentados
neste estudo, foi usada restituição de ortofotocarta, na escala 1:30.000 sendo esta
também a base para confecção do produto final - Mapa Geomorfológico (desenho 3,
anexo 5).

Etapa de campo
A etapa de campo foi programada a partir das informações obtidas durante a etapa de
fotointerpretação. Assim, foi elaborado um roteiro visando o cumprimento de pontos
nos quais são descritos os aspectos notáveis das formas de relevo presentes na
região do ponto - dolinas, paredões, maciços, lagoas, formas residuais, dentre outras observando-se o posicionamento das mesmas dentro do contexto geomorfológico
local - planície, meia-encosta/vertente ou topo de colina. Foram realizados três dias de
campo, 17 e 31 de outubro e o dia 15 de novembro.
De posse do esboço do mapa geomorfológico confeccionado, foi realizado campo com
o objetivo de checagem das diversas feições, assim como a elucidação das dúvidas,
correção de imperfeições e erros. Na seqüência, foi elaborada a correção dos erros e
passado a limpo o mapa geomorfológico.

5.2.3.3 - Exocarste
A área de estudo situa-se no denominado carste de Lagoa Santa, ao norte de Belo
Horizonte, apresentando em sua litologia calcário do Grupo Bambuí, sendo
considerada um dos mais notáveis exemplos do carste brasileiro.
O relevo cárstico desenvolveu-se, sobretudo, sobre rochas solúveis em água,
decorrrente de processos resultantes da corrosão dos calcários pelas águas
superficiais e subterrâneas. O grau de fraturamento destas rochas, aliado aos
processos corrosivos e de abatimentos endocársticos, são os principais responsáveis
pela evolução e dinâmica do relevo cárstico.
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A área abrange diversos elementos/formas de relevo, devido principalmente a alguns
fatores:
a) grande amplitude da variação das cotas altimétricas (variando de 670 m a 850 m),
refletindo, em parte, a espessura do pacote calcário, resultando em mais de um
compartimento geomorfológico deste carste.
b) ao fato do elevado grau de maturidade deste carste, comprovado através de
inúmeros estudos, tendo o mesmo sofrido interferências morfogenéticas associadas
a variações climáticas.

Grandes maciços calcários
Na área de estudo, esta forma de relevo é de grande significância, ocorrendo em
número de nove na área. Dentre os vários maciços presentes, destacam-se também,
devido à sua dimensão, o maciço que abriga a Gruta de Cerca Grande (foto 2, anexo
1) e o maciço da Lagoa de Formosa. Na verdade, trata-se de um mesmo pacote
rochoso, cuja continuidade superficial é interrompida (em sua porção centro-oeste),
devido ao pacote de solos, produto de alteração dos carbonatos. A este fato podem
ser atribuídos o mergulho e o direcionamento desta camada calcária (80-110/08-13),
condicionando o posicionamento da partes mais abruptas e ecarpadas em suas
porções sul, noroeste e oeste. Nota-se ainda que, para os demais maciços presentes
na área, as porções escarpadas estão, de modo geral, voltadas para sudoeste devido
a este fator geológico. Ainda sobre o maciço de Cerca Grande, ressalta-se a
ocorrência de paredões com alturas superiores a 30,0 m, corredores de diáclases
segundo 80º e a presença de lapiás no topo, bem como importante conjunto de lagoas
e sumidouros na base norte-noroeste deste maciço. Com relação à parte sul deste
pacote rochoso, onde se localiza a Lagoa de Formosa, destaca-se o conjunto de
pequenos paredões escalonados dispostos segundo E-W, por aproximadamente 900
metros.
De acordo com Kohler (1989), o conjunto cárstico do Maciço de Cerca Grande
apresenta todos os elementos da morfologia exocárstica típicos do carste, a destacar:
- paredões com altura superior a 20 m;
- solos vermelho-escuros recobrindo o calcário;
- lapiesamento horizontal e oblíquo;
- paredes de feições lisas, inclinadas para dentro;
- blocos tombados, de dimensões centimétricas a decimétricas, situadas na base do
paredão;
- lapas e grutas;
- sumidouro atual, situado 11 m abaixo das janelas, em depressão plana
periodicamente inundada pelas águas das chuvas;
- vestígios arqueológicos e paleontológicos documentados em inúmeros trabalhos.
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O autor supracitado ressalta, ainda, o fato de se tratar do mais espetacular edifício
cárstico da região. Lund, ao se deparar com o mesmo em 1837, descreveu:
- “Julguei ter diante de mim as ruínas de um vetusto palácio de gigantes e meus olhos
demoraram-se na contemplação de uma série de altas arcadas escavadas na asa
esquerda, como se esperasse descobrir ali os vestígios de seus habitantes
misteriosos. O rochedo tem 1.600 pés (448 m) de comprimento por 200 pés (61 m)
de largura. No meio de seu comprimento, apresenta uma fenda, e um desfiladeiro
em plano inclinado permite que seja atravessado até a parede posterior. A campina
situada ao pé era, até os últimos quatro anos, inundada periodicamente. Porém, em
época mais remota, ali existiu um lago cujo nível se elevava a uma altura
considerável...”
Em carta enviada por Lund a seus familiares, ele compara Cerca Grande a um covil de
salteadores, talvez inspirado nas lendas e estórias de sua infância.

Planície Cárstica de Mocambeiro - PCM
De acordo com Kohler (1989), na região da Planície de Mocambeiro estão presentes
os seguintes aspectos:
- nível topográfico abaixo de 670 m;
- superfície contínua em mais de 4 quilômetros quadrados;
- classe de declividade entre zero e 3 graus;
- proximidade do rio das Velhas (nível de base regional);
- alimentação por águas autóctones do carste;
- inundação periódica pelas águas do aqüífero cárstico.
Devido à essas características e também de acordo com Bogli (1978), a PCM pode ser
classificada como “poljés”, podendo ser individualizada quanto à bacia de drenagem
superficial, no caso o córrego do Mocambo. Ainda de acordo com Kohler, a PCM
apresenta configuração alongada e relevo ligeiramente ondulado. Apresenta-se
inundada apenas nos anos de máximas pluviométricas. De acordo com Lehman
(1956), pode ser classificada como um semipoljé, limitado por um dos lados por rocha
não cárstica.

Dolinas
As dolinas são as formas mais freqüentes de relevo na área. Dolinas de abatimento
ocorrem, na maioria das vezes, entre as cotas de 750 e 850 m de altitude, no
chamado Planalto de Dolinas, principalmente, segundo direção NE-SW (fotos 3 e 4,
anexo 1). De acordo com Kohler (1989), esta direção segue controle estrutural. O
desenvolvimento máximo destas feições foi registrado nas regiões de Cerca Grande e
Baú, com mais de 25 dolinas por quilômetro quadrado, onde é freqüente a existência
de dolinas de diâmetros menores inseridas em outras de diâmetros maiores.
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As dolinas são as mais freqüentes formas de relevo na área, apesar de estudos
anteriores (Tricart, 1956) terem afirmado o contrário. Estão representadas em todos os
domínios cársticos, especialmente nos planaltos. Journaux (1977) afirma que não há
dolinas de dissolução na área, no entanto, este é provavelmente o tipo genético
dominante. As dolinas de dissolução apresentam considerável distribuição,
estendendo-se de poucos metros a mais do que uma centena de metros de diâmetro
sendo sua profundidade, normalmente menor que a metade de sua extensão total.
Podem ser redondas, mas normalmente ocorre afloramento calcário em um dos lados,
resultando em uma forma irregular. Enquanto a dolina evolui, ela pode abranger
dolinas vizinhas, podendo haver a ocorrência de dolinas menores dentro das maiores.
Quanto às suas bases, estas são normalmente recobertas por solos férteis, usados
freqüentemente na agricultura.
Dolinas de colapso foram observadas em muitos locais. Possuem profundidade maior
do que as dolinas de dissolução, sendo menores em área. Muitas mostram sinal de
colapso recente de solo e podem estar associadas à drenagem subterrânea (foto 5,
anexo 1). Algumas das dolinas de colapso mais antigas apresentam sua forma
mascarada pela solução tardia e processo de cobertura por solo.
Na Depressão de Mocambeiro, as dolinas são grandes e aplainadas, usualmente
preenchidas por lagoas temporárias. A freqüência das dolinas cresce com o
incremento da altitude e, assim sendo, tais características já mencionadas condizem
com o observado na área de estudo.

5.2.3.4 - Descrição dos pontos - detalhamento do exocarste local
Com base nos aspectos do item anterior, tem-se que a área de estudo engloba muitas
das formas do carste, tais como grandes maciços calcários, paredões com altura
superior a 20 m, formas residuais (como torres e mesetas), dolinas (tanto abruptas ou
suaves), uvalas, sumidouros, lagoas cársticas, lapias, dentre outros. A seguir, tem-se
a descrição de algumas destas formas encontradas na área e que encontram-se
plotadas no desenho 3, anexo 5.
Ponto GM01 - Ponto situado entre o topo e a meia encosta de colina, ocorrendo
rochas carbonáticas constituindo afloramentos na forma de mesetas. Nota-se ainda,
presença de diáclase com direções N30E e N15W, com espaçamento de 50 cm a 1,5
m, com altura das paredes entre 1,5 a 3 m. São comuns lapias horizontais bem
pronunciados segundo os planos de acamamento (foto 6, anexo 1). UTM: 060550
7841511.
Ponto GM02 - Ponto situado no topo de colina com presença de solo de coloração
avermelhada com fragmentos angulosos de quartzo e de calcário. Ausência de
afloramentos calcários. UTM: 0606173 7841728.
Ponto GM03 - Uvalamento de direção EW, com dolinas apresentando afloramentos
calcários no fundo e nas bordas. Presença de lapias horizontais bem pronunciados.
Na base do paredão verifica-se presença de sumidouro efêmero. UTM: 0606314
7841859.
Ponto GM04 - Ponto situado em cota altimétrica superior a 850 m, em topo de colina,
ciruncundado por dolinas de abatimento. Ausência de afloramento rochoso e presença
de solo de coloração avermelhada, provavelmente solo residual do calcário.
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Ponto GM05 - Borda de maciço calcário com paredão de altura estimada entre 8 e 10
m. Presença de feição endocárstica, tratando-se de cavidade com entrada lenticular
vertical. Lapiezamento subhorizontal pouco pronunciado segundo o acamamento (foto
7, anexo 1). UTM: 0607308 7841715.
Ponto GM06 - Conjunto de torres com altura média em torno de 10 m e diâmetro de
10 a mais de 20 m (foto 9, anexo 1. Duas famílias de diáclases, sendo uma N-S, com
espaçamento de 5 m, e a outra E-W, com espaçamento de 2 m, que individualizam as
formas residuais. S0=N-S 10-15 E. Estão presentes também lapias horizontais mais
desenvolvidos, bem como verticais, interrompidos. UTM: 0605963 7841009.
Ponto GM07 - Borda de maciço situado à meia encosta de colina. Presença de
paredão escalonado, com altura média variando entre 5 e 6 m. Verifica-se feição
endocárstica (caverna), com entrada apresentando corte do tipo mista (elíptica
lenticular horizontal), provindo desta, água que abastece o reservatório de
dessedentação animal. UTM: 0607025 7842067.
Ponto GM08 - Conjunto de ravinas, situadas à meia encosta de colina, próximo a
antigo açude (foto 8, anexo 1). Apresentam direção leste-nordeste, indicando fluxo
efêmero de água superficial. Verifica-se ainda processo de erosão, voçorocamento e
solo desnudo.
Ponto GM09 - Borda de maciço de grande porte, com presença de paredão com
altura atingindo 12 m. Verificam-se lapias horizontalizados na porção superior.
Presença de abrigo com sumidouro efêmero que se conecta com drenagem também
efêmera.
Ponto GM10 - Sistema maciço - dolina do Caetano (foto 10, anexo 1). Dolina suave,
apresentando fundo plano com lagoa em seu interior. O maciço apresenta face com
paredão de altura média em torno de 20 m, onde verifica-se presença de lapiezamento
horizontal pouco pronunciado. Aparecimento de cavidade com condutos circulares em
diversos níveis do maciço, podendo ainda haver ocorrência de condutos do tipo
lenticulares verticais e horizontais. A entrada é do tipo mista (lenticular vertical e
lenticular horizontal), com presença de pequeno canal que conecta a lagoa ao
sumidouro. UTM: 0603323 7841405.
Ponto GM11 - Ponto situado à meia encosta próximo ao topo da colina, entre
afloramentos de grande porte. Presença de afloramentos calcários em forma de
lajedos e pequenos paredões escalonados (foto 11, anexo 1). No piso foram
verificados abatimentos com formas das bordas alongadas, podendo os mesmos
fazerem conexão com o endocarste, constituindo abismos. UTM: 0604285 7840476.
Ponto GM12 - Dolina de abatimento abrupta situada no topo de colina que se conecta
ao maciço de Cerca Grande. É uma feição alongada cujo eixo maior mede cerca de 15
m e o menor 5 m. Ressalta-se que o eixo maior situa-se no mesmo local do paredão
onde se encontra a entrada da Lapa de Cerca Grande. O calcário ocorre na forma de
lajedos, lapiezados horizontalmente, conforme os planos de acamamento dos
calcários do Membro Lagoa Santa. UTM: 0604408 7840518.
Ponto GM13 - Ponto situado em topo de colina, constituindo-se em uvalamento cujo
eixo principal segue direção E-W, sendo o mesmo constituído pela junção de duas
dolinas abruptas de abatimento. Tanto as bordas quanto as paredes são de calcário,
estando o solo pouco presente. UTM: 0604646 7840600.
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Ponto GM14 - Borda de depressão, com presença de dolina ou uvalamento situado no
topo de colina. No piso, presença de diáclase com direção NE. UTM: 0604666
7840553.
Ponto GM15 - Ainda em região do topo da colina em direção leste, ocorrem
afloramentos calcários na forma de paredões escalonados e paredões com altura
média em torno de 4 m, e lapiezamento segundo o acamamento, sendo o mesmo
pouco pronunciado. UTM: 0604580 7840610.
Ponto GM16 - Paredão com cerca de 7 m de altura, com abrigo do tipo lenticular
horizontal em sua base. Presença de lapias horizontais segundo o acamamento (foto
12, anexo 1). UTM: 0604428 7840467.
Ponto GM17 - Borda de vertente em anfiteatro, com concavidade voltada para oeste.
Ponto situado em topo de colina. UTM: 0604350 7840336.
Ponto GM18 - Topo de colina com presença de afloramentos calcários esparsos na
forma de lajedos. UTM: 0604294 7840159.
Ponto GM19 - Topo de maciço situado na porção S-SW da área de estudo. Presença
de pequenos afloramentos sob a forma de lajedos e matacões. UTM: 0604631
7840572.
Ponto GM20 - Dolina de dissolução situada em vertente, com borda abrupta, e
presença de paredão escalonado com cerca de 5 m de altura e lapiezamento subhorizontal segundo a estratificação. 'F1: 535W 'F2: N40W UTM: 0604783 7840461.
Ponto GM21 - Topo de maciço com presença de torres e paredões escalonados
variando entre 0,5 e 1,5 m e também lajedos.
'F1: S35E 'F2: N45E
Ponto GM22 - Crista de vertente abrupta com paredões escalonados com alturas
variando entre 10 e 15 m. UTM: 0604860 7840375.
Ponto GM23 - Ponto situado entre dolinas em processo de coalescência. O eixo maior
da dolina menor apresenta direção E-W e aproximadamente 35 m. UTM: 0604823
7840606.
Ponto GM24 - Dolina de dissolução situada à meia encosta de colina, com eixo maior
segundo direção E-W. A borda N deste ponto apresenta afloramentos calcários em
forma de lajedos e blocos. UTM: 0604795 7840787.
Ponto GM25 - Dolina de abatimento com paredes em calcário (paredões
escalonados), de forma circular, alinhada na mesma direção E-W da dolina anterior.
Presença, de sumidouro efêmero com abismo de cerca de 5 m de profundidade com
escorrimento, coralóides e couves-flores nas paredes (foto 13, anexo 1). 'F1: N20E
'F2:EW UTM: 060685 7840791 0604669 7840807.
Ponto GM26 - Topo de maciço com presença de afloramentos em forma de lajedos e
matacões, variando de 0,5 a 2 m de comprimento, e paredões esparsos escalonados,
com altura inferior a 3 m. Presença de feição endocárstica de forma circular e
alongada, de direção E-W, com cerca de 3 m de profundidade.
'F1: N75W
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Ponto GM27 - Borda em base maciço com presença de paredão de altura superior a
20 m próximo à entrada principal da Lapa de Cerca Grande. UTM: 0604819 7841308.

5.2.3.5 - Compartimentação Geomorfológica
Kohler (1989) sugere, para uma compartimentação do exocarste da região de
Matozinhos-Pedro Leopoldo, a utilização de parâmetros altimétricos associados às
feições geomorfológicas. Os diferentes domínios desenvolvem-se entre as cotas de
850 m e 650 m, totalizando a espessura total do pacote calcário. A maior freqüência
das formas cársticas concentra-se entre as cotas de 800 e 700 m. De acordo com o
estudo supracitado, é possível reconhecer no carste de Lagoa Santa, unidades
fisiográficas distintas e escalonadas, a partir da Serra dos Ferradores em direção ao
rio das Velhas (NW-SE). Essas unidades são assim denominadas, pelo autor acima
citado: desfiladeiros e abismos com altos paredões, cinturão de uvalas, planalto de
dolinas e planícies cársticas (poljés).
De acordo com esta compartimentação, tem-se que na área estão presentes dois
destes compartimentos: o Planalto de Dolinas e a Planície Cárstica de Mocambeiro.
Parte da Planície de Mocambeiro, ocorre a oeste da área (desenho 3, anexo 5). Esta
área possui as menores cotas altimétricas, em torno de 670 m. Ocorrem dolinas
suaves junto a maciços isolados, com lagoas perenes, como é o caso do conjunto
maciço-lagoa-cárstica de Caetano, conforme descrito no Ponto GM20.
As áreas de planalto ocorrem em grande parte da área, conforme explicitado no
(desenho 3, anexo 5). Estas, nas partes de altitude mais elevada, entre as cotas de
700 e 830 m, são caracterizadas pela predominância de alinhamento de dolinas
abruptas. Nesse compartimento encontra-se também a maior concentração dos
maciços calcários com escarpas orientadas principalmente SW-NE e EW. Ocorrem
ainda lagoas intermitentes como é o caso da Lagoa de Formosa e da Lagoa de Cerca
Grande.
Conforme o Mapa das Feições Fisiográficas de Auler (1994),
inserida, em sua grande maioria, no domínio dos planaltos
plains” - sendo sua porção oeste compreendendo porção
Depressão de Mocambeiro, que corresponde à chamada
Mocambeiro evidenciada em Kohler (1989).
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FIGURA 5.8 - Mapa das feições fisiográficas. (fonte: auler, 1994)

5.2.3.6 - Conclusões
Com base na compartimentação geomorfológica ora proposta, tem-se que o domínio
dos planaltos cársticos é o mais expressivo, sendo o mesmo correspondente a 93% da
área de estudo.
Foi verificada uma grande concentração de dolinas, principalmente as abruptas, na
área geomorfologicamente compartimentada como Planaltos Cársticos (karst high
plains) conforme Auler (1994). Apresentam-se dispostas segundo lineamentos NWSE, NE-SW e secundariamente E-W. Este conjunto de feições merece atenção
especial devido à sua contribuição para o sistema hídrico local e regional, do ponto de
vista da recarga.
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Do ponto de vista do contexto geomorfológico, tem-se que a área encontra-se inserida
como importante parte do conjunto integrante do Carste de Lagoa Santa, uma vez que
abrange parte da Planície de Mocambeiro (a oeste da área) e totalmente os conjuntos
Cerca Grande e Caetano (maciço calcário, dolina, sumidouro perene e efêmero) além
de importantes lineamentos de dolinas abruptas situadas em elevadas cotas
altimétricas.
Ressalta-se ainda a importância no contexto mundial devido ao vasto acervo histórico
e arqueológico publicado sobre a região. No entanto, as porções norte e nordeste da
área são de certa forma menos expressivas devido às suas localizações externas à
Planície de Mocambeiro e por estar na borda do compartimento dos kars high plains,
sendo aí a concentração de depressões fechadas do tipo dolinas de abatimento
menos frequentes.

Dinâmica dos Processos Geomorfológicos
Kohler (1998) sugere que as formas do Planalto de Lagoa Santa têm sua gênese e
dinâmica relacionadas, sobretudo, às:

I) características estruturais do arcabouço geológico:
envolve os lineamentos, diáclases, dobras, falhamentos e contatos litológicos. São
responsáveis pelo escalonamento do carste da região. Da Serra dos Ferradores
(carste encoberto), passando pelas paisagens dos desfiladeiros, cinturão de uvalas e
planalto de dolinas para, finalmente, dissolverem-se nos poljés de Mocambeiro e
Fidalgo. Este escalonamento é comandado pelos lineamentos SE-NW e SW-NE e pela
sub-horizontalidade das camadas do Grupo Bambuí, com mergulho suave para NE.

II) características petrográficas:
referem-se à dureza, trama, mineralogia, densidade e espessura do pacote
carbonático. Quanto maior a espessura da rocha, mais “espetacular” é o relevo.

III) características da composição química:
quanto à capacidade de absorver CO2 - agressividade, somada à temperatura
(temperaturas mais baixas favorecem uma maior dissolução da rocha carbonática), o
volume e o fluxo das águas superficiais subterrâneas.
Na área, observa-se claramente a relação de direta proporcionalidade existente entre
a espessura do pacote carbonático e a freqüência das formas cársticas (Ex: o maior
número de dolinas está nos karst high plains).
Outro aspecto relevante em nível de evolução do relevo é a direção do mergulho
suave das camadas do calcário (NE e E, principalmente, e SE secundariamente), que
condiciona uma maior freqüência de escarpamentos voltados para SW e W,
principalmente. Ainda com base no fator geológico, atribui-se à Depressão de
Mocambeiro, constituída por metapelitos, formas aplainadas e de baixa declividade no
conjunto voltado para o rio das Velhas.
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5.2.4 - Hidrogeologia
5.2.4.1 - Introdução
O conhecimento das peculiaridades hidrológicas do carste recentemente vem
ganhando uma crescente importância, não só pelo interesse como reservatório de
água subterrânea, mas também pela sua influência em uma série de problemas
geotécnicos.
Em muitas circunstâncias a caracterização do sistema hidráulico desse tipo de
aqüífero torna-se muito difícil em vista de suas características próprias, onde o
armazenamento e a circulação das águas subterrâneas estão condicionados à
dissolução ou ao fraturamento das rochas carbonáticas.
Segundo Silva (2000), a palavra carste é utilizada para designar aquelas regiões da
superfície terrestre que apresentam características especiais do ponto de vista
geomorfológico e hidrogeológico das quais destacam-se:
- a presença de extensas zonas sem correntes de águas superficiais, inclusive em
climas úmidos;
- a ocorrência de depressões, de tamanho diversos, cuja drenagem é
subterrânea;
- a existência de cavidades no subsolo (cavernas) pelas quais podem circular
correntes de água subterrânea;
- pequeno valor de escoamento superficial;
- complexa circulação de águas subterrâneas tanto nas zonas saturadas como acima
da superfície potenciométrica do aqüífero.
Estas características são o resultado de um processo chamado de carstificação, no
qual intervêm diversos fatores geológicos. Neste processo existe um mecanismo
básico que é a dissolução pela água de uma rocha carbonática (solúvel) fissurada.
São peculiares ao carste as entradas de águas de superfície em condutos localizados
(sumidouros). Este modo localizado das infiltrações deve-se à grande variabilidade
espacial da permeabilidade e da capacidade de infiltração, que é muito maior no meio
cárstico do que em outros meios permeáveis.
O
desenvolvimento
de
permeabilidade
secundária
concentra-se
sobre
descontinuidades geológicas presentes nas rochas carbonáticas, através da
dissolução e lixiviação de minerais carbonáticos pela água de percolação ao longo
destas descontinuidades. Assim, para definir os fatores condicionantes da
permeabilidade secundária e conhecer o desenvolvimento da paisagem cárstica, é
fundamental saber os tipos de descontinuidades presentes, o quadro geométrico
destas feições e a sua distribuição espacial nas áreas de ocorrência de rochas
carbonáticas solúveis (Ford & Willians1989, in Silva 2000). Estas descontinuidades
foram originadas preferencialmente pela evolução tectônica original dos terrenos.
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Ao contrário de uma primeira impressão, as superfícies cársticas não apresentam
relevos caóticos e desorganizados de dolinas, depressões fechadas e sumidouros. Um
padrão organizado e estruturalmente condicionado sempre existe em todas as
superfícies cársticas. Estes padrões, no entanto, variam muito dentro de uma bacia
hidrográfica com grande extensão, ocasionando diversos compartimentos locais (Gunn
1981; 1983, in Silva 2000).
Segundo Silva (1984-b), as unidades morfológicas permitem estabelecer diferentes
estágios evolutivos do relevo cárstico partindo de uma paisagem fluvial,
estruturalmente condicionada à qual é gradativamente segmentada pela implantação
de bacias de drenagem fechada originando uma feição fluviocárstica, até a formação
de um carste evoluído sem drenagem superficial e fechado.
A paisagem sobre as rochas carbonáticas é modelada principalmente pela água de
escoamento superficial e processos fluviais normais que se adaptam aos diversos
litotipos e são condicionadas à rede de fraturamento e deformações tectônicas
pretéritas (Silva, op. cit.).
Os rios alógenos (que nascem fora do carste) desenvolvem importantes sistemas de
drenagem subterrânea no carste, com sumidouros, cavernas e condutos, em
conseqüência da agressividade de suas águas onde o índice de saturação em CaCO3
é muito baixo (Silva 1973; 1979, in Silva 2000). É comum a existência de vales secos
que normalmente são associados a captações alógenas e aos mais desenvolvidos
sistemas de cavernas.
A área em estudo localiza-se dentro APA Carste de Lagoa Santa, uma região de
domínio das rochas pelítico-carbonáticas do Grupo Bambuí, com predomínio de
aqüíferos cársticos semi-confinados a livres, constituídos por calcários e de forma
menos expressiva por ardósias e siltitos intercalados.

5.2.4.2 - Metodologia de trabalho
A metodologia de trabalho foi definida a partir de duas etapas descritas em detalhe a
seguir, e que serviram de subsídio para organização e elaboração deste item.

Etapa de gabinete
Realizada em escritório, constituiu-se de levantamento e análise da documentação
disponível sobre a área de estudo. Foram selecionados mapas topográficos,
Relatórios e Mapas do Trabalho APA Carste de Lagoa Santa IBAMA/CPRM (1998),
fotografias aéreas, mosaico de ortofocartas Cemig escala 1:10.000, elaborado na
unidade de GIS da Brandt Meio Ambiente e dados técnicos sobre poços tubulares
existentes segundo Banco de Dados Hidrogeológicos da COPASA - MG.
Os mapas topográficos utilizados foram:
- Carta do Brasil, Folha Pedro Leopoldo - SE-23-Z-C-V-2, escala 1:50.000, editado
pelo IBGE - 1977;
- Folha Matozinhos - SE-23-ZC-V-2-NE, escala 1:25.000, editada pela PLAMBEL 1977;
- Folha Fidalgo - SE-23-ZC-VI-1-NO, escala 1:25.000, editada pela PLAMBEL - 1977.
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As fotografias aéreas compreendem levantamentos aerofotogramétricos realizados
pela EMBRAFOTO - 1981, faixa 1913F, fotos 0676 a 0678, escala 1:30.000. A partir
da análise fotogeológica foram feitos os levantamentos prévios dos pontos de
existência de água bem como levantamento da rede de fraturas/lineamentos
existentes na região e que se relacionam com o sistema hidrogeológico cárstico.
Após a etapa de campo foi realizada a checagem dos dados obtidos em campo com
aqueles levantados previamente na bibliografia, para então se proceder a elaboração
do relatório bem como do levantamento de Potenciometria (figura 5.9) que foi traçado
com o auxílio do Software Surfer - Versão 7, e do Mapa de Caracterização
Hidrogeológica (desenho 4, anexo 5), com dados de campo e literatura.

Etapa de campo
A partir dos dados obtidos do levantamento bibliográfico, bem como da interpretação
das fotografias aéreas e ortofotocartas, foram programadas as etapas de campo, que
constaram basicamente de 04 dias de campo, visando a descrição de pontos
analisados em gabinete, bem como o levantamento e cadastro do inventário dos
pontos de água (surgências, sumidouros, poços tubulares e lagoas).
Os 04 dias de trabalho de campo foram assim divididos: 17 - 18/11/2002, dia
23/12/2002 e dia 03/01/2003, onde os dois primeiros dias foram realizados com tempo
seco e sol, e os dois últimos após o início do período chuvoso, o que contribuiu
significativamente para uma melhor observação da drenagem superficial e locais de
sumidouro.

5.2.4.3 - Trabalhos anteriores
Poucos são os trabalhos relacionados à hidrogeologia cárstica na região da
Depressão de Mocambeiro, destacando o trabalho de Auler (1994), IBAMA/CPRM
(1998) e de forma a tratar a geomorfologia o trabalho de Kohler (1989), sendo que
todos estes são de enfoque regional, onde os dois primeiros possuem temas
específicos sobre a hidrogeologia.
Segundo Auler (1994) a hidrogeologia regional compreende um aqüífero cárstico com
superfície livre, limitada na base por rochas gnáissicas, havendo dois níveis de base
regional: a nordeste o rio das Velhas é o principal receptor das águas cársticas, e a
sudoeste, o ribeirão da Mata drena parte da água. Na região das lagoas, Poções,
Cerca Grande, Caetano e Ballet, a drenagem corre para o córrego Mocambo, sendo
esta a sub-bacia onde está a área de estudo.
Segundo Pessoa & Mourão (1998), as características hidrogeológicas estão definidas
de acordo com critérios estruturais, estratigráficos e morfológicos, interpretações estas
conforme dados de campo e fotointerpretativos. A dinâmica hídrica subterrânea está
intimamente relacionada com os fraturamentos, com predominância de valores médios
segundo as direções N15-25E e N35-45W para o aqüífero Sete Lagoas, que é o
enfoque deste trabalho.
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Na região em estudo, Auler (1994) refere-se a dois domínios geomorfológicos, dos oito
descritos por Silva et al. (1987, in Auler 1994), que ocorrem em termos regionais,
sendo eles: (1) os Planaltos Cársticos e (2) a Depressão de Mocambeiro (figura 5.8).
O primeiro, é onde ocorrem feições cársticas mais desenvolvidas, altamente
permeável, com formas típicas e drenagem subterrânea, estando acima de cotas
altimétricas de 700 metros. A depressão é uma superfície abaixo desta cota, tendo
direção SW-NE, caracterizada por um carste altamente dissecado, com estágio
fluviocarste, surgências, drenagens superficiais e lagoas. Desta forma a primeira
fisiografia é relacionada como área de recarga enquanto a depressão tida como a área
de descarga do aqüífero, com processos fluviais ativos e vales secos praticamente
ausentes e dolinas normalmente preenchidas por lagoas intermitentes.
Ainda descreve que as águas existentes na região são autóctones, não havendo
influência de aqüíferos externos, sendo somente o processo pluvial responsável pela
reposição de água no aqüífero.
As áreas mais baixas topograficamente da depressão mostram ainda um fluviocarste
controlado pelo córrego Mocambo/Jaguara. Nesta depressão, Auler (1994) ainda
descreve a ocorrência de lagoas relacionadas à superfície freática.
Em estudos relacionados com a geomorfologia cárstica de Lagoa Santa, que incluem
a área em estudo, Kohler (1989) e Kohler et al (1995, in Pessoa & Mourão 1998),
indicam para a região das Lagoas de Caetano e Cerca Grande um movimento de fluxo
subterrâneo de água, com vetor para NW, as quais infiltram pela áreas relacionadas
com os planaltos e descarregam dentro da depressão de Mocambeiro, indo em
direção ao córrego Mocambo.

5.2.4.4 - Hidrogeologia local
Procurando um entendimento mais apurado do funcionamento do aqüífero na região
de Mocambeiro, mais precisamente dentro dos limites do processo DNPM 811003/70,
o qual alcança uma área de 842,31 ha, foi executado um levantamento acerca dos
recursos hídricos dentro dos limites da área e seu entorno próximo. Cabe aqui ainda
ressaltar que este relatório baseia-se em dados colhidos em etapas de campo bem
como suportados em dados de literatura.
Um dos fatos que mais chama a atenção dentro dos limites da área em estudo é a
falta de drenagem superficial. A partir do mapeamento durante os dias de campo,
observou-se a existência de uma rede de drenagem subterrânea, com condutos
relacionados à dissolução da rocha calcária e ao conjunto de fraturas existentes, por
onde existem indícios de movimentação de água subterrânea. Esses fatores são
bastante típicos de áreas cársticas (Silva 2000).
Assim, foram identificados basicamente 07 pontos de presença de água (desenho 4,
anexo 5), sendo estes assim separados:
- 03 poços tubulares profundos (quadro 5.2). Poços 79, 80 e 81 - (fotos 14 e 15, anexo
1);
- 01 lagoa perene - Lagoa de Caetano (fotos 16, 17 e 18, anexo 1);
- 02 lagoas intermitentes - Lagoa de Cerca Grande e Lagoa Formosa;
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- Ponto com coordenada UTM 7842785 N - 607176 E - caverna com existência de rio
subterrâneo.
Ainda próximo à área em estudo foi identificado um poço aparentemente natural
denominado sem conotações genéticas de shaft (UTM 7841175N - 607550E), com a
presença do nível do lençol freático a 4,50 metros abaixo da superfície topográfica,
constituindo assim um nível piezométrico na cota 720 metros.
Nos arredores do limite da área, existem algumas lagoas: Vargem Comprida e Vargem
de Fora nos limites leste-nordeste, e as lagoas do Brejo, da Pedra e Cerca de Achas e
Maria Angélica) junto aos limites oeste-sudoeste.
No limite noroeste, ocorre o córrego Mocambo, de característica perene, com
surgência ligada ao sumidouro da bacia do córrego Palmeiras (Auler 1994), com
ocorrência a oeste da área, mais distante. O córrego Mocambo possui direção de
ocorrência SW-NE, com sentido de drenagem para NE, sendo tipicamente cárstico,
com drenagem em parte superficial e em parte subterrânea.
As lagoas do Brejo, da Pedra, Cerca de Achas, Cerca Grande e Caetano, ocorrem
dentro dos limites da denominada Depressão de Mocambeiro, tendo seus níveis
relacionados à variação do nível do lençol freático, como já descrito anteriormente por
Auler (1994), o mesmo ocorrendo com Lagoa Formosa.
O Mapa de Caracterização Hidrogeológica (desenho 4, anexo 5) apresenta algumas
destas feições de pontos de água.
A partir da descrição dos perfis litológicos de poços tubulares profundos existentes e
catalogados pelo trabalho realizado pelo consórcio IBAMA /CPRM (1998) e pela
COPASA (1995), bem como das observações colhidas em campo, o sistema aqüífero
pode ser definido como cárstico-fissural, do tipo livre, constituído na sua parte superior
por material alterado do manto de decomposição das rochas calcárias e na parte
inferior por rochas calcárias fraturadas e dissolvidas. Tem-se um aqüífero granular
poroso superior e um fissurado/dissolvido sotoposto, em comunicação hidráulica
íntima, constituindo um só sistema aqüífero.
Desta forma, o aqüífero ocorre basicamente em rochas calcárias pertencentes ao
membro Lagoa Santa da formação Sete Lagoas, bem como nos solos originários
destes calcários.
A espessura do manto de intemperismo é estimada entre 10 e 25 metros (desenho 4,
anexo 5), na área de recarga possuindo valor estimado em até 20 metros enquanto na
área de descarga (Depressão de Mocambeiro), valores que podem variar entre 10 e
20 metros (valores estes conforme Pessoa & Mourão 1998). A partir da análise dos
dados de níveis estáticos de poço tubulares e poços escavados existentes tanto na
área em estudo como em seu entorno e regionalmente, a profundidade do nível da
água subterrânea nas áreas de recarga e descarga é estimada entre 1,5 e 16,0 metros
e 20 e 30 metros respectivamente, com exceção dos pontos “Shaft” e Ponto 86
(quadro 5.2), no caso da análise na área de descarga.
O aqüífero carbonático é limitado inferiormente por rochas do embasamento cristalino,
conforme a coluna geológica regional (Auler, 1994), estando inserido nas bacias dos
córregos Mocambo e Jaguara, sendo o rio das Velhas o nível de base regional.
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Segundo Pessoa & Mourão (1998) a camada de solo que recobre estes calcários
atinge valores de permeabilidade em torno de 10-4 cm/s, a qual corresponde a um
material de granulometria silte arenoso ou areia argilosa (Fetter 1988, in Feitosa &
Filho 2000), ou seja valores de permeabilidade relativamente medianos.

Áreas de recarga e descarga e processos relacionados
Apesar de existirem áreas de recarga e descarga relativamente distintas dentro da
área em estudo, cabe sempre ressaltar que a recarga neste tipo de aqüífero pode
ocorrer em qualquer ponto, no solo ou em locais com ocorrência de rochas calcárias
fraturadas/dissolvidas.
O levantamento bibliográfico conjuntamente com o levantamento de campo efetuado
mostra uma divisão quase que constante entre os planaltos cársticos e a depressão
em torno da cota de 700 metros, havendo aí uma separação entre as zonas de
alimentação e de descarga do aqüífero (desenho 4, anexo 5).
Praticamente toda a região acima da cota de 700 metros pode ser considerada como
área de recarga, principalmente junto aos vários maciços existentes, onde o número
de dolinas é alto, muitas delas com sumidouros junto aos maciços. Essas dolinas
ocorrem (1) lateralmente aos maciços, quase que de forma constante, tendo então um
papel na realimentação do aqüífero, em função da alta permeabilidade secundária
existente (fotos 19, 20, 21 e 22, anexo 1) e (2) de forma isolada, constituindo um
sistema de drenagem fechado (foto 25, anexo 1).
Basicamente toda a água que ocorre no aqüífero pode ser considerada autigênica,
gerada por precipitação e deflúvio, visto a não ocorrência de drenagem superficial bem
como a não existência de outros tipos de aqüíferos próximos aos limites estudados.
Daí a água é coletada por infiltração no solo, em sumidouros ou nas dolinas.
Desta forma, a partir da precipitação, escoamento e infiltração, seja via permeabilidade
do solo ou pelas fraturas nos calcários ou através dos sumidouros existentes, existe
uma relação direta entre a drenagem superficial e subterrânea, com maior importância
para a subterrânea. A relativa importância dos dois tipos de drenagem é determinada
pela espessura das rochas solúveis comparada com a espessura das rochas
expostas, e com a fração areal dos calcários expostos comparados com a área total
da bacia (White 1988). Na área em estudo, praticamente todos os maciços calcários
estão sujeitos a serem solubilizados.
A água infiltrada principalmente a partir da zona de recarga existente nos planaltos
cársticos tende a escoar pelo conjunto de fraturas. Silva et al. (1987, in Auler 1994)
considera que o fluxo subterrâneo é controlado pelas fraturas, enquanto Coutard et al
(1978, in Auler 1994) considera as fraturas e o caimento do acamamento como fatores
importantes no escoamento subterrâneo.
Com a obtenção do mapa potenciométrico, foi possível tecer algumas considerações
importantes acerca do movimento da água subterrânea. A análise dos dados
estruturais relacionados ao conjunto de fraturas existentes na área e a visão dos
lineamentos estruturais contidos no desenho 4 anexo 5, possibilita verificar uma
tendência preferencial de ocorrência dos lineamentos segundo as direções N-S, NESW e NW-SE.
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Conjuntamente foram verificados os dados relacionados aos pontos de água
existentes dentro e no entorno da área em estudo (quadro 5.2), para se fazer uma
caracterização hidrogeológica da região, levando em consideração principalmente os
dados relativos aos poços tubulares.
Assim, objetivou-se o reconhecimento da dinâmica das águas subterrâneas, utilizando
os parâmetros hidráulicos e altimétricos para, a partir da construção do Mapa
Potenciométrico, possibilitar a determinação dos principais caminhos subterrâneos de
fluxo d'água. A construção deste mapa foi feita utilizando os pontos contidos no quadro
5.2. A confiabilidade dos dados dever ser, até certo ponto, aceita com reservas, devido
ao número e distribuição de pontos (figura 5.9 e desenho 4, anexo 5).
O mapa potenciométrico apresentado neste trabalho (figura 5.9) comparado com o da
figura 5.10 mostra uma divergência quanto ao sentido da diminuição do gradiente
hidráulico, o que implica no sentido de fluxo da água subterrânea. O mapa da figura
5.10 mostra esta diminuição de gradiente com sentido para leste, enquanto o gerado
neste trabalho mostra que essa variação é em termos locais para oeste/noroeste, com
fluxo de água subterrânea em direção ao córrego Mocambo, conforme já
anteriormente mostrado Kohler et al. (1995, in Pessoa & Mourão 1998).
Na elaboração do Mapa Potenciométrico deste trabalho, foram utilizados dados
referentes a poços tubulares e escavados, enquanto no mapa da figura 5.10 somente
poços tubulares foram levados em consideração, o que provavelmente pode ser a
fonte da diferença citada, bem como à escala do trabalho.
Segundo White (1988), existe uma polêmica gerada em torno da existência ou não da
superfície freática em aqüíferos cársticos, e estas não são estáveis, podendo variar
abruptamente nas áreas de recarga em função de chuvas violentas. Esta superfície se
torna irregular em áreas estruturalmente complexas. Não há necessidade que todo
fluxo visto em cavernas esteja relacionado com a superfície freática local.
A distinção entre as bacias superficiais e os aqüíferos cársticos em uma região pode
ser confusa devido ao sistema de condutos que carream a água em sub-superfície. A
bacia subterrânea é definida entre o sumidouro e a surgência, sendo muitas vezes
idênticos os limites superficiais e subterrâneos, assim como a rota de descarga.
Porém, em geral, as bacias subterrâneas possuem traçados não congruentes com as
superficiais (White 1988).

QUADRO 5.2 - Localização dos pontos de água na região estudada e entorno.
Adaptada de IBAMA / CPRM (1998)
LOCALIZAÇÃO
Coordenadas
Ponto

CARACTERÍSTICAS DO PONTO
Altitu
de
m
N.M.

Na
t.

Unid.
Aqüífer
a

UTM N

UTM E

GM 07*1

784206
7

607025

746

ND

Ponto
19*1

784278
5

607176

690

ND

Shaft*1

784117
5

607550

724,5

pH

C.E.
PS/cm
25ºC

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

N.E. (m)
Vazão Temp
. ºC
m3/h

COTA

PROF
.

Sete
Lagoas

745

1

ND

Sete
Lagoas

680

10

720

4,50

PE Granular
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Continuação

Lg.
784027
Formosa*1
5

605050

690

69

784694
0

603215

670,1

PT

75

784215
0

601140

680,6
*1

PE Granular

76

784237
0

600780

685,1
1
*

77

784191
0

600880

79

784130
0

80

PE Granular

690

0,5

ND

ND

ND

ND

659,1

11,0
0

ND

21,0

7,0

291,6

672,2 *

1

8,40

ND

23,5

5,1

216,3

PE Granular

678,5 *1

7,60

ND

23,0

3,5

104,0

686,7
1
*

PE Granular

685,0 *1

1,70

ND

23,0

6,2

166,4

603235

665,0
1
*

PT

Sete
Lagoas

659,6 *1

5,40

ND

ND

ND

ND

784134
0

604880

676

PT

Sete
Lagoas

665,4

10,6
0

ND

22,0

6,5

371

81

784113
0

602875

681 *

1

PT

Sete
Lagoas

665 *

16,0
0

24,00

23,0

6,5

332,8

84

784284
0

603805

670 *

1

PE Granular

662,2 *

7,80

ND

23,0

6,5

239,2

85

784266
5

601705

680,8

NC

Sete
Lagoas

680,6

0,20

>
1600

21,0

6,6

313,2

86

783961
0

605885

765 *1

PT

Sete
Lagoas

698 *1

67,0
0

8,78

ND

ND

ND

100

783936
0

601665

699 *1

PT

Sete
Lagoas

670 *1

29,0
0

19,98

23,0

6,6

312,0

101

783884
0

601950

683 *1

PE Granular

679 *1

4,35

ND

23,0

3,7

104,0

102

783905
0

602035

678,9

PT

Sete
Lagoas

670,0

8,89

30,0

24,0

7,2

265,20

120

783989
5

607915

680,6

PT

Sete
Lagoas

657,6 *1

23,0
0

6,00

23,5

6,5

422,3

122

784014
5

608420

665 *1

PE Granular

660,55
*1

4,45

ND

21,5

5,0

11,2

125

783875
5

605340

700,8

PT

672,8 *1

28,0
0

11,0

23,5

6,8

298,7

Sete
Lagoas

Sete
Lagoas

1

1

784117
608375 684 *1 PE Granular 679,8 *1 4,20
ND
21,5 3,8
21,4
5
1
* = Dados gerados neste trabalho; ND - Não Disponível; Nat. = Natureza do ponto; PE = Poço Escavado;
PT = Poço Tubular; NC = Nascente.
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FIGURA 5.9 - Mapa de potenciometria da área em estudo
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FIGURA 5.10 - Mapa potenciométrico da área da APA Carste Lagoa Santa em
relação à área de estudo. Fonte (Consórcio IBAMA /CPRM,1998)
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A região localizada a NE se apresenta como um divisor de água pluvial, onde parte se
move em direção à depressão Mocambeiro e parte drena em direção NE, para fora
dos domínios do estudo, onde se encontra a lagoa Vargem Comprida, e então inferese que estas se movem em direção ao córrego Mocambo, o nível de base local.
As águas que drenam para a porção central tendem a se infiltrar rapidamente, devido
à grande quantidade de dolinas com sumidouros junto aos maciços, e também pela
permeabilidade do solo ser relativamente alta.
Em levantamento de campo, e também pela análise de foto-aérea, infere-se uma
tendência de movimento subterrâneo das águas em fraturas com direção NW. A água
que infiltra nas áreas de recarga nos planaltos cársticos alimentam a depressão
Mocambeiro na área de descarga junto ao córrego Mocambo.
Apesar de estarem dentro da depressão, as lagoas anteriormente citadas
conjuntamente com as fontes de recarga dos planaltos fornecem o total de água que
perfazem o volume de recarga do aqüífero. Auler (1994) menciona essa característica
da lagoa Caetano, considerando-a como composta por duas lagoas, uma trabalhando
como surgência que drena para dentro de uma segunda, com sumidouro, localizado
junto ao maciço (fotos 16, 17 e 18, anexo 1).
Um fato bastante peculiar é quanto aos fatores controladores do fluxo de água. A partir
dos estudos preliminares, o fluxo de água subterrânea é inferido como sendo controlado
por fatores estruturais (fraturas, lineamentos e foliação) e por fatores estratigráficos
(acamamento dos calcários), estando este último ligado à porção NE da área.
Desta forma, infere-se que na região NE as águas que percolam pelo acamamento (S0
= N25W/15NE), bem como pela foliação (Sn = N20W/35NE) pouco penetrativa e que
trunca o S0, drenam para a região da lagoa Vargem Comprida, para então passar a ter
um controle ligado ao condicionante estrutural, representado principalmente pelo
fraturamento NW.
Aquelas águas que drenam em direção à depressão Mocambeiro apresentam um
nítido controle estrutural exercido pelo fraturamento regional de direção NW, onde os
maciços apresentam condutos com direção NW, principalmente junto às dolinas que
possuem sumidouros na base dos maciços, fato este bastante comum.
Desta maneira, seja alimentando a porção NE, ou em grande parte a Depressão de
Mocambeiro, é certo que as águas são levadas até o córrego Mocambo, sendo este o
nível de base local.

5.2.5 - Espeleologia
5.2.5.1 - Introdução
A área em estudo está inserida em uma das mais expressivas regiões cársticas do
Brasil: a APA “Carste de Lagoa Santa” que engloba parcial ou totalmente os
municípios de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Matozinhos, Confins, Funilândia,
Vespasiano e Prudente de Morais. Sua importância científica e ambiental fazem dela
um pólo da pesquisa nas áreas de espeleologia física e biótica, arqueologia e
paleontologia. Na mesma proporção, destaca-se uma intensa e diversificada gama de
atividades impactantes ao meio ambiente, representadas pelas minerações, o turismo
descontrolado, a poluição dos aqüíferos e a ocupação urbana desordenada.
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A região pode ser considerada como o berço da espeleologia, arqueologia e
paleontologia brasileira. O naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880)
iniciou os seu estudos no século XIX - 1835, revelando ao mundo a existência da arte
rupestre em Lagoa Santa. A extensão dos maciços calcários (principal rocha que
forma as cavernas), a riqueza e variedade das cavidades e seus depósitos fossilíferos,
motivou o pesquisador a se estabelecer na região, realizando importantes descobertas
que iriam determinar os rumos da espeleologia nacional. Desde então o Brasil, e mais
precisamente a região de Lagoa Santa, são tidos como referências mundiais do
patrimônio espeleológico, com um potencial praticamente inesgotável para pesquisas
e explorações.
No território nacional atualmente tem-se registro de 3.513 cavernas distribuídas em
quase todos os estados da federação (quadro 5.3). A região da APA possui quase 500
cavernas conhecidas sendo responsável por cerca de 15% de todas as ocorrências do
Brasil; o que representa a maior concentração de grutas/Km2. Grande parte das
cavidades possuem uma extensão pequena limitando-se a menos de 50 metros.
Destaca-se neste contexto o conjunto cárstico e espeleológico representado por
feições notáveis como dolinas, paredões, sumidouros e ressurgências. Também
percebe-se uma íntima relação das cavernas com a hidrologia local, sendo comuns
rios subterrâneos e lagoas cársticas.

QUADRO 5.3 - Número de cavernas por estado
Estado

Nº Cav.

%

MG

1374

39,11%

GO

506

14,41%

BA

491

13,98%

SP

427

12,15%

PR

234

6,66%

MT

107

3,05%

MS

76

2,16%

PA

69

1,96%

RN

58

1,65%

DF

35

1,00%

PI

26

0,74%

TO

20

0,57%

CE

17

0,53%

RJ

14

0,40%

SE

10

0,28%

SC

9

0,26%

RS

8

0,23%

AL

6

0,17%

ES

3

0,09%

PE

2

0,06%

AM

2

0,06%

RO

1

0,03%

PB

1

0,03%

AP

1

0,03%

Total

3513

100,00%
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5.2.5.2 - Metodologia
Os trabalhos espeleológicos foram realizados em três etapas:
Primeira etapa: foto-interpretação
A análise de ortofotocartas da região (escala 1:10.000) permitiu a identificação de
várias feições propícias para a ocorrência de cavernas, tais como: afloramentos,
dolinas, sumidouros, ressurgências, etc. Uma visão global da região e das áreas com
potencial espeleológico foi obtida a partir do trabalho de interpretação deste material.
Também foram levantados os dados cadastrais das cavernas conhecidas da região
através de consultas às publicações disponíveis e o Cadastro Nacional de Cavernas
do Brasil.

Segunda etapa: prospecção
Compreendeu os levantamentos de campo. Todas as feições anotadas foram
percorridas e observadas de perto. Os afloramentos, caracterizados por maciços
isolados, tiveram todo o seu perímetro vasculhado, além de algumas áreas superiores.
O fundo e encostas das dolinas foram explorados e os sumidouros e ressurgências
verificados. Além das áreas identificadas nas ortofotocartas, outras surgiram ao longo
dos trabalhos de campo.
Todo o caminhamento (figura 5.11) bem como as cavidades encontradas e feições
notáveis tiveram a sua posição anotada através de coordenadas UTM obtidas com
GPS (anexo 2 e desenho 5 do anexo 5). A vegetação fechada e os afloramentos mais
altos impediram que algumas coordenadas fossem lidas na posição exata. Com isso,
posteriormente, foram feitos pequenos ajustes a fim de conferir uma maior precisão no
posicionamento das grutas.
Além da localização, cada caverna recebeu uma breve descrição e um croquis,
sintetizando as suas características mais marcantes. Dados relevantes da fauna,
paleontologia a arqueologia também foram levantados, embora de forma superficial.
Na exploração das grutas foi utilizado o equipamento básico de espeleologia, sendo
que a maioria das cavidades não oferece grandes dificuldades técnicas. Nos casos
dos abismos (alguns com mais de 30 metros de profundidade), foram instaladas
cordas e utilizadas técnicas de exploração vertical.

Terceira etapa: análise de dados
Nesta etapa foi elaborado uma ficha cadastral de cada cavidade (figura 5.12) contendo
dois níveis de informações. Os primeiros campos (nome, coordenadas, posição,
morfologia, depósitos e hidrologia) servem para individualizar a cavidade, sendo
preenchidos com dados de localização e características físicas das cavidades.
Nos campos “Estado de Conservação” e “Nível de Valoração” são estabelecidos
parâmetros para uma análise interpretativa do patrimônio espeleológico, sendo
especificados com as seguintes categorias:
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Estado de conservação
- Bom: grutas que não apresentam nenhum tipo de interferência antrópica.
- Degradadas: grutas que apresentam algum tipo de impacto, tais como, quebra de
espeleotemas, assoreamento, pichações, presença de lixo, etc. Neste item procurouse estabelecer diretamente os impactos observados.

Nível de valoração
- Sem importância aparente: cavidade que não possui em suas características
aspectos relevantes no contexto espeleológico. O termo “aparente” significa que não
foram observados elementos que justificassem o destaque da cavidade. Aspectos
ligados a bioespeleologia, paleontologia e arqueologia não fizeram parte dos
objetivos principais dos levantamentos e podem alterar a avaliação da cavidade em
um segundo momento.
- Grande importância: cavidade que possui características relevantes no contexto
espeleológico. Esta valoração pode ser atribuída por um ou mais aspectos, tais
como: tamanho, beleza cênica, importância científica, vestígios arqueológicos ou
paleontológicos, etc.. Estes vestígios, embora não tenham sido abordados de forma
sistemática, sempre que observados foram relacionados.
- Importância moderada: para designar cavidades cuja importância situa-se entre as
duas categorias anteriores.
Complementando a ficha, introduziu-se o campo “Observações” que contém uma
rápida descrição da caverna ou outros aspectos não contemplados nos itens
anteriores e um espaço para um croquis da cavidade. Os mapas foram feitos de forma
esquemática com todas as medidas estimadas.
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FIGURA 5.11 - Caminhamento espeleológico
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FIGURA 5.12 - Ficha cadastral das cavidades naturais subterrâneas
BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

Morfologia:

Depósitos:

Hidrologia:

Estado de conservação:

Nível de valoração:

Observações:

Data

Responsável

5.2.5.3 - Descrição da área
A região é caracterizada por uma série de afloramentos rochosos isolados, com
alturas que chegam a mais de 30 metros. Estes são bastante irregulares, fendilhados,
com inúmeras saliências, reentrâncias e canais que se interconectam. Em alguns
locais o relevo encontra-se bastante arrasado (apresentado feições ruiniformes),
restando apenas torres e blocos de calcário. Associados a esses maciços, existe uma
série de sumidouros temporários e pequenas dolinas. Sobre o maciço, e em seu
entorno, ocorre mata seca de afloramento calcário.
O terreno entre os afloramentos apresenta uma superfície suavemente ondulada que é
utilizada para agricultura e pecuária. Algumas dolinas que chegam a algumas
centenas metros de diâmetro destacam-se na paisagem (fotos 24 a 28, anexo 1).

5.2.5.4 - O acervo espeleológico e a sua importância
5.2.5.4.1 - Morfologia
As grutas estão distribuídas ao longo de toda a área de estudo/levantamentos, sendo
que alguns maciços apresentam uma maior concentração de cavidades. Destaca-se
neste contexto os afloramentos situados no sudoeste onde foram identificadas 50
cavernas (desenho 5, anexo 5).
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Da totalidade de grutas descobertas, a grande maioria possui poucos metros de
extensão ou são formadas por amplos abrigos sob rocha. Os condutos normalmente
estão condicionados pelo fraturamento da rocha e/ou o seu plano de acamamento,
sendo que o calcário se encontra predominantemente horizontalizado na região.
Também não são raros os casos de cavidades verticais, normalmente associadas a
sumidouros temporários ou galerias tipo fendas com o acesso a partir da sua parte
mais alta. Muitas cavidades formam pequenos labirintos e têm mais de uma entrada
(ou clarabóia) (anexo 2).

5.2.5.4.2 - Depósitos químicos
Os espeleotemas de uma caverna podem se diferenciar pela sua raridade, profusão,
dimensões ou diversidade. No caso da área em estudo, destacam-se cortinas,
escorrimentos, estalactites, estalagmites e pérolas. Poucos são dignos de nota sendo
a maioria representados por formações relativamente comuns em outras cavidades da
região. Considerou-se relevante somente algumas cortinas e estalactites que se
apresentam bastante cristalinas no ponto 37 (fotos 29 e 30, anexo 1) e as pérolas
(espeleotemas não muito freqüentes) das grutas 19, 27, 68 (Gruta Santo Antônio fotos 31, 32, 33 e 34, anexo 1) 72 e 94 (desenho 5, anexo 5).

5.2.5.4.3 - Depósitos clásticos
Observa-se uma grande quantidade de sedimentos (que chega a vários metros de
espessura) preenchendo muitas galerias. Esses, em alguns casos, está associado a
material fossilífero como o ponto 10 (Gruta da Subida), o ponto 29 e o ponto 68 (Gruta
Santo Antônio) (desenho 5, anexo 5). Em vários locais foram observados sinais de
escavação (foto 35, anexo 1), que podem estar associados aos trabalhos de pesquisa
dos naturalistas do século XIX ou início do século XX (dentre eles Lund) em sua busca
por fósseis ou para a extração do salitre.

5.2.5.4.4 - Hidrologia
A grande maioria das grutas encontrava-se seca na época do levantamento de campo,
embora algumas apresentassem marcas de drenagem bastante ativas. As exceções
ficam por conta do ponto 55, onde uma pequena ressurgência é utilizada para
captação de água e o ponto 68 (Gruta Santo Antônio) onde são encontrados três rios
subterrâneos (desenho 5, anexo 5).

5.2.5.4.5 - Estado de conservação
O estado de conservação das cavernas em geral é bom, sendo pontuais os casos de
alterações (ponto 45 e 63) (desenho 5, anexo 5). As marcas de escavação certamente
são bem antigas e não chegam a causar grandes impactos visuais. As pichações
também são raras e limitadas às área de entrada.
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Mesmo estando próximos e fazendo parte de um único contexto espeleológico, podese atribuir características específicas de cada setor da área em estudo. Os limites
destes são bem marcados uma vez que os afloramentos encontram-se isolados e
podem ser observados como uma unidade independente. Esses setores podem ser
visualizados no desenho 5, anexo 5.

Setor sudoeste
Formado por dois grandes afloramentos (que chegam a 500 metros de diâmetro) e
pelo menos outros 4 maciços menores, somando uma área de 289.400 m2. Possui a
maior concentração de cavernas sendo responsável por 53% das ocorrências
identificadas (51 grutas). Ao longo do perímetro dos afloramentos existem vários
pontos de captação da drenagem superficial (dolinas e vales cegos) que indicam uma
associação das grutas com o sistema hidrológico da região. Como as observações
foram feitas no período da seca, não foi possível observar o “funcionamento” dessas
estruturas.
Além da questão quantitativa, as grutas deste setor apresentam vários aspectos de
destaque, seja pela sua extensão (pontos 10, 12, 18 e 19), profusão e diversidade de
espeleotemas (ponto 37), vestígios arqueológicos (ponto 39 - foto 36, anexo 1),
vestígios paleontológicos (pontos 10 e 29), vestígios históricos - foto 37, anexo 1 (10,
12, 18 e 72) ou beleza cênica (pontos 10, 12, 18, 19, 22, 37 e 72) - veja fichas anexo
2.
Destaca-se neste setor os pontos: 10 (Gruta da Subida - foto 39, anexo 1), 12, 18 e
72, pois possuem sinais de escavação que podem ter sido realizados por Lund em
meados do século XIX. Foram encontrados também vários cacos de cerâmica cabocla
além de vestígios fossilíferos (nos pontos 10 e 29). A Gruta da Subida possui mais de
150 m de extensão, sendo a maior gruta do setor.

Setor Oeste
Formado por dois afloramentos isolados (área total de 189.700 m2) sendo que a
maioria das cavidades estão localizadas do lado oeste do maciço. Ao todo foram
descobertas 8 cavidades sendo o ponto 47 (foto 38, anexo 1) o destaque deste setor.
Seus espeleotemas (escorrimentos e travertinos) merecem destaque pela pureza e
dimensões. Também foram encontrados vários sumidouros e dolinas nas bordas e
entorno do maciço.
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Setor Leste
Localizado no limite leste da área de estudo, é formado por maciços isolados e
depressões suaves, situadas nas cotas mais altas da área de estudo, ocupando
324.700 m2. O carste neste setor encontra-se parcialmente coberto sendo o relevo
caracterizado por torres e pequenos afloramentos. Foram encontradas 14 cavidades
sendo a maioria representada por galerias secas e de pequena extensão. Duas grutas
são dignas de destaque. A primeira é o ponto 55 onde existe uma pequena
ressurgência perene. A água serve para abastecimento de um pequeno cocho
construído próximo à sua entrada. O segundo destaque fica no ponto 52 onde uma
cavidade com cerca de 120 metros de extensão possui galerias amplas, várias
entradas e alguns espeleotemas. A direção preferencial das galerias é sudeste sendo
a extremidade da caverna obstruída por sedimento (desenho 5, anexo 5).

Setor Nordeste
Localizado no limite norte da área de estudo, é representado por um maciço alongado
na direção leste-oeste com cerca de 162.300 m2. Foram encontradas 14 ocorrências
espeleológicas. A importância do setor está intimamente relacionada com a existência
da Gruta Santo Antônio que possui 4 entradas, grandes galerias (que chegam a 30
metros de largura e mais de 6 m de altura) e três drenagens permanentes. A cavidade
consiste basicamente em uma rede de galerias meandrantes que se cruzam em níveis
diferentes e que se juntam formando salões amplos que chegam a 80 x 30 metros. A
drenagem ativa ocupa os condutos localizados na parte leste da caverna, embora
todas as entradas (pontos 67, 68 e 69) funcionem como sumidouros temporários.
Foram observados vários níveis de enchentes que chegam a mais de 15 metros acima
da drenagem atual. Os depósitos químicos (espeleotemas) são dignos de nota,
destacando-se os escorrimentos, cortinas e pérolas que ocupam as galerias mais
altas. A gruta também abriga uma rica e diversificada fauna sendo observados vários
artrópodes, morcegos e peixes de coloração clara. Atualmente a gruta possui 2.200 m
topografados e um potencial estimando em mais de 2,5 km, podendo ser considerada
a maior gruta da região cárstica de Lagoa Santa.

Setor Noroeste
Maciço isolado no limite nordeste da área de estudo, com dimensões aproximadas de
500 por 200 metros e uma área de 96.300 m2. Foram encontradas 9 cavidades, sendo
os pontos 87 e 88 (Gruta das Conchas I e II, respectivamente) as mais importantes.
Estas grutas apresentam uma rica ornamentação destacando-se os escorrimentos e
as cortinas. No interior da Gruta das Conchas I foi encontrado material fossilífero
preservado.
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5.2.5.5 - Conclusões
A área de estudo situa-se no domínio do Carste de Lagoa Santa e apresenta os
aspectos geomorfológicos típicos desse tipo de relevo. Entre esses aspectos inseremse as cavernas que embora na sua maioria não se destaquem individualmente (seja
pela sua extensão, beleza ou importância científica), quando analisadas como um todo
denotam a relevância do acervo espeleológico da área que no contexto
geomorfológico do Carste Lagoa Santa pode ser considerado como um conjunto
cárstico expressivo.
Em termos quantitativos, a descoberta de 96 grutas na área de estudo demonstra essa
relevância espeleológica (desenho 5, anexo 5).
Sob o ponto de vista hidrológico, nota-se uma relação das cavidades com o sistema
de drenagem da região. Várias grutas estão associadas a sumidouros e podem ter
interferência direta nas várias lagoas cársticas dos arredores.
A Gruta Santo Antônio, localizada na área de estudo, pode ser considerada um
destaque regional. Esta possui 2.200 metros topografados (e com um potencial
avaliado em 2,5 km), três rios subterrâneos e galerias que chegam a 30 metros de
largura.

5.2.6 - Caracterização físico-química das águas
5.2.6.1 - Apresentação
Este item apresenta a consolidação dos resultados de quatro campanhas de
monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas realizadas na área
localizada em Matozinhos/MG, onde pretende-se criar as unidades de conservação
Monumento Natural da Gruta do Santo Antônio e Parque Estadual de Cerca Grande.
As campanhas de amostragem ocorreram nos meses de setembro de 2002, janeiro,
fevereiro e março de 2003, caracterizando os períodos de início, meio e fim das
chuvas.

5.2.6.2 - Metodologia
Objetivo
O monitoramento apresentado tem como objetivo oferecer um levantamento do
background da qualidade das águas subterrâneas e das lagoas da região.

Pontos de amostragem
O quadro 5.4 apresenta os pontos de monitoramento das águas subterrâneas e
superficiais situados na fazenda Santo Antônio.
A localização dos pontos de amostragem pode ser visualizada na figura 5.13.
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QUADRO 5.4 - Pontos de monitoramento
Pontos de amostragem

Tipos de monitoramento

Sede da Fazenda

Qualidade das águas subterrâneas

Fazenda Cerca Grande
Lagoa Caetano

Qualidade das águas superficiais

Lagoa Cerca Grande
Lagoa Formosa
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FIGURA 5.13 - Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e subterrâneas
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Parâmetros analisados
Os quadros 5.5 e 5.6, mostrados a seguir, apresentam os parâmetros analisados em
todas as amostras.

QUADRO 5.5 - Parâmetros analisados - Qualidade das águas subterrâneas
pH

Sólidos sedimentáveis

Condutividade

Sólidos totais

Temperatura

Alumínio total

Turbidez

Chumbo Total

Dureza total

Ferro total

DBO5 - demanda bioquímica de oxigênio

Ferro solúvel

DQO

Manganês total

Sólidos dissolvidos

Zinco Total

Sólidos em suspensão

Óleos e graxas

QUADRO 5.6 - Parâmetros analisados - Qualidade das águas superficiais
pH

Alumínio total

Condutividade

Chumbo Total

Temperatura

Ferro total

Turbidez

Ferro solúvel

Dureza total

Manganês total

DBO5 - demanda bioquímica de oxigênio

Zinco Total

DQO

Óleos e graxas

Sólidos dissolvidos

Coliformes totais

Sólidos em suspensão

Coliformes fecais

Sólidos sedimentáveis

Estreptococos fecais

Sólidos totais

-

Durante a amostragem, foram realizadas medições in loco dos parâmetros pH,
temperatura da água e condutividade elétrica.

Métodos de coletas, preservação e processamento das amostras
A orientação básica para a execução das amostragens foi a partir das diretrizes
exigíveis pela ABNT previstas nas normas: NBR 9897 - Planejamento de amostragem
de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento, e NBR 9898 - Preservação
e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento.
Todas as amostras foram mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao laboratório da
SGS do Brasil, responsável pelas análises, para a preservação final e início dos
trabalhos analíticos.
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Dentre os parâmetros analisados, aqueles que exigem métodos de preservação
específicos são apresentados no quadro 5.7. As fontes básicas de consulta foram a
norma ABNT NBR 9898 e o STANDARD METHODS FOR THE ANALYSIS OF
WATER AND WASTEWATER, em sua última edição.

QUADRO 5.7 - Métodos de preservação das amostras
Parâmetros

Tipo de frasco

Volume mínimo

Preservação

Prazo p/ análise

pH

polietileno
ou vidro

200 ml

-

medição
in loco

Condutividade elétrica

polietileno
ou vidro

200 ml

-

medição
in loco

Temperatura

polietileno
ou vidro

200 ml

-

medição
in loco

Turbidez

polietileno
ou vidro

200 ml

refrigeração a 4ºC

24 horas

Dureza total

polietileno
ou vidro

200 ml

refrigeração a 4ºC

7 dias

Demanda bioquímica de
oxigênio - DBO

polietileno
ou vidro

300 ml

refrigeração a 4ºC

24 horas

Demanda Química de
oxigênio - DQO

polietileno
ou vidro

300 ml

refrigeração a 4ºC

24 horas

Sólidos dissolvidos

polietileno
ou vidro

500 ml

refrigeração a 4ºC

7 dias

Sólidos em suspensão

polietileno
ou vidro

500 ml

refrigeração a 4ºC

7 dias

Sólidos sedimentáveis

polietileno
ou vidro

1.000 ml

refrigeração a 4ºC

24 horas

Sólidos totais

polietileno
ou vidro

500 ml

refrigeração a 4ºC

7 dias

Alumínio

Polietileno ou vidro

500 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Chumbo total

vidro

200 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Ferro total

polietileno
ou vidro

100 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Ferro solúvel

polietileno
ou vidro

100 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Manganês total

vidro

200 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Zinco total

vidro

200 ml

HNO3 até pH < 2,0

180 dias

Óleos e graxas

vidro

1.000 ml

HCl até pH < 2,0

24 horas

Bacteriológico
(coliformes totais,
coliformes fecais e
estreptococos fecais)

polietileno
ou vidro

100 ml

refrigeração a 4ºC

24 horas
(Ideal: 8 horas)

Para as análises foram utilizados os métodos analíticos mais aceitos
internacionalmente, presentes no STANDARD METHODS FOR THE ANALYSIS OF
WATER AND WASTEWATER, em sua última edição. Os métodos de análises das
amostras seguidos pela SGS do Brasil são apresentados no quadro 5.8
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QUADRO 5.8 - Métodos de análise para cada parâmetro
Limite na
Limite de
Limite de
Limite de Legislação
Detecção Detecção
Detecção
Aplicável
do Método do Método
do Método (COPAM ou
(02 (01 - Água
mais
(Sólidos)
Efluentes)
Natural)
rígido)

Parâmetros

Método Analítico
de referência

Instrumental
analítico a ser
empregado

pH

SM - 20Th
edition
Método 4500-HB

pHmetro

-

-

-

C) 6,0 a 9,0
E) 5,0 a
9,0*

Condutividad
e Elétrica
(PS/cm)

SM - 20Th
edition
Método 2510-B

Condutivímetro

-

-

-

-

Turbidez
(NTU)

SM - 20Th
edition
Método 2130-B

Turbidímetro

0,05 NTU

0,05 NTU

-

C) 100
UNT
E) -

Dureza

SM - 20Th
edition
Método 2340-C

Bureta

1,0
1,0
mgCaCO3 mgCaCO3
/L
/L

-

-

Demanda
Bioquímica
de Oxigênio DBO5 (mg/L)

SM - 20Th
edition
Método 5210-B

Incubadora
Bureta

-

C) 5 mg/L
O2
E) 60 mg/L
O2

Demanda
Química de
Oxigênio
DQO (mg/L)

SM - 20Th
edition
Método 5220-D

*
Espectrofotometro
UV-Visível
* Bloco digestor

10 mg/L

10 mg/L

-

E) 90 mg/L

Sólidos
Dissolvidos
Totais

SM - 20Th
edition
Método 2540

Balança Analítica
Estufa

10 mg/L

10 mg/L

-

C) 500
mg/L
E) -

Sólidos
Suspensos
Totais (mg/L)

SM - 20Th
edition
Método 2540

Balança Analítica
Estufa

10 mg/L

10 mg/L

-

C)
Virtualment
e ausente
E) 100
mg/L

Sólidos
Sedimentávei
s (ml/L)

SM - 20Th
edition
Método 2540-F

Cone Inhoff

1 ml/L

1 ml/L

-

C) E) 1 ml/L

Sólidos Totais
(mg/L)

SM - 20Th
edition
Método 2540-C

Balança Analítica
Estufa

10 mg/L

10 mg/L

-

C)
Virtualment
e ausente
E) -

Alumínio
Total e
Solúvel**

SM - 20Th
edition
Métodos de
abertura:
Efluentes: 3030H
Natural: 3030-E
Sólidos: 3030-I
Leitura: AA

Espetrofotometro
de Absorção
Atômica

0,05

0,10

50

C) 0,1 mg/L
Al
E) -

3 mg/L O2 3 mg/L O2
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Continuação

Limite na
Limite de
Limite de
Limite de Legislação
Detecção Detecção
Detecção
Aplicável
do Método do Método
do Método (COPAM ou
(01 - Água
(02 mais
(Sólidos)
Natural)
Efluentes)
rígido)

Parâmetros

Método Analítico
de referência

Instrumental
analítico a ser
empregado

Chumbo Total
e Solúvel

SM - 20Th
edition
Métodos de
abertura:
Efluentes: 3030H
Natural: 3030-E
Sólidos: 3030-I
Leitura: AA

Espetrofotometro
de Absorção
Atômica

Ferro Total e
Solúvel

SM - 20Th
edition
Métodos de
abertura:
Efluentes: 3030H
Natural: 3030-E
Sólidos: 3030-I
Leitura: AA

Espetrofotometro
de Absorção
Atômica

0,02

Manganês
Total e
Solúvel

SM - 20Th
edition
Métodos de
abertura:
Efluentes: 3030H
Natural: 3030-E
Sólidos: 3030-I
Leitura: AA

Espetrofotometro
de Absorção
Atômica

0,02

Zinco Total e
Solúvel

SM - 20Th
edition
Métodos de
abertura:
Efluentes: 3030H
Natural: 3030-E
Sólidos: 3030-I
Leitura: AA

Espetrofotometro
de Absorção
Atômica

0,02

0,02

25

C) 0,03
mg/L Pb
E) 0,1 mg/L
Pb

0,02

25

Solúvel:
C) 0,3 mg/L
E) 10,0
mg/L

0,02

25

C) 0,1 mg/L
E) 1,0 mg/L

0,02

0,02

* Chapa elétrica
* Extrator de
Soxhlet
SM - 19Th
* Estufa
Óleos e
edition
* Balança Analítica
10 mg/L
10 mg/L
Graxas Totais
Método 5520-D * * Chapa elétrica
(mg/L)
* Extrator de
Soxhlet
* Estufa
* Balança Analítica
Legenda: (1) C - Classe II; E - Efluente e Afluente ; * CONAMA (mais rígido)
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mg/L
E) 5,0 mg/L
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Virtualment
e ausente
E) 20 mg/L
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Abordagens para a avaliação dos resultados
No estado de Minas Gerais os padrões para qualidade das águas doces são definidos
pela Legislação Estadual de Meio Ambiente, segundo a Deliberação Normativa
COPAM no 10, de janeiro de 1986.
Pelo fato de não existir legislação específica que trate de águas de lagoas, entende-se
que a DN COPAM citada engloba todos os tipos de coleções de águas. Portanto, os
resultados obtidos nas análises físicas e químicas das águas das lagoas foram
avaliados em termos da magnitude obtida, sendo comparados com os padrões
estabelecidos pelo Artigo 5 da Deliberação Normativa COPAM 010/86, onde são
fixados os “Limites e/ou condições para as águas Classe 2’’ conforme estabelece o
item C do Artigo 11 desta mesma deliberação.
Para águas subterrâneas não há legislação específica que defina um enquadramento
quanto à qualidade das águas. Está sendo tomado como referência a mesma
Deliberação supracitada, bem como os padrões de potabilidade e aceitação da água
ao consumo humano, ditados pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº1469, de
dezembro de 2000.

5.2.6.3 - Resultados
Os quadros 5.9 a 5.13 apresentam uma consolidação dos resultados das quatro
campanhas de monitoramento que compõem este relatório, referente ao diagnóstico
ambiental da qualidade das águas subterrâneas e das lagoas da fazenda Santo
Antônio.
O boletim das análises físico-químicas encontram-se no anexo 3.

QUADRO 5.9 - Resultados das análises de qualidade das águas subterrâneas Sede da Fazenda
Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

Padrão de
Potabilidade
Portaria nº1469
Ministério da
Saúde

PH - lab

6,0 a 9,0

Resultados
18/09/02

31/01/03

10/02/03

11/03/03

6,0 a 9,5

7,44

7,50

7,73

7,72

PH - in loco

6,0 a 9,0

6,0 a 9,5

7,34

-

7,92

-

Temperatura da
água (ºC)

(1)

(2)

24

-

25

26

Condutividade
elétrica (PS/cm)

(1)

(2)

422

410

401

414

Condutividade
elétrica (PS/cm) in loco

(1)

(2)

-

-

433

426

Turbidez (NTU)

100

5

0,5

1,0

1,0

1,5

Dureza total
(mgCaCO3/L)

(1)

500

165,4

180,2

107,7

175,6

DBO5 (mgO2/L)

d5

(2)

<1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

DQO (mgO2/L)

(1)

(2)

<10

21,0

46,0

<10
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Continuação

Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

Padrão de
Potabilidade
Portaria nº1469
Ministério da
Saúde

Resultados
18/09/02

31/01/03

10/02/03

11/03/03

Sólidos
dissolvidos (mg/L)

(1)

1000

209

234

215

374

Sólidos em
suspensão(mg/L)

(1)

(2)

<10

16

10

35

(1)

(2)

<1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

(1)

(2)

223

259

234

409

Alumínio total
(mg/L)

0,1

0,2

0,07

< 0,05

<0,05

<0,05

Chumbo total
(mg/L)

0,03

0,01

0,02

< 0,02

0,02

<0,02

(1)

0,3

0,10

0,20

0,43

0,20

Ferro solúvel
(mg/L)

0,3

0,3

<0,02

0,08

0,09

0,03

Manganês total
(mg/L)

0,1

0,1

<0,02

< 0,02

<0,02

0,02

Zinco total (mg/L)

0,18

5

-

<0,02

0,43

0,07

Sólidos
sedimentáveis
(mL/L)
Sólidos totais
(mg/L)

Ferro total (mg/L)

Óleos e graxas
Virtualmente
(2)
1,5
1,2
<1,0
(mg/L)
ausentes
(1)
A DN010/86 não estabelece padrões para estes parâmetros;
(2)
A Portaria 1469 do Ministério da Saúde não estabelece padrões para estes parâmetros.
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QUADRO 5.10 - Resultados das análises de qualidade das águas subterrâneas Fazenda Cerca Grande
Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

Padrão de
Potabilidade
Portaria nº1469
Ministério da
Saúde

PH - lab

6,0 a 9,0

6,0 a 9,5

7,83

6,89

7,07

7,20

PH - in loco

6,0 a 9,0

6,0 a 9,5

7,47

-

7,10

-

Temperatura da
água (ºC)

(1)

(2)

25

-

25

25

(1)

(2)

412

250

268

337

(1)

(2)

-

-

293

337

Turbidez (NTU)

100

5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dureza total
(mgCaCO3/L)

(1)

500

168,0

102,5

107,7

136,6

DBO5 (mgO2/L)

d5

(2)

1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

DQO (mgO2/L)

(1)

(2)

13,8

11,0

18,2

<10

Sólidos
dissolvidos (mg/L)

(1)

1000

207

138

126

192

Sólidos em
suspensão(mg/L)

(1)

(2)

42

28

19

14

(1)

(2)

<1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

(1)

(2)

227

183

148

206

Alumínio total
(mg/L)

0,1

0,2

0,06

< 0,05

<0,05

0,06

Chumbo total
(mg/L)

0,03

0,01

0,03

0,03

0,04

0,03

(1)

0,3

0,03

0,02

0,05

0,16

Ferro solúvel
(mg/L)

0,3

(2)

0,03

< 0,02

0,03

0,15

Manganês total
(mg/L)

0,1

0,1

<0,02

< 0,02

<0,02

<0,02

Zinco total (mg/L)

0,18

5

-

<0,02

0,03

0,11

2,4

<1,0

<1,0

Condutividade
elétrica (PS/cm)
Condutividade
elétrica (PS/cm) in loco

Sólidos
sedimentáveis
(mL/L)
Sólidos totais
(mg/L)

Ferro total (mg/L)

Resultados
18/09/02

Óleos e graxas
Virtualmente
(2)
1,5
(mg/L)
ausentes
(1)
A DN010/86 não estabelece padrões para estes parâmetros;
(2)

31/01/03

10/02/03

A Portaria 1469 do Ministério da Saúde não estabelece padrões para estes parâmetros.
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QUADRO 5.11 - Resultados das análises de qualidade das águas superficiais Lagoa Caetano
Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

18/09/02

PH - lab

6,0 a 9,0

7,69

7,63

7,60

7,75

PH - in loco

6,0 a 9,0

7,40

-

8,75

-

Temperatura da
água (ºC)

(1)

24

-

25

28

(1)

358

409

382

362

(1)

-

-

422

387

Turbidez (NTU)

100

1,5

1,5

1,5

2,0

Dureza total
(mgCaCO3/L)

(1)

137,3

167,3

159,2

161,1

DBO5 (mgO2/L)

d5

<1,0

2,4

<1,0

1,5

DQO (mgO2/L)

(1)

12,7

36,0

47,1

<10

Sólidos
dissolvidos (mg/L)

(1)

171

202

217

208

Sólidos em
suspensão(mg/L)

(1)

56

28

29

31

(1)

<1,0

2,0

4,0

<1,0

(1)

228

208

238

239

Alumínio total
(mg/L)

0,1

0,15

0,10

0,11

0,23

Chumbo total
(mg/L)

0,03

<0,02

< 0,02

<0,02

<0,02

(1)

0,22

0,48

0,32

0,58

Ferro solúvel
(mg/L)

0,3

0,07

0,03

0,04

<0,02

Manganês total
(mg/L)

0,1

<0,02

0,09

0,06

0,06

Zinco total (mg/L)

0,18

-

<0,02

0,04

0,08

Óleos e graxas
(mg/L)

Virtualmente
ausentes

2,4

< 1,0

4,3

<1,0

Coliformes totais
(Org/100 mL)

5000

245

500

2450

200

Coliformes fecais
(Org/100 mL)

1000

60

300

200

Ausente

310

350

Condutividade
elétrica (PS/cm)
Condutividade
elétrica (PS/cm) in loco

Sólidos
sedimentáveis
(mL/L)
Sólidos totais
(mg/L)

Ferro total (mg/L)

Resultados
31/01/03

Estreptococos
(1)
fecais (Org/100
60
100
mL)
Valores em negrito indicam concentrações acima do limite legal;
(1)

A DN010/86 não estabelece padrões para estes parâmetros.
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QUADRO 5.12 - Resultados das análises de qualidade das águas superficiais Lagoa Cerca Grande
Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

18/09/02

PH - lab

6,0 a 9,0

7,55

7,39

7,75

7,63

PH - in loco

6,0 a 9,0

7,30

-

7,84

-

Temperatura da
água (ºC)

(1)

23

-

24

25

(1)

367

417

371

376

(1)

-

-

416

379

Turbidez (NTU)

100

1,5

2,0

3,5

5,0

Dureza total
(mgCaCO3/L)

(1)

145,6

176,4

141,4

179,9

DBO5 (mgO2/L)

d5

1,8

< 1,0

<1,0

2,6

DQO (mgO2/L)

(1)

24,9

< 10

36,0

11,7

Sólidos
dissolvidos (mg/L)

(1)

190

187

560

214

Sólidos em
suspensão(mg/L)

(1)

22

13

25

125

(1)

<1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

(1)

213

207

579

339

Alumínio total
(mg/L)

0,1

<0,05

0,43

0,52

0,47

Chumbo total
(mg/L)

0,03

0,02

< 0,02

0,03

<0,02

(1)

0,08

0,32

0,35

0,63

Ferro solúvel
(mg/L)

0,3

0,03

0,03

0,09

0,05

Manganês total
(mg/L)

0,1

0,08

0,05

0,02

0,19

Zinco total (mg/L)

0,18

-

0,09

0,09

0,08

Óleos e graxas
(mg/L)

Virtualmente
ausentes

4,4

4,9

3,3

<1,0

Coliformes totais
(Org/100 mL)

5000

380

1350

6000

Ausente

Coliformes fecais
(Org/100 mL)

1000

245

30

6000

Ausente

950

Ausente

Condutividade
elétrica (PS/cm)
Condutividade
elétrica (PS/cm) in loco

Sólidos
sedimentáveis
(mL/L)
Sólidos totais
(mg/L)

Ferro total (mg/L)

Resultados
31/01/03

Estreptococos
(1)
fecais (Org/100
760
180
mL)
Valores em negrito indicam concentrações acima do limite legal;
(1)

A DN010/86 não estabelece padrões para estes parâmetros.
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QUADRO 5.13 - Resultados das análises de qualidade das águas superficiais Lagoa Formosa
Parâmetros

Padrão
COPAM 10/86
Classe 2

18/09/02

PH - lab

6,0 a 9,0

7,85

7,43

7,63

7,53

PH - in loco

6,0 a 9,0

7,72

-

7,78

-

Temperatura da
água (ºC)

(1)

25

-

24

27

(1)

347

305

339

345

(1)

-

-

395

346

Turbidez (NTU)

100

3,5

2,5

4,0

2,0

Dureza total
(mgCaCO3/L)

(1)

137,7

128,2

141,4

155,8

DBO5 (mgO2/L)

d5

3,0

< 1,0

3,7

1,6

DQO (mgO2/L)

(1)

18,2

54,3

71,6

16,7

Sólidos
dissolvidos (mg/L)

(1)

189

142

160

214

Sólidos em
suspensão(mg/L)

(1)

64

23

18

244

(1)

<1,0

< 1,0

<1,0

<1,0

(1)

207

157

186

458

Alumínio total
(mg/L)

0,1

0,30

0,08

0,13

0,06

Chumbo total
(mg/L)

0,03

<0,02

0,02

<0,02

0,02

(1)

1,12

0,49

0,83

0,45

Ferro solúvel
(mg/L)

0,3

0,07

0,23

0,13

0,11

Manganês total
(mg/L)

0,1

0,32

0,55

0,53

0,68

Zinco total (mg/L)

0,18

-

<0,02

0,13

0,06

Óleos e graxas
(mg/L)

Virtualmente
ausentes

9,5

6,3

<1,0

<1,0

Coliformes totais
(Org/100 mL)

5000

95

2400

7000

Ausente

Coliformes fecais
(Org/100 mL)

1000

80

130

280

Ausente

280
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Condutividade
elétrica (PS/cm)
Condutividade
elétrica (PS/cm) in loco

Sólidos
sedimentáveis
(mL/L)
Sólidos totais
(mg/L)

Ferro total (mg/L)

Resultados
31/01/03

Estreptococos
(1)
fecais (Org/100
120
180
mL)
Valores em negrito indicam concentrações acima do limite legal;
(1)

A DN010/86 não estabelece padrões para estes parâmetros.
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Os resultados das análises das águas subterrâneas apontam a maioria dos
parâmetros em concentrações dentro dos padrões estabelecidos pelo COPAM e pelo
Ministério da Saúde, exceto quanto aos parâmetros ferro, chumbo e zinco. O chumbo
foi encontrado em concentrações um pouco acima dos dois padrões, sendo a
concentração máxima observada correspondendo a 0,04 mg/L, na fazenda Cerca
Grande. Foi detectada uma única ocorrência onde o ferro total ultrapassava o limite
para potabilidade (0,3 mg/L), cuja concentração foi de 0,43 mg/L no ponto coletado na
sede da fazenda. O zinco também foi observado uma única vez em concentração
acima do padrão do COPAM (0,18 mg/L), registrando concentração de 0,43 mg/L.
Sólidos sedimentáveis, manganês e DBO não foram detectados em nenhuma das
amostras de águas subterrâneas.
Em função dos resultados apresentados, não se pôde observar aspectos sazonais em
relação aos compostos presentes nas águas subterrâneas. Vale lembrar que a
amostragem realizada no mês de setembro representa o período seco, as
amostragens de janeiro e início de fevereiro representam o pico das chuvas e a
campanha efetuada em março representa o final das chuvas.
Em relação às águas superficiais, dentre os parâmetros analisados que são
contemplados na DN COPAM 10/86, pode-se dizer que:
- Em todas as lagoas monitoradas, durante todas as campanhas o pH encontra-se na
faixa próxima a neutralidade e dentro dos padrões;
- Em todas as lagoas monitoradas, a turbidez encontrada durante todas as campanhas
estava bastante baixa não alcançando 5% dos padrões (100 UNT);
- A demanda bioquímica de oxigênio encontrou-se abaixo do limite da legislação em
todos os pontos.
Os coliformes não são organismos patogênicos, porém são indicadores de
contaminação fecal de origem humana e animais de sangue quente. No grupo de
coliformes totais podem ocorrer bactérias de origem não fecal. Já a análise de
coliformes fecais indica a presença de organismos preferencialmente provenientes do
trato intestinal de pessoas e animais de sangue quente. As águas das lagoas
apresentam concentrações de coliformes geralmente baixas em relação à legislação, a
exceção da campanha ocorrida no pico das chuvas, em fevereiro, onde as lagoas
Cerca Grande e Formosa apresentaram um alto índice desses organismos. A
presença de coliformes nesta região provavelmente deve-se ao fato da área ser
utilizada como pasto para bovinos. É possível perceber uma sazonalidade aparente
quanto ao comportamento observado para os coliformes totais. Para todas as lagoas
monitoradas, no período de seca o índice é baixo, aumentando no período das chuvas
e sendo praticamente não mais encontrados no fim das chuvas. A figura 5.14 a seguir
ilustra esta aparente tendência.
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FIGURA 5.14 - Concentração de coliformes fecais
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A análise de óleos e graxas aponta a presença de óleos em todas as lagoas
monitoradas. A legislação define como limite a ausência virtual desse parâmetro.
Sendo assim, foi considerado que qualquer concentração de óleos e graxas detectada
excede os padrões.
Dentre os metais analisados, quais sejam, alumínio, chumbo, ferro, manganês e zinco,
foi observado na lagoa Formosa manganês em concentrações acima dos padrões do
COPAM (0,1 mg/L) em todas as campanhas, tendo seu valor máximo como 0,68 mg/L.
Foi observado também em todas as lagoas, em pelo menos duas das quatro
campanhas realizadas, alumínio em concentrações acima do padrão COPAM (0,1
mg/L). As figuras 5.15 e 5.16 a seguir ilustram a presença de manganês e alumínio
nas referidas lagoas.
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FIGURA 5.15 - Concentração de manganês
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FIGURA 5.16 - Concentração de alumínio
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Em relação à dureza das águas das lagoas, de um modo geral foram encontrados
valores variando de 128 a 180 mg/L CaCO3. Estes valores podem ser compreendidos
pelo fato de se tratar de uma área cárstica.
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5.3 - Meio biótico
5.3.1 - Caracterização vegetacional
5.3.1.1 - Objetivos
Realizar a caracterização dos biótopos existentes na área de estudo onde pretende-se
criar as unidades, com base nas fito-fisionomias, composição florística, capacidade
suporte e no grau de conservação dos remanescentes, avaliando o grau de
interferência sofrido sobre os diversos ecossistemas existentes, devido às atividades
atualmente existentes.

5.3.1.2 - Procedimentos metodológicos
No período de 21 a 24 de maio de 2001 e em 7 de março de 2003, toda a área de
estudo foi percorrida. Nessas campanhas observaram-se as tipologias vegetais e os
biótopos existentes, sua composição florística, estado de conservação, estágio seral e
status das principais populações de plantas. Principalmente, destaca-se a importância
de cada um dos biótopos na preservação da biodiversidade regional.
Algumas espécies vegetais não identificadas em campo tiveram uma amostra coletada
para posterior identificação em laboratório por comparação com excicatas do Herbário
BHCB/UFMG e uso de literatura especializada. Aquelas com algum material fértil (flor
e/ou fruto) foram incorporadas à coleção do Herbário após processamento de rotina.
Os biótopos identificados foram mapeados na escala de 1:10.000 com base em
ortofotocartas e checagem de campo. Utilizou-se como referência a metodologia de
mapeamento de biótopos descrito por Bedê et al (1997).

5.3.1.3 - Aspectos gerais da cobertura vegetal da região
A região em estudo localiza-se em zona de influência de dois domínios fitogeográficos:
os cerrados, que se estendem a norte e oeste, em direção ao planalto central
brasileiro e o da floresta atlântica que ocupa as regiões a sul e leste, estendendo-se
em direção ao litoral do país (Ab’Saber, 1977; Ferri, 1980; IBGE, 1993). Além de
elementos típicos destes dois biomas, a região apresenta ainda, sobre os
afloramentos calcários, inserções de formações xerófitas, comuns à região das
caatingas.
O primeiro estudo sobre a cobertura vegetal da região foi realizado por Eugenius
Warming entre os anos de 1863 e 1866 (Warming & Ferri, 1973) abrangendo
principalmente o município vizinho de Lagoa Santa. O autor lista diversas espécies
vegetais indicando seu hábito, estrato e principais tipologias onde ocorrem.

70

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

Mais recentemente, Brandão et al (1993) fizeram um relato florístico da Lagoa dos
Mares, localizada em Pedro Leopoldo, e Pedralli & Meyer (1994) descreveram, de
forma geral, a vegetação da região. Com informações mais detalhadas sobre a biota
da região, a Fundação Biodiversitas e a CPRM (1996) desenvolveram estudos
florísticos e fitossociológicos, indicando a ocorrência das seguintes tipologias vegetais:
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Cerrado, transições
entre estas, vegetação sobre afloramento calcário, vegetação em áreas úmidas (brejos
e macrófitas aquáticas) e vegetações antrópicas.
Atualmente, grande parte da região em estudo encontra-se como pastagens, sendo
poucas as formações vegetais nativas e, mesmo assim, estas já sofreram algum tipo
de intervenção, estando em estágios secundários ou com diferentes graus de
alteração. O relevo pouco acidentado e o solo de boa fertilidade impulsionaram as
atividades agropecuárias em detrimento das formações de florestas mesófilas e
cerrados. Nas últimas décadas, a construção do Aeroporto Internacional de Confins
estimulou a abertura e duplicação de rodovias e eixos de circulação, ao longo dos
quais surgiram loteamentos sem infraestrutura ambiental e de saneamento (Kohler &
Malta, 1991), aumentando a pressão sobre os ecossistemas naturais.
Os remanescentes florestais concentram-se principalmente sobre os afloramentos
calcários, e em suas bordas, que, por suas características topográficas e edáficas, têm
restringido sua ocupação e dificultado a supressão da vegetação. No entanto, por
representar interesse minerário, muitos desses afloramentos têm sido completamente
destruídos.
De forma geral, na região, todas as formações florestais remanescentes encontram-se
empobrecidas devido à atividades antrópicas pretéritas (desmate) e atividade
pecuária. Atualmente, as alterações na paisagem decorrem de loteamentos e de
algumas expansões minerárias.

5.3.1.4 - Área de Estudo
A exemplo da cobertura vegetal da região, a área de estudo encontra-se bastante
descaracterizada de seus aspectos originais (foto 40, anexo 1), decorrente tanto das
atuais atividades pecuárias, quanto de explorações de madeira no passado.
Nas duas propriedades rurais, inseridas na área de estudo, a principal atividade é a
pecuária, sendo o pasto limpo o ambiente mais representado na área de estudo
(ocupa uma área de 493,4 ha - 57,2%) (desenho 6, anexo 5). A mata seca com
presença de afloramentos vem a seguir, com 122,5 ha, representando 14,21% da área
total.
Dentro da área de estudo foram identificadas 158 espécies vegetais pertencentes a 52
famílias botânicas (anexo 4). Apesar de algumas espécies ocorrerem em mais de um
biótopo, a maior parte delas está restrita a apenas um deles. Os seguintes ambientes
podem ser identificados na área de estudo:
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Floresta estacional decidual (mata seca)
Ocupa as áreas cobertas com solo existente sobre os afloramentos calcários e ao seu
redor. A aroeira (Myracrodruon urundeuva) é a espécie predominante, sendo a
principal responsável pelo aspecto de caducifolia apresentado por esta vegetação no
período seco (foto 41, anexo 1).
Além da aroeira, nesta mata também ocorrem diversas outras espécies vegetais, mas
em menor densidade ou em situações ambientais distintas. As gameleiras (Ficus
calyptroceras e Ficus gomeleira) e os angicos (Anadenanthera peregrina e com menor
freqüência a Parapiptadenia zenthneri) compõem o dossel juntamente com a aroeira,
enquanto o cactos Opuntia brasiliensis é comum no estrato médio. O sub-bosque é
composto por Erytroxylum sp., Psychotria florestana, P. cf. lupulina, Calathea sp., além
de jovens de espécies arbóreas que irão compor um futuro estágio da mata, como as
meliáceas Trichilia clausseni e T. catigua, a leguminosa Sweetia fruticosa e a
sapindácea Dilodendron bipinnatum. Em geral, o sub-bosque é ralo, permitindo-se o
fácil deslocamento no interior das matas. O principal indutor desse aspecto é o
pisoteio do gado, o qual reduz a densidade das plantas.
Nas bordas destas formações, freqüentemente, estão as mutambas (Guazuma
ulmifolia), os grãos-de-galo (Celtis cf. pubescens) e o cipó timbó (Serjania cf. lethalis).
A tendência natural dessas bordas seria promover a expansão do fragmento florestal
através da colonização das áreas abertas, caso não houvesse o controle dessas
plantas através do manejo das pastagens.
Em geral, as maiores árvores existentes neste biótopo chegam a atingir cerca de 15 a
20 m de altura, tratando-se dos angicos e, em menor quantidade de alguns jequitibásbrancos (Cariniana estrellensis). Mas, no entorno do maciço de Cerca Grande (WSW
da área), existem algumas árvores com aproximadamente 30 m de altura pertencentes
às espécies paineira (Chorisia speciosa), angico (Parapiptadenia zenthneri) e
Acosmium cardenasii. Estas espécies se desenvolvem próximas a afloramentos (foto
42, anexo 1) e, freqüentemente, suas copas atingem a altura das rochas formando um
contínuo, o que beneficia o deslocamento de animais arborícolas, em especial os
sagüis.
Muitas vezes, o afloramento de calcário está associado a uma dolina, na qual a
cobertura vegetal apresenta menor caducifolia. Quando esta área não atinge uma
saturação hídrica ao ponto de formar lagoas ou brejos, é ocupada por florestas,
ocorrendo além dos angicos e gameleiras já citados, diversos açoita-cavalos (Luehea
divaricata), catiguás (Trichilia catigua e T. clausenii) e algumas árvores de jequitibábranco (Cariniana estrellensis), pau ferro (Machaerium scleroxylon) e louro-branco
(Bastardiopsis densiflora), entre outras. A mata da porção superior dos afloramentos e
a existente em sua base, constituem-se dois biótopos distintos, em decorrência do
grau de deciduidade das folhas e das espécies que as compõem. No entanto, no
desenho apresentado no anexo 5 (desenho 6) são referidas como um único biótopo,
não só por serem contínuas, mas também pela impraticabilidade em separá-las na
escala trabalhada, pois se misturam em diferentes intensidades. Para o mapeamento,
englobou-as na categoria de floresta estacional decidual, pois esta formação
predomina nos fragmentos florestais. Além disto, nesse conjunto, mais de 50% das
árvores apresenta caducifolia, o que, de acordo com a definição de floresta estacional
caducifólia (mata seca), a caracteriza como tal.
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Esta cobertura florestal, apesar de fragmentada, é ainda freqüente sobre
afloramentos e em seu entorno, constituindo os principais remanescentes
vegetação nativa da região. As melhores formações com esta tipologia situam-se
maciço da lapa de Cerca Grande, se estendendo para sul, na continuidade
afloramento rochoso.

os
da
no
do

O predomínio de árvores de aroeira caracteriza o estágio secundário desta formação,
pois a germinação desta espécie é beneficiada pelo ambiente de elevada
luminosidade formado após a derrubada da mata. Esta espécie possui um longo
período de vida e, por este motivo, permanece na comunidade desde os primeiros
estágios até a floresta bem desenvolvida, imprimindo a ela sua característica
fisionômica, no que diz respeito ao aspecto da copa e à caducifolia.
Entretanto, nos primeiros anos de colonização de um ambiente aberto em área
originalmente coberta por mata seca não só a aroeira está presente, como também
diversas outras espécies, mas, em geral, estas possuem o ciclo de vida mais curto.
Assim, no estágio (sere ecológica) inicial a aroeira é acompanhada por lixeiras
(Aloysia virgata), camará (Lantana camara), jacarandá bico de pato (Machaerium
angustifolium), mutamba (Guazuma ulmifolia), Sebastinia sp., Davilla sp., entre outras,
as quais morrerão com o passar do tempo e não mais germinarão neste novo
ambiente, onde a luminosidade é reduzida pela copa das árvores. Este ambiente é
comum nas bordas das matas.

Vegetação sobre afloramentos calcários
Em alguns locais a rocha calcária encontra-se exposta, havendo algumas vezes a
presença de vegetação herbácea/arbustiva como cobertura, com predomínio de
bromélias (Dickia sp.) (foto 43, anexo 1). Este é o caso especial do afloramento de
Cerca Grande, sobre o qual predomina esta vegetação. Também comuns são algumas
pequenas árvores de embiruçu (Pseudobombax longiflorum) e uma herbácea da
família Portulacaceae. Alguns agrupamentos de orquídea Cyrtopodium sp. foram
observados, a qual é rara de ser observada em locais de fácil acesso, por serem
freqüentemente coletadas. Nos locais mais sombreados, sobre a copa de algumas
árvores, é comum a presença de Araceas do gênero Phyllodendron.
Uma das plantas mais características desses afloramentos é a gameleira (Ficus
gomeleira), a qual inicia seu desenvolvimento em frestas de rochas, após o aporte das
sementes através de fezes de aves ou de morcegos. O rápido crescimento de suas
raízes capacita esta espécie de se desenvolver nesses locais. Quando adulta, o
grande porte da gameleira e seu tronco e raízes de cor esbranquiçada agarrados nas
rochas calcárias, cria um efeito cênico (foto 44, anexo 1).
Esta tipologia vegetal é denominada como vegetação hiperxerófila, dado o elevado
déficit hídrico a que está sujeita no período seco. Beija-flores e morcegos são os
principais animais que utilizam os recursos alimentares oferecidos pelas flores das
bromélias e dos embiruçus.
Dentre os ambientes existentes na área em estudo, a vegetação sobre afloramentos
calcários é a de menor ocorrência, sendo sua principal área de ocorrência a do maciço
de Cerca Grande. Por sua reduzida ocorrência, esse afloramento apresenta grande
importância na manutenção da diversidade biológica a nível regional e na conservação
das espécies que dela dependem.
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Cerrado
A única área constituída por esta tipologia vegetal situa-se na parte norte da AII, sobre
um pequeno morrote. O solo apresenta-se rico em cascalho e a vegetação arbórea foi
raleada para facilitar o uso pelo gado, o qual contribui para a redução da cobertura
vegetal herbácea/arbustiva. Diversas árvores típicas de cerrado encontram-se
presentes neste local. Entre elas destaca-se o capitão (Terminalia argentea),
representada por diversos indivíduos. Também estão presentes o pau-terra (Qualea
grandiflora), o vinhático (Platymenia foliolosa), o jacarandá-do-cerrado (Machaerium
opacum) e a unha-d’anta (Acosmium dasycarpum).
Apesar de sua pouca extensão e de ter sofrido redução no número de árvores, esta
formação vegetal apresenta grande importância ecológica por ocorrer exclusivamente
nesta área e fornecer recursos específicos para animais típicos deste ambiente. A
título de exemplo, cita-se que nesta área foram observadas fezes de lobo guará
(Chrysocyon brachyurus), espécie citada como ameaçada de extinção na categoria de
vulnerável, conforme Deliberação COPAM 041/95. A presença de diversas frutas do
lobo (Solanum lycocarpum) nas bordas desta área de cerrado constitui-se em uma
importante fonte de recursos alimentares para o lobo.

Pastagens
Com poucas exceções, as áreas planas sobre latossolos e cambissolos antes
ocupadas por florestas estacionais semi-deciduais e deciduais encontram-se
atualmente cobertas por pastagens. Como forrageira, predomina o capim braquiarão
(Brachiaria brizantha) e, em menor escala, o capim provisório (Hyparrenia rufa), o
andropogon (Andropogon gayanus), o tifton (Cynodon sp.) e a grama batatais
(Paspalum notatum).
Na fazenda Santo Antônio as pastagens apresentam baixo índice de invasão por
plantas pioneiras, constituindo-se biótopos bastante homogêneos, os quais suportam
baixa diversidade biológica, apesar de, em termos pecuários, apresentarem-se
eficientes. Algumas das plantas observadas nestes locais que não as gramíneas,
possivelmente, são remanescentes da reforma das pastagens. Entre elas destaca-se a
crotalária e uma Mimosa, ambas leguminosas, utilizadas em adubação verde. A única
área de pasto sujo dentro da fazenda Santo Antônio observada situa-se atrás do
maciço de Cerca Grande, cuja forrageira é o capim andropogon (Andropogon
gayanus). Como planta invasora encontra-se o assa-peixe (Vernonia polyanthes), o
joá-bravo (Solanum palinacanthum), a vassourinha (Waltheria indica), além de
algumas árvores ainda jovens de gonçalo-alves (Astronium graveolens) e de grão-degalo (Celtis cf. pubescens). Nas demais áreas de pastagens observa-se poucos
arbustos ou ervas em meio às gramíneas, entre elas destaca-se o arbusto
Bredemeyera floribunda, que se desenvolve em pastagem próxima à lagoa Formosa.
Este arbusto, através de sua densa floração branca, disponibiliza grande quantidade
de néctar para abelhas, além de apresentar potencial ornamental.
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Na propriedade situada na porção norte da área de estudo o grau de invasão é maior.
Como principal forrageira tem-se o capim andropogon (Andropogon gayanus) e entre
as invasoras é comum a presença de arbustos de assa-peixe (Vernonia polyanthes),
erva-canudo (Hyptis suaveolens), cordão de frade (Leonotis nepetifolia) e alecrim
(Baccharis dracunculifolia), além de goiabeiras (Psidium guayva) e lobeiras (Solanum
lycocarpum). Em termos ecológicos, essas áreas são bem mais ricas que as
pastagens “limpas”, pois com a maior diversidade de recursos alimentares e de
substratos propiciado pelas diversas plantas invasoras, sustentam uma cadeia trófica
mais ampla, constituída, principalmente, por insetos fitófagos e nectívoros, os quais
são a base alimentar de diversas aves.
Em algumas pastagens a presença de árvores é grande, promovendo uma maior
diversidade de estratos, de recursos alimentares e de substrato para nidificação,
principalmente de aves. Essas árvores, em geral, são remanescentes da floresta
original, tendo sido poupadas, na maioria das vezes, por seu valor ornamental, como é
o caso especial do ipê amarelo (Tabebuia serratifolia). Devido à sua bela floração
amarela, diversas árvores desta espécie foram poupadas do desmate quando da
formação das pastagens. Além do ipê são observadas árvores de canela (Ocotea
velutina), jacarandá-canzil (Platypodium elegans), mulungu (Erythrina verna),
jacarandá (Dalbergia nigra), angico (Anadenanthera peregrina), farinha seca
(Peltophorum dubium) e o cedro (Cedrella fissilis), entre outras.
Sobre diversas árvores observa-se a presença de plantas epífitas, com destaque para
a cactaceae Rhipsalis cf. baccifera e bromélias do gênero Tillandsia. Além de fornecer
alimento para abelhas e beija-flores, essas plantas servem de abrigo para insetos e
aranhas.
É comum nas propriedades envolvidas na área de estudo a prática de se deixar em
repouso algum piquete de pastagem. Desta forma, a gramínea ganha em biomassa e
suporta melhor a pressão do gado. Em geral, as gramíneas se desenvolvem com
maior rapidez que as demais espécies e, desta forma, abafam diversas plantas
invasoras, mantendo uma baixa diversidade nesses ambientes.
Diretamente relacionada à presença de árvores e arbustos invasores nas pastagens
está a qualidade ambiental desses biótopos, já que a diversidade de espécies e
estruturas aumenta a disponibilidade de recursos para a fauna e, desta forma, das
espécies que ali se desenvolvem.
Portanto, apesar de todos esses ambientes descritos serem definidos como pastagem,
pode-se dividi-los em 3 biótopos distintos: pasto limpo, pasto sujo e pasto com
arbóreas.

Lavouras
Diversas áreas são cultivadas com lavouras temporárias, predominando o milho, o
sorgo e a soja, sendo as duas primeiras destinadas à silagem a ser fornecida ao gado
bovino no período seco do ano. Com freqüência, essas culturas alternam-se a cada
ano, incluindo, às vezes, a reforma de pastagens, as quais permanecem por mais
tempo ocupando a área. Um local plantado em um dado ano por milho, poderá ser
ocupado por pastagem ou soja no ano seguinte.
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Além das espécies cultivadas, diversas outras plantas se desenvolvem como
invasoras nesses locais. Destacam-se as vassouras (Waltheria indica), o fedegoso
(Senna obtusifolia). a jitirana (Ipomoea grandiflora), o cariru de espinho (Amaranthus
spinosus), o gervão (Starchytarpheta cayennensis) e o chocalho (Crotalaria sp.), entre
outras.
Durante o período de desenvolvimento das lavouras, essas plantas são combatidas
com herbicidas em alguns locais ou com capina em outros, apresentando, por este
motivo, baixa densidade populacional. Mas, após a colheita, a redução do manejo
permite que essas plantas se desenvolvam com maior intensidade, mesmo tratandose do período de poucas chuvas. Nesta fase o gado bovino é solto nesses locais para
pastejo, alimentando-se de restos das culturas e de algumas plantas invasoras.
Em função da planta cultivada e da fase de desenvolvimento da lavoura, esse biótopo
apresenta características completamente diferentes, em termos de biomassa,
diversidade biológica e disponibilidade de recursos.

Ambientes úmidos
Em uma dolina presente na porção oeste da área de estudo existe uma lagoa sujeita a
inundação sazonal, que se forma no período das chuvas e esvazia-se em meados de
maio. Este local é conhecido como Lagoa Formosa e, a partir da observação do seu
entorno, como as marcas nas rochas calcárias e as existentes na vegetação marginal,
pode-se afirmar que no passado ela era bem mais extensa e talvez nem secasse
totalmente. No corpo d’água não se desenvolve nenhuma macrófita aquática, porém,
quando as águas baixam, estabelece uma densa comunidade herbácea composta por
Melochia sp. e jacuacanga (Heliotropium indicum).
A leste da área de estudo, observa-se uma lagoa de caráter mais perene, com
margens formadas por pastagem e floresta decidual (foto 45, anexo 1).
Na região de Cerca Grande, a dolina é coberta pela planta herbácea Melochia sp. e
algumas Diodia sp., indicando que a área fica alagada durante um curto período do
ano (foto 46, anexo 1). Devido ao tipo de solo e à comunidade vegetal, este biótopo
pode ser definido como um campo hidromórfico. Nas bordas deste ambiente, em
direção ao afloramento desenvolveu-se uma densa população de pequenas árvores
de murtas (Myrciaria cf. tunciflora), com altura de até 5 m (foto 47, anexo 1).
Diferencia-se do campo hidromórfico pelo porte arbóreo, e da mata pela perenifolia,
elevada densidade e menor porte. Além das murtas, ocorre também alguns cipós do
gênero Serjania.
Em uma pequena
elevada presença
forrageira para o
(Waltheria indica),
suporte.

dolina existente ao lado de uma lavoura de milho, foi verificada
de cariru (Amaranthus hybridus), planta esta que serve como
gado. Também presente estão alguns indivíduos de vassoura
constituindo um ambiente de baixa diversidade e capacidade
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5.3.2 - Caracterização faunística
5.3.2.1 - Objetivos
Procurou-se obter subsídios para alcançar os seguintes objetivos propostos:
- inventariamento da fauna local, verificando a existência de espécies raras,
endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;
- identificar os hábitats disponíveis e sua fauna associada;
- indicar as possíveis interferências, causadas pelas atividades atualmente existentes,
sobre a composição e estruturação da fauna local;

5.3.2.2 - Aspectos gerais
Zoogeograficamente, a área de estudo pertence à província faunística do Cariri-Bororó
de Mello-Leitão (1946), considerada por esse autor, como uma larga faixa de campos
e savanas entre as bacias dos rios Amazonas, Prata e São Francisco.
A região insere-se em zona geográfica de “Contatos/ Enclaves com Floresta Atlântica”,
conforme Braga & Stehmann (1990), caracterizando-se também, sob o ponto de vista
zoogeográfico, como uma área de transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica.
O rico patrimônio paleontológico das grutas atraiu, para a região de Lagoa Santa, o
naturalista dinamarquês Peter W. Lund, que aí fixou residência em 1835. Apesar de ter
como interesse principal as formações calcárias e seus fósseis, esse naturalista
ocupou-se também das ciências naturais em geral. Sua permanência em Lagoa Santa
atraiu para a região diversos naturalistas que contribuíram de forma decisiva para o
conhecimento zoológico e botânico. Em alguns aspectos, a contribuição desses
naturalistas não foi ultrapassada até os dias de hoje.
Nos primeiros anos de sua estada em Lagoa Santa, Lund ocupou-se, dentre outras
coisas, da coleta de exemplares zoológicos que eram então enviados ao Museu de
Zoologia de Copenhague. Tais coletas foram realizadas não só em Lagoa Santa, mas
também em seus arredores, muitos dos quais, situados dentro do limite da APA (Pinto,
1952). A região é de inigualável importância para a paleontologia brasileira, tendo
Lund registrado mais de uma centena de espécies de mamíferos, entre extintas e
atuais.
Inúmeras espécies de mamíferos têm nessa região sua localidade-tipo. Talvez a
grande contribuição de Lund à ornitologia lagosantense tenha sido a de ter recrutado o
zoólogo dinamarquês Reinhardt para se ocupar das coletas zoológicas, enquanto ele
se dedicava inteiramente às grutas e aos fósseis. De 1847 a 1855, Reinhardt coletou
inúmeros espécimes em Lagoa Santa e arredores. A contribuição de Reinhardt à
ornitologia supera em muito a de Lund, cabendo a Reinhardt, de volta à Dinamarca,
estudar o material colecionado por ambos, no qual se baseou para escrever sua
importantíssima contribuição ao conhecimento da avifauna dos campos do Brasil, em
1870 (Pinto, 1952).
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Destaca-se também o botânico E. Warming, que coletou exemplares de aves descritos
no trabalho de Reinhardt e o naturalista H. Burmeister, que deixou preciosa narrativa
de sua passagem pela região, com referências minuciosas à fauna (Pinto, op.cit.).
Estudos ornitológicos recentes desenvolvidos na região foram os de Carnevalli (1973),
Freitas & Andrade (1982), Andrade (1983) e Andrade et al. (1983), constando
principalmente de listagens de espécies. Christiansen & Pitter (1994) estudaram as
conseqüências da fragmentação das matas sobre a comunidade de aves florestais,
comparando a avifauna presente com a do século passado. Além desses, foram feitos
levantamentos de aves para integrarem relatórios de impacto ambiental de algumas
mineradoras presentes na área (Brandt, 1990; 1993).

5.3.2.3 - Procedimentos metodológicos
Inicialmente foi realizado os levantamentos bibliográficos da região e reuniões com a
equipe técnica para otimizar os trabalhos.
Como base cartográfica utilizou-se ortofotocartas CEMIG 1:10.000, que foram
analisadas previamente à ida em campo.
Posteriormente, foram efetuadas campanhas de campo distintas, envolvendo os
grupos faunísticos descritos a seguir.

Mastofauna
Foram realizadas amostragens sistemáticas de pequenos e médios mamíferos no
período de 16 a 21/09/02 e 17 a 22/03/03, correspondendo às estações de seca e de
chuva, respectivamente.
Para a captura viva dos pequenos mamíferos não voadores utilizou-se 30 armadilhas
do tipo gaiola de arame galvanizado e 30 armadilhas sherman. A disposição realizouse em forma de transecto, com uma distância média de 20 metros entre cada posto de
coleta que recebeu duas armadilhas. As áreas escolhidas para coleta foram os pontos
1 e 2, (figura 5.17) com ambientes de contato entre afloramento rochoso e
pastagem/agricultura abrangendo 600 metros de trilha cada uma delas.
A localização da armadilha foi marcada com uma fita amarrada em um tronco ou
galho. Cuidou-se da disposição, para que não recebessem incidência solar direta ou
ficassem expostas à chuva. Utilizou-se banana, aveia, canjica e essência de baunilha
como iscas, as quais foram substituídas sempre que necessário, com o mínimo de
perturbação possível em cada armadilha.
As estações de captura foram percorridas uma vez ao dia, pela manhã, e os
espécimes foram capturados vivos, marcados com anilha e soltos no local de captura.
Todas as observações realizadas durante as fases de campo foram registradas para
cada indivíduo, sendo cada um numerado na ordem de captura. A identificação das
espécies foi realizada com base nas descrições originais, bibliografia disponível ou por
comparações de peles e crânios com o acervo das coleções da Universidade Federal
de Minas Gerais.
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Foi calculado o esforço de captura multiplicando-se o número de armadilha pelo
número de noites que estiveram em campo e o sucesso de captura foi calculado pela
porcentagem de indivíduos capturados em relação ao esforço de captura. O índice de
diversidade calculado foi o de Shannon & Weaver, 1949.
As armadilhas foram conferidas e iscadas no período inicial da manhã. No restante do
dia foram percorridas áreas previamente selecionadas, de forma a abranger a maior
diversidade de ambientes, quais sejam:
Floresta decidual associada a ambientes aquáticos:
- Maciço da Cerca Grande
- Maciço da Lagoa Formosa
- Maciço do Caetano
Floresta decidual
- Pontos 1 e 2.

Ambiente aquático
- Lagoa Redonda

Campos antrópicos
- Áreas de pastagens e de agricultura adjacentes às áreas mencionadas.
Nesses percursos foram feitas observações e registros diretos, como também de
rastros, pêlos e fezes de mamíferos de uma forma geral.

Avifauna
Foram realizadas duas campanhas de campo de quatro dias cada, sendo a primeira
do dia 30/09/02 a 03/10/02 e a segunda do dia 11 a 14/03/03, coincidindo com as
estações de seca e de chuva, respectivamente.
Na primeira campanha, procedeu-se ao reconhecimento da área de estudo,
selecionando-se os pontos de observações de maior relevância em relação às
diferentes tipologias de ambientes e execução dos levantamentos.
As áreas selecionadas são as mencionadas a seguir (figura 5.17):

Floresta decidual associada a ambientes aquáticos (dolinamentos):
- Maciço da Cerca Grande
- Maciço da Lagoa Formosa
- Maciço do Caetano

Floresta decidual
- Pontos 1 e 2
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Ambiente aquático
- Lagoa Redonda

Campos antrópicos
- Áreas de pastagens e de agricultura adjacentes às áreas já mencionadas.

Foram realizados percursos em todas essas áreas, e o tempo de observação foi livre,
tanto no período como por espécie ou indivíduo, considerando-se o esforço de
procura.
Nesses percursos, foram coletados dados relativos à estrutura dos hábitats, presença
e adensamento de vegetação, classificação da vegetação e manejo antrópico
verificado.
O registro das espécies foi feito através de:
- observações visuais: com auxílio de binóculo 12x25;
- identificação por vocalização;
- vestígios: foram coletadas quaisquer evidências que possibilitassem registros, tais
como penas, rastros, ninhos, etc.

Para o diagnóstico ambiental, foram observados os seguintes aspectos:
- aspectos fisionômicos, como contribuição para delimitação da área ocupada por
cada formação vegetal para conhecimento das interações com a avifauna;
- estado de conservação da vegetação, com avaliação da degradação por ações
antrópicas;
- diversidade de ambientes;
- presença de água.

Herpetofauna
A execução deste estudo se fez em duas viagens de campo, realizadas entre os dias
16 e 22 de setembro de 2002, na estação seca, e de 12 a 16 de março de 2003,
durante a estação chuvosa. Durante as campanhas de campo foram realizadas as
seguintes atividades:
- reconhecimento da área de estudo e seleção das áreas de amostragem;
- realização de entrevistas com moradores, a respeito da ocorrência de exemplares;
- instalação de duas trilhas de armadilhas "pit-fall", em um total de 20 baldes;
- verificações diárias de ocorrências (capturas) nas armadilhas;
- estabelecimento de dois postos de captura em fazendas locais;
- recolhimento do material dos postos e verificação de capturas;
- coletas sistemáticas noturnas para verificação da ocorrência de exemplares;
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- caminhadas em áreas de mata e borda, realizando varredura de eventuais abrigos
(pedras, termiteiros, troncos etc) para verificação da ocorrência de exemplares;
- vasculha noturna de lagos e poças para verificação da ocorrência de jacarés;
- registros fotográficos de ambientes e indivíduos observados;
- visita à Escola Estadual Felícia Fernandes Campos para verificação da existência de
coleção zoológica de ciências;
- visita ao Posto de Saúde Dr. Jurandy para verificação de registros de acidentes
ofídicos;
- visita ao Hospital Evandro Drummond Andrade (Matozinhos) para verificação de
registros de acidentes ofídicos e sistema de abastecimento de ampolas de soro antiofídico.
As campanhas de campo realizadas nas áreas selecionadas consistiram,
aproximadamente, em doze dias de coletas, observações e entrevistas e dez noites de
coleta sistemática de exemplares. Este estudo foi executado por uma equipe de duas
pessoas, sendo um biólogo e um auxiliar técnico, através de cerca de 12 horas de
amostragens por dia, divididas entre o período diurno e o noturno, totalizando 144
horas.
Foi realizado um levantamento bibliográfico inicial para se obter informações sobre
aspectos da comunidade de répteis e anfíbios a ser encontrada na área de estudo
para a criação das unidades de conservação, no intuito de se confrontar os dados
obtidos em campo. Cabe ressaltar que, durante as duas viagens de campo, as
equipes de herpeto, masto e avifauna estiveram presentes na área conjuntamente,
facilitando o reconhecimento, a análise de mapas e possibilitando uma
complementação dos dados obtidos.
As coletas sistemáticas referentes a anurofauna foram realizadas após o anoitecer (o
ocaso ocorria aproximadamente às 19:00h), sendo iniciadas ainda na presença de
alguma luminosidade. Os exemplares foram registrados através de zoofonia
(vocalização) ou registro direto (visualização). Os indivíduos eram localizados com
lanterna de mão de luz branca e, se necessário, manualmente coletados. Os
exemplares obtidos nos postos de captura encontram-se fixados em solução de
formalina e serão depositados no Museu de Ciências Naturais da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais.
Para o registro de répteis foram realizadas vistorias diurnas (onde foram também
registrados anfíbios com hábitos diurnos) em ambientes de borda e interior de matas
(UTM: 603192/7841267; 604052/7840168; 605180/7840370; 606060/7841173;
607278/784110; 607455/7841862; 606460/7842892), onde eram verificados locais
possivelmente utilizados como abrigo, por exemplo, frestas em aglomerados rochosos,
troncos caídos, pedras, cupinzeiros e vegetação marginal de ambientes úmidos, entre
outros, sendo que qualquer oportunidade de registro destes animais por visualização
foi quantificada (animais encontrados mortos, ou seja, atropelados, foram
contabilizados). Inclui-se também como indício de ocorrência de espécies a presença
de carcaças, girinos e/ou desovas de anuros (que podem ser coletados com auxílio de
redes e peneiras), assim como de mudas ou ovos de répteis.
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O inventário de répteis é dificultado devido aos hábitos do grupo, p. ex. noturnos,
fossoriais, cujos representantes, ao contrário dos anfíbios, não formam aglomerados
reprodutivos. Para incremento dos resultados foram instaladas duas trilhas com dez
armadilhas de queda (pit-fall traps”), localizadas na fazenda Santo Antônio. A primeira
foi instalada numa área de borda de mata próxima à “lagoa da sede” (coordenadas
UTM 603192/7841267) e a segunda na porção leste da área de estudo, em uma área
fechada com espessa camada de folhiço (coordenadas UTM 606060/7841173). As
armadilhas de queda consistem em baldes enterrados ao nível do solo, dispostos de
forma eqüidistante em trilhas, geralmente associados a telas de contenção (“drift
fences”) que direcionam a queda dos exemplares (foto 50, anexo 1).
Da mesma forma, dois postos de captura foram estabelecidos, localizados na fazenda
Santo Antônio e na fazenda do Sr. Hugo, sob responsabilidade dos Srs. Divino
Orivaldo e Antônio Paulino, respectivamente. Os postos de captura consistem em
baldes contendo solução de formalina diluída em água a 40% que são deixados com
moradores locais. Os moradores são instruídos quanto ao trabalho desenvolvido e
também quanto à formas de captura, manuseio e acondicionamento de exemplares,
ocasionalmente por eles capturados.
Para complementação dos resultados foram realizadas entrevistas com moradores,
onde eram levantados dados auxiliares para a escolha de locais de amostragem, bem
como informações sobre a ocorrência de espécies, notadamente répteis.
Sempre que possível procurou-se anotar os dados referentes à abundância e
comportamento das espécies (atividade de vocalização, presença de jovens etc),
assim como características do ambiente em que foram observadas (microhábitats).
A escolha dos locais de coleta foi condicionada à localização dos pontos propícios à
ocorrência dos exemplares herpetofaunísticos na área em questão, devido às
tipologias ambientais observadas, aos hábitos do grupo e, principalmente, às
distâncias e condições das vias de acesso (figura 5.17).
Os pontos foram descritos conforme as principais características da vegetação e dos
corpos d`água. O ambiente foi considerado fechado ou aberto de acordo com o porte
da vegetação e, consequentemente, da incidência de luminosidade nos estratos mais
baixos. Se o local apresentasse vegetação alta capaz de sombrear o ambiente, era
denominado fechado, e se apresentasse vegetação de pequeno porte permitindo
grande incidência de luz, era considerado aberto. Corpos d`água foram considerados
temporários quando constituíam ambientes aquáticos apenas durante as chuvas.
A interpretação dos dados quanto às espécies considerou os seguintes fatores:
1. Ocorrência de espécies especialistas, que por serem muito dependentes do meio
em que vivem não toleram grandes alterações ambientais;
2. A presença de espécies endêmicas, que podem ter sua sobrevivência
comprometida com a supressão de hábitats naturais;
3. A presença de espécies arborícolas, que ocupam ambientes de mata e têm sua
sobrevivência ameaçada com a pouca estratificação vegetacional;
4. A predominância de espécies sinantrópicas ou não, o que pode determinar se a
comunidade herpetofaunística local está adaptada ou não às alterações
ambientais;
82

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

5. A ocorrência de espécies peçonhentas, que possuem interesse médico e podem
gerar algum risco para a população, estando sob risco de mortandade predatória;
6. A presença de espécies ameaçadas de extinção, com maior preocupação em
termos de conservação.

Ictiofauna
Realizou-se coleta de peixes em 4 lagoas temporárias (lagoa Caetano, Cerca Grande,
Formosa e Redonda), localizadas na fazenda Santo Antônio no mês de fevereiro de
2003, com a finalidade de recolher material íctico.
Para isso foram utilizadas redes de emalhar com as seguintes malhas: 3, 4 e 5
centímetros entre nós opostos, tarrafa de malha 3 centímetros entre nós opostos e
rede de arrasto “tela mosquiteira”.
As redes de emalhar foram armadas à tarde e recolhidas na manhã seguinte, sendo
expostas por aproximadamente 12 horas. Os peixes coletados foram identificados e
etiquetados, sendo colocados em sacos plásticos registrando o modo de captura, local e
data da coleta. Após a transcrição dessas informações para a ficha de campo, os
exemplares foram colocados em bombona contendo formol 10% para fixação.
Posteriormente, em laboratório, os exemplares foram retirados da solução de formol
10%, lavados e colocados em outra bombona contendo álcool 70%. A identificação dos
exemplares foi confirmada através de chaves taxonômicas específicas para cada grupo.

83

Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG

84

FIGURA 5.17 - Localização das áreas de amostragem faunística
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5.3.3 - Diagnóstico faunístico
5.3.3.1 - Mastofauna
Nas duas campanhas de campo, foram registradas 17 espécies de mamíferos,
distribuídas em 7 (sete) Ordens e 11(onze) Famílias (anexo 4).
Nos levantamentos da APA Carste (IBAMA/CPRM, 1998) foram registradas 42
espécies, incluindo amostragem sistemática de quirópteros (morcegos). O número
encontrado no presente estudo corresponde a 41% do total levantado na APA.
A diferença entre o número de espécies levantadas está relacionada à maior
diversidade de ambientes, tamanho da área e esforço aplicado naquele trabalho.
O ambiente predominante na área de estudo é representado por áreas de pastagens.
É um ambiente de estrutura bastante simplificada, oferecendo, portanto, poucas
condições de hábitat para os mamíferos.
As áreas agrícolas modificam constantemente o ambiente, impossibilitando a
permanência das espécies em um mesmo local. Nesse sentido, as áreas de pastagem
sofrem menos interferência, possibilitando a fixação de algumas espécies como o
furão (Galictis vittata).
Sete espécies vivem nesses ambientes, representando 41% do total registrado,
incluindo-se pequenos roedores (Calomys, Orizomys) (foto 51, anexo 1), que possuem
hábitos campestres (quadro 5.14).
As formações florestais são estreitas e lineares (florestas deciduais) e abrangem
pequenas áreas. Esses fatores são determinantes na sobrevivência de mamíferos,
particularmente os de médio e grande porte.
Embora essas formações tenham dimensões reduzidas, são hábitats de espécies
florestais, ainda que em pequenas populações e são fundamentais para o
deslocamento e abrigo de várias delas, principalmente para aquelas com resistência a
deslocamentos em áreas abertas, caracterizando-se como corredores.
Quatro espécies foram registradas somente nesse ambiente, representando 23% do
total (quadro 5.14), sendo elas, a irara (Eira barbara), o mão pelada (Procyon
cancrivorus), o gambá (Didelphis albiventris) (foto 52, anexo 1) e a cuíca (Gracilinanus
agilis) (foto 53, anexo 1).
Algumas das áreas florestadas estão associadas a ambientes lacustres. Essa
associação de ambientes compõe o habitat adequado à sobrevivência do mão pelada
(Procyon cancrivorus).
Na área de floresta decidual do Ponto 2 foi visualizado o maior número de mamíferos
de maior porte, a irara (Eira barbara), o coati (Nasua nasua) e observou-se uma
grande quantidade de vestígios do lobo guará (Chrysocyon brachyurus) (fotos 54 e 55,
anexo 1), espécie ameaçada de extinção (Biodiversitas, 1998), demonstrando que o
local abrange a sua área de uso. Esses vestígios foram observados ao longo das duas
campanhas realizadas. No entorno do maciço da lagoa Formosa também foram
registrados rastros do lobo guará.
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A espécie de hábito florestal e arborícola mais comum na área é o sagüi (Callithrix
penicillata).
Foram observadas várias colônias de morcegos nesses locais (Ponto 2), abrigando-se
em meio às fendas das rochas. Foi identificada a espécie Glossophaga soricina.

QUADRO 5.14 - Número de espécies da área, classificados por hábito e
porcentagem em relação ao total. Setembro/2002 / março/2003.
Hábito

Total de espécies

%

Campestre

7

41

Florestal

4

23

Outros

6

35

Outras espécies apresentam hábitats preferenciais, porém, frequentam mais de um
ambiente, como o veado (Mazama guazoubira) e o gato mourisco (Herpaylurus
yagouaroundi).
O trabalho de captura de pequenos mamíferos apresentou os seguintes resultados:
Com um esforço de captura de 300 armadilhas/noite em setembro e 262
armadilhas/noite em março, foram capturadas 5 espécies de pequenos mamíferos. O
quadro 5.15 apresenta o esforço e o sucesso e captura.

QUADRO 5.15 - Esforço e sucesso e captura da amostragem de pequenos
mamíferos
Parâmetro

Maio

Março

Esforço de captura

300

262

Sucesso

9,7%

9,92%

Este sucesso de captura foi muito acima dos padrões encontrados em outros trabalhos
como 5,7% (Talamoni, 1996) e 4,9% (Couto, 2000), realizados em áreas similares. É
possível inferir que a população de pequenos mamíferos que está vivendo na área tem
um número de indivíduos considerável (quadro 5.16).

QUADRO 5.16 - Índice de Diversidade por área (Pontos 1 e 2)
Período

Espécies

Nº de indivíduos

Seca

Calomys callosus

16

Seca

Trichomys aperoides

8

Seca

Oryzomys subflavus

2

Seca

Didelphis albiventris

1

Seca

Gracilinanus agilis

2

Total

-

29

Chuva

Calomys

1

Chuva

Trichomys

17

Total

-

18
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Índice de diversidade

1,16

0,21
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Considerações gerais sobre as espécies de pequenos mamíferos
Didelphis albiventris Lund, 1840 - espécie com ampla distribuição sul-americana,
sendo que na parte oeste ocorre da Venezuela e Colômbia até o Peru, e ao leste do
Brasil até o Paraguai e Argentina (Eisenberg e Redford, 1992). Conhecido
popularmente como gambá de orelha branca, é uma espécie hábito bastante
generalista sendo encontrado desde matas, capoeiras, campo, plantações e áreas
urbanas (Silva, 1994). Apresenta hábito alimentar muito diversificado e sobrevive
muito bem em ambientes impactados. Considerado primariamente terrestre, mas
apresenta grande habilidade para subir e forragear em árvores (Mares, et al., 1981).
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) - É uma pequena cuíca de hábito arborícola,
noturno (Emmons & Feer, 1997). G. agilis é encontrado no cerrado brasileiro,
usualmente associado com áreas mésicas com florestas de galeria, apresentando alta
tolerância de hábitats (Eisenberg e Redford, 1992). Segundo Fonseca et al. 1996, é
onívoro tendo preferência por artrópodes. E um animal amarronzado e seu pêlo ventral
tem a base mais clara que os outros membros do seu gênero (Costa, 2001).
Trichomys aperoides (Lund,1839) - Roedor de tamanho médio, que vive em vários
tipos de biomas associados a ambientes com pedras (Eisenberg & Redford, 1999;
Mares et al.,1981). O período reprodutivo é relativamente sincronizado e os jovens
entram no período reprodutivo muito cedo. Estes animais são escansoriais e bons
escaladores (Mares et al.,1981).
Calomys callosus (Reigger, 1830) - Sua distribuição está restrita à América do Sul
(Eisenberg & Redford, 1999). Terrestre; alimenta-se principalmente de frutos e grão
(Fonseca et al.1996). O gênero é encontrado em maior número em campo, nas áreas
de mata derrubada com pastos (Melo,1977).
Oryzomys subflavus (Wagner, 1842) - A espécie distribui-se através da Guiana,
sudeste do Brasil e leste do Paraguai. Bastante comum no cerrado brasileiro,
especialmente cerrado sensu stricto, campo e cerradão. Ocorre ainda na caatinga e
pantanal. (Stallings, 1989; Talamoni, 1996; Fonseca et al.1996). Espécie territorialista
se alimenta principalmente de vegetais e frutos (Eisenberg & Redford, 1999).
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) - A espécie distribui-se desde o sudeste do
México ao oeste da Argentina e sudeste do Brasil (Eisenverg & Redford, 1999).São
nectarívoros e responsáveis pela polinização de muitas flores. Habitam lugares
bastante úmidos e escuros, como tocas, cavernas e porões (Silva, 1994).

Conclusões
Os afloramentos calcários constituem hábitat para espécies restritas a eles como o
rato rabudo ou punaré (Thrichomys apereoides).
A maioria das espécies da área estudada possui hábitos mais generalistas, em função
da descaracterização da área, onde predominam os campos antrópicos.
O Ponto 1 pode ser considerado como área de uso do lobo guará (Chrysocyon
brachyurus), que corresponde à única espécie ameaçada de extinção registrada.
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5.3.3.2 - Avifauna
Na área de estudo, os maciços de Cerca Grande e do Caetano são os que
apresentam as maiores áreas de afloramentos calcários expostos, seguidos do maciço
da Lagoa Formosa.
Aves como os beija-flores utilizam-se dos recursos alimentares oferecidos pelas flores
das bromélias e dos embiruçus que se desenvolvem no local e se constituem em
importantes polinizadores.
Os paredões são escarpados e apresentam grande quantidade de cavidades. Esses
ambientes tornam-se muito importantes para várias espécies de aves. As noturnas,
como as corujas (Tyto alba, Pulsathrix perspicillata) e caburés (Glaucidium
brasilianum) abrigam-se nesses locais durante o dia. Essas espécies foram
observadas no maciço de Cerca Grande. Constituem excelentes locais de nidificação
para muitas espécies, tais como urubus (Coragyps atratus), pombos, psitacídeos
(maritacas, papagaios).
Registrou-se uma colônia de pombos domésticos (Columba livia) vivendo no maciço
de Cerca Grande. As condições de sobrevivência para essas aves são altamente
favoráveis, uma vez que, além de local de nidificação e abrigo, encontram alimentação
farta nos cochos de tratamento do gado, instalados próximos ao local, onde é
distribuída silagem contendo milho.
Nesse mesmo local chocam psitacídeos como a maracanã (Aratinga leucophthalmus)
e papagaios (Amazona aestiva), que são espécies cinegéticas. Na campanha
realizada no mês de novembro/02 foram registrados vários casais de papagaios em
processo de reprodução, os quais estavam nidificando nas fendas dos paredões
rochosos. Este maciço e o da Lagoa Formosa são dormitório do papagaio verdadeiro.
O maciço do Caetano constitui-se em um afloramento de dimensões menores.
Observou-se que o local é um pouso de urubus (Coragyps atratus), os quais
permanecem ali freqüentemente, e em grande quantidade. Não foram observados
procedimentos de nidificação da espécie no local. Isso pode ser justificado pelo fato de
que os mesmos chocam em meses diferentes do período de execução deste estudo.
Nesses afloramentos vive o bilro (Hirundinea ferruginea), uma das poucas espécies de
ave de hábitos montícolos do País (SICK, 1985).
Nos maciços dos Pontos 1 e 2 o ambiente característico é a floresta decidual. Esses
ambientes são fundamentais para a sobrevivência de espécies de hábitos florestais
restritos ou preferenciais.
Dentre as de hábitos restritos citam-se o surucuá (Trogon surrucura), o pichito
(Basileuterus hypoleucus), o canário do mato (Basileuterus flaveolus), espécie
semiterrícola, o arapaçu verde (Sittasomus griseicapillus) e o pica pau de banda
branca (Dryocopus lineatum).
Não há uma alta representatividade de aves de grande porte como pombas (Columba
spp.), observando-se com alguma freqüência as juritis (Leptotila spp.) e o maritacão
(Pionus maximiliani).
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As comunidades de sub-bosque são pouco expressivas, fato que pode estar
associado à descaracterização do ambiente devido ao trânsito de gado. Dentre as
espécies mais observadas citam-se o chororozinho de chapéu preto (Herpsilochmus
atricapillus), a corruíra (Troglodytes aedon) e sabiás (Turdus spp.), estes, foram
observados nidificando em meio às fendas rochosas.
Nos estratos intermediários ocorre uma maior diversidade de espécies, como a maria
cavaleira (Myiarchus ferox) e o bentevi de bico chato (Megarhynchus pitangua).
Nas copas das árvores ocorrem a figuinha (Conirostrum speciosum), a saíra de bico
fino (Dacnys cayana) e o sanhaço cara suja (Tangara cayana). Ocasionalmente
pousam sobre o dossel papagaios (Amazona aestiva) e maritacas (Aratinga aurea,
Aratinga leucophthalmus).
Dentre os grandes predadores ocorre o acauã (Herpetheres chachinans).
Como espécie mais rara, foi registrado o urubu rei (Sarcorhamphus papa) (foto 56,
anexo 1), em procedimento de nidificação no Ponto 1, que é o mais preservado e com
menor interferência antrópica e de gado.
Embora o tucanuçu (Ramphastos toco) possa freqüentar as paisagens abertas, sedes
de fazendas e outros ambientes, ele é dependente desse ambiente.
Em algumas áreas desenvolve-se uma vegetação de capoeira rala, próxima a essas
florestas. Nesses locais vivem espécies como o inhambu-xororó (Crypturellus
parvirostris), grande quantidade de tico ticos (Coryphospingus pileatus) e a rolinha
caldo de feijão (Columbina talpacoti).
A fauna ligada ao ambiente aquático é bastante representativa na área. As lagoas
apresentam diferentes características em relação umas das outras.
A lagoa de Cerca Grande encontrava-se seca na campanha do mês de setembro,
deixando o solo um pouco úmido. No local desenvolveu-se uma vegetação
graminosa/herbácea, onde foram observadas espécies terrestres como o quero-quero
(Vanellus chilensis) e principalmente passeriformes como o garibaldi (Agelaius
ruficapillus), que vivem às margens de ambientes abertos umidificados.
No mês de março/03, a lagoa estava cheia, porém com pouca profundidade e com
grande quantidade de vegetação. Na ocasião foram observadas espécies paludícolas
como o irerê (Dendrocygna viduata), a marreca de asa azul (Amazonetta brasiliensis)
e garças (Casmerodius, Egretta). Observou-se também um espécime isolado de pato
do mato (Cairina moschata).
A lagoa Formosa apresentava um pequeno espelho d’água no mês de setembro, com
uma grande quantidade de pequenos peixes. Por isso, ocorria uma concentração de
biguás (Phalacrocorax olivaceus), espécie de hábito alimentar essencialmente
piscívoro, além de outras espécies paludícolas como a marreca asa de seda e o irerê.
Dentre todas as coleções de água da área, a lagoa Redonda é a mais rica em
diversidade de espécies aquáticas, ocorrendo o biguá (Phalacrocorax olivaceus),
anatídeos (Amazonetta brasiliensis, Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis,
Netta erythrophthalmus), o pernilongo (Hymantopus hymantopus), a jaçanã (Jacana
jacana), garças (Casmerodius, Egretta), o frango d’água (Gallinula chloropus) e outras.
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A presença de peixes atrai também o martim pescador (Chloroceryle americana).
Ocorrem passeriformes de hábitos paludícolas como o garibaldi (Agelaius ruficapillus)
e a freirinha (Arundinicola leucocephala).
Os campos antrópicos ocupam as maiores extensões da área de estudo, recobertos
por pastagens e culturas de milho, sorgo e soja. Essas culturas atraem muitas
espécies. Na preparação do solo para o plantio, a terra é revolvida, expondo larvas de
insetos que atraem um grande número de carcarás (Polyborus plancus).
Quando a semente é lançada no chão, bandos de pombas são atraídos,
principalmente a asa branca (Columba picazzuro) e a pomba de bando (Zenaida
auriculata), ocorrendo o mesmo evento na ocasião da colheita.
Nas áreas de pastagens vivem espécies granívoras como o tico tico do campo
(Ammodramus humeralis), grandes bandos de tizius (Volatinia jacarina) e o canário do
campo (Sicalis luteola), que se alimentam das sementes de capim.
Onde há arbustos ou cercas em meio às pastagens, ocorrem espécies campestres
como o para bala (Xolmis cinerea) e a maria branca (Xolmis velata), que os utilizam
como local de pouso.
Em meio a esses campos, predadores pousam em pontos mais altos como árvores e
postes, de onde espreitam suas presas, dando caça a aves menores. Citam-se o
gavião quiriquiri (Falco sparverius), o falcão de coleira (Falco femoralis) e o gavião
caboclo (Hetereospizas meridionalis). Aves migratórias, como a tesourinha (Muscivora
tyrannus), vivem sobrevoando essas paisagens à busca de insetos.
Outras espécies passam grande parte do tempo em procedimento de vôo, como as
andorinhas (Notiochelidon cyanoleuca, Progne chalibea) e a andorinha de bando
(Hirundo rustica), migrante do hemisfério norte.
Nas áreas de campo próximas às lagoas, ocorre também uma grande concentração
do polícia inglesa (Sturnella militaris).

Avaliação dos resultados
Nas duas etapas de campo, foram registradas 164 espécies de aves, distribuídas em
19 (dezenove) Ordens e 47 (quarenta e sete) Famílias (anexo 4).
Considerando-se que nos levantamentos da APA Carste (IBAMA/CPRM, 1998) foram
registradas 216 espécies, o número encontrado no presente estudo é bastante
expressivo, correspondendo a 76% do total levantado na APA.
Considerando-se ainda, o tamanho da área de abrangência daquele estudo, o maior
número de amostragens e a maior diversidade de ambientes, quando foram
amostradas áreas de cerrado, floresta ciliar e floresta estacional semidecidual, este
número torna-se ainda mais expressivo.
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Algumas espécies encontradas no presente estudo não foram registradas naquela
ocasião, aumentando assim, a listagem de espécies ocorrentes na APA. São elas, a
garça real (Pilherodius pileatus), a paturi preta (Netta erythrophthalmus), o urubu de
cabeça vermelha (Cathartes aura), o gavião sovi (Ictinia plumbea), o falcão de coleira
(Falco femoralis), a juruti gemedeira (Leptotila rufaxila), a corujinha de orelha (Otus
choliba), o beija flor de papo branco (Leucochloris albicollis), o joão bobo (Nystalus
chachuru), o bichoita (Shoenophilax phryganophila), o can can (Cyanocorax
cyanopogon), o japu (Psarocolius decumanus) e o batuqueiro (Saltator atricollis).
A Família Tyrannidae teve o maior número de espécies, 23 no total. Segundo SICK,
1985, essa família tem o maior número de representantes no país. A segunda família
com maior número de representantes foi a dos Fringilidae, com 13 espécies, seguida
das famílias Ardeidae e Columbidae, ambas com 8 espécies. Esses números
expressam bem a correlação das espécies com os hábitats ocorrentes na área do de
estudo.
Outras famílias, como a dos Thraupidae, são bem representadas no estado de Minas
Gerais (43 espécies), contudo foram registradas apenas 4 espécies na área. Essa
condição deve-se ao fato de que o grupo tem como hábitat preferencial áreas
florestadas, as quais são pouco representadas na área de estudo, resumindo-se à
floresta decidual. As espécies com hábitos florestais registradas na área
corresponderam a 23% do total (quadro 5.17).

QUADRO 5.17 - Número de espécies da área, classificados por hábito e
porcentagem em relação ao total. Setembro/2002 / março/2003
Hábito

Total de espécies

%

Campestre

76

46

Florestal

38

23

Dulciaquícola

23

14

Outros

27

16

O ambiente aquático demonstrou ser importante na área, interferindo na dispersão das
aves, sendo atraídas em menor ou maior número de acordo com a variação do nível
d’água das lagoas, totalizando 14% do total das espécies registradas (quadro 5.17).
As espécies campestres tiveram o maior número de ocorrências, totalizando 46% do
total. Essa condição era esperada, uma vez que as áreas abertas (campos antrópicos)
recobrem a grande parte da área de estudo (quadro 5.17). Aproximadamente 16% das
espécies freqüentam mais de um ambiente, tendo, portanto, um caráter mais
generalista.
Embora não tenham sido registradas espécies de aves ameaçadas de extinção, citase o urubu-rei (Sarcorhamphus papa) como espécie rara na região, onde o mesmo se
encontrava em procedimento de reprodução. Sock, 1985, cita o declínio das
populações dessa espécie no país.
A ocorrência de algumas espécies indica a importância das áreas de florestas, como a
do tico tico da mata (Arremon flavirostris), indicador de áreas com pouca alteração
antrópica (Ponto 1) e o surucuá (Trogon surrucura), com dependência restrita a esse
hábitat.
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Ocorrem também espécies endêmicas do território nacional, como o teque teque
(Todirostrum poliocephalum) e o casaca de couro da lama (Furnarius figulus). A gralha
(Cyanocorax cristatellus) é um endemismo do cerrado.
Como espécies migratórias citam-se a tesourinha (Muscivora tyrannus) e a andorinha
de bando (Hirundo rustica).

Conclusões
A área de estudo apresenta biótopos referentes à floresta decidual, ambientes
aquáticos e campos antrópicos. O ambiente florestal é representado unicamente pela
floresta decidual, que recobre os afloramentos calcários, ocorrendo somente neles
espécies da fauna com hábitos florestais restritos. Essas áreas constituem ambientes
de pouso e nidificação de muitas aves, ressaltando-se o maciço de Cerca Grande
como local de nidificação do papagaio verdadeiro (Amazona aestiva), espécie
extremamente perseguida como xerimbabo (estimação) e o Ponto 1 como local de
nidificação do urubu rei (Sarcoramphus papa), espécie esta considerada rara
regionalmente. Os ambientes aquáticos são ricos em espécies de aves paludícolas.

5.3.3.3 - Herpetofauna
Foram selecionados 22 pontos de coleta inseridos na área de estudo. Entre estes
pontos, 15 correspondem a ambientes aquáticos (quadro 5.18, figura 5.17) e os outros
7 correspondem às áreas de mata amostradas. Devido à escassez de ambientes
úmidos na área de interesse, lagos localizados próximos à fazenda Santo Antônio
foram incluídos nas amostragens e considerados na realização do inventário e
análises. Os pontos foram escolhidos com base nas preferências do grupo e
buscando-se cobrir diferentes locais dentro da área de estudo. Foram observados,
basicamente, a descrição dos corpos d’água quanto à duração (temporário, semipermanente e permanente) e movimento (corrente, constante troca ou parado), a
fisionomia da vegetação (aberta, fechada ou parcialmente fechada) e as modificações
de natureza antrópica verificadas.

QUADRO 5.18 - Caracterização e localização dos ambientes aquáticos
amostrados na área de estudo, município de Matozinhos-MG
Pontos amostrados

Caracterização sucinta

Localização (UTM)

1

Lagoa M Angélica: em associação com brejos
marginais e localizada em meio a pasto sujo, na
entrada do Distrito de Mocambeiro.

601688/7840259

2

Poça do Haras: localizada em frente ao Haras
Sahara, em área aberta de pasto limpo com
presença em grande quantidade de vegetação
herbácea marginal.

602151/7840828

3

Lagoa Redonda: localizada na entrada da Fazenda
Santo Antônio marginalmente à estrada de acesso,
em uma área com forte influência antrópica.

602482/784140

4

Lago Cerca de Achas: localizado na Fazenda Santo
Antônio junto à entrada principal, também em uma
área de forte influência antrópica; possui abundante
vegetação emergente.

602601/7841212

a
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Continuação

Pontos amostrados

Caracterização sucinta

Localização (UTM)

5

Lagoa da Sede: localizada junto a um paredão
calcário entre um fragmento de mata e extensa área
de pasto limpo; apresenta macrófitas na lâmina
d’água e margem pisoteada por gado.

603192/7841267

6

Lago: localizado junto à Cerca Grande, entre
fragmento de mata e área de pasto limpo; apresenta
macrófitas na lâmina d’água e margem pisoteada,
estando posicionado mais afastado da estrada.

604387/7841418

7

Poça: localizada em área urbana no Distrito de
Mocambeiro, possui abundante vegetação
emergente e está sob forte influência antrópica.

601939/7839496

8

Poça: localiza-se numa região de menor fluxo de
pessoas, afastada da via vicinal à secundária
principal, em meio a pasto sujo; possui macrófitas
em abundância.

607684/7842889

9

Lagoa Vargem Grande: associada a uma poça em
meio a pasto limpo, próxima a benfeitorias rurais.

606861/7844161

10

Drenagem: advinda de um açude artificial, em meio
a pasto e áreas cultivadas, atravessa a estrada,
formando remansos em seu percurso.

603111/7842281

11

Córrego Mocambo: trecho do córrego com formação
de remansos, em meio a uma estreita vegetação
ciliar e sob influência antrópica.

604002/7843177

12

Lagoa do Brejo: quase um ambiente único em
associação à lagoa Ma Angélica, é extenso e com
abundante vegetação emergente e marginal.

603382/7840620

13

Lagoa Formosa: localiza-se junto a um paredão
florestado, em área de pasto sujo, consistindo um
dos pontos menos antropizado.

605180/7840370

14

Lago: localizado na porção leste da área de estudo,
em área de pasto sujo, é temporário e encontra-se
afastado da via de acesso.

607455/7841862

15

Brejo: área alagada formada em função das chuvas
e da depressão do terreno, em pasto sujo e próximo
à Cerca Grande.

604667/7841650

As amostragens realizadas compreenderam, basicamente, dois tipos de conformações
ambientais: abertas e fechadas. Entre as abertas, a maioria corresponde a ambientes
lênticos e apenas dois locais possuem corpo d’água lótico, tendo sido denominadas
como Ambientes Úmidos. Com relação às fechadas, trata-se dos fragmentos
florestados em que foram realizados transectos e também instaladas as armadilhas de
queda, sendo classificadas como Floresta Estacional Decidual e Vegetação Sobre
Afloramentos Calcários.
Ao todo, 15 espécies de anfíbios foram registradas durante as atividades de campo,
distribuídas em 5 famílias Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae e
Pseudidae. Do total de espécies, 8 foram visualizadas durante as atividades e apenas
1 (o sapo cururu) foi citada durante as entrevistas, conforme os quadros 5.19 e 5.20.
Anfíbios caecilídeos (cecílias) não foram observados e nem apontados pelos
entrevistados.

93

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

QUADRO 5.19 - Espécies de anfíbios registradas nas áreas amostradas na área
de estudo, município de Matozinhos-MG
Família

Espécie

Nome comum

Ambiente

Bufo granulosus

Sapo

Brejo

Bufo schneider

Sapo cururu/sapo boi

Próximo a postes de
luz, lago, poça

Hyla albopunctata

Perereca

Brejo, lago

Bufonidae

Perereca amarela

Hyla branneri
Hylidae

Brejo, lago, poça

Hyla faber (Foto 57, anexo 1)

Sapo martelo/ferreiro

Brejo, poça

Hyla minuta

Perereca amarela

Brejo, poça

Scinax fuscovarius
(foto 58, anexo 1)

Perereca do banheiro

Brejo, poça

Scinax gr. ruber

Perereca

Brejo, lago

Leptodactylus fuscus

Rã assobiadora

Brejo, poça

Leptodactylus ocellatus
(foto 59, anexo 1)

Rã-manteiga

Brejo, lago, poça

Odontophrynus americanus
(foto 60, anexo 1)

Rã

Brejo

Physalaemus cuvieri

Rã cachorro

Brejo, poça

Microhylidae

Elachistocleis ovalis

Rãzinha de nariz

Brejo, poça

Pseudidae

Pseudis bolbodactyla

Rã pé-de-pato

Brejo, lago, poça

Sp1

-

Brejo

Leptodactylidae

QUADRO 5.20 - Tipos de registros obtidos para as espécies de anfíbios
observadas na área de estudo, município de Matozinhos-MG
Espécie

Vocalização

Visualização

Entrevista

Bufo granulosus

-

X

-

Bufo schneider

X

X

X

Hyla albopunctata

X

-

-

Hyla branneri

X

-

-

Hyla faber

X

X

-

Hyla minuta

X

-

-

Scinax fuscovarius

X

X

-

Scinax gr. ruber

X

-

-

Leptodactylus fuscus

X

X

-

Leptodactylus ocellatus

X

X

-

Odontophrynus americanus

X

X

-

Physalaemus cuvieri

X

-

-

Elachistocleis ovalis

X

-

-

Pseudis bolbodactyla

X

X

-

Sp1

X

-

-
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A grande maioria dos pontos amostrados caracterizam-se por serem abertos e
lênticos, seja brejos lagos ou poças. Da mesma forma, a maioria das espécies
observadas é característica destes ambientes, apresentando hábitos menos
especializados.
As 4 espécies de ocorrência mais ampla e abundante observadas foram, Hyla
branneri, H. minuta, Scinax fuscovarius e Bufo schneider, ao contrário de Bufo
granulosus e Scinax gr. ruber, registradas em um único local: A figura 5.18 mostra a
relação entre todas as espécies levantadas com o número de pontos em que foram
registradas. Cabe salientar que a influência das chuvas na ocorrência das espécies
ficou evidenciada, com resultados muito diferentes entre as duas campanhas
realizadas, como se pode observar a seguir, no quadro 5.21.

FIGURA 5.18 - Relação entre as espécies de anfíbios ocorrentes e o
número de locais onde estiveram presentes
Odontophrynus
americanus
7%

Leptodacytlus ocellatus
7%

Physalaemus cuvieri
7%

Leptodactylus fuscus
7%

Elachistocleis ovalis
4%
Hyla albopunctata
3%

Pseudis bolbodactyla
8%

Hyla faber
3%
Sp1
3%

Bufo schneider
10%

Scinax gr. ruber
1%

Scinax fuscovarius
11%

Hyla minuta
12%

Hyla branneri
16%

Bufo granulosus
1%

QUADRO 5.21 - Variação na ocorrência de espécies de anfíbios obtida entre as
duas campanhas realizadas na área de estudo, município de Matozinhos-MG
(entre parênteses estão os nºs de locais em que as espécies estiveram
presentes)
Espécie

Setembro/2002

Março/2003

Bufo granulosus

-

X (1)

Bufo schneider

X (6)

X (1)

Hyla albopunctata

X (2)

X (2)

Hyla branneri

X (1)

X (11)

Hyla faber

X (1)

X (1)

Hyla minuta

-

X (8)

Scinax fuscovarius

X (3)

X (7)

Scinax gr. ruber

-

X (1)

Leptodactylus fuscus

X (5)

-

Leptodactylus ocellatus

X (2)

X (5)

Odontophrynus americanus

-

X (5)
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Continuação

Espécie

Setembro/2002

Março/2003

Physalaemus cuvieri

-

X (5)

Elachistocleis ovalis

-

X (3)

Pseudis bolbodactyla

X (4)

X (6)

Sp1

-

X (2)

A seguir, encontram-se informações sobre biologia e distribuição das espécies de
anfíbios inventariadas, conforme Feio et al, 1998, assim como dados observados em
campo.

Bufonidae
O gênero Bufo, aqui representado pelas espécies B. granulosus e B. schneider, possui
representantes de ampla distribuição geográfica, ocorrendo por todo o estado de
Minas Gerais. Apresentam o corpo recoberto por glândulas que conferem à sua pele
um aspecto bastante rugoso. Possuem um par de glândulas maiores localizadas na
região dorsal da cabeça, logo atrás dos olhos, chamadas glândulas paratóides. Estas
glândulas não lançam veneno como muitas pessoas imaginam; apenas se
pressionadas podem liberar uma secreção que causa pequenas irritações. No caso
específico de B. schneider, mais um par de glândulas destacadas está presente na
superfície das coxas, chamadas glândulas paracnêmicas, constituindo uma das
características que o diferencia dos demais. São espécies andarilhas comumente
observadas longe dos ambientes úmidos, geralmente nas casas e construções,
próximos a ambientes iluminados onde alimentam-se de insetos. Os exemplares de B.
schneider apresentam maior porte que os de B. granulosus, sendo popularmente
chamados de sapo boi ou cururu. No presente estudo foram vistos com freqüência
atravessando as estradas e formando um grande coro no ambiente Lagoa Redonda.

Hylidae
Hyla albopunctata: Espécie bastante comum e de ampla distribuição, pode ser
encontrada em quase todos os estados do sudeste. É típica de áreas abertas como
lagoas e açudes e dificilmente ocorre dentro de matas. Esta espécie, típica das
regiões de cerrado do Brasil, parece estar ampliando seus limites de distribuição,
favorecida pelo desmatamento acelerado da Mata Atlântica. Possui coloração que vai
do amarelo ao marrom-claro, apresentando faixas laterais transversais escuras e
vocalização forte, que pode ser ouvida a uma grande distância, sempre nas margens
de lagoas. Neste trabalho, H. albopunctata foi pouco abundante, ocupando ambientes
lênticos e antropizados.
Hyla branneri: Espécie de ampla distribuição encontrada em vários estados brasileiros.
Possui porte pequeno e coloração amarela na região dorsal, braços e pernas.
Apresenta uma linha característica fina e escura, que prolonga-se do focinho à
inserção dos membros posteriores com o corpo. Pode ser observada em vegetação
emergente e arbustos marginais, o que confere com o observado no presente estudo,
onde foi a espécie mais abundante de todas.
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Hyla faber: Espécie com ampla distribuição, ocorrendo nos cerrados e Mata Atlântica.
Apresenta grande porte, cerca de 10 cm, e possui canto forte e característico que lhe
vale o nome comum de sapo ferreiro ou martelo. Possui coloração amareloamarronzada, com uma linha escura do extremo do focinho até o meio da região
dorsal, e faixas transversais nas coxas. É encontrada vocalizando em áreas abertas
durante a estação chuvosa e, nos meses com menor atividade, procura abrigo em
matas. Neste trabalho foram observados poucos exemplares em atividade nas
margens de brejos e poças (foto 57, anexo 1).
Hyla minuta: A espécie se distribui por praticamente todo o país, possuindo vários
registros para a região metropolitana de Belo Horizonte. Possui porte pequeno e
coloração amarelada, além de canto agudo e estridente característico. Costuma
ocupar estratos mais elevados na vegetação marginal, sendo regularmente vista
vocalizando em formações arbóreas a mais de 2 metros de altura do chão. Neste
estudo a espécie esteve em atividade somente durante a segunda campanha, na
estação chuvosa.
Scinax fuscovarius: Espécie de ampla distribuição pelo Sudeste e Sul do Brasil, sendo
comum em Minas Gerais. Possui porte mediano (6 cm) e coloração dorsal
amarronzada com manchas escuras, além de manchas amarelas nas partes
posteriores das coxas. Costuma ser encontrada em banheiros de casas, ocupando
ralos, canos e outras cavidades hidráulicas de construções, sendo então chamada
popularmente de perereca-de-banheiro. Pode ser vista em atividade no chão ou em
substratos à meia altura em ambientes abertos. Espécie muito comum, neste estudo
foram vistos exemplares vocalizando em brejos e cruzando as estradas, durante os
trajetos noturnos.
Scinax gr. ruber: O gênero Scinax apresenta um elevado número de espécies (veja
Frost, 1985; Duellman & Trueb, 1986; Duellman & Wiens, 1992; Duellman, 1993;
Pombal & Bastos, 1996), taxonomia difícil e estudos sobre biologia ainda incipientes.
Desta forma é bastante comum o encontro de espécies cuja identificação é dificultada.
A espécie em questão apresenta porte médio, cerca de 3 a 5 centímetros de
comprimento rostro-cloacal e ocupa preferencialmente ramos de vegetação herbácea
e arbustiva em áreas alagadas. Possui comportamento arisco e coloração muito
críptica. Registros de ocorrência têm sido obtidos em outras localidades, como p. ex.
na bacia do rio Doce e rio Mucuri (Carvalho, obs. pes.).

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus: Apresenta ampla distribuição em Minas Gerais. Atinge grandes
tamanhos (8 cm) e possui pernas muito musculosas Possui padrão de coloração com
listras dorsais destacadas e manchas. Freqüentemente associada a formações
abertas e água permanente e parada. Possui canto característico similar a um assobio
que lhe rende o nome comum de rã-assobiadora. Costuma ser apreciada na
alimentação devido ao seu grande porte. Foram observados exemplares em
ambientes brejosos e próximos a lagos, inclusive jovens, mas apenas na primeira
campanha.
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Leptodactylus ocellatus: Conhecida popularmente como rã-manteiga, apresenta ampla
distribuição no estado, sendo relativamente freqüente nos ambientes. É uma espécie
que atinge grande tamanho (8 cm) e suas pernas são musculosas, o que a torna muito
apreciada na alimentação. Possui padrão de coloração com manchas ocelares
esverdeadas no dorso, sobre um fundo também verde, porém mais claro. Apesar de
também encontrada em bordas de mata, é mais freqüente em formações abertas e
associada à água permanente e parada. Apresenta cuidado parental, sendo que as
desovas e girinos são vigiados pelos pais contra ataque de predadores. L. ocellatus foi
registrada com relativa abundância na região de Matozinhos (foto 59, anexo 1).
Odontophrynus americanus: Esta espécie ocorre em várias localidades do Estado. Os
representantes deste gênero possuem o hábito de vocalizar enterrados, parcial ou
totalmente, podendo também ser encontrados em terrenos encharcados, camuflados
em meio à vegetação. Possuem vocalização grave, semelhante a um ronco e
apresentam um par de glândulas destacadas na região dorsal próximo à cabeça.
Neste estudo alguns indivíduos que participavam de um grande coro foram
observados em área aberta em uma poça temporária (foto 60, anexo 1).
Physalaemus cuvieri: Apresenta ampla distribuição, sendo típica de formações abertas
do cerrado e caatinga, e pode ser encontrada em regiões de mata. Possui vocalização
que lembra o latido de um cachorro, daí o nome comum. Costumam ser encontradas
durante a época chuvosa, assumindo posição semi-flutuante em pequenas
depressões encharcadas do terreno, em ambientes alagados localizados nas margens
dos lagos, de onde emitem suas vocalizações. Neste estudo foi registrada em
ambientes brejosos e demonstrou preferência pela estação chuvosa.

Microhylidae
Elachistocleis ovalis: É também uma espécie de ampla distribuição em Minas Gerais e
no Brasil. Consiste de um anuro de pequeno porte (3,5 cm) que apresenta uma linha
longitudinal vermelho-alaranjada na face interna das coxas. Geralmente encontrada
em corpos d’água parada e de pequeno porte, em ambientes de formação aberta ou
na orla da mata. Os machos vocalizam flutuando na água e/ou apoiados na
vegetação, mergulhando rapidamente ao menor movimento do espelho d’água. No
presente, a espécie foi registrada na segunda campanha e em pequeno número.

Pseudidae
Pseudis bolbodactyla: Apesar de sua ocorrência ser apontada para todo o território
brasileiro (Harding, 1983), possui localidade-tipo definida Minas Gerais. Possui hábitos
diurnos, vocalizando imerso no meio de poças e lagos, sob vegetação flutuante. Os
exemplares costumam ser muito ariscos, já que o animal possui boa visão na
presença de luz. Os indivíduos atingem porte médio e possuem coloração verde,
possuem coxas fortes e membranas interdigitais, o que os torna excelentes
nadadores. Segundo Caramaschi & Cruz (1998) P. bolbodactylus é conhecida nas
bacias do rio Doce (ex. Feio et al., 1998) e sul do rio São Francisco.
De uma forma geral, as espécies foram encontradas em ambientes brejosos, poças e
lagos, quase todos totalmente abertos, o que é uma característica própria da região.
Correspondem, na maioria, a espécies de ampla distribuição e hábitos menos
especializados, sendo encontradas com freqüência em regiões modificadas.
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Os locais mais propícios à ocorrência da anurofauna, como poças, brejos e lagos,
consistiram, na maioria, áreas já bastante impactadas e de características similares.
Vários pontos amostrados encontravam-se próximos a vias de acesso e áreas de
ocupação humana, sendo constantemente influenciados por ruídos vindos dos
domicílios e principalmente por iluminação artificial. Alguns ainda sofrem o impacto
constante do pisoteamento pelo gado, que procura saciar sua sede.
Com relação aos répteis, 14 espécies foram contabilizadas por meio de entrevistas e
algumas, as serpentes: cobra d'água, falsa coral, jararaquinha de jardim, jararaca e
jibóia, bem como os lagartos calango comum e verde, tiveram sua ocorrência
confirmada por registro visual, totalizando 16 espécies.
Alguns exemplares destes lagartos, Ameiva ameiva e Tropidurus torquatus, foram
observados atravessando as estradas, sendo que o 2º foi visto também próximo a
casas e benfeitorias. A jararaquinha de jardim (Sibynomorphus mikanii) foi observada
em campo e a jibóia (Boa constrictor) foi encontrada morta por atropelamento
marginalmente à estrada. As demais, Liophis miliaris, Bothrops newiedii e Oxyrhopus
sp. foram obtidas nos postos de captura. Todas elas foram consideradas como
potencialmente ocorrentes em toda a região em questão, já que as entrevistas foram
realizadas com moradores distribuídos por toda a área.
Não foram obtidos registros de exemplares de quelônios e anfisbaenídeos (gêneros
Amphisbaena e Leposternon), vulgarmente conhecidos como cobras cegas. Trata-se
de animais fossoriais e inofensivos que costumam ser mortos por desinformação,
confundidos com espécies peçonhentas.
Nos postos de captura estabelecidos foram contabilizados apenas 03 exemplares de
répteis, sendo 3 serpentes (quadro 5.22).

QUADRO 5.22 - Resultado obtido nos postos de captura estabelecidos na área
de estudo, município de Matozinhos-MG
Nº do Posto

Proprietário, Morador ou Fazenda

Espécies registradas

1

Fazenda Santo Antônio - Sr. Divino
Orivaldo

Liophis miliaris (cobra d'água);
Bothrops neuwiedii (jararaca);
Oxyrhopus sp. (falsa coral)

2

Fazenda Sr. Hugo - Sr. Antônio Paulino

-

Nas armadilhas de queda instaladas não foi capturado nenhum
herpetofaunístico durante todo o período amostrado. Cabe ressaltar
metodologia foi abandonada durante a realização da segunda campanha,
baldes estavam completamente danificados, não tendo resistido
temperaturas e às chuvas que incidiram na região.

exemplar
que esta
porque os
às fortes

Na visita à Escola Estadual Felícia Fernandes Campos verificou-se que não existe
uma coleção zoológica de ciências, havendo um número muito reduzido de
exemplares de animais disponíveis para estudos, provenientes de encontros fortuitos,
geralmente nos domicílios dos próprios alunos e funcionários.
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Durante a visita ao Posto de Saúde Dr. Jurandy, foi informado de que os casos de
acidentes ofídicos são pouco comuns, mas o mais freqüente é o acidente crotálico. Na
visita ao Hospital Evandro Drummond Andrade (Matozinhos) foi possível verificar que
o abastecimento de ampolas de soro anti-ofídico é realizado pela Fundação Ezequiel
Dias (FUNED), sendo o estoque de 15 ampolas de cada tipo, o soro crotálico, o
elapídico e o botrópico.
Através das entrevistas realizadas foram obtidos os seguintes registros: as serpentes
cipó, coral e falsa coral, cascavel, muçurana, jararaca, jibóia, boipeva e cobra capim,
os lagartos teiú, lagartixa e calangos, além do jacaré. A identificação segura de alguns
destes exemplares é difícil, porque muitas espécies são conhecidas pelo mesmo
nome, além dos nomes vulgares apresentarem grandes variações de uma região para
outra. Devido às descrições fornecidas e dados de distribuição geográfica pode-se
inferir sobre elas (quadro 5.23).

QUADRO 5.23 - Espécies de répteis registradas nas áreas amostradas e/ou
levantadas para a área de estudo, município de Matozinhos-MG
Nomes vulgares obtidos
nas entrevistas

Alguns gêneros e/ou
espécies prováveis

Ambiente

Registros
confirmados

Cipó

Phylodrias sp.; Liophis sp.;
Chironius sp.

Florestal (arborícola;
terrestre)

-

Coral

Micrurus sp.

Florestal; campestre
(fossorial; terrestre)

-

Falsa coral

Atractus sp.; Clelia sp.;
Erythrolamprus sp.;
Oxyrhopus sp.

Florestal; campestre
(fossorial; terrestre)

Oxyrhopus
sp.

Cascavel

Crotalus durissus

Florestal; campestre
(terrestre)

-

Cobra capim

Liophis poecilogyrus

Florestal, campestre
(arborícola; terrestre)

-

Jararaca

Bothrops sp.

Florestal; campestre
(terrestre)

Bothrops
neuwiedii

Jibóia

Boa constrictor

Florestal, campestre
(arborícola; terrestre)

Boa
constrictor

Boipeva

Waglerophis merremii

Florestal; campestre
(terrestre)

-

Muçurana

Clelia sp.

Campestre (terrestre)

-

Calango verde

Ameiva ameiva

Florestal; campestre
(terrestre)

Ameiva
ameiva

Calango

Tropidurus sp.;
Cnemidophorus sp.

Florestal; campestre
(terrestre, arborícola)

Tropidurus
torquatus

Lagartixa

Hemydactilus mabouia

Florestal; campestre
(terrestre, arborícola)

-

Teiú

Tupinambis sp.

Florestal (terrestre)

-

Jacaré

Paleosuchus palpebrosus;
Caiman latirostris

Aquático; terrestre

-

Serpentes

Lagartos

Crocodiliano
s

As outras duas espécies que obtiveram registro visual foram: a cobra d’água (Liophis
miliaris) e a jararaquinha de jardim (Sibynomorphus mikanii). A primeira foi capturada
nos postos estabelecidos e a segunda foi observada em campo.
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A figura 5.19 mostra, de maneira sintética, uma comparação entre as diferentes
metodologias empregadas e o índice de sucesso de captura obtido.

FIGURA 5.19 - Índice de captura de répteis obtido nas diferentes
metodologias utilizadas

Pit-fall traps
0%

Postos de captura
19%

Visualização ocasional
25%

Coletas noturnas
0%
Caminhada/varredura
0%

Entrevistas
56%

A figura 5.20 traz o balanço dos registros das espécies de répteis amostradas de
acordo com o grupo a que pertencem.

FIGURA 5.20 - Índice de captura de espécies de répteis divididas por
grupo

Serpentes
Lagartos
Crocodilianos
Quelônios
Anfisbaenídeos
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As entrevistas constituem um importante mecanismo para amostragem de répteis
(desde que tomadas devidas precauções), já que os encontros com os animais deste
grupo são sempre raros e fortuitos, principalmente pela não formação de agregados,
como é o caso dos anfíbios, e pelos seus próprios hábitos (noturnos, fossoriais, entre
outros). Ressalta-se que moradores entrevistados mencionaram a ocorrência de
exemplares de jacarés há alguns anos atrás. Devido às atuais condições observadas,
como grau de antropização e escassez de ambientes úmidos, bem como o processo
histórico de caça predatória, não houve registro direto da espécie, acreditando-se que
estes exemplares possivelmente não ocorram mais na área. Sabe-se ainda que alguns
animais são apreciados na alimentação, como o teiú e algumas espécies de anfíbios
leptodactilídeos (rãs), que também são usados como isca para pesca.
A seguir, encontram-se informações sobre biologia e distribuição das espécies
inventariadas, conforme Rocha in Nascimento et al, 1993 e Freitas, 1999, assim como
dados observados em campo.

Tropiduridae
Família com espécies de diferentes graus de arborealidade, com lagartos desde
essencialmente terrícolas, alguns com certo grau de arborealidade, até espécies
arborícolas. Há espécies insetívoras e onívoras, com vários graus de herbivoria. São
ovíparos. No presente estudo a espécie Tropidurus torquatus foi registrada. É um
lagarto com hábitos terrícolas e arborícolas, forrageador sedentário, e que costuma ser
visto habitando casas e construções.

Teiidae
Lagartos de pequeno a grande tamanho, essencialmente terrícolas, sendo algumas
espécies artrópodo-especialistas e outras onívoras; são ovíparos. Ameiva ameiva e
Tupinambis teguixim foram as espécies aqui observadas. A 1ª possui de pequeno a
médio porte, enquanto a segunda atinge grandes tamanhos, sendo, inclusive, utilizada
pelo homem para alimentação. A. ameiva foi vista nas estradas próximas a ambientes
de pasto sujo e áreas de cultivo. Ambas são forrageadoras ativas e, por esta razão,
possuem maior pressão de predação. O escape locomotor é um mecanismo muito
utilizado, visto que, pela sua alta locomoção, são mais facilmente detectáveis pelos
predadores.

Gekkonidae
São lagartos de pequeno tamanho, que possuem a pele revestida por inúmeros
grânulos, dedos com lamelas adesivas que facilitam o deslocamento em superfícies
verticais, olhos com pupilas verticais e a maioria é de hábito noturno. Podem viver
associados a troncos, cascas de árvores e bromélias; são ovíparos. A espécie aqui
observada foi H. mabouia, muito comum, generalista e encontrada com freqüência nas
casas, abrigando-se em frestas e materiais acumulados.
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Crocodilianos
Sabe-se da ocorrência de duas espécies de jacarés no estado de Minas Gerais, o
jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), e o jacaré preto (Paleosuchus
palpebrosus), ambas com registros para várias localidades. Segundo os dados
levantados, a espécie ocorrente pode corresponder ao jacaré comum. São animais
que podem se adaptar bem a ambientes modificados, sendo encontrados em locais
próximos ou até inseridos em áreas urbanizadas. Preferem brejos e lagoas, podendo
ocorrer em rios de águas mansas (Medem, 1983). Apesar da ampla distribuição
geográfica, C. latirostris encontra-se incluída na Lista Oficial das Espécies Ameaçadas
de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais (Deliberação COPAM 041/95),
tendo sido recentemente excluída da Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção (Portaria nº 1522, 19 de dezembro de 1989, IBAMA), no ano de 2002. A
principal causa deste processo tem sido a destruição sistemática de seus hábitats de
ocorrência natural, que correspondem a lagoas marginais e várzeas de rios das
regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil. Além disto, o couro e a carne, de grande
valor comercial, também contribuíram para seu declínio populacional devido à caça
predatória.

Cobras cipó
As cobras cipó correspondem a pequenas serpentes arborícolas de rápida locomoção
e encontradas no interior de matas, mas que também podem ser vistas próximas às
casas à procura de roedores, em jardins e quintais. Algumas possuem ainda hábitos
terrícolas, diversificando seus hábitos alimentares. Certas espécies possuem algum
veneno, que pode causar irritações, bem como apresentam comportamento agressivo,
que pode assustar. As cipós verdes mais comuns possuem representantes nos
gêneros Phylodrias, Liophis e Chironius, sendo que Phylodrias olfersii, que possui
registros para a região metropolitana de Belo Horizonte (Carvalho, obs. pess.),
corresponde a uma espécie de ocorrência muito comum, reconhecida por sua crista
dorsal e pela coloração marrom da cabeça.

Jararacas
As jararacas e jararacussus pertencem ao gênero Bothrops, de importância médica, e
normalmente possuem comportamento agressivo, sendo responsáveis pela maioria
dos acidentes ofídicos. Ocorrem em todo o Brasil em um total aproximado de 30
espécies (Sebben et col., 1996). Costumam ser vistas em locais de ocupação humana,
principalmente durante atividades agropecuárias. São espécies de ampla distribuição
e ocorrência comum, encontradas em áreas de pasto e cultivo. De acordo com as
entrevistas, ocorrem na área jararacas, que englobam espécies comuns como
Bothrops jararaca e B. neuwiedii, também conhecida como jararaca de rabo branco,
cuja ocorrência foi confirmada através da captura de um exemplar em um posto de
captura.
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Corais
As corais correspondem a pequenos animais fossoriais, de coloração característica
variando entre o vermelho, preto e amarelo ou branco, referente aos anéis que
possuem no corpo. Oxyrhopus guibei, O. trigeminus e Erythrolamprus aesculapii são
espécies regularmente encontradas e que pertencem ao grupo das falsas corais,
integrantes da família Colubridae. Devido à coloração, morfologia e hábitos
(principalmente de se enterrar), alguns representantes de outros gêneros, como
Atractus e Clelia, por exemplo, podem ser confundidos com espécies deste grupo. Já
as verdadeiras corais são as representantes do gênero Micrurus, que integram a
família Elapidae e ocorrem praticamente em todo o país. Pertencem também ao grupo
das serpentes de importância médica, sendo que M. frontalis e M. Lemniscatus são
espécies bem distribuídas pelo estado de Minas Gerais. Neste estudo foi possível
capturar um espécime jovem do gênero Oxyrhopus.

Boipeva
Espécie conhecida por diversos nomes pelas populações rurais, como malha de sapo,
tapete, jararaca etc, W. merremii possui porte médio, é áglifa e não peçonhenta.
Apresenta coloração críptica com o ambiente que ocupa e possui hábitos terrestres,
diurnos e crepusculares, alimentando-se de anfíbios. Apresenta distribuição ampla,
sendo favorecida pela antropização dos hábitats naturais. Esta cobra costuma ser
temida pelo comportamento agressivo, que vai de achatamento do corpo até
seqüência de botes e, por esta, razão, costuma ser morta predatoriamente.

Muçurana
Serpente de porte médio a grande, opistóglifa e semi-peçonhenta. Possui coloração
variável escura e ocorre por todo o sul, sudeste e estados do nordeste. Apresenta
hábito crepuscular, noturno e terrestre, alimentando-se de pequenos vertebrados em
geral. É uma serpente importante porque é imune ao veneno de diversas cobras
peçonhentas, alimentando-se delas. Mesmo assim, C. clelia costuma ser morta de
forma predatória, devido à desinformação das pessoas.

Cascavel
É uma serpente de médio porte, atingindo cerca de 1,8 m, possui pupila vertical,
dentição solenóglifa e é peçonhenta. C. durissus prefere ambientes mais secos,
distribuindo-se por caatingas, cerrados, campos, campos rupestres, pastagens e
matas secundárias. Crepuscular e noturna, terrestre e vivípara, alimenta-se de
pequenos vertebrados. Apesar de comportamento tranqüilo em meio natural é muito
temida, por apresentar um chocalho na extremidade caudal, que é agitado quando
incomodada.
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Jararaquinha de jardim
S. mikanii ocorre em quase todo o país, nas regiões nordeste, centro, sudeste e sul. É
uma serpente de pequeno porte, dificilmente ultrapassando 50 cm, com pupilas
verticais, dentição áglifa e que não é peçonhenta. Possui hábitos crepusculares e
noturnos, é arborícola e terrícola, ovípara, e alimenta-se de lesmas. Neste estudo a
espécie foi avistada em gramado próximo à sede da fazenda, ambiente em que
costuma ser encontrada com freqüência, daí o nome comum.

Cobra capim
Serpente pequena (cerca de 90 cm) de pupila redonda e dentição áglifa, não
peçonhenta. O colorido varia de acordo com o tempo de vida, sendo o jovem listrado e
o adulto rajado de forma sutil. Distribuição ampla no país ocorrendo por todo o
sudeste, L. poecilogyrus é diurna, crepuscular, terrestre e se alimenta principalmente
de anfíbios.

Cobra d’água
Também é pequena, pupilas redondas, áglifa e não peçonhenta, distribuída por todo o
estado de Minas Gerais, em vales e rios. L. miliaris possui hábitos diurnos e aquáticos,
alimentando-se de peixes e anfíbios. No presente, apenas 01 exemplar foi coletado
em um dos postos de captura.

Jibóia
É uma serpente de grande porte, que possui pupilas verticais, dentição áglifa, e que
não é peçonhenta. Boa constrictor ocorre por todo o Brasil, preferindo ambientes mais
abertos e secos, matas secundárias, campos. Possui hábito crepuscular, noturno,
terrestre e arborícola, alimentando-se de pequenos vertebrados em geral. Apesar de
não venenosa, é muito perseguida para criação em cativeiro, pela carne e pelo couro e
também por desinformação da população rural, devido ao porte avantajado.

Avaliação dos resultados
Diversos fatores regulam a atividade de anuros, mas nas regiões tropicais e
subtropicais a precipitação é o fator primário no controle dos ciclos reprodutivos
(Duellman & Trueb, 1986); algumas espécies podem vocalizar e se reproduzir em
diferentes estações (Haddad, 1991). De toda forma, a pluviosidade deve ser avaliada
conjuntamente a fatores como temperatura, umidade do ar e variação da
disponibilidade de água, na questão da influência sobre a atividade das espécies.
O resultado permitiu observar que seis espécies foram restritas ao período chuvoso;
outras quatro que foram presentes na primeira campanha aumentaram
significativamente sua atividade durante a segunda; Bufo schneider diminuiu sua
atividade reprodutiva a quase zero no intervalo entre setembro e março. Desta forma,
as amostragens realizadas possibilitaram a obtenção de um bom resultado, com um
número de espécies satisfatório.
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O número de espécies inventariadas, 31 no total, sendo 16 anfíbios e 15 répteis, pode
ser considerado representativo, mas não definitivo, visto resultados obtidos em outros
estudos realizados na região metropolitana de Belo Horizonte que demonstram o
potencial da região em abrigar um maior número de espécies (p. ex. Mutuca,
Jambreiro). Alia-se a estes fatos a pequena disponibilidade de ambientes naturais,
limitando a ocorrência da fauna às localidades que apresentam alguma condição de
sobrevivência.
Em estudo realizado na APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1996.),
envolvendo várias fazendas localizadas na região, foi obtido um resultado
correspondente a 16 espécies de ofídios. Da mesma forma como no presente, a
metodologia de postos de captura foi empregada, mas diferentemente do resultado
agora registrado, os autores obtiveram 52 indivíduos entre diferentes espécies.
Diversas espécies agora levantadas por meio de entrevistas foram coletadas naquela
ocasião, confirmando a sua real ocorrência na região. Podem ser citadas, as cipós
Phylodrias olfersii e P. patagoniensis, Chironius carinatus, a boipeva (W. merremii), a
jibóia (Boa constrictor), Liophis poecylogirus, a falsa coral (Oxyrhopus guibei), entre
outras, com destaque para as serpentes peçonhentas das famílias viperidae e
elapidae. Foram obtidas confirmações da ocorrência de jararacas (Bothrops),
cascavéis (Crotalus) e corais (Micrurus), todas de interesse médico. Estes dados
demonstram a representatividade do estudo atual, realizado em período inferior ao da
APA Carste, mas sendo possível a obtenção de um diagnóstico significativo. Da
mesma forma, salienta-se a importância da verificação da estruturação dos postos de
saúde e hospitais locais no que diz respeito ao atendimento clínico de acidentes
ofídicos, haja visto a confirmação de espécies peçonhentas nesses locais.
Entre as espécies registradas há algumas para as quais podem ser feitas algumas
inferências.
O exemplar representante da família Bufonidae, Bufo schneider (sapo cururu), que
possui como localidade-tipo o município de Belo Horizonte, foi observado formando
grandes coros reprodutivos no mês de setembro. Na mesma ocasião, foram
observados inúmeros agregados de seus girinos, consistindo manchas negras na
lâmina d’água, fenômeno conhecido como gregarismo (foto 61, anexo 1). Esta
preferência pela atividade reprodutiva durante a estação seca pode ser uma estratégia
adotada pela espécie, evitando competição, gasto energético desnecessário e
garantindo o total amadurecimento da prole já na estação chuvosa, época de maior
disponibilidade alimentar (Rossa-Feres & Jim, 1994). A espécie foi recentemente
renomeada (veja Frost, 2002), cujo nome anterior era B. paracnemis. Como os demais
representantes do gênero, é uma espécie muito andarilha e com grande capacidade
migratória, sendo facilmente detectada em levantamentos, devido à sua ampla
distribuição, e comum em áreas residenciais iluminadas, à procura de invertebrados
atraídos pela luz.
Da mesma forma, vários indivíduos jovens de diversas espécies foram observados,
como L. ocellatus e H. faber, demonstrando a atividade reprodutiva e indicando
processo de recrutamento. Na ocasião da segunda campanha, foi possível observar
um aumento considerável na abundância de indivíduos em atividade por espécie. Os
ambientes aquáticos tiveram suas cotas aumentadas, alguns novos se formaram e a
vegetação apresentou grande crescimento entre uma campanha e outra. Cabe
ressaltar que foram observadas queimadas durante a estação seca.
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Algumas espécies foram observadas vocalizando no período diurno (p. ex. P.
bolbodactyla e L. ocellatus), favorecidas pelas altas temperaturas e pancadas de
chuva diárias. Não foi possível inferir sobre a interferência da luminosidade da lua
sobre a atividade das espécies, em decorrência dos ambientes serem abertos, o que
costuma ser um fenômeno comum.
Embora a grande maioria dos remanescentes florestais esteja concentrada sobre os
afloramento calcários, durante as caminhadas realizadas pôde-se notar que a chuva
freqüente possibilita a umidificação do ambiente no interior das matas, concentrando
umidade na camada de folhiço e também em troncos caídos e frestas de afloramentos,
que, inclusive permanecem minando água regularmente. Estes ambientes tornam-se
propícios à ocorrência de espécies de anuros, tais como, Eleutherodactylus,
Adenomera,Thoropa ou mesmo Physalaemus, embora não tenham sido registradas
durante as atividades. Algumas delas possuem desenvolvimento direto e reproduzemse entre as camadas úmidas de folhiço.
Pseudis bolbodactyla também já foi observada em muitos municípios do estado, na
bacia do Mucuri e do rio Doce (Carvalho obs. pess). O gênero Pseudis destaca-se dos
demais pelo fato do estado de Minas Gerais corresponder à localidade-tipo das duas
espécies, P. bolbodactyla e P. fusca. Como indicado por Caramaschi & Cruz (1998) P.
bolbodactyla é conhecida nas bacias do rio Doce (p. ex. Feio et al., 1998) e sul do rio
São Francisco. Os indivíduos apresentam atividade diurna e noturna e fase larvária
caracterizada por um megagirino.
A espécie Scinax gr. ruber, como já foi dito, faz parte de um gênero muito complexo. O
registro da espécie na região de Matozinhos vem incrementar observações que vêm
sendo feitas pela equipe em períodos recentes, sobre sua ocorrência em diversas
localidades, também na bacia do Mucuri e do rio Doce.
Uma espécie, denominada Sp1, não pôde ser identificada. Sua vocalização foi ouvida
em apenas dois pontos amostrados, caracterizados por áreas abertas e poças d’água
lênticas, e em quantidade reduzida. A gravação foi realizada, consistindo um canto
longo, grave e de alta freqüência, que deverá auxiliar uma futura identificação.
A relação entre as espécies registradas e o número de locais em que estiveram
presentes mostra a plasticidade das mesmas em ocupar os diversos ambientes na
região em estudo. Mais da metade das espécies ocupou mais de 5 ambientes
distintos, sendo consideradas de ocorrência abundante e outra metade não. Hyla
branneri foi a que demonstrou maior plasticidade, constando em 16% dos locais,
seguida por outras 3 espécies que foram registradas em mais de 10% dos pontos.
Duas espécies foram restritas a apenas um local, sendo Bufo granulosus e Scinax gr.
ruber. É importante atentar para o fato de que Hyla minuta ocupou 12% dos
ambientes, enquanto outras mais comuns, L. fuscus, L. ocellatus, H. faber etc, foram
observadas em menor número de ambientes. Esses resultados são mais facilmente
observados de acordo com os quadros 5.24 e 5.25, que trazem, respectivamente, a
caracterização final da ocorrência de cada espécie e o status preliminar observado
para cada uma delas na região.
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QUADRO 5.24 - Caracterização da ocorrência das espécies de anfíbios em
relação ao número de pontos amostrados em que estiveram presentes, na área
de estudo, município de Matozinhos-MG
Espécie

Abundante

Localizada
X

Bufo granulosus
X

Bufo schneider

X

Hyla albopunctata
X

Hyla branneri

X

Hyla faber
Hyla minuta

X

Scinax fuscovarius

X

Scinax gr. ruber

X

Leptodactylus fuscus

X

Leptodactylus ocellatus

X

Odontophrynus americanus

X

Physalaemus cuvieri

X
X

Elachistocleis ovalis
X

Pseudis bolbodactyla
Sp1

X

QUADRO 5.25 - Status preliminar das espécies de anfíbios registradas na área
de estudo, município de Matozinhos-MG. (Dados obtidos em campo e base
bibliográfica)
Espécie

Especialist
a

Endêmicas

Arborícola

Sinantrópica

Bufo granulosus

X

Bufo schneider

X

Hyla albopunctata

X

Hyla branneri

X
X

Hyla faber
X

Hyla minuta

X

Scinax fuscovarius
Scinax gr. ruber

X

X

Leptodactylus fuscus

X

Leptodactylus ocellatus

X

Odontophrynus americanus

X

Physalaemus cuvieri

X

Elachistocleis ovalis

X

Pseudis bolbodactyla

X

Sp1

X
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A maioria das espécies observadas são típicas de áreas abertas, possuem hábitos
generalistas e ampla distribuição geográfica, em muitos casos são favorecidas por
modificações antrópicas (Jim, 1980; Frost, 1985). Por esta razão, as áreas brejosas,
poças, drenagens e lagoas localizadas em áreas abertas e de borda de mata, podem
suportar uma herpetofauna abundante e constituem peças importantes na realização
das amostragens.
Na maioria dos ambientes foi observada presença marcante de estratos vegetacionais
herbáceos e arbustivos. Essas formações constituem importantes locais de
reprodução das espécies, sendo utilizados pelos machos como sítios de vocalização
na competição pelas fêmeas e, até mesmo, como locais de desova.
Répteis, de uma maneira geral, possuem distribuição mais ampla que anfíbios, pelos
seus próprios hábitos, pela menor dependência do meio aquático para completar seus
ciclos reprodutivos e pela maior capacidade migratória. Por estas razões a sua
amostragem é dificultada, sendo os encontros e aparições ocasionais na maioria das
vezes. Assim, em campanhas de curta duração, procura-se concentrar os esforços na
amostragem de anfíbios, complementando-se os dados com registros indiretos.
Entre as serpentes, três apresentam potencial risco para o homem, ou seja, são
peçonhentas: a jararaca, a cascavel e a coral verdadeira. Algumas cipós possuem
comportamento mais agressivo e a cipó-verde, Phylodrias olfersii, que produz veneno
e é muito comum, pode causar reações em função de uma eventual picada. Algumas
outras podem assustar as pessoas devido ao porte ou ao comportamento mais
agressivo, apesar de não venenosas, como a jibóia (Boa constrictor) e a boipeva (W.
merremii). Moradores mencionaram sobre antigos convênios existentes com a FUNED
para captura de exemplares de cascavéis, hoje não mais existentes.
As corais são famosas pelo veneno poderoso, mas ao contrário do que se pensa, as
chances de ocorrer um acidente elapídico são muito pequenas. Isto porque elas não
são agressivas e procuram sempre fugir ou se esconder quando perturbadas, além do
fato de possuírem boca muito reduzida, o que limita ainda mais as chances de
envenenamento. Trata-se de um grupo que merece atenção pelo fato de possuir
identificação complicada, devido às semelhanças morfológicas, não sendo
recomendável o manuseio dos exemplares.
A muçurana, uma cobra ofiófaga, representa papel importante na manutenção dos
níveis populacionais de diversas serpentes peçonhentas, mas mesmo assim, costuma
ser morta predatoriamente.
Calangos são animais de ocorrência muito sinantrópica, sendo constantemente
registrados nas amostragens. Podem ser visualizados em áreas modificadas, como
áreas de pastagens ou cultivo, e até mesmo muito próximos às residências, atraídos
pelo acúmulo de entulho, lixo e afins. Formações de pasto sujo constituem
microhábitats muito utilizados por lagartos, sendo Ameiva e Tropidurus gêneros muito
comuns com hábitos generalistas, geralmente favorecidos pela ocupação antrópica. O
teídeo T. teguixim constitui uma espécie de grande porte muito visada pelas pessoas
para alimentação. Moradores entrevistados mencionaram poucos registros atuais,
talvez em decorrência de um processo histórico de caça predatória, juntamente com a
supressão de hábitats naturais.
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Possivelmente, nenhuma das duas espécies de jacarés (jacaré-do-papo-amarelo e o
jacaré comum) esteja atualmente presente na área de estudo, devido às condições
atuais, anteriormente discutidas.

5.3.3.4 - Ictiofauna
Ao todo, nas quatro lagoas amostradas, foram capturadas 6 espécies de peixes
pertencentes a 5 famílias (quadro 5.26).

QUADRO 5.26 - Lista das espécies de peixes registradas nas lagoas temporárias
localizadas na fazenda Santo Antônio, com respectivos nomes populares.
Família
Cichlidae
Erythrynidae

Espécie

Nome Popular

Local de Coleta

Tilapia rendali

Tilápia

Lagoa Caetano e
Redonda

Geophagus brasiliensis

Cará

Lagoa Redonda

Hoplias malabaricus

Traíra

Lagoa Redonda

Lambari

Lagoa Caetano, Redonda
e Cerca Grande

Cari

Lagoa Redonda

Bagre

Lagoa Caetano

Characidae

Astyanax bimaculatus

Locariidae

Hypostomus sp.

Auchenipteridae
Trachelopterus galeatus
Fonte: Britski et al., 1988 ; www.fishbase.org

Nas entrevistas com moradores e pescadores locais, foi relatado que antigamente a
lagoa Redonda era habitada por espécies como Pirarucu, Trairão, Surubim e que
foram retiradas devido à variação constante do nível da água.
De acordo com as coletas, a espécie mais capturada foi a Tilapia rendali (figura 5.21),
que por se adaptar facilmente em diversos ambientes e possuir um grande valor
alimentício, foi introduzida nessas lagoas. Outras espécies também foram capturadas,
mas em menor número comprovando que essas lagoas estão em condições
favoráveis à manutenção da vida aquática.
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FIGURA 5.21 - Número de exemplares de peixes capturados nas 4
lagoas temporárias estudadas
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O resultado encontrado foi satisfatório por observar que as lagoas possuem uma boa
qualidade ambiental para a sobrevivência da ictiofauna local, além de identificar
espécies que atualmente são raras de encontrar principalmente em lagoas como o
bagre.
A seguir, serão descritos aspectos da biologia das espécies capturadas:
Tilapia rendali (tilápia) - Peixe de escamas, com corpo um pouco alto e comprimido.
No Brasil foram introduzidas três espécies: Oreochromis niloticus (tilápia do nilo) que
pode alcançar 5 Kg ; Tilapia rendali (tilápia) com cerca de 1 Kg ; Sarotherodon
hornorum (tilápia zanzibar) de coloração escura e maxilas protráteis.
A Tilapia rendali é uma espécie oportunista, que alcança até 25 cm de comprimento,
apresenta uma grande capacidade de adaptação em ambientes lênticos, como lagos e
represas. Além disso, suportam grandes variações de temperatura e toleram baixos
teores de oxigênio dissolvido. É uma espécie onívora, alimenta-se de insetos, plantas.
A reprodução ocorre a partir dos seis meses de idade, sendo a desova ocorrendo mais
de quatro vezes por ano. Como possui cuidado parental, protegendo os filhotes, o
índice de sobrevivência é bastante elevado.
Geophagus brasiliensis (cará) - Espécie de pequeno porte, podendo alcançar até 25
cm de comprimento, possui corpo alto e comprimido. Os primeiros raios das
nadadeiras são espinhos, que podem causar ferimentos. É encontrado em lagos e
rios. Alimenta-se de pequenos insetos, moluscos e do sedimento, pode ser usado no
controle de vetores transmissores da esquistossomose, já que é predador dos
caramujos jovens. A reprodução ocorre mais de uma vez ao ano. O macho tem um
comportamento agressivo e territorial durante o período de acasalamento, a fêmea
cuida da prole, podendo abrigar os filhotes na boca, em caso de perigo.
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Hoplias malabaricus (traíra) - Espécie de porte mediano, podendo alcançar até 35 cm
de comprimento, possui corpo alongado e roliço. Alimenta-se de outros peixes, insetos
nas fases jovens. Tem preferência por ambientes lênticos, se reproduzindo durante o
ano e possui ovos adesivos. Este peixe possui a facilidade de se arrastar por terra,
quando, na época da seca, sai à procura de outro ambiente e certamente tem sucesso
por sua aguda percepção da umidade. Nessas ocasiões conserva as brânquias
molhadas por meio de um acúmulo de água que guarda sob os opérculos bem
fechados. Tem um grande interesse comercial, pois sua carne é muito apreciada.
Astyanax bimaculatus (lambari) - Espécie de pequeno porte, podendo alcançar até 20
cm de comprimento, possui corpo alto, o dorso castanho-escuro. É encontrado em
ambientes como cabeceiras de rios, riachos, lagoas, brejos. Muito ativo, move-se em
cardumes. A capacidade reprodutiva é alta e se inicia nesta espécie a partir dos 5 cm
de comprimento. A alimentação baseia-se em algas, vegetais superiores, larvas e
insetos adultos. Pode ser pescada durante o ano todo, com menor incidência no
outono e no inverno, sua carne também é muito apreciada.
Hypostomus sp. (cari) - Apresenta um porte médio, podendo alcançar até 30 cm de
comprimento, possui o dorso e os lados revestidos por uma armadura de placas
ósseas grandes e contínuas. Apresenta uma boca moderada e lábios grossos e um
par de barbilhões pequenos que tem a função sensitiva na busca de alimentos. Esta
função é bastante desenvolvida em função da visão destes peixes ser muito ruim.
Além de possuir respiração pelas brânquias, também pode realizar pelo estômago,
cujas paredes são vascularizadas, por causa disto pode ficar fora d’água por longo
tempo. Os ovos são em geral, depositados em locas que são vigiados pelos machos.
São peixes que vivem no fundo do ambiente e alimentam-se de algas e detritos.
Trachelopterus galeatus (bagre) - Espécie de porte médio, podendo alcançar até 40
cm de comprimento, tem a cabeça e corpo lisos, coberto por pele, os olhos são
pequenos. Alimentam-se de outros peixes, insetos. Existem poucas informações sobre
a biologia desta espécie.

Conclusão
As lagoas amostradas na área desenvolvem um papel importante no cotidiano da
população local por proporcionarem uso para o lazer e para a pesca. Em termos
ictiofaunísticos, as lagoas do Caetano e Redonda foram as que apresentaram maior
diversidade de peixes. Ressalta-se que este fato não era esperado para a lagoa
Redonda, pelo fato desta ser intermitente.

5.3.3.5 - Caracterização hidrobiológica
Apresentação
Neste item apresenta-se o diagnóstico hidrobiológico das lagoas Formosa, Cerca
Grande e Caetano, sendo consolidados os resultados hidrobiológicos de quatro
campanhas de monitoramento da qualidade das águas das referidas lagoas, cujas
amostragens foram realizadas no período de outubro de 2002 a março de 2003.
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A composição das comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica e zoobentônica é
mostrada em gráficos, que facilitam a avaliação da qualidade ambiental. Através dos
dados matemáticos populacionais é apresentado o diagnóstico ambiental desses três
corpos hídricos.

Aspectos gerais
Os ecossistemas aquáticos apresentam características ambientais que são "a priori"
definidas basicamente pelo tipo de solo e o uso dos mesmos pelo homem.
Principalmente nas últimas décadas, com a intensificação da utilização humana dos
recursos naturais, os ambientes aquáticos passaram a apresentar uma grande gama
de problemas, os quais são causados pela piora geral das condições ambientais,
refletindo-se diretamente na definição das características físico-químicas da água.
Outros fatores próprios da região, como a velocidade das águas, a temperatura e as
características climáticas, interagem diretamente com estas características, acabando
por definir as condições gerais dos corpos hídricos. Em conjunto, essas características
ajudam a definir as tendências da estruturação das comunidades aquáticas, as quais
também interagem com os fatores ambientais citados, definindo as condições
hidrológicas e ecológicas gerais de um ecossistema aquático.
A utilização dos corpos hídricos para os mais variados fins, como o desvio de leito ou
alteração da área do espelho d'água (lótico - lêntico), bem como o despejo de esgoto
doméstico ou industrial altera as características físico-químicas e da estruturação das
comunidades biológicas da água. As principais interferências nos corpos hídricos são
decorrentes do carregamento pluvial de material sólido removido dos solos, que é
facilmente levado ao longo de áreas desmatadas.
Para o monitoramento hidrobiológico das lagoas Formosa, Caetano e Cerca Grande
foram estudados os dados das comunidades do fitoplâncton, do zooplâncton e do
zoobenton, representado pela macrofauna de invertebrados bentônicos.
O fitoplâncton corresponde aos organismos planctônicos com afinidades vegetais,
microscópicos, solitários ou coloniais. São responsáveis pelo metabolismo autotrófico
da comunidade aquática, através da realização da fotossíntese, primeira transferência
de energia no sistema. Portanto, representam o nível trófico dos produtores, atuando
como porta de entrada de energia no sistema trófico. É um grupo muito extenso, que
inclui basicamente as algas, organismos unicelulares a multicelulares. A grande
diversidade de tipos dentro desse grupo causa nos extremos situações de divergência
entre os autores quanto à classificação dos subgrupos.
A comunidade zooplanctônica é constituída pelos organismos com características
animais que vivem em suspensão no corpo d'água. São heterotróficos, portanto,
consumidores dentro da cadeia alimentar. Estão distribuídos entre os grupos:
Protozoa, Rotifera e Crustacea, dentre estes, especialmente as ordens Cladocera e
Copepoda. Além desses, é comum também a ocorrência de outros filos habitando o
nicho planctônico, como Nematoda, Tardigrada, Gastrotricha e larvas de insetos.
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A comunidade da macrofauna de invertebrados bentônicos corresponde aos
organismos não vertebrados que vivem no fundo do leito dos ambientes aquáticos,
onde coloniza diferentes substratos de corpos d'água, como plantas, substratos
pedregosos e arenoso-argilosos. Vários grupos estão representados, como:
Platelmintes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda e outros, qualitativa e
quantitativamente menos importantes.

Objetivos
Os objetivos dos levantamentos das comunidades aquáticas locais foram:
- estabelecer as listagens de espécies do fitoplâncton, do zooplâncton e do zoobenton
nas três lagoas;
- definir a estrutura das comunidades aquáticas e as pressões ambientais exercidas
atualmente sobre as mesmas;
- buscar nas lagoas organismos bioindicadores de qualidade da água, em especial
relacionados ao aumento dos sólidos em suspensão;
- levantamento do background da situação hidrobiológica
acompanhamento futuro de parâmetros indicadores.

local,

visando

o

Metodologia
Descrição dos pontos e frequência de amostragem
Foram realizadas quatro campanhas de monitoramento hidrobiológico da qualidade
das águas das lagoas (figura 5.13), sendo que na lagoa Caetano foi realizada uma
campanha a mais, anterior às demais lagoas, conforme a seguir.
- 1ª Campanha - 23/10/2002 - Lagoa Caetano.
- 2ª Campanha - 31/01/2003 - Lagoas: Formosa, Cerca Grande e Caetano.
- 3ª Campanha - 10/02/2003 - Lagoas: Formosa, Cerca Grande e Caetano.
- 4ª Campanha - 11/03/2003 - Lagoas: Formosa, Cerca Grande e Caetano.
Os estudos das comunidades aquáticas foram complementados pelos dados físicoquímicos da água, analisados pela SGS do Brasil Ltda. As análises dos parâmetros
hidrobiológicos ficaram a cargo do laboratório Limnos Hidrobiologia e Limnologia ltda.

Metodologia de amostragem
- Fitoplâncton
Os parâmetros biológicos são analisados com o objetivo de avaliar a estrutura das
comunidades aquáticas, o que inclui o levantamento da diversidade, riqueza,
densidade e uniformidade. Obviamente, os métodos utilizados para a amostragem e
para a análise afetam diretamente nos resultados obtidos. Desde o volume de material
coletado, malha de rede e até o método de contagem afetam a densidade e o número
de “taxa”, alterando os dados de riqueza e diversidade.
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Para a amostragem qualitativa foram realizados arrastes verticais e horizontais
jogando a rede dez vezes nas lagoas. O material filtrado foi transferido para o pote de
250 ml e fixado com transeau 1:1. A amostragem para a análise quantitativa foi
realizada com a coleta de um litro de água, diretamente na região sub-superficial da
coluna d'água. Posteriormente foi adicionado solução do corante e fixador lugol
acético.
Em laboratório, as análises qualitativas das amostras foram realizadas através da
visualização de uma série de lâminas, à fresco, até que ocorreu o esgotamento dos
"taxa" (unidade individual de identificação) presentes. Os organismos foram
identificados, sempre que possível, até o nível taxonômico de espécie, utilizando as
chaves disponíveis.
Para as análises quantitativas do fitoplâncton foi utilizado o método das câmaras de
Utermohl em microscópio invertido. As amostras foram concentradas ou diluídas de
acordo com a distribuição nas câmaras. De cada amostra foram retiradas alíquotas de
10 mL, posteriormente transferidas para as cubetas (câmaras de contagem de
Utermohl). O material nestas foi deixado sedimentar por um período de 24 horas, em
câmaras úmidas para não alterar o volume (cada centímetro de altura demora de 3 a 4
horas para sedimentar). O acréscimo de gotas de detergente e de merthiolate
melhorou o processo de sedimentação.
Ocorreu a contagem de mais de 100 indivíduos (células, cenóbios, colônias e
filamentos) da espécie dominante de cada amostra, de modo que o erro de contagem
foi inferior a 20%, com probabilidade de 95% (LUND et alii, 1958). Quando não foi
possível a contagem de 100 indivíduos da espécie dominante foi feita a contagem até
que a curva "espécie x área" se estabilizou, ou seja, quando a cada aumento do
número de campos contados não ocorreu o aparecimento de novos "taxa"
fitoplanctônicos não identificados.
Para o cálculo dos organismos contados foi utilizada a seguinte fórmula:
Número de indivíduos/mL = n/ V.C
Onde:
- n = Número de indivíduos contados na amostra
- V = Volume de campo
- C = Número de campos contados na amostra.
O volume foi calculado medindo a altura da câmara com uma régua certificada e o raio
do campo com uma ocular micrométrica.
Após a quantificação, foram certificadas as espécies encontradas nas análises
utilizando-se das chaves taxonômicas e das medidas das algas obtidas através da
ocular micrométrica.
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- Zooplâncton
Para a amostragem qualitativa foi realizado o arraste vertical, jogando a rede dez
vezes contra a correnteza. O material filtrado foi transferido para o pote de 250 ml e
fixado com solução rosa de bengala e depois de 5 a 10 minutos foi acrescentada
solução de formol 1:1 (formalina). A amostragem para a análise quantitativa foi
realizada com a coleta de um litro de água, diretamente na região sub-superficial da
coluna d'água. Posteriormente foi adicionado um mL de solução do corante lugol
acético.
Para a análise quantitativa foi utilizado um balde de 10 L, que foi submergido por dez
vezes para coletar e filtrar cerca de 100 L de água. O material filtrado foi transferido
para um pote, onde foram adicionadas algumas gotas do corante rosa de bengala.
Após cerca de 5 a 10 min foram adicionados 2 ml de formalina. Nos rios a amostragem
foi realizada no meio da calha central, onde a penetração da luz solar atinge as
camadas inferiores da coluna d'água.
A análise laboratorial dos organismos zooplanctônicos é realizada em microscópio
óptico. No caso da análise qualitativa são visualizadas lâminas, preparadas à fresco,
até que haja um esgotamento dos "taxa" presentes. Os organismos são identificados,
sempre que possível, até o nível taxonômico de espécie, utilizando as chaves
disponíveis. As análises quantitativas são feitas utilizando-se da técnica de SedgwickRafter, contagem em lâminas padronizadas com volume de 1 mL, utilizando-se do
critério de espécie área.
- Zoobenton (macrofauna de invertebrados bentônicos)
Foram coletadas cinco amostras de sedimento, com profundidade de
aproximadamente 15 cm, utilizando-se de um coletor do tipo CORER (tubo de PVC
com aproximadamente 60 cm de comprimento e 2 polegadas de diâmetro). As
amostras foram estocadas em sacos plásticos grossos e preservadas com formalina.
No laboratório, o material coletado foi passado em tamises de 4,75; 0,6 e 0,4 mm,
nesta ordem. Utilizando-se das chaves disponíveis, os organismos foram triados sob
microscópio estereoscópio, contados e identificados no mínimo ao nível taxonômico de
família. Os organismos encontrados foram fixados em álcool 70% e mantidos em
coleção para posterior verificação quando necessário.

Metodologia de Análise
- Atributos analíticos
Todas as metodologias de identificação e contagem de organismos aquáticos estão de
acordo com métodos internacionalmente adotados, descritos em trabalhos científicos.
Os métodos foram testados e avaliados na ocasião da implantação do Programa
LIMNOS de Qualidade Total - LIMNOS/QT, auditado e certificado pela DNV - Det
Norske Veritas, em conformidade com as normas ISO 9001, mantidos no Manual
LIMNOS de Garantia da Qualidade.
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Nas análises biológicas, os "taxa" (unidade individual taxonômica) identificados são
listados e tabelados de acordo com os grupos taxonômicos e pontos de amostragem.
Desde que as espécies identificadas servem como bioindicadores ambientais, as
listagens de organismos podem ser utilizadas como indicadoras de características da
água em relação a maior ou menor quantidade de matéria orgânica ou sedimento em
suspensão encontrados. Os resultados das análises foram traduzidos em índices
populacionais: diversidade de Shannon, riqueza de espécies e uniformidade de Pielou.
Esses índices mostram a estrutura das comunidades aquáticas e ainda servem como
indicadores de qualidade ambiental.
Além dos índices de matemática populacional, adicionalmente são apresentados para
os organismos zoobentônicos indicadores específicos de qualidade de água. Esses
organismos são separados conforme a categoria trófica ou grupo funcional a que
pertencem no ecossistema. A separação dos organismos zoobentônicos baseada no
hábito alimentar permite distinguir o nicho ecológico ocupado por cada organismo
identificado. Considerando também a densidade dos organismos em cada nicho é
possível comparar o padrão encontrado em um determinado ambiente com o que
normalmente seria esperado em ambientes não eutrofizados.
- Fitoplâncton
Para a análise qualitativa, o material filtrado nos arrastos foi estocado em frascos de
250 mL, mantido sob refrigeração, e examinado a fresco em microscópio Baush &
Lomb, binocular, com aumento de até 1125 vezes. Foi utilizado o critério de espécie
mais abundante para nortear o volume de amostra analisado sob o microscópio.
As determinações taxonômicas do fitoplâncton basearam-se nas seguintes chaves de
identificação: BICUDO, C.; BICUDO, M.T. (1970); BICUDO, C.E.M.; AZEVEDO, M.T.
(1977); BOURRELY, P. (1981, 1985A e 1985B); CALLEGARO, V.L.M.; ROSA, Z.M. e
WERNER, V.R. (1981); CAMPOS, H. et alii, (1987); COMPÈRE, P. (1974);
DESIKACHERY, T.V. (1959); DIAS, I.C.A. (1983); ELMOOR-LOUREIRO, L.M.A.
(1990); LIND, EDNA M.; BROOK, A.J. (1980); LOUREIRO, L.M.A.E (1988); HUSZAR,
V.L., (1986); ILTIS, A.(1984); PARRA, O.O et alli (1982A e 1982B), PICELLIVICENTIM M.M. (1987); RALFS, B. (1972); REYNOLDS, C.S. (1984); SANT’ANA C.L;
AZEVEDO, M.T.; SORMUS, L. (1989); SANTANA, C.L., XAVIER, M.B.; SORMUS, L.
(1988); SENNA, P.A.C. (1988); SOPHIA, M.G. (1989); TORGAN, L.C.; GARCIA, M.
(1989); TURNER, P.N. (1987); UHERKOVICH, G. (1976); XAVIER, M.B. (1988,
1989,1990).
Para a análise quantitativa foi utilizado o material estocado em frascos de polietileno e
fixado com lugol acético, sendo a quantificação realizada através de microscópio ótico
invertido, utilizando-se de "câmara de sedimentação". A densidade total de cada
organismo foi expressa em indivíduos por mililitro. Os dados foram resumidos em
forma de tabelas e gráficos.
- Zooplâncton
O exame das amostras para a análise qualitativa do zooplâncton foi realizado em
lâminas a fresco, sob microscópio Bausch & Lomb, binocular, com aumento de até
1.125 vezes. Também foi utilizado o critério de espécie mais abundante para nortear o
volume de amostra analisado sob microscópio.
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Para o estudo taxonômico do zooplâncton foram utilizadas as seguintes chaves: BICK
(1978); HARDING, J.P; SMITH, W.A, (1974); KOSTE, W. (1978); KOSTE, W.;
ROBERTSON, B. (1990); KOSTE, W.; HARDY, E.R. (1984); KOSTE, W.;
ROBERTSON, B.; HARDY, E. (1984); KOSTE, W. (1972); MATSUMURA-TUNDISI, T.;
ROCHA (1983); NOGRADY, T. (1989); PENNAK, R.W. (1978); REID, J.W. (1989);
REID, J.W.; PINTO-COELHO, R.M.; GIANI, A. (1988); ROBERTSON, B.A.; HARDY,
E.R. (1984); RUTTNER-KOLISKO, A. (1974); SENDACS, S. & KUBO, E. (1982);
SHIEL, R.J.; WALKER, K. F. (1984); SHIEL, R.J.; KOSTE, W. (1990); SMITH, K.E.;
FERNANDO, C.H. (1980); STREBLE, H.; KRAUTER, D. (1987); ZAGO, M.S.A. (1976).
A quantificação dos organismos planctônicos foi realizada com microscópio ótico,
utilizando-se lâmina de "Sedgwick-Rafter". A densidade total de cada organismo foi
expressa em indivíduos por litro. Os dados obtidos foram sumariados em forma de
tabelas e gráficos.
- Macrofauna de invertebrados bentônicos
No laboratório, o material coletado nas conchadas foi passado em tamis até a peneira
de malha mais fina igual a 0,25 mm. Após a lavagem do material em três peneiras,
foram retiradas pedras, galhos ou granitos, a fração que fica retida na primeira
peneira. A fração maior que 60 mm, retida na segunda e terceira peneira, foi triada
visualmente na íntegra. O material foi triado e identificado com o auxílio de um
microscópio estereoscópio Meiji-MTS, com magnificência máxima de 40 vezes.
Quando necessário, foi utilizado um microscópio ótico, binocular, Baush & Lomb, com
aumento de até 1.125 vezes.
O conhecimento taxonômico dos macroinvertebrados bentônicos em ecossistemas
aquáticos tropicais ainda é incipiente, não existindo chaves de identificação
apropriadas para esses organismos. Geralmente, as chaves taxonômicas utilizadas
são elaboradas para regiões temperadas ou para regiões tropicais restritas, tornando
inviável, em estudos de curta duração, a identificação taxonômica a níveis específicos.
Sendo assim, as determinações taxonômicas foram feitas, quando possível, ao nível
de família, utilizando-se as seguintes chaves taxonômicas: PENNAK, (1978); MERRIT
& CUMMINS, (1984); EDMONDSON, (1959); DOMINGUEZ, E., HUBBARD, M.D. &
PETERS, W.L. (1992); NIESER & MELO, (1997); EPLER, J.H. (1996); JERRELL, J.D.
(1991 e 1992); MICHAEL Q. (1977); WILLIAN, H.H. (1979); PESCADOR, M.L;
RASMUSSEN, A.K. & RICHARD B.A. (2000); PESCADOR, M.L; RASMUSSEN, A.K. &
HARRIS S.C. (1995); NICO, N. & ALAN L. M. (1997); NEEDHAM J.G. & NEEDHAM
P.R. (1982).
As densidades de organismos pelo método de "dipping" são calculadas através de
uma regra de três simples, baseando-se na área da concha, no número de indivíduos
coletados e na sub amostragem.

Metodologia de Interpretação.
Todas as informações obtidas das análises físico-químicas e hidrobiológicas são
apresentadas em planilhas. Além disto, os dados hidrobiológicos foram sumariados
em tabelas contendo os cálculos matemáticos populacionais, que mostram os valores
de densidade, números de “taxa” identificados e dos índices de diversidade, riqueza e
uniformidade.
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Os dados das planilhas de comunidades aquáticas foram organizados em gráficos de
pizza, mostrando a distribuição dos organismos identificados em termos dos grandes
grupos taxonômicos. Além disto, a comunidade zoobentônica foi também dividida nos
grandes grupos tróficos, o que fornece informações adicionais sobre a biologia dessa
comunidade na represa.
Para a elaboração desse relatório, os dados hidrobiológicos e físico-químicos foram
analisados em cada ponto de amostragem e comparativamente entre os mesmos.
Quando necessário, os resultados obtidos foram avaliados em termos das variações
climáticas, comparando com valores anteriores. Assim, tornou-se possível avaliar
como as comunidades aquáticas se estruturam ao longo das variações sazonais ou
como essas afetam a dinâmica físico-química da represa. Quando possível, a
estrutura de comunidade encontrada foi explicada com os dados físico-químicos
encontrados nas águas, sobretudo de nutrientes. A seguir são apresentados os
índices e as fórmulas adotadas.
- Índice de Diversidade (IDV)
O índice utilizado foi o de Shannon (1963), usando a seguinte expressão:
s
IDV = - 6 ni/n. ln (ni/n) , onde:
i=1
- IDV = índice de diversidade;
- s = número de espécies;
- ni = número de indivíduos de cada espécie;
- n = número total de indivíduos em uma amostra de uma população;
Segundo WILHM & DORRIS (1968), as águas de um rio podem ser classificadas de
acordo com este índice da seguinte forma:
- Águas limpas: IDV > 3,0;
- Poluição moderada: de 1 > IDV < 3;
- Águas poluídas: IDV < 1,0.

- Índice de Riqueza de Espécies (d)
O índice utilizado foi o de Simpson (1949) apud WASHINGTON (1984), usando a
seguinte expressão:
d = S-1/log N , onde:
- S = número de espécies encontradas
- N = número de indivíduos encontrados
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- Índice de Uniformidade (u)
O índice utilizado foi o de Pielou (1949) apud WASHINGTON (1984), usando a
seguinte expressão:
u = IDV/log N , onde:
- IDV = índice de diversidade
- N = número de indivíduos encontrados

Resultados e discussão
Comunidade Fitoplanctônica
O quadro 5.27 a seguir apresenta a lista dos organismos do fitoplâncton detectados na
área.
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QUADRO 5.27 - Lista de organismos fitoplanctônicos identificados no período de
outubro/02 a março/03 nas lagoas Formosa, Cerca Grande e Caetano, área de
estudo das unidades de conservação
LAGOA CAETANO
LAGOA CERCA GRANDE
LAGOA FORMOSA
BACILLARIOPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

PENNALES N.I.

PENNALES N.I.

PENNALES N.I.

Aulacosira sp.
Cyclotela sp.
Fragilaria sp.
Gomphonema sp.
Navicula sp.

Fragilaria sp.
Gomphonema sp.
Melosira sp.
Navicula sp.

Cymbella sp.
Melosira sp.
Pinnularia sp.
CHLOROPHYCEAE

PENNALES N.I.

CHLOROCOCCALES N.I 1

Pinnularia sp.
CHLOROPHYCEAE

CHLOROCOCCALES N. I.

PENNALES N.I.

Pinnularia sp.
Synedra sp.
CHLOROPHYCEAE
Actinastrum sp.
Ankistrodesmus cf. densus
Ankistrodesmus cf. falcatus
Ankistrodesmus sp.
Botryococcus braunii
Chlorella sp.
CHLOROCOCCALES N. I.

Closteriopsis sp.
Coelastrum cambricum
Coelastrum microporum
Crucigenia crucifera
Crucigenia tetrapedia
Dictyosphaerium sp.
Dictyosphaerium sp.
Dimorphococcus cf. lunatus
Elakatothrix sp.
Glocotaenium sp.
Kirchneriella sp.
Monoraphidium sp. 1
Monoraphidium sp.2
Nephrocytium sp.
Oocystis sp.
Pediastrum simplex
Quadrigula sp.
Scenedesmus bijugus
Schroedeira s p.
Sorastrum sp.
Sphaerocystis sp.
Sphaerocystis sp.
Tretraedron cf gracili
VOLVOCALES N.I.

CHLOROCOCCALES N.I.

Ankistrodesmus cf. falcatus
Coelastrum astroideum
Coelastrum cambricum
Coelastrum microporum
Coelastrum pseudomicroporum
Coelastrum reticulatum
Crucigenia crucifera
Crucigenia tetrapedia
Monoraphidium sp.1
Oocystis sp.
Pediastrum duplex
Scenedesmus bijugus
Scenedesmus quadricauda
Sphaerocystis sp.
Volvox xp.
CYANOPHYCEAE
Anabaena sp.
Lyngbya sp.
Merismopedia sp.
Oscillatoria sp.
DINOPHYCEAE
Peridinium sp.
EUGLENOPHYCEAE
Trachelomonas hispida
EUGLENALES N. I.

Euglena sp.
Peridinium sp.
Phacus sp.
Trachelomonas armata
Trachelomonas hispida
Trachelomonas sp.
Trachelomonas volvocina

Volvox xp.
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Chlorella sp.
Coelastrum microporum
Coelastrum reticulatum
Crucigenia crucifera
Crucigenia quadrata
Crucigenia tetrapedia
Dictyosphaerium sp.
Elakatothrix sp.
Kirchneriella sp.
Monoraphidium sp. 1
Oocystis sp.
Scenedesmus cf. ovalternus
Scenedesmus quadricauda
Schroederia s p.
Sphaerocystis sp.
VOLVOCALES N.I.

Volvox xp.
CYANOPHYCEAE
CHROOCOCCALES N.I.

Synechoccocus sp.
Anabaena sp.
Lyngbya sp.
Oscillatoria sp.1
EUGLENOPHYCEAE
EUGENALES N.I

Euglena sp.
Phacus sp.
Trachelomonas armata
Trachelomonas hispida
Trachelomonas sp.
Trachelomonas volvocina
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Continuação

LAGOA CAETANO
CYANOPHYCEAE
Anabaena sp.
Aphanocapsa sp.
CHROOCOCCALES N.I.

Chroococcus cf. minor
Dactylococcopsis sp.
Gomphosphaenia sp.
Lyngbya sp.
Myxosarcina sp.
Oscillatoria sp.
Oscillatoria sp.1
Oscillatoria sp.2
DINOPHYCEAE
Peridinium sp.
EUGLENOPHYCEAE
Trachelomonas hispida
Trachelomonas volvocina
OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium sp.
ZYGNEMAPHYCEAE
Closterium setaceum
Closterium sp.
Cosmarium botrytis
Cosmarium cf. ralfsii
Cosmarium punctulatum
Cosmarium sp.
Euastrum cf. subhypochodrum
Euastrum sp.
Micrasterias cf. tropica
Micrasterias sp.
Micrasterias sp.1
Mougeotia sp 2.
Mougeotia sp.
Mougeotia sp. 1
Penuim sp.
Pleurotaenium trabecula
Spirogyra sp.
Spirotaenea sp.
Spondylosium sp.
Staurastrum cf. leave
Staurastrum cf. leptocladum
Staurastrum sp.
Staurodesmus convergens
Staurodesmus cuspidatus
Staurodesmus dickiei
Staurodesmus sp.

LAGOA CERCA GRANDE
OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium sp.
ZYGNEMAPHYCEAE
Closterium sp.
Cosmarium sp.
Mougeotia sp.
Spirogyra sp.
Staurastrum cf. leptocladum
Staurastrum sp.
Staurastrum trifidum
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LAGOA FORMOSA
OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium sp.
ZYGNEMAPHYCEAE
Closterium sp.
Staurastrum cf. leptocladum
Staurastrum sp.
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Nas figuras 5.22 e 5.23 é mostrada a listagem de organismos da comunidade
fitoplanctônica encontrados em cada lagoa ao longo do monitoramento. O fitoplâncton
apresentou comunidades parecidas nas três lagoas, embora a lagoa Caetano
apresentou maior número de espécies identificadas do que as lagoas Cerca Grande e
Formosa, devido a números muito maiores de espécies das classes Cyanophyceae,
Zygnemaphyceae e Chlorophyceae. Deve-se considerar esse total de espécies como
número de “taxa”, pois envolve mais de uma unidade taxonômica, incluindo ordens,
gêneros e espécies.
Na lagoa Caetano, foram encontrados altos resultados de número de “taxa”, alta
riqueza e diversidade, com melhores resultados do que nas lagoas Cerca Grande e
Formosa. Foram encontradas as sete classes de algas mais comuns nos ambientes
de águas interiores: Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Zygnemaphyceae
Chlorophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae e Chrysophyceae. Apenas na lagoa
Formosa ocorreu menor número de classes do fitoplâncton, por não ter sido
encontrada a classe Dinophyceae. Isso ajuda a explicar o número de “taxa” um pouco
menor nesse ponto.
De um modo geral, os resultados de densidade são moderados a baixos nos três
ambientes. Apenas a lagoa Caetano mostrou uma população bem equilibrada. A lagoa
Cerca Grande apresentou em todas as campanhas problemas de dominância de
espécies das classes Bacillariophyceae e Chlorophyceae. Ocorreu nessa lagoa
dominância de algas da classe Chlorophyceae, pela grande reprodução de Coelastrum
pseudomicroporum e Coelastrum microporum. É possível que as condições de pH e
temperatura das águas favoreçam essas espécies, enquanto na classe
Bacillariophyceae a alga da ordem Pennales não identificada apresentou dominância
nessa lagoa. Já na lagoa Formosa ocorreu o predomínio de uma Chlorophyceae na
campanha de janeiro/03 (Schroederia sp.) e uma Cyanophyceae nas campanhas
seguintes, em fevereiro/03 e março/03 (Synechoccocus spp.). O fenômeno de
dominância de umas poucas espécies é um indicativo de desequilíbrio na população,
no caso da lagoa Cerca Grande com deficiência de densidade de algas, que parecem
ter sofrido em janeiro/03 uma grande interferência pelas chuvas, enquanto na lagoa
Formosa ocorreu o inverso, uma reprodução excessiva de algas em fevereiro/03, que
aponta problema de carreamento de matéria orgânica pelas chuvas recentes.
A alta diversidade, associada às altas riqueza e densidade demonstra o equilíbrio da
comunidade fitoplanctônica da lagoa Caetano, enquanto as demais lagoas
apresentaram moderados a baixos índices de diversidade, com desequilíbrio na
composição, sobretudo devido à reprodução de algas das classes Chlorophyceae e
Cyanophyceae. A composição dessas comunidades ao longo das quatro campanhas
de amostragem é discutida a seguir em cada lagoa.
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A) Lagoa Caetano

FIGURA 5.22 - Composição do fitoplâncton em de "taxa" na lagoa
Caetano em 23/10/02
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FIGURA 5.23 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 23/10/02

15%
5%
47%
22%
8%

3%
BACILLARIOPHYCEAE

CHLOROPHYCEAE

CHRYSOPHYCEAE

CYANOPHYCEAE (Cyanobactérias)

DYNOPHYCEAE

EUGLENOPHYCEA

OEDOGONIOPHYCEA

ULOTHRICOPHYCEA

ZYGNEMAPHYCEAE

FITOFLAGELAD

124

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

A lagoa Caetano foi a única analisada em outubro/02. Neste mês foram identificados
38 “taxa”, com o predomínio em número de “taxa” de organismos da classe
Zygnemaphyceae, acompanhada de perto por Chlorophyceae (figuras 5.24 e 5.25).
Isso está dentro do esperado, pois essas classes são predominantes em número de
“taxa” lagoas, devido à grande diversidade de espécies e a estruturas especiais que
servem à flutuação em águas paradas. Em densidade observou-se nessa campanha o
predomínio de fitoflagelados seguidos de algas da classe Cyanophyceae. Essas algas
são dominantes em densidade na maioria dos corpos hídricos onde a matéria orgânica
é abundante, caso em que se encaixam naturalmente as lagoas, que recebem o
carreamento das águas pluviais, que lavam os solos adjacentes. A abundância de
fitoflagelados em lagoas é explicada pela dependência desses organismos da
disponibilidade de matéria orgânica. Além disso, também são favorecidos em águas
paradas pela estrutura flagelar, que confere movimento a esses organismos. A
densidade total foi de 425 organismos por mL, portanto baixa para uma lagoa. A
ausência de dominância de organismos e o equilíbrio da comunidade na lagoa é
apontada pelo alto índice de diversidade, com 1,946 bits, na faixa considerada própria
de ambientes de baixo a moderado estresse.

FIGURA 5.24 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 31/01/03
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FIGURA 5.25 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 31/01/03
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Na campanha de janeiro/03 foi mantida a mesma estrutura na comunidade
fitoplanctônica, com predomínio em número de “taxa” da classe Zygnemaphyceae,
seguida por Chlorophyceae (figuras 5.26 e 5.27). Em densidade ocorreu o predomínio
de Chlorophyceae, seguida por Cyanophyceae. Essas algas são favorecidas em
lagoas, devido às águas paradas, e são ávidas por nutrientes, reproduzindo-se
ativamente quando há grande disponibilidade. A manutenção de baixas densidades de
Cyanophyceae e de fitoflagelados confirma a presença de baixa carga orgânica na
água da lagoa Caetano. Por isso a densidade total foi ainda menor do que na primeira
campanha, com apenas 286 organismos por mL, muito baixa para uma lagoa.
Contudo, o equilíbrio da comunidade é apontado pelo alto índice de diversidade, 2,250
bits, próximo da faixa de águas oligotróficas.

126

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

FIGURA 5.26 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 10/02/03
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FIGURA 5.27 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 10/02/03
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Em fevereiro/03 houve uma troca de importância entre Chlorophyceae e
Zygnemaphyceae, sendo a primeira classe mais abundante em número de “taxa”. Em
densidade ocorreu o predomínio de Cyanophyceae seguida por Bacillariophyceae e
Chlorophyceae, nesta ordem (figuras 5.28 e 5.29). As algas da classe
Bacillariophyceae são mais abundantes em rios, onde se reproduzem ativamente
livres da competição com as demais algas, prejudicadas pelo efeito das correntezas.
Uma alga pertencente a ordem Pennales não identificada apresentou maior densidade
nesse mês na lagoa Caetano, com 172 organismos/mL, o que elevou a densidade a
708 organismos/mL, que é uma densidade ainda baixa, com um total de 43 “taxa”
identificados. Por isso o índice de diversidade nessa lagoa foi muito alto, com 2,494
bits.

FIGURA 5.28 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 11/03/03
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FIGURA 5.29 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 11/03/03
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No mês de março/03 foi mantida maior importância de Chlorophyceae seguida pela
classe Zygnemaphyceae em número de “taxa”. Em densidade ocorreu o predomínio
de Chlorophyceae, seguida por Bacillariophyceae e Cyanophyceae, nesta ordem
(figuras 5.30 e 5.31). A baixa importância de organismos fitoflagelados e a
manutenção de alta importância de Bacillariophyceae corroboram as afirmações de
que a carga orgânica na lagoa Caetano é baixa. Novamente destacou-se em
densidade nessa lagoa a alga pertencente a ordem Pennales não identificada, com
232 organismos/mL, o que elevou a densidade a 805 organismos/mL, que é uma
densidade ainda baixa, com um total de 47 “taxa” identificados. O índice de
diversidade nessa lagoa foi ainda mais alto em março/03, com 3,279 bits, próprio de
ambientes livres de estresse ambiental, de águas muito limpas.
Portanto, as densidades na lagoa Caetano são baixas, porém o número de “taxa é
alto. Com isso, a densidade total foi ainda menor do que na primeira campanha, com
apenas 286 organismos por mL, muito baixa para uma lagoa. Contudo, o equilíbrio da
comunidade é apontados pelo alto índice de diversidade, 2,250 bits, próximo da faixa
de águas oligotróficas.
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B) Lagoa Cerca Grande

FIGURA 5.30 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Cerca Grande em 31/01/03
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FIGURA 5.31 - Composição do fitoplâncton em densidade na Lagoa
Cerca Grande em 31/01/03
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Na lagoa Cerca Grande ocorreu em número de “taxa” o predomínio absoluto de algas
da classe Chlorophyceae, que representaram mais de 55% dos “taxa” identificados. As
demais classes apresentaram cada uma 9% dos “taxa”. Em densidade ocorreu o
predomínio absoluto de Bacillariophyceae, com 70% do total das algas, seguida por
Chlorophyceae (figuras 5.32 e 5.33). Esse predomínio de algas da classe
Bacillariophyceae não é comum em lagoas, pois os indivíduos dessa classe são mais
abundantes em rios, favorecidas pela resistência ao choque mecânico das
correntezas. Isso se explica pela densidade muito baixa encontrada nesse mês de
janeiro/03 nessa lagoa, com apenas 78 organismos/mL. Dessas, 55 algas foram da
classe Bacillariophyceae, da ordem Pennales, uma alga não identificada.
Provavelmente, devido às chuvas que são intensas nessa época do ano, ocorreu
prejuízo para a reprodução das algas, o que é comum nessas ocasiões, limitando a
lagoa praticamente a essa Pennales e uns poucos fitoflagelados. Foram identificadas
apenas duas clorofíceas do gênero Crucigenia spp. Como a densidade foi muito baixa,
assim como o total de apenas 13 “taxa” identificados, conseqüentemente o índice de
diversidade nessa lagoa foi muito baixo, com 0,989 bits, o que corrobora a afirmação
de ocorrência de estresse ambiental nesse mês, provavelmente desencadeado pelas
chuvas.

FIGURA 5.32 - Composição do fitoplâncton número de "taxa" na
lagoa Cerca Grande 10/02/03
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FIGURA 5.33 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Cerca Grande em 10/02/03
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Em fevereiro/03 ocorreu o predomínio de Chlorophyceae, seguida por
Zygnemaphyceae em número de “taxa”. Em densidade novamente ocorreu o
predomínio absoluto de Bacillariophyceae, que representou 50% dos organismos,
seguido de Chlorophyceae (figura 5.34 e 5.35). As demais classes quase não foram
representadas. Os dados populacionais mostram que nessa lagoa ocorreu nesse mês
o aumento da densidade, para 1.354 organismos/mL. Por isso foi maior a
representatividade das classes na composição da comunidade fitoplanctônica. O
predomínio de Chlorophyceae e Zygnemaphyceae é natural em lagoas, sendo
dominantes nessa lagoa Pennales não identificada (Bacillariophyceae), com 570
organismos/mL, e três espécies de Coelastrum spp. O fenômeno de dominância de
umas poucas espécies é um indicativo de desequilíbrio na população, certamente
proveniente dos efeitos das chuvas já verificados desde janeiro/03. A comprovação da
tendência de recuperação dessa lagoa nesse mês é o maior índice de diversidade,
com 2,021 bits, próprio de ambientes que sofrem moderado estresse ambiental. Além
disso, foi bem maior o número de “taxa” identificados, com 32 espécies.
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FIGURA 5.34 - Composição do fitoplâncton número de "taxa" na
lagoa Cerca Grande em 11/03/03
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FIGURA 5.35 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Cerca Grande em 11/03/03
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Em março/03 ocorreu o predomínio de Chlorophyceae em densidade e número de
“taxa”. Em densidade essa classe representou quase a totalidade dos organismos,
com 85%, enquanto as demais classes foram insignificantes. Em número de “taxa” foi
seguida por Zygnemaphyceae, conforme esperado. Ocorreu nessa lagoa um problema
de dominância de algas da classe Chlorophyceae, pela grande reprodução de
Coelastrum pseudomicroporum e Coelastrum microporum, que juntas representaram
mais de 80% dos organismos. Por isso essa classe demonstrou desequilíbrio. É
possível que as condições de pH e temperatura das águas favoreçam essas espécies,
enquanto na classe Bacillariophyceae a alga da ordem Pennales não identificada tem
apresentado dominância nessa lagoa. A reprodução dessas algas elevou a densidade
na lagoa a 5.156 organismos/mL, distribuídos em 29 “taxa”, o que levou a um índice
de diversidade mediano, de 1,516 bits, típico de ambientes moderadamente
estressados. O fenômeno de dominância de umas poucas espécies é um indicativo de
desequilíbrio na população.

C) Lagoa Formosa
Em janeiro/03 ocorreu na lagoa Formosa o predomínio de Chlorophyceae em
densidade e número de “taxa”. Em densidade essa classe representou quase 90% dos
organismos, sendo as demais classes insignificantes. Em número de “taxa” foi seguida
por Zygnemaphyceae, que apresentou baixa contribuição para a composição dessa
comunidade, de baixo número de “taxa” considerando um ambiente lêntico (lagoas),
com apenas 18 “taxa” (figuras 5.36 e 5.37). Conforme mencionado, essa classe de
algas é importante em lagoas, onde encontra ótimas condições para a reprodução. A
alga Schroederia spp foi responsável pela dominância, correspondendo a quase 50%
dos 1035 organismos/mL nessa lagoa. É possível que as condições de pH e
temperatura das águas favoreçam esse gênero de algas. O índice de diversidade foi
mediano, de 1,680 bits, típico de ambientes moderadamente estressados.

FIGURA 5.36 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Formosa em 31/01/03
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FIGURA 5.37 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Formosa em 31/01/03
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No mês de fevereiro/03 ocorreu na lagoa Formosa o predomínio absoluto de
Cyanophyceae em densidade, sendo 99% das algas pertencentes ao gênero
Schroederia spp. Essa dominância deveu-se a condições locais que favoreceram a
reprodução das algas desse gênero. Em número de “taxa” ocorreu o predomínio de
Zygnemaphyceae, com Chlorophyceae em segundo lugar e as demais classes
insignificantes (figuras 5.38 e 5.39). Observa-se que novamente o número de “taxa” foi
baixo nessa lagoa, com apenas 17. Possivelmente, a dominância da alga Schroederia
spp prejudica por competição o desenvolvimento das demais algas. Essas algas são
ávidas por nutrientes e a grande reprodução indica que havia disponibilidade de
nutrientes. O índice de diversidade também muito baixo, com 0,197 bits, causado pela
grande dominância. Isso confirma o desequilíbrio dessa comunidade nesse mês, com
índice de diversidade típico de ambientes altamente estressados.
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FIGURA 5.38 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Formosa em 10/02/03
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FIGURA 5.39 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Formosa em 10/02/03
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Em março/03 ocorreu novamente o predomínio de Chlorophyceae em densidade na
lagoa Formosa. Obviamente, a grande densidade de Schroederia spp verificada na
campanha do mês anterior levou a manutenção dessa condição nesse mês, embora
se observa a tendência de uma diminuição da importância dessas algas. Nesse mês
elas representaram apenas cerca de 80% do total de organismos. Em número de
“taxa” ocorreu o predomínio da classe Chlorophyceae, que representou 46% dos
organismos (figuras 5.40 e 5.41). Seguiram-se em importância Zygnemaphyceae e
Cyanophyceae, conforme esperado. Conforme mencionado, essas algas são
importantes em lagoa, onde encontram ótimas condições para a reprodução.
Novamente foram identificadas poucas algas nas águas, com total de apenas 28
“taxa”. O índice de diversidade foi baixo, com apenas 1,116 bits, embora ainda seja
típico de ambientes moderadamente estressados.

FIGURA 5.40 - Composição do fitoplâncton em número de "taxa"
na lagoa Formosa em 11/03/03
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FIGURA 5.41 - Composição do fitoplâncton em densidade na lagoa
Formosa em 11/03/03
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Comunidade zooplanctônica
O quadro 5.28 a seguir apresenta a lista de organismos do zooplâncton encontrada na
área de estudo para a criação das unidades de conservação, ora proposta.
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QUADRO 5.28 - Lista de organismos zooplanctônicos identificados no período
de outubro/02 a março/03 nas lagoas Formosa, Cerca Grande e Caetano, área de
estudo das unidades de conservação.
LAGOA CAETANO
LAGOA CERCA GRANDE
LAGOA FORMOSA
PROTOZOA
Arcella costata
Arcella sp.
Arcella vulgaris
Centropyxis aculeata
Centropyxis ecornis
Centropyxis sp.
CILIOPHORA N.I.

Cyclopyxis sp.
Diffllugia oblonga
Diffllugia sp.
Diffllugia sp.1
ROTIFERA
Asplanchna sp.
Bdelloidea N.I.
Brachionus falcatus
Brachionus quadridentata
Cephalodella sp.
Filinia longiseta
Hexarthra mira
Keratella americana
Keratella cochlearis
Keratella valga
Lecane bulla
Lecane sp.
Lepadella sp.
Monostyla bulla
Monostyla lunaris
Monostyla quadridentata
Monostyla sp.
Monostyla sp.
Platyias patulus
Platyias quadricornis
Platyias quadricornis
Polyarthra remota
Polyarthra sp.
Synchaeta sp.
Testudinella sp.
Trichocerca sp.
CRUSTACEA
Calanoida N.I.
Chydorius sp.
Copepodito
Cyclopidae N.I.
Moina sp.
Nauplii
OUTROS
ARTHROPODA
Chironomidae N.I.
NEMATODA N.I.

PROTOZOA
Arcella conica
Arcella sp.
Arcella vulgaris
Centropyxis aculeata
Centropyxis ecornis
CILIOPHORA N.I.

Cyclopyxis sp.
Diffllugia oblonga
ROTIFERA
Bdelloidea N.I.
Brachionus calyciflorus
Cephalodella sp.
Keratella valga
Laphocharis sp.
Lecane luna
Monostyla bulla
Monostyla lunaris
Monostyla sp.
Polyarthra sp.
Thrichotria sp.
CRUSTACEA
Calanoida N.I.
Ceriodaphnia sp.
Chydorius sp.
Copepodito
Moina minuta
Moina sp.
Nauplii
ARTHROPODA
Chironomidae N.I.
NEMATODA N.I.
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PROTOZOA
Centropyxis sp.
CILIOPHORA N.I.

ROTIFERA
Brachionus falcatus
Keratella valga
Platyias quadricornis
Polyarthra remata
Polyarthra sp.
CRUSTACEA
Calanoida N.I.
Ceriodaphnia cornuta
Ceriodaphnia sp.
Copepodito
Cyclopidae N.I.
Daphnia sp.
Moina micrura
Moina minuta
Moina sp.
Nauplii
ARTHROPODA
Chironomidae N.I.
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A comunidade zooplanctônica mostrou nas três lagoas resultados semelhantes aos
encontrados para o fitoplâncton. Como pode ser observado na listagem de organismos
identificados (quadro 5.28), na lagoa Caetano ocorreu maior número de “taxa”
identificados, sobretudo pela grande quantidade de rotíferos encontrados nessa lagoa,
com grande número de espécies de Keratella spp e Monostyla spp.. Isso aponta maior
riqueza e diversidade na lagoa Caetano. A composição e estrutura das comunidades
zooplanctônicas das lagoas Cerca Grande e Formosa foram semelhantes, com maior
importância dos crustáceos do que na lagoa Caetano, porém nota-se maior número de
espécies de rotíferos e protozoários na lagoa Cerca Grande.
Ocorreram em geral os organismos mais comumente encontrados em corpos lóticos
tropicais, com o predomínio em número de “taxa” e em densidade de rotíferos e
crustáceos. Os protozoários foram pouco numerosos. Foram encontrados no
zooplâncton basicamente os organismos considerados de rede, isto é, que são retidos
por uma rede de nylon com poros de 20 µ. Isso explica porque os protozoários não
são predominantes, pois a maior parte desses organismos é microscópica e não é
retida nessa rede. Os protozoários encontrados são pertencentes às ordens Ciliophora
e Sarcodina, cuja maioria de organismos é de maior tamanho do que os flagelados.
Dentre esses, predominaram os organismos dos gêneros Difflugia spp., Arcella spp. e
Centropyxis spp., principalmente Arcella vulgaris e Centropyxis aculeata, que são os
protozoários mais comuns. É interessante observar que na lagoa Formosa não
ocorreram muitos protozoários, sendo encontrado apenas Centropyxis spp e um
Ciliophora não identificado.
Raramente ocorreu dominância de organismos nessas lagoas. Além disso, chama a
atenção a grande importância nos três ambientes estudados do rotífero da ordem
Bdeloidea não identificado e de crustáceos, que são considerados indicadores de
águas limpas. Esses dados apontam inexistência de impactos ambientais nessas
lagoas na maioria das campanhas de amostragem.
Os resultados de densidade foram em geral baixos nas três lagoas, principalmente na
lagoa Caetano, cuja riqueza de “taxa”, ao contrário, tendeu a valores maiores. Por isso
foram encontrados maiores resultados do índice de diversidade nessa lagoa, que
mostrou características de baixo estresse ambiental, isto é, a população é mantida sob
baixa pressão de impactos. Os menores números de “taxa” nas lagoas Cerca Grande
e Formosa, além da menor uniformidade de distribuição dos “taxa”, levou a piores
índices de diversidade em ambas, cujas estruturas da comunidade zooplanctônica
sofrem interferências por fatores externos.
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A) Lagoa Caetano
Na campanha de outubro/02 ocorreu o predomínio de rotíferos em densidade e
número de “taxa”, seguindo-se os crustáceos. Quase a metade dos “taxa” identificados
foi de rotíferos. Observa-se a presença de nematódios invasores da coluna d’água
dessa lagoa, porém em baixa densidade. A estrutura da comunidade zooplanctônica
mostrou nessa lagoa uma distribuição uniforme dos organismos, com maior
representação de crustáceos nauplii de Cyclops spp, que foram nesse mês quase a
metade dos organismos em densidade (figuras 5.42 e 43). Geralmente ocorre em
lagoas maior abundância de crustáceos, devido à facilidade de locomoção e menor
carga de sólidos do que em rios. Como são organismos sensíveis à poluição, a
presença de crustáceos também é indicativa de equilíbrio ambiental. A densidade total
do zooplâncton foi de 5.360 organismos/m³, com 30 “taxa”. Como a riqueza de “taxa”
foi alta, também foi encontrado alto índice de diversidade, com 2,337 bits, próprio de
ambientes moderadamente a não estressados.

FIGURA 5.42 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 23/10/02
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FIGURA 5.43 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 23/10/02
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Em janeiro/03 ocorreu nessa lagoa o predomínio de rotíferos em número de “taxa” e
de crustáceos em densidade. Nesse mês os protozoários também foram importantes
em número de “taxa”, com resultado próximo ao de rotíferos, apenas com menor
densidade (figuras 5.44 e 5.45). Observa-se a presença de dípteros quironomídeos
invasores da coluna d’água dessa lagoa, porém em baixa densidade. A distribuição
dos organismos foi equilibrada entre os três grandes grupos. Ocorreram maiores
densidades de crustáceos nauplii de Cyclops spp. e o rotífero Keratella valga, porém
sem grande diferença em relação aos outros organismos, o que caracteriza ausência
de dominância. A densidade total do zooplâncton foi de 68.196 organismos/m³, com 23
“taxa”. A uniformidade e a riqueza de “taxa” foram altas, por isso foi encontrado
também alto índice de diversidade, com 2,685 bits, próprio de ambientes
moderadamente a não estressados.
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FIGURA 5.44 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 31/01/03

4%
30%

30%

36%

PROTOZOA

ROTIFERA

CRUSTACEA

ARTHROPODA

NEMATODA

OUTROS

FIGURA 5.45 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 31/01/03
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Em fevereiro/03 ocorreu novamente na lagoa Caetano o predomínio de rotíferos em
densidade e número de “taxa”, seguindo-se os crustáceos. Em número de “taxa”
ocorreu aumento da importância de protozoários nesse mês, empatando com os
rotíferos. Também ocorreram nematódios invasores da coluna d’água na lagoa, porém
em baixa densidade, além de maiores densidades de crustáceos nauplii de Calanoida
e do rotífero Keratella valga, porém sem grande diferença em relação aos outros
organismos (figuras 5.46 e 5.47). A densidade total do zooplâncton foi 43.955
organismos/m³, com apenas 18 “taxa”. A riqueza de “taxa” foi alta, por isso foi alto o
índice de diversidade, com 2,361 bits, próprio de ambientes moderadamente
estressados a não estressados.
FIGURA 5.46 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 10/02/03
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FIGURA 5.47 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 10/02/03
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No mês de março/03 os rotíferos predominaram em densidade e número de “taxa”,
correspondendo a mais de 60% dos organismos. Apesar da maior abundância de
rotíferos, a composição da comunidade zooplanctônica foi uniforme entre os “taxa”
identificados, não sendo encontrado predomínio de nenhum organismo (figuras 5.48 e
5.49). A densidade total do zooplâncton foi de 6.825 organismos/m³, com 24 “taxa”.
Como a riqueza de “taxa” foi alta, também foi encontrado alto índice de diversidade,
com 2,739 bits, próprio de ambientes moderadamente a não estressados.

FIGURA 5.48 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na lagoa Caetano em 11/03/03
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FIGURA 5.49 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Caetano em 11/03/03
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B) Lagoa Cerca Grande
Na campanha de janeiro/03 ocorreu o predomínio de crustáceos nessa lagoa em
densidade e número de “taxa”. Em densidade os crustáceos corresponderam a 99%
dos organismos, devido ao predomínio de Ceriodaphnia spp., um gênero associado a
águas limpas (figuras 5.50 e 5.51). Esses crustáceos são inclusive utilizados em testes
de ecotoxicidade. É interessante observar que nesse mês não ocorreram rotíferos na
lagoa Cerca Grande. Além disso, a contribuição de protozoários também foi pequena.
Apesar da dominância, o fato de serem organismos de águas limpas permite concluir
que as condições ambientais nessa lagoa foram excelentes. A densidade total do
zooplâncton foi 34.649 organismos/m³, com apenas 11 “taxa”. A baixa riqueza de
“taxa” levou a um baixo índice de diversidade, com 1,001 bits, próprio de ambientes
moderadamente estressados a estressados. Contudo, como mencionado, deve ser
considerado que o predomínio encontrado nesse mês foi de organismos de águas
limpas.

FIGURA 5.50 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Cerca Grande em 31/01/03
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FIGURA 5.51 - Composição do zooplâncton em densidade na
Lagoa Cerca Grande em 31/01/03
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Em fevereiro/03 ocorreu na lagoa Cerca Grande o predomínio de rotíferos em
densidade e número de “taxa”, seguindo-se os crustáceos. Observa-se o predomínio
do rotífero Trichocerca spp, que correspondeu a mais da metade dos “taxa”
identificados (figuras 5.52 e 5.53). A dominância desse organismo é um indício de
desequilíbrio da população nesse mês. Contudo, de um modo geral, foram
encontrados organismos típicos de águas limpas, como os crustáceos do gênero
Moina spp. e da ordem Bdelloidea. Isso indica que apesar da baixa uniformidade, a
população é típica de águas limpas. A densidade total foi de 7.499 organismos/m³,
com 13 “taxa”. Portanto, a baixa riqueza de “taxa” levou a um índice de diversidade
apenas moderado, com 1,515 bits, próprio de ambientes moderadamente estressados.
FIGURA 5.52 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Cerca Grande em 10/02/03
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FIGURA 5.53 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Cerca Grande em 10/02/03
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Na campanha de março/03 na lagoa Cerca Grande ocorreu o predomínio de rotíferos
em densidade e número de “taxa”, com mais de 50% dos organismos identificados.
Em segundo lugar ficaram os protozoários, cuja densidade foi próxima dos crustáceos
(figuras 5.54 e 5.55). Não ocorreu o predomínio de nenhum “taxa” em especial, sendo
a comunidade zooplanctônica uniformemente distribuída. Nota-se também nesse mês
a presença de organismos típicos de águas limpas, principalmente o crustáceo
Chydorius spp. e o rotífero da ordem Bdelloidea. A densidade total do zooplâncton foi
de 3.504 organismos/m³, com 21 “taxa”. Confirmando a ausência de dominância de
organismos, devido a alta riqueza de “taxa”, também foi encontrado alto índice de
diversidade, com 3,005 bits, próprio de ambientes não estressados.
FIGURA 5.54 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Cerca Grande em 11/03/03
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FIGURA 5.55 - Composição do zooplâncton em densidade na lagoa
Cerca Grande em 11/03/03
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C) Lagoa Formosa
Na lagoa Formosa ocorreu na campanha de janeiro/03 o predomínio de crustáceos em
densidade e número de “taxa”, seguidos por rotíferos. Os organismos predominantes
na lagoa nesse mês foram o rotífero Keratella valga e os crustáceos das formas
copepoditos e nauplii de Calanoida, que corresponderam a mais de 90% dos
organismos identificados figuras 5.56 e 5.57). A densidade total do zooplâncton nessa
lagoa foi nesse mês igual a 158.763 organismos/m³. O desequilíbrio da estrutura
populacional e a baixa riqueza de espécies, apenas 9 “taxa”, levou a um baixo índice
de diversidade, com apenas 1,573 bits, próprio de ambientes moderadamente
estressados.
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FIGURA 5.56 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Formosa em 31/01/03
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FIGURA 5.57 - Composição do zooplâncton em densidade na
Lagoa Formosa em 31/01/03
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Em fevereiro/03 ocorreu na lagoa Formosa o predomínio de crustáceos em densidade
e número de “taxa”, seguidos por rotíferos. Não ocorreu nesse mês o predomínio de
nenhum dos organismos encontrados (figuras 5.58 e 5.59). Além da distribuição
uniforme dos organismos, nota-se a grande quantidade de organismos de águas
limpas, que apontam boa qualidade da água. A densidade total do zooplâncton nesse
mês foi 4.401 organismos/m³ e o número de “taxa” muito baixo, com apenas 9
espécies identificadas. Por isso os índices de riqueza de espécies e de diversidade
foram baixos, com 1,289 bits, próprio de ambientes moderadamente estressados.
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FIGURA 5.58 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Formosa em 10/02/03
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FIGURA 5.59 - Composição do zooplâncton em densidade na
Lagoa Formosa em 10/02/03
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Em março/03 ocorreu novamente na lagoa Formosa o predomínio de crustáceos em
densidade e número de “taxa”, seguindo-se os rotíferos. Esse padrão foi encontrado
em todas as campanhas realizadas nessa lagoa. Os crustáceos foram cerca de 98%
dos organismos e 72% dos “taxa” identificados (figuras 5.60 e 5.61). Apesar do
desequilíbrio da comunidade zooplanctônica em direção ao acúmulo de crustáceos no
meio ambiente, ressalta-se que são organismos sensíveis às alterações ambientais,
considerados típicos de águas limpas. Destacam-se entre eles ainda o predomínio de
organismos sensíveis a alterações ambientais, do gênero Ceriodaphnia spp e formas
nauplii de Cyclopoida e Calanoida. A densidade total do zooplâncton foi de 18.947
organismos/m³, com 14 “taxa”. Como o número de “taxa” foi um pouco mais alto nesse
mês, também foi encontrado um índice de diversidade um pouco maior, com 1,557
bits, próprio de ambientes moderadamente estressados.
FIGURA 5.60 - Composição do zooplâncton em número de "taxa"
na Lagoa Formosa em 11/03/02
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FIGURA 5.61 - Composição do zooplâncton em densidade na
Lagoa Formosa em 11/03/03

2%

98%

PROTOZOA

ROTIFERA

CRUSTACEA

ARTHROPODA

NEMATODA

OUTROS

152

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

Comunidade da macrofauna de invertebrados bentônicos
O quadro 5.29 a seguir apresenta a lista de organismos bentônicos encontrados na
área de estudo para a criação das unidades de conservação, ora proposta.

QUADRO 5.29 - Lista de organismos bentônicos identificados no período de
outubro/02 a março/03 nas lagoas Formosa, Cerca Grande e Caetano, área de
estudo das unidades de conservação
FILO
L
A
G
O
A

C
A
E
T
A
N
O

Arthropoda

CLASSE
Insecta

ORDEM
Diptera

Coleoptera

L
A
G
O
A

C
E
R
C
A

L
A
G
O
A

G
R
A
N
D
E

F
O
R
M
O
S
A

---

FAMILIA

GÊNERO

Ceratopogonidae

---

Chironomidae

---

Stratiomyidae

---

Tipulidae

---

Elmidae
---

---

Annelida

Oligochaeta

Mollusca

Gastropoda Basommatophora Planorbidae

Biomphalaria sp.

Mesogastropoda

Hydrobiidae

---

Diptera

Ceratopogonidae

---

Arthropoda

Insecta

Annelida

Oligochaeta

Mollusca

Gastropoda Basommatophora Planorbidae

Arthropoda

Insecta

Chironomidae
---

Diptera

---

Ceratopogonidae

Leptoptera
Annelida

Oligochaeta

Mollusca

Gastropoda Mesogastropoda

---

---

----Biomphalaria sp.
Drepanotrema sp.
---

Chironomidae

---

Pyralidae

---

--Planorbidae

--Biomphalaria sp.

A macrofauna de invertebrados bentônicos apresentou sempre os mesmos
organismos nas três lagoas, como mostrado no quadro 5.29. Raramente ocorreu o
acréscimo de novos “taxa” em relação ao histórico de análises realizadas nesses
ambientes. Isso significa que as comunidades zoobentônicas dessas lagoas são
limitadas, com o conhecimento da grande maioria dos organismos nativos.
A macrofauna de invertebrados bentônicos nas três lagoas foi muito pobre. Assim
como na análise do fito e do zooplâncton, a macrofauna bentônica também apresentou
melhores resultados na lagoa Caetano, embora mesmo nesta lagoa o zoobenton
apresenta baixa riqueza de espécies.
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Os resultados da macrofauna de invertebrados bentônicos das três lagoas foram
idênticos. Foram encontrados em quase todos os pontos organismos pouco sensíveis
à poluição e mais adaptados às mudanças do ambiente. O grupo dominante foi de
moluscos, seguidos por anelídeos Oligochaeta. Esses organismos foram mais da
metade dos “taxa” encontrados nas lagoas. São conhecidos pela sua resistência e
capacidade de ocupar ambientes aquáticos limpos ou poluídos, dependendo menos
da oxigenação no fundo. Certamente, esse deve ser o principal fator limitante à
diversidade da fauna bentônica dessas lagoas, onde geralmente são predominantes
os organismos que possuem adaptações para resistir aos baixos teores de oxigênio na
água. Além disso, não são notados organismos indicadores de águas limpas.

A) Lagoa Caetano
Na lagoa Caetano o zoobenton apresentou no mês de outubro/02 apenas três “taxa”:
dípteros da família Stratiomyidae, anelídeos e caramujos do gênero Biomphalaria spp.
Esse último considerado de risco, pois é hospedeiro intermediário do ciclo da
esquistossomose, parasita humano. A presença desse molusco é indicativa de risco
desse ciclo se fechar caso ocorram larvas do protozoário na água. A densidade total
foi apenas 714 indivíduos/m² e a diversidade muito baixa, apontando ambiente de alto
estresse ambiental (figura 5.62). Como mostrado no gráfico, não foram encontrados
indicadores de águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT
(Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) e de predadores.

FIGURA 5.62 - Indicadores do zoobênton na lagoa Caetano em
23/10/02
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No mês de janeiro/03 ocorreram na lagoa Caetano moluscos Biomphalaria spp. e
anelídeos Oligochaeta. Portanto, foram mantidos os resultados encontrados na
campanha de outubro/02. A densidade total foi apenas 816 indivíduos/m² (figura 5.63).
Obviamente, o índice de diversidade também foi muito baixo, apontando ambiente de
alto estresse ambiental. Como mostrado no gráfico, não foram encontrados
indicadores de águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT
(Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) e de predadores. A dominância de
coletores é mais um indício de desequilíbrio dessa comunidade.
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FIGURA 5.63 - Indicadores do zoobênton na lagoa Caetano em
31/01/03
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Na lagoa Caetano o zoobenton apresentou no mês de fevereiro/03 dois moluscos
Biomphalaria spp. e Mesogastropoda Hydrobiidae e um inseto Coleoptera Elmidae. A
densidade total foi de apenas 816 indivíduos/m² e a diversidade muito baixa,
apontando ambiente de alto estresse ambiental (figura 5.64). Como mostrado nesta
figura, não foram encontrados organismos indicadores de águas limpas pertencentes
ao grupo EPT (Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera). Além disso, a inexistência
de coletores, apesar da existência de predadores, também indica desequilíbrio dessa
comunidade.

FIGURA 5.64 - Indicadores do zoobênton na lagoa Caetano em
10/02/03
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Já no mês de março/03 a lagoa Caetano apresentou no zoobenton maior número de
organismos, com uma comunidade mais equilibrada. Foram encontrados insetos das
famílias Ceratopogonidae, Chironomidae, Stratiomyidae e Tipulidae, além de moluscos
Gastropoda, Biomphalaria spp. A densidade total foi de apenas 2.040 indivíduos/m² e o
total de “taxa” apenas 5 (figura 5.65). A diversidade foi um pouco mais alta que nas
campanhas anteriores, mas ainda pode ser considerada baixa, apontando ambiente de
alto estresse ambiental. Como mostrado na figura, não foram encontrados indicadores
de águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT (Ephemeroptera,
Trichoptera e Plecoptera). Contudo, ocorreu uma comunidade mais equilibrada, com
predadores e coletores, embora com uma proporção que ainda não é a ideal.
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FIGURA 5.65 - Indicadores do zoobênton na lagoa Caetano em
11/03/03
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B) Lagoa Cerca Grande
Na lagoa Cerca Grande o zoobenton apresentou no mês de janeiro/03 apenas
anelídeos Oligochaeta. Por isso não é possível calcular o índice de diversidade, que
obviamente é nula. A densidade total foi de apenas 102 indivíduos/m². Como mostrado
na figura 5.66, não foram encontrados indicadores de águas limpas, com ausência de
organismos do grupo EPT (Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) e de
predadores.

FIGURA 5.66 - Indicadores do zoobênton na lagoa Cerca Grande
em 31/01/03
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Em fevereiro/03 ocorreram na lagoa Cerca Grande dois moluscos Gastropoda,
Biomphalaria spp e Drepanotrema spp, e dois dípteros, Ceratopogonidae e
Chironomidae. A densidade total foi de apenas 2.142 indivíduos/m², com 4 “taxa”.
Portanto o índice de diversidade também foi muito baixo, apontando ambiente de alto
estresse ambiental (figura 5.67). Não foram encontrados indicadores de águas limpas,
com ausência de organismos do grupo EPT (Ephemeroptera, Trichoptera e
Plecoptera) e a relação predadores x coletores mostrou apenas os primeiros,
apontando desequilíbrio nos ninhos tróficos.
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FIGURA 5.67 - Indicadores do zoobênton na lagoa Cerca Grande em
10/02/03
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Na lagoa Cerca Grande o zoobenton apresentou no mês de março/03 apenas
caramujos do gênero Biomphalaria spp, que são raspadores. A densidade total foi de
apenas 612 indivíduos/m² e a diversidade muito baixa, apontando ambiente de alto
estresse ambiental. Como mostrado na figura 5.68, não foram encontrados
indicadores de águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT
(Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) e de predadores.

FIGURA 5.68 - Indicadores do zoobênton na lagoa Cerca Grande em
11/03/03
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C) Lagoa Formosa
Na lagoa Formosa o zoobenton apresentou neste mês de janeiro/03 apenas um “taxa”,
anelídeos Oligochaeta. A densidade total foi de apenas 204 indivíduos/m² e,
obviamente, não há diversidade, apontando ambiente de alto estresse ambiental.
Como mostrado na figura 5.69, não foram encontrados indicadores de águas limpas,
com ausência de organismos do grupo EPT (Ephemeroptera, Trichoptera e
Plecoptera) e de predadores.

157

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

FIGURA 5.69 - Indicadores do zoobênton na lagoa Formosa em
31/01/03
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Em fevereiro/03 o zoobenton apresentou na lagoa Formosa apenas insetos, das
famílias Ceratopogonidae e Pyralidae (Lepdoptera). Portanto, a diversidade foi muito
baixa, apontando um ambiente de alto estresse ambiental (figura 5.70). A densidade
nesse ponto foi de apenas 204 indivíduos/m². Não foram encontrados indicadores de
águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT (Ephemeroptera,
Trichoptera e Plecoptera) e a relação predadores x coletores não apresentou equilíbrio
entre os níveis tróficos.

FIGURA 5.70 - Indicadores do zoobênton na lagoa Formosa em
10/02/03
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Na lagoa Formosa o zoobenton apresentou no mês de março/03 caramujos do gênero
Biomphalaria spp, dípteros da família Chironomidae e anelídeos Oligochaeta. A
densidade total foi de apenas 612 indivíduos/m² e a diversidade muito baixa,
apontando ambiente de alto estresse ambiental (figura 5.71). Também não foram
encontrados indicadores de águas limpas, com ausência de organismos do grupo EPT
(Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera). Por outro lado, neste mês de março/03
ocorreu a melhor relação entre predadores e coletores, com maior equilíbrio entre os
níveis tróficos do que nas demais lagoas.
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FIGURA 5.71 - Indicadores do zoobênton na lagoa Formosa em
11/03/03
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Conclusões
O fitoplâncton apresentou nas três lagoas comunidades parecidas, embora a lagoa
Caetano apresentou maior número de espécies identificadas do que as lagoas Cerca
Grande e Formosa. Observou-se nessa lagoa maiores resultados de densidade e
número de “taxa”, levando a índices de diversidade próprios de ambientes
moderadamente estressados a não estressados. Isto significa que ocorrem nessa
lagoa baixas pressões sobre a comunidade fitoplanctônica, que devido às facilidades
de reprodução apresentam grande riqueza de espécies.
As lagoas Cerca Grande e Formosa apresentaram problemas de dominância de
espécies das classes Bacillariophyceae (Pennales não identificadas), Chlorophyceae
(Coelastrum pseudomicroporum, Coelastrum microporum e Schroederia spp) e
Cyanophyceae (Synechoccocus spp.). É possível que as condições de pH e
temperatura das águas favoreçam essas espécies. O fenômeno de dominância de
umas poucas espécies é um indicativo de desequilíbrio nas populações, por isso os
índices de diversidade foram sempre moderados a baixos.
A lagoa Cerca Grande apresentou deficiência de densidade de algas, que parecem ter
sofrido em janeiro/03 uma grande interferência pelas chuvas, enquanto na lagoa
Formosa ocorreu o inverso, uma reprodução excessiva de algas em fevereiro/03, que
aponta problema de carreamento de matéria orgânica pelas chuvas recentes.
A comunidade zooplanctônica também apresentou na lagoa Caetano maior número de
“taxa” identificados, sendo essa lagoa mais rica e diversa que as demais. A
composição e estrutura das comunidades zooplanctônicas das lagoas Cerca Grande e
Formosa foram semelhantes, com maior importância dos crustáceos do que na lagoa
Caetano. Os protozoários foram pouco numerosos em todos os ambientes estudados.
Raramente ocorreu dominância de organismos do zooplâncton nessas lagoas. Além
disso, chama a atenção a grande importância nos três ambientes estudados do
rotífero da ordem Bdeloidea não identificado e de crustáceos, que são considerados
indicadores de águas limpas. Esses dados apontam inexistência de impactos
negativos nessas lagoas na maioria das campanhas de amostragem, apesar do
desequilíbrio na população das lagoas Cerca Grande e Formosa.
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A macrofauna de invertebrados bentônicos apresentou baixa riqueza e diversidade em
todas as lagoas. Quase sempre ocorreram os mesmos organismos, indicando o
conhecimento da grande maioria dos organismos nativos. Assim como na análise do
fito e do zooplâncton, a macrofauna bentônica também apresentou melhores
resultados na lagoa Caetano, embora mesmo nessa lagoa o zoobenton apresenta
baixa riqueza de espécies.
Foram encontrados em todas as lagoas organismos pouco sensíveis à poluição e mais
adaptados às mudanças do ambiente. O grupo dominante foi de moluscos, seguidos
por anelídeos Oligochaeta. Esses organismos foram mais da metade dos “taxa”
encontrados nas lagoas. São conhecidos pela sua resistência e capacidade de ocupar
ambientes aquáticos limpos ou poluídos, dependendo menos da oxigenação no fundo.
Certamente, esse deve ser o principal fator limitante à diversidade da fauna bentônica
das lagoas, onde predominam organismos que possuem adaptações para resistir aos
baixos teores de oxigênio na água. Além disso, corroboram esses dados a baixa
riqueza de “taxa” e a ausência de organismos indicadores de águas limpas.
Nas três lagoas ocorreram no zoobenton moluscos do gênero Biomphalaria spp.
Esses organismos são considerados de risco, pois são hospedeiros intermediários do
ciclo da esquistossomose, parasitose humana. Portanto, a presença desse caramujo é
indicativa de risco desse ciclo se fechar caso ocorram larvas do protozoário na água.

5.4 - Meio antrópico
5.4.1 - Metodologia
Este item procurou identificar a atual conjuntura socioeconômica da área de estudo, na
qual propõe-se a criação de duas unidades de conservação, Monumento Natural da
Gruta do Santo Antônio e Parque Estadual de Cerca Grande, nos municípios de
Matozinhos e Pedro Leopoldo - MG.
Assim sendo, procurou-se caracterizar, de uma forma geral, os elementos históricos,
demográficos, econômicos e os elementos da infra-estrutura de serviços e
equipamentos públicos e comunitários tais como abastecimento de água, rede de
ensino, de saúde e saneamento e a organização sócio-ambiental, além do
uso/ocupação do solo e o uso da água na área de estudo.
Como subsídio, foram utilizados dados secundários obtidos nas prefeituras municipais
de Matozinhos e Pedro Leopoldo, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, Fundação João Pinheiro - FJP/MG, Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - IGAM, e de publicações do Instituto de Desenvolvimento Industrial - INDI.
Ainda foram realizados contatos com associações e organizações sociais que atuam
na região. Quanto aos dados primários, estes foram colhidos em trabalho de campo
realizado em março de 2003. Finalmente foram obtidas algumas informações junto ao
empreendedor e realizadas discussões com a equipe técnica envolvida no trabalho.
Para os estudos do Meio Antrópico, procurou-se ainda caracterizar os elementos do
patrimônio arqueológico e cultural, cuja metodologia específica encontra-se no item
correspondente ao tema (item 5.4.3).
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5.4.2 - Caracterização socioeconômica da área de estudo das unidades
de conservação
A área pretendida para a criação das unidades de conservação supracitadas encontrase localizada na divisa de Matozinhos e Pedro Leopoldo, próximo aos distritos de
Mocambeiro e de Fidalgo, pertencentes respectivamente aos dois municípios,
desenho 7, anexo 5.

5.4.2.1 - Aspectos históricos e demográficos
A região onde atualmente estão os municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo foi
desbravada pela bandeira de Dom Rodrigo de Castelo Branco. Matozinhos que
cresceu em torno da igreja do Senhor Bom Jesus era distrito de Pedro Leopoldo que,
por sua vez, fazia parte do município de Sabará.
Com a inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil (1895), e a implantação da
primeira fábrica de tecidos de lã de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, a região
passou por uma fase de progresso e consolidação.
O município de Pedro Leopoldo foi criado pela Lei estadual 843, em 1923. Em 1943,
deu-se a emancipação do município de Matozinhos, desmembrado de Pedro
Leopoldo, através do Decreto-lei estadual no 1.058.
Até a década de 1940 a agricultura, a pecuária e a silvicultura eram as principais
atividades econômicas da região absorvendo o maior número de trabalhadores. A
partir de 1943, teve-se uma mudança na estrutura econômica para industrial. Surgiram
a partir desta época algumas indústrias como a extrativa mineral, de transformação e
beneficiamento da produção agrícola e uma usina de açúcar. Houve uma queda
acentuada da agricultura e uma redução da atividade pecuária.
Entre os marcos desta transformação econômica na região pode-se destacar a
implantação de grandes indústrias de aproveitamento de calcário, como a Companhia
de Cimento Portland Cauê, em 1955, e a Companhia Nacional de Minas S/A Ciminas, em 1973. O processo de industrialização foi um fator de fundamental
importância para o desenvolvimento dos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo.
Em decorrência prosperaram os setores comerciais e de prestação de serviços nesses
municípios.
Como resultado desse processo de desenvolvimento industrial, pode-se observar o
alto índice da população residente em zona urbana nesses municípios desde então.
No município de Matozinhos a população, segundo os dados dos recenseamentos de
1980, 1991, 1996 e 2000 é predominantemente urbana. Em 1980, 88,7% da
população residia na sede do município, número que apresentou um pequeno
aumento atingindo, em 2000, 91,8% da população. Os dados populacionais de
Matozinhos podem ser visualizados no quadro 5.30 a seguir.
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QUADRO 5.30 - População por situação de domicílio e grau de urbanização do
município de Matozinhos - 1980, 1991,1996 e 2000
Ano

Total

Urbana

Rural

Grau de Urbanização (%)

1980

16.198

14.370

1.828

88,7

1991

23.606

21.788

1.818

92,3

1996

26.722

24.956

1.766

93,3

2000
30.082
27.630
2.452
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 1996 e 2000

91,8

O município de Pedro Leopoldo também apresenta um alto grau de urbanização. A
população residente na cidade corresponde a aproximadamente 80% do número total
de moradores. Quanto ao crescimento anual da população verificam-se taxas
elevadas nas últimas décadas, sobretudo na de 1980. Os dados populacionais de
Pedro Leopoldo são apresentados a seguir no quadro 5.31.

QUADRO 5.31 - População por situação de domicílio e grau de urbanização do
município de Pedro Leopoldo - 1980, 1991, 1996 e 2000
Ano

Total

Urbana

Rural

Grau de Urbanização (%)

1980

22.186

18.432

3.754

83,0

1991

41.594

32.891

8.703

79,0

1996

47.342

38.579

8.763

81,5

2000
53.825
43.379
10.446
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 1996 e 2000

80,6

Nas últimas décadas, o crescimento da população urbana e a presença de estratos
com renda elevada têm provocado a expansão de áreas destinadas a chacreamentos
e sítios mais voltados para o lazer e entretenimento na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, fenômeno que tem alcançado os municípios em tela.

5.4.2.2 - Economia
5.4.2.2.1 - Inserção regional
Os municípios de Pedro Leopoldo e Matozinhos encontram-se inseridos na região de
planejamento Central do Estado de Minas Gerais, sendo que Matozinhos pertence à
microrregião de Sete Lagoas, enquanto que Pedro Leopoldo integra à microrregião de
Belo Horizonte.

A região de planejamento central
A região de planejamento central é composta por 152 municípios agregados em 13
importantes microrregiões. É a mais importante do Estado em termos políticoadministrativos, econômicos e populacionais. Seus setores industrial e de serviços são
os mais expressivos e sua atividade agropecuária, a quarta maior de Minas Gerais.
Concentra grande parcela da população estadual, gerando a maior densidade
demográfica.
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Sua estrutura produtiva em termos do PIB regional se dispõe da seguinte forma: a
indústria abrange 44,9%, os serviços 53,2% e a agropecuária 1,9% (FJP/MG, 2000).
Tem-se um setor industrial bastante diversificado, uma agropecuária mais voltada para
a produção animal e o setor de serviços mais influenciado pelos sub-setores comércio,
administração pública, transporte e outros.

As microrregiões de Belo Horizonte e Sete Lagoas
Nas microrregiões de Belo Horizonte e de Sete Lagoas as atividades predominantes
são, respectivamente, o setor de serviços e o industrial. Na primeira o setor de
serviços representa 57,5% do PIB; na de Sete Lagoas o setor industrial contribui com
52,5% do Produto Interno Bruto (FJP/MG, 2000).
Na microrregião de Belo Horizonte, a alta participação do setor de serviços está
associada à intensidade do comércio e da prestação de serviços. Este setor, na
microrregião de Sete Lagoas, tem como elemento propulsor o sub-setor comércio,
seguido de aluguéis e instituições financeiras.
O setor industrial é bem representativo em ambas as microrregiões. Na de Sete
Lagoas ele é o mais importante, conforme já mencionado. Seu parque industrial é
caracterizado pelos ramos de metalurgia, têxtil, alimentar e minerais não-metálicos. Na
microrregião de Belo Horizonte a indústria participa com 42,1% de seu PIB total. As
indústrias são diversificadas e de grande porte como de calçados, alimentar, minerais
não-metálicos, papel e papelão, plásticos, têxtil, mobiliário, bebidas sabões e velas,
elétrica-eletrônica. Destacam-se as indústrias de materiais de transporte, metalurgia,
extração mineral (ferro, metais preciosos e ouro) e química.
O setor agropecuário tem uma participação modesta no PIB total destas microrregiões.
É de 6,1% na microrregião de Sete Lagoas e apenas 0,4% na de Belo Horizonte, por
se tratar de uma região altamente urbanizada.

Os municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo
O setor industrial representa, respectivamente, 51,7% e 61,6% do PIB total dos
municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo (FJP/MG, 2000). Em seguida aparece o
setor de serviços que tem uma participação de 45,7% do PIB de Matozinhos, e 30,1%
do PIB de Pedro Leopoldo. Seguindo a tendência regional, o setor agropecuário ocupa
a última posição tanto em Matozinhos, onde participa com 2,6% do PIB, quanto em
Pedro Leopoldo, onde sua participação é de 8,3%. Os números do Produto Interno
Bruto dos municípios são apresentados no quadro 5.32, a seguir.

QUADRO 5.32 - PIB por setor econômico dos municípios de Matozinhos e Pedro
Leopoldo, em valores correntes (R$ 1.000,00) - 2000
Município

Agropecuário

Indústria

Serviços

PIB Total

Matozinhos

3.622

71.577

63.244

138.443

Pedro Leopoldo
38.129
282.459
138.193
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatística e Informações (CEI).
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A taxa de crescimento médio anual do PIB de Matozinhos, registrada no período de
1999/2000 foi de 4,1% e a taxa acumulada no período de 1998/2000, foi de 1,6%.
Esses percentuais, estão abaixo do percentual de crescimento do PIB total na
microrregião de Sete Lagoas, que registrou uma taxa, no período de 1999/2000, de
6,9% (FJP/MG, 2000). Pedro Leopoldo apresentou uma taxa de crescimento do PIB,
entre 1999/2000 de 11,7% sendo que a taxa acumulada entre 1998/2000 foi de 6,2%;
estes números indicam um crescimento superior ao da microrregião de Belo Horizonte
entre 1998/2000, que foi de 1,2% (FJP/MG, 2000).

5.4.2.2.2 - Atividade industrial
O parque industrial de Matozinhos e Pedro Leopoldo é diversificado. Entre as
atividades industriais mais importantes estão aquelas ligadas à extração de minerais
não metálicos, fabricação de produtos alimentícios e bebidas, preparação e fabricação
de artigos de couro, fabricação de produtos químicos, artigos de borracha e plástico,
transformação de minerais não metálicos, metalurgia básica e fabricação de máquinas
e equipamentos (IBGE, 1999). Em Pedro Leopoldo destacam-se as indústrias de
aproveitamento de calcário, como a Camargo Corrêa e Holcim.

A indústria cimenteira e a mineração de calcário - uma breve caracterização
O Brasil ocupa a sexta posição na produção mundial de cimento, ficando atrás da
China (33,49%), Estados Unidos (5,62%), Índia (5,60%), Japão (5,13%) e Coréia do
Sul (3,54%). A região sudeste concentra 54% da produção nacional. O país passou de
12° produtor mundial em 1970 para o 6° produtor mundial em 2000. Dispõe de um
parque industrial de última geração e alto grau de desenvolvimento, comparável aos
principais produtores mundiais (Anuário Mineral Brasileiro, 2001).
Minas Gerais é o primeiro produtor nacional de cimento seguido por São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro. Sua produção foi, no ano de 2000, de 9.001.000 toneladas, o
que correspondeu a 23% da produção nacional de 39.208.213 toneladas.
É importante lembrar que Matozinhos, juntamente com Pedro Leopoldo e Vespasiano
formam o principal pólo cimenteiro do estado de Minas Gerais. A região na qual esses
municípios se encontram é atualmente a maior produtora de calcário de Minas Gerais
e uma das maiores do Brasil.
As características do empreendimento cimenteiro indicam a localização próxima da
fonte de matéria-prima básica, que é o calcário. Deste mineral, dado as características
geológicas da região em questão, registra-se um alto nível de reservas. Das
9.797.686.061 toneladas de reservas estimadas de calcário em Minas Gerais,
625.060.142 estão em Pedro Leopoldo e 1.099.464.550, em Matozinhos (Anuário
Mineral Brasileiro, 1996). Por este motivo, a atividade minerária coloca-se como uma
vocação econômica natural, e tem sido há algumas décadas um dos pilares da
dinâmica da economia regional.
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5.4.2.2.3 - Setor terciário
O desenvolvimento do setor terciário nos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo
está diretamente relacionado ao crescimento da atividade industrial. Este crescimento,
verificado a partir da década de 1940, fomentou as atividades comerciais na região.
Desta forma, o setor terciário das cidades se desenvolveu, paralelamente, para suprir
as demandas da populações locais.
Atualmente a população conta com um comércio local bem variado, tanto em
Matozinhos, quanto em Pedro Leopoldo.

5.4.2.2.4 - Atividade agropecuária
Apesar de sua pequena participação no PIB dos municípios de Matozinhos e Pedro
Leopoldo, a atividade agropecuária é mantida em pequenas e médias propriedades
rurais, onde predomina a criação extensiva de gado, sobretudo o leiteiro. Ainda
merece destaque a produção de grãos, muitas vezes utilizada como insumo na criação
dos rebanhos.
A pauta agrícola dos municípios é composta de laranja, cana-de-açúcar, tomate e
mandioca no caso de Matozinhos; e laranja, cana-de-açúcar, abacaxi e cebola em
Pedro Leopoldo (IBGE, 2000).
Quanto à pecuária tem-se que em Matozinhos predomina o rebanho bovino com cerca
de 15.000 cabeças, seguido pela criação de suínos com 1.700 cabeças e de
galináceos com 1.400 cabeças (IBGE, 1999). Já em Pedro Leopoldo tem destaque a
criação de galináceos com aproximadamente 315.000 cabeças, em segundo aparece
o rebanho de bovinos com 14.000 cabeças, em terceiro fica o rebanho de suínos com
1.100 cabeças.
O número de vacas ordenhadas nos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo é
de, respectivamente, 2.124 e 2.220 e a produção de leite atingiu em 2001,
respectivamente, 6.423 e 7.273 mil litros (IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2001).
A produtividade ficou em torno de 8,28 litros cabeça/dia em Matozinhos e 8,97 em
Pedro Leopoldo. Essas médias são superiores às das microrregiões de Sete Lagoas e
Belo Horizonte que possuem produtividade de 5,68 e 5,10 litros cabeça/dia,
respectivamente. A produtividade também é superior à do Estado de Minas Gerais
cujo o rendimento encontra-se na casa de 3,66 litros cabeça/dia.

Contas públicas
A arrecadação total do município de Matozinhos no ano de 2001 foi da ordem de
R$15.720.952,56, sendo que 37,7% corresponderam à arrecadação do ICMS, 23,4%
ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), apenas 0,53% referiram-se a CFEM
(royalties) e 38,2% representaram outras receitas. As receitas consolidadas do ano de
2001 do município de Matozinhos são apresentadas no quadro 5.33 a seguir.

165

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

QUADRO 5.33 - Principais componentes das receitas do município de
Matozinhos - 2001
Receita

Valor (R$)

Receita tributária/ Impostos e Taxas

1367.589,13

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

3.684.149,30

ICMS

5.935.159,66

CEFEM (Royalties)

84.535,09

Outros

4.649.519,38

Receitas totais
Fonte: Prefeitura Municipal de Matozinhos - 2003.

15.720.952,56

A principal fonte isolada de arrecadação do município de Matozinhos é, portanto, o
ICMS. O Fundo de Participação dos Municípios - FPM, também representa boa
parcela da renda municipal. Outras receitas, como as transferências diversas da União
e do Estado, contribuem com a maior parte da arrecadação. O montante gerado pela
CFEM (royalties) é inexpressivo.
De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado (TCM), em Pedro Leopoldo as
receitas totais, no exercício de 2001, atingiram o montante de R$ 33.934.400,00, deste
total, as receitas correntes, transferências do Estado e da União, corresponderam a
78,7%, incluindo ICMS, FPM, CFEM, entre outros. Os tributos, impostos e taxas,
representaram cerca de 9,5% da arrecadação.
Tem-se que o principal componente da receita de Pedro Leopoldo está representado
pelo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, o que mostra a
forte participação dos setores industriais e de serviços na economia deste município.

5.4.2.3 - Infra-estrutura
Educação
No ano de 2000 o número de matrículas nos ensinos fundamental e médio em
Matozinhos totalizou 8.409 alunos (IBGE, 2000). O município dispunha de 19
estabelecimentos de ensino fundamental e 04 de ensino médio. A taxa de
alfabetização correspondia a 92,4% da população com 10 anos ou mais de idade.
Matozinhos não dispõe de estabelecimentos de ensino superior. Os cursos
profissionalizantes ofertados são os de técnico em química e inspetor de segurança do
trabalho (Secretaria Estadual de Educação e MEC, 2000).
De acordo com dados do IBGE, no ano de 2000 foram realizadas no município de
Pedro Leopoldo 13.863 matrículas, entre os ensinos fundamental e médio. A taxa de
alfabetização chegou a 93% da população com 10 anos ou mais de idade. O município
conta com 23 estabelecimentos de ensino fundamental e 06 de ensino médio.
Há no município os cursos profissionalizantes de técnico em agropecuária,
processamento de dados e química. Em relação ao ensino superior, existem cursos de
administração, ciências, estudos sociais e letras (Secretaria Estadual de Educação e
MEC, 2001).
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Saúde
Matozinhos possui um hospital com 72 leitos; existem também 25 unidades
ambulatoriais distribuídas pelo município (SUS, 2001).
Em Pedro Leopoldo existem dois hospitais, totalizando 151 leitos. O município ainda
conta com 28 unidades de atendimento ambulatorial (SUS, 2001).

Transportes
As rodovias MG-424 e MG-433 são as principais ligações rodoviárias do município de
Matozinhos. A cidade fica a 46 Km de Belo Horizonte. Além do transporte rodoviário
Matozinhos conta ainda com um ramal ferroviário.
Os dois principais acessos rodoviários ao município de Pedro Leopoldo são a MG-424
e a BR-040. A cidade dista 38 Km de Belo Horizonte. Há ainda a ligação ferroviária
com os principais centros do país.

Comunicação
Os serviços de telefonia fixa nos municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo ficam a
cargo da TELEMAR. A empresa disponibiliza aos moradores dessas cidades terminais
residenciais e públicos.
Quanto à imprensa, Matozinhos conta com um jornal de circulação local; Pedro
Leopoldo possui três jornais locais. Nenhum dos dois municípios possuem rádios
(INDI, 2003).

5.4.2.4 - Aspectos sócioambientais
Dadas as suas características naturais, os municípios de Matozinhos e Pedro
Leopoldo encontram-se inseridos na Área de Proteção Ambiental Carste Lagoa Santa.
Esta foi criada através do Decreto Federal no 98.881 de 25 de janeiro de 1990,
abrangendo ainda áreas dos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano
Matozinhos, Prudente de Morais, Confins e Funilândia, no Estado de Minas Gerais. O
objetivo desta unidade de conservação é garantir a conservação da paisagem,
proteger e preservar as cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueopaleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna silvestre, que são de fundamental
importância para o ecossistema da região.
A proximidade da região em relação a Belo Horizonte torna essa importante paisagem
cárstica extremamente vulnerável à degradação. Considerada como uma das mais
ricas áreas de ocorrência de sítios arqueólogos e paleontólogos do Brasil, berço da
arqueologia brasileira, desde as pesquisas de Peter Lund no século XIX; esses
municípios, assim como outros da região, têm sido alvo de diversas pesquisas
arqueológicas e paleontológicas, graças aos sítios pré-históricos.
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Dada a importância da APA Carste, surge a necessidade de um convívio harmônico
entre os usos voltados à cultura, lazer e pesquisa, com aqueles relacionados às
atividades mineradoras, industriais e agropecuárias. Para tal, é necessário que haja
um planejamento integrado, baseado no conhecimento da dinâmica e evolução da
paisagem cárstica. Com a criação do zoneamento da APA Carste de Lagoa Santa foi
dado um importante passo para a consolidação das ações de conservação dos
ecossistemas da região. Contudo, para a efetivação destas ações ainda é preciso a
nomeação do conselho gestor da APA.
Apesar disso, verifica-se um grande interesse em relação à preservação da área em
questão. Neste sentido a importância da sociedade civil é grande. A região tem
merecido atenção de organismos não governamentais voltados para a defesa desse
patrimônio natural, de relevância mundial.
Na região, há diversos grupos espeleológicos que desenvolvem atividades, tais como:
"Por Poções", Bambuí e GRUPEPACC (Grupo de Pesquisas Espeleológicas e
Proteção Ambiental Capitão Caverna). Esses grupos vêm atuando na busca da
conscientização da população e divulgação dos trabalhos desenvolvidos, além de
denúncias a danos provocados ao patrimônio do Carste.

O Poder Público
O Poder Público de ambos os municípios encontra-se estruturado, possuindo
autarquias próprias para atuar na questão ambiental.
Está disposto na Lei Orgânica do Município de Matozinhos de 12 de agosto de 1994,
sob o Título IV que trata da Ordem Econômica e Social, um capítulo voltado para a
política do meio ambiente. Segundo este o município está incumbido, dentre outras
atribuições, de promover a educação ambiental, sob todas as formas, e em todos os
níveis de ensino, disseminando as informações necessárias à conscientização pública
no sentido de se buscar uma consciência ecológica compatível com a preservação
ambiental. Há portanto uma preocupação com as questões ambientais.
Todavia, esta preocupação é mais antiga já que em setembro de 1984, sob a Lei
Municipal no 946, foi criado o CODEMA de Matozinhos. Existe ainda a Secretaria de
Meio Ambiente e Turismo que tem desenvolvido diversos trabalhos no âmbito da
preservação ambiental. Entre eles destaca-se a implantação do aterro sanitário da
cidade, obra em fase de projeto, em parceria com a FEAM. O CODEMA por sua vez
atua em projetos de educação ambiental, coleta seletiva e fiscalização.
Pedro Leopoldo dispõe do COMAM, Conselho Municipal de Meio Ambiente, recém
criado pela Lei N° 2694 de 28/02/2003. Este conselho substitui o antigo CODEMA,
criado em 1991, e atualmente encontra-se em processo de constituição. Ele será
composto por 10 membros representantes dos diversos segmentos da sociedade
local. Entre seus principais objetivos estarão: a fiscalização de atividades que
interferem no meio ambiente, autorização de corte ou poda de árvores em zona
urbana, atendimento a reclamações de sons em bares noturnos, poluição do ar e lixo.
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As organizações atuantes
A fim de se identificar as organizações que atuam nas questões ambientais, nos
municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo, foram realizados contatos com as
secretarias municipais de meio ambiente. A partir daí foram contatados seus
representantes. A eles foram indagados, entre outros pontos, quais são os principais
objetivos da organização, sua ação, sua percepção em relação ao meio ambiente de
seu município, a relação com as mineradoras que atuam na região, etc.
Os municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo possuem várias organizações e
associações voltadas para as questões ambientais e sociais.
Quanto às organizações não governamentais (ONG’s) e associações existentes em
Matozinhos, que tratam da questão ambiental tem-se: a ADAMA - Associação de
Desenvolvimento Ambiental de Matozinhos; a BENVIVER; e a ADAO - Associação
para o Desenvolvimento de Artes e Ofícios. Esta última atua no distrito de Mocambeiro
e objetiva assegurar a qualidade de vida da população e a preservação do meio
ambiente. Entre as atividades desenvolvidas na associação estão: concursos literários,
aulas de artes plásticas e a realização de palestras enfocando o tema ambiental. A
ADAO também dá apoio à comunidade, possuindo uma ambulância para transportar
os enfermos até o hospital mais próximo em caso de emergência.
Os principais problemas enfrentados pelo município de Matozinhos em relação ao
meio ambiente são, de acordo com as associações ouvidas, desmatamento,
queimadas, disposição inadequada do lixo e uso excessivo de agrotóxicos. No caso da
ADAO, surge também a preocupação em relação à contaminação do lençol freático,
preocupação esta ocasionada pela existência do cemitério no povoado de
Mocambeiro.
Em Pedro Leopoldo, as Organizações Não Governamentais - ONG’s, que atuam nas
questões ambientais são: a AMDA - Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente;
a AMEAP - Associação de Multiplicadores de Educação Ambiental de Pedro Leopoldo;
e a AGIR. Além dessas organizações, no distrito de Fidalgo, existe a Associação de
Moradores, cujo foco são os problemas da comunidade local, tanto os sociais quanto
os ambientais. A associação tem atuado na conservação do patrimônio histórico e
preservação do meio ambiente, atualmente está sendo restaurada a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário. Também há uma mobilização da população da região no sentido
de viabilizar a implantação do “Parque Estadual do Sumidouro”, que seria uma
importante área de preservação dentro do domínio do Carste de Lagoa Santa.
Também atua nos municípios em foco o Comitê Pró-Recuperação do Ribeirão da
Mata/ Bacia do Rio das Velhas. Integrante do Projeto Manuelzão, desenvolvido pela
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, através
dele são realizadas diversas ações como a do “Internato Rural”, onde estagiários de
medicina atendem à comunidade.
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Em relação à atividade de exploração mineral, especificamente, principalmente no que
se refere às indústrias cimenteiras, a maioria dos representantes das associações e
organizações atuantes em ambos os municípios em estudo, consideram que nem
sempre são as que trazem maior preocupação quanto à qualidade do meio ambiente
local. Alguns entrevistados colocaram como problemas de maior magnitude a
disposição inadequada de lixo, o assoreamento e poluição dos curso d’água, entre
outras questões. Para eles, muitas vezes as pequenas empresas regionalmente
representadas por atividades de garimpo de areia, ardósia, que vivem da exploração
mineral, trazem mais incômodos do que as grandes mineradoras, uma vez que estas
possuem todo um sistema de controle ambiental e ficam sujeitas a uma maior
fiscalização por parte dos órgãos competentes.
Contudo, pode-se identificar que as associações sentem a necessidade de ampliação
dos canais de comunicação entre a sociedade e as mineradoras que atuam na região.
Desta forma, acreditam que poderá haver um maior entrosamento, facilitando a
convivência entre as empresas e as comunidades locais. Muitas vezes as
reivindicações das populações vizinhas não são atendidas pelas empresas do setor.

5.4.2.5 - Uso e ocupação do solo
A área de estudo está situada em zona rural de Matozinhos ocupando partes das
fazendas Santo Antônio do Caetano e fazenda Santo Antônio, situadas a nordeste do
povoado de Mocambeiro. A área de estudo, porém, extrapola os limites administrativos
deste município, abrangendo uma pequena parte do município de Pedro Leopoldo,
nas proximidades do povoado de Fidalgo, situado a sudeste da área de estudo
(desenho 7, anexo 5).
As fazendas Santo Antônio do Caetano e Santo Antônio são providas de uma boa
infra-estrutura, contando com benfeitorias, entre elas: sedes, casas de caseiros,
depósitos de materiais, currais, paióis, silos e galinheiros. Nas atividades rurais
praticadas há o emprego de maquinário. Verifica-se a existência de eletrificação rural e
terminais telefônicos.
Na fazenda Santo Antônio do Caetano o uso antrópico se baseia na criação de gado
leiteiro, cuja produção é comercializada com a Cooperativa Rural de Pedro Leopoldo.
Esporadicamente é vendida carne bovina sendo esta distribuída para diversos
frigoríficos da região. As culturas existentes são as de milho e capineira que suprem a
demanda do rebanho da propriedade, ocupando cerca de 5% das terras. A área de
pastagem, melhorada, ocupa aproximadamente 70%. As instalações e acessos
cobrem o restante da gleba.
Quanto ao uso antrópico na fazenda Santo Antônio as principais atividades são a
pecuária de gado leiteiro da raça Girolando e os cultivos de milho e soja. O leite é
vendido para a fábrica da Itambé no município de Sete Lagoas. A produção de milho e
soja visa, sobretudo, a manutenção do rebanho; verifica-se uma produção excedente
de milho que é comercializada na região. A lavoura ocupa cerca de 300 ha, um terço
da propriedade; o restante é constituído principalmente por pastagem melhorada, em
sua maior parte.
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Nessas fazendas existem algumas lagoas temporárias cujos níveis variam em função
da dinâmica hidrogeológica da área, onde predominam as drenagens subterrâneas,
típicas do ambiente cárstico que caracteriza a região. Quando essas lagoas atingem
seus níveis mais elevados, elas inundam áreas de pastagem, sendo utilizadas para a
dessedentação de animais e eventualmente, para a criação de peixes com o objetivo
de se realizar a pesca recreativa.
A área de entorno das propriedades diretamente afetadas, fazendas Santo Antônio do
Caetano e Santo Antônio, predominantemente, apresenta as mesmas características.
Em sua maioria são fazendas destinadas à criação de gado e cultivo de milho.
Situado a sudoeste da AID, porém, tem-se uma propriedade rural cuja atividade
principal desenvolvida é a criação de cavalos de raça. Trata-se do Haras Saara,
possuindo instalações amplas e totalmente direcionadas para tal atividade. Nos fundos
do terreno há uma grande área de pastagem e plantio de feno.
Nas fazendas do Mocambo e Toca Caixa, localizadas a noroeste da área, a principal
atividade é o cultivo de milho seguido pelas áreas de pastagem. A fazenda
Experiência, situada na porção norte, tem sua produção voltada para o plantio de
milho. Na fazenda Vargem Comprida, norte-nordeste da área, predominam as áreas
de pastagem.
A porção leste-sudeste da área de entorno encontra-se subdividida em diversas
propriedades rurais, cujo uso predominante é o de pastagem. Ainda nesta faixa podese observar o cultivo de milho e capineiras. Junto ao distrito de Fidalgo existem
pequenas pedreiras destinadas à exploração de cálcio-filito, sendo que uma delas
encontra-se abandonada.
O distrito de Fidalgo, no extremo sudeste da área, já bem distante da área diretamente
afetada, caracteriza-se como um povoado rural, de ocupação antiga. Verifica-se a
presença de um pequeno comércio local. Há ainda uma unidade de saúde, igreja e
escola. A atividade econômica principal exercida no povoado é a extração de pedras
do tipo cálcio-filito em pequenas empresas, conforme citado.
O distrito de Mocambeiro, situado a sudoeste da área de entorno, possui uma
população de aproximadamente 2.500 habitantes. Deste total, a maioria encontra-se
na área urbana. Parte dos trabalhadores residentes ali são empregados nas fazendas
da região. Outra parcela da população do distrito depende da agricultura de
subsistência.
Mocambeiro possui posto de saúde, escola e um pequeno comércio local. Este fica
concentrado na rua principal do povoado.
A região onde está situado o distrito de Mocambeiro é considerada de relevância dada
a presença de sítios arqueológicos e espeleológicos.

5.4.2.6 - Uso da água
A área diretamente afetada e seu entorno possuem uma diversidade de atividades
antrópicas, conforme citado anteriormente. Cada uma destas, exige quantidades
diferentes de água, assim como padrões de potabilidade diferenciados. Desta forma,
tem-se que as fontes são distintas para cada tipo de utilização.
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No caso da fazenda Santo Antônio do Caetano são utilizados poços para a
dessedentação dos animais e abastecimento doméstico. As fazendas Santo Antônio,
Mocambo e Toca Caixa captam água do córrego Mocambo para suprir suas
demandas. As outras propriedades rurais vizinhas dependem da perfuração de poços
dada a inexistência de cursos d’água superficiais na maior parte da porção norte-leste
da AID. Não é comum o uso de irrigação na área, somente na fazenda Toca Caixa que
possui um pivô central numa área de 10 ha, existe o uso desta técnica.
Os povoados de Mocambeiro e Fidalgo, por sua vez, contam com o abastecimento da
COPASA. Para atender estes distritos a empresa faz uso de poços artesianos. Nestes
núcleos não existe rede de esgoto, sendo os dejetos lançados em fossas.
De acordo com levantamento realizado junto ao IGAM, foram identificados quinze
pontos de captação de água, superficiais e subterrâneos, outorgados pelo órgão nos
municípios de Matozinhos e Pedro Leopoldo. Através das coordenadas geográficas
verificou-se que somente dois destes pontos outorgados encontram-se localizados nas
proximidades da área de estudo, mais precisamente na fazenda Toca Caixa a
noroeste da área. O desenho 7, anexo 5 mostra a localização destes pontos.
Quando as lagoas intermitentes localizadas na área em estudo enchem, elas são
aproveitadas para a dessedentação de animais e criação de peixes. Estes são
inseridos no hábitat e na maioria das vezes tratam-se de espécies exóticas que são
pescadas pelos moradores locais (ver item 5.3.3.4).

5.4.3 - Elementos do Patrimônio Arqueológico e Cultural
A seguir são apresentados os estudos arqueológicos realizados na área de estudo, na
qual pretende-se criar duas unidades de conservação.
O escopo deste trabalho foi organizado a partir de um roteiro básico, necessário para
a elaboração de levantamento e diagnóstico arqueológico pré-colonial e histórico em
EIA\RIMA. Propõe-se identificar, descrever, diagnosticar o potencial arqueológico das
áreas focalizadas e os fatores que contribuem para seus estados de conservação. A
partir daí buscou-se caracterizar os impactos, propondo medidas mitigadoras e
diretrizes, subsidiando assim, os estudos posteriores.

5.4.3.1 - Contexto arqueológico
Minas Gerais é conhecida por apresentar um alto potencial arqueológico pré-colonial,
e por isto vem despertando desde fins do século XIX o interesse de vários
pesquisadores e naturalistas. Uma das regiões mais famosas no estado sob esta
perspectiva é a abrangida pela Área de Proteção Ambiental-APA Carste Lagoa Santa,
composta por vários municípios, dentre eles, Matozinhos e Pedro Leopoldo.
O mais antigo pesquisador desta, foi Peter W. Lund, naturalista dinamarquês que
localizou em várias cavernas, fósseis humanos e animais milenares, em uma época
em que ainda estava sendo elaborada a teoria evolucionista no primeiro mundo.
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A partir da década de vinte do século XX, outros naturalistas estrangeiros e brasileiros
iniciam trabalhos de escavação nesta região, como o austríaco Padberg-Drenkpohl, H.
Walter, Cathoud, W. Hurt, Bastos D’ávila, Aníbal Matos e Josafá Pena, muitos deles
visitam e pesquisam a Lapa da Cerca Grande.
W. Hurt, ao escavar e pesquisar este sítio data em dez mil anos os sepultamentos
humanos encontrados. No entanto, somente a partir da década de setenta com a
vinda da Missão Francesa coordenada por A. Laming-Emperaire, e posteriormente por
seu assistente André Prous, é que alguns dados são de fato constatados, pois se
realizam pesquisas sistemáticas, já com bases metodológicas e teóricas vislumbrando
a reconstrução parcial da pré-história da região de Lagoa Santa.
Atualmente, com o desenvolvimento das técnicas de datação e avanços na área da
bioantropologia, foi possível datar de 11.550 BP, um crânio humano encontrado em
um dos níveis estratigráficos em um dos sítios desta região (Lapa Vermelha). Este
crânio foi batizado e conhecido internacionalmente com o nome de Luzia. Por meio da
análise de DNA mitocondrial e da morfologia óssea, pesquisadores da USP e UFMG
com apoio internacional, constataram que este crânio- mais longo, de olhos
arredondados, nariz largo, maçãs do rosto e queixo proeminentes- não apresentava
característica típica dos povos americanos, como se pensava, mas se assemelhava
aos arborígenes da Oceania, ou melhor, apresentava caracteres negróides.
Diante destas informações básicas, fica nítida a importância desta região no cenário
pré-histórico mundial e a sua preservação e estabelecimento de programas de
conservação e valorização patrimonial.

5.4.3.2 - Aspectos legais patrimoniais
Todo sítio arqueológico é considerado Bem da União, não podendo, portanto ser
destruído ou depredado. Esta garantia foi prevista na Constituição Federal de 1988 em
seu Capítulo II: Da União, que definiu por meio do artigo 23, inciso III, que é de
competência comum da União, Estados e Municípios a proteção dos “documentos, as
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;”
Contudo, o principal dispositivo acerca deste tipo de patrimônio cultural é a Lei N. 3924
de 26\07\61, que dispõe sobre monumentos arqueológicos pré-históricos e históricos
assegurando a sua preservação:
Conforme o artigo 3:
“São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a
destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou préhistóricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras
ou sarnambis e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas
alíneas b e d do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados,
respeitadas as concessões anteriores e não caducas.”
Esta lei, em seu artigo 5, impõe pena aos infratores em caso de deteriorização desse
acervo arqueológico:

173

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

“qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que
se refere o art. 2 desta lei, será considerado crime contra o patrimônio
Nacional e, como tal, punível de acordo com as leis penais.”
A Portaria SPHAN nº 07/12/88, atual IPHAN, estipula critérios para a regulamentação
da pesquisa arqueológica no Brasil. Por sua vez, a Portaria 230 de dezembro de 2002,
estabelece distintas fases de pesquisa arqueológicas que deverão ocorrer em
consonância com as fases de licenciamento ambiental. Para a obtenção da Licença
Prévia - LP a fase arqueológica tem a sua correspondente no Diagnóstico
Arqueológico, enquanto na fase de Licença de Instalação - LI, tem na arqueologia a
fase de Prospecção, e por fim para a obtenção de Licença de Operação, tem a fase de
Resgate Arqueológico. Ressalva-se que as etapas acima são correlacionadas e
seqüenciais. Esta mesma Portaria, também prevê a realização de Programas de
Educação Patrimonial e criação de núcleos museológicos, onde deverá permanecer o
material oriundo de projetos de Salvamento Arqueológico.
Do ponto de vista legal, todos os sítios arqueológicos, independente do estado de
conservação de cada um, têm a mesma importância histórica e cultural. Qualquer
valoração atribuída, portanto, não tem validade sob esta perspectiva. Contudo, faz-se
a utilização de alguns critérios de avaliação no sentido da operacionalização dos
Estudos Ambientais\Patrimônio Arqueológico.
No estado de Minas Gerais, há a lei, de n. 11.726, sancionada em 1994, que dispõe
sobre a sua política cultural. No capítulo I, seção II, especifica a importância da
preservação do patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico.
Segundo o artigo 15,
“a exploração econômica de qualquer natureza bem como a realização de
obra de infra-estrutura e a construção em área identificada como de interesse
arqueológico(...) dependem da realização de estudo prévio de impacto
cultural e da aprovação de respectivo relatório de impacto cultural observado
no disposto nos &1,2,3 do art. 10.”
Aborda questões relacionadas à divulgação e educação ambiental:
“Art. 24- O estado promoverá ações educativas junto às instituições públicas
e privadas e à comunidade em geral, especialmente nas regiões em que
localizem conjuntos arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos
conhecidos, com vistas a divulgar, valorizar e orientar a preservação do
respectivo patrimônio”.
Existem ainda, documentos normativos, dentre eles, a Carta para a Proteção e a
Gestão do Patrimônio Arqueológico ICOMOS 1990, com sugestões para uma política
cultural de conservação integrada com o público em geral, inclusive em defesa do
patrimônio de uma população autóctone.
A nova lei do Meio Ambiente, N. 9.605 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, no seu capítulo III, seção IV artigos 62, 63, 64 e 65, especificam as sanções
no caso de destruição, conspurgação, pichação de bens culturais. O artigo 65 também
especifica no caso de bem de interesse arqueológico:
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“ Art. 65- Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento
urbano:
Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único: Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses
a uma ano de detenção, e multa.”
Em todo o Brasil, já foram identificadas várias formas de depredações em sítios
arqueológicos, que causam a destruição total, parcial ou deteriorização em vários
níveis nos ambientes arqueológicos, comprometendo a sua integridade ou a sua
composição visual. Certamente, em todos estes casos a legislação em vigor foi
transgredida.
A maioria dos sítios arqueológicos encontram-se na maioria das vezes em locais de
difícil acesso, em áreas rurais, sendo que qualquer denúncia de destruição e mesmo
uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos patrimoniais e ambientais nunca
serão o suficiente para atingir de forma satisfatória a demanda. Somente em Minas
Gerais, há registrados e inventariados mil sítios arqueológicos pré-coloniais, além dos
sítios de interesse histórico. Há possivelmente mais uns milhares de sítios a serem
identificados, mas que por si só, já são considerados bens da união.
O revolvimento de solo visando plantio é outra ação que vem periodicamente
alterando sítios arqueológicos a céu aberto, mutilando-os. No caso de abrigos
rochosos, a realização de fogueiras por parte de trabalhadores rurais nas partes
abrigadas realizam a destruição de pinturas rupestres, eventualmente existentes no
local. Um outro tipo de depredação muito recorrente nesta região é a incidência de
grafitos nos suportes rochosos.

5.4.3.3 - Objetivos
- Identificar sítios arqueológicos prioritariamente no interior do perímetro da área de
estudo em questão;
- Localizar de maneira precisa os sítios nos documentos cartográficos existentes
sobre a área;
- Descrever, ainda que sumariamente, todos os sítios arqueológicos identificados;
- Diagnosticar o potencial arqueológico da região onde se insere a área de estudo;
- Descrever os fatores que vêm influenciando o estado de conservação dos sítios
identificados;
- Avaliar o significado dos sítios arqueológicos para o conhecimento da história local;
- Propor diretrizes para os estudos subseqüentes.

5.4.3.4 - Procedimentos metodológicos
Fontes bibliográficas e cadastro dos sítios arqueológicos
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Visando levantar o número e caracterizações dos sítios arqueológicos já identificados
no distrito de Mocambeiro, município de Matozinhos, foi consultado o cadastro de
sítios arqueológicos do Setor de Arqueologia do MHN\UFMG, único centro de
pesquisa arqueológica do estado, como também o Sistema de Gerenciamento de
Patrimônio Arqueológico do IPHAN. Os sítios Cerca Grande, Vargem Formosa,
Caetano e Caianga já se encontravam levantados, sendo bastante conhecidos, sendo
que algumas localidades componentes destes já foram parcialmente pesquisadas por
instituições estrangeiras e nacionais.
Também foi consultada a bibliografia existente sobre o acervo arqueológico desta
região. Destacam-se as seguintes obras: HURT, Wesley R. & BLASI, Oldemar. O
Projeto Arqueológico "Lagoa Santa"- 1970,WALTER, H. V.; A Pré-História da Região
de Lagoa Santa, 1955 e WALTER, H. V. Arqueologia da Região de Lagoa Santa
(Minas Gerais), 1958- fundamentais para a compreensão do contexto arqueológico da
mesma.

Levantamento oportunístico
Visando complementar as informações bibliográficas consultadas, buscou-se em
campo conversar com pessoas mais velhas ou antigos moradores sobre a história
local, visando coletar detalhes que pudessem indicar novas evidências arqueológicas
pré-históricas e históricas.

Levantamento sistemático
Consistiu em vistoriar dentro do perímetro da área de estudo os afloramentos calcários
e áreas a céu aberto em especial as localidades com topografia ideal para
assentamentos humanos no passado.
O período de vistoria coincidiu com a fase de preparo dos terrenos para cultivo, o que
facilitou a vistoria da equipe nas áreas a céu aberto. Desta maneira, dispensou-se
algumas raspagens teste, realizando-se caminhamentos nos terrenos revolvidos à
procura de indícios arqueológicos.
Procurou-se detectar, desta forma, na superfície e sub-superfície do solo (revolvidas
nos vários terrenos que compõem as áreas), indícios de ocupação humana, como
oficinas de lascamento, estruturas de acampamento, casas subterrâneas, artefatos
líticos e cerâmicos, dentre outros testemunhos pré-históricos, como também,
testemunhos históricos.
Foram também observados, quando existentes nos locais a serem vistoriados, cortes
de estradas, valas, perfurações, no intuito de visualizar possíveis sítios subsuperficiais ou mesmo a espessura de sedimentos.
As raspagens testes, quando realizadas, ocorrem em locais que não apresentam
nenhum tipo de indício superficial, pois o único intuito, é o de averiguar a possível
existência de vestígios encobertos. Obviamente, este método é amostral,
demonstrando horizontes controlados de probabilidade. Em se tratando de qualquer
método preditivo, as informações sobre o potencial arqueológico na sub-superfície são
parciais.
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5.4.3.5 - Diagnóstico arqueológico
O diagnóstico que segue foi estruturado em quatro partes:
- Sítios dentro do perímetro da área de estudo
- Sítios no entorno próximo à área de estudo, dentro das propriedades rurais Santo
Antônio e Santo Antônio do Caetano;
- Os grafismos rupestres;
- O estado de conservação dos sítios no cenário atual.
Para ambas as partes distinguiu-se entre os sítios já conhecidos anteriormente, os
descobertos recentemente durante os trabalhos de campo realizados para o
levantamento, ora proposto,e os grafismos rupestres.
Com relação a possíveis sítios históricos, foram detectadas em dois abrigos
fragmentos de cerâmica neo-brasileira, o que indica a passagem e ou visita de
algumas pessoas nestes ambientes no fim do século XIX ou início do século XX. Pode
ser que estes fragmentos sejam contemporâneos das visitas de Peter Lund ou outros
naturalistas a estas localidades.
Neste trabalho também foram identificados dois sítios arqueológicos pré-coloniais, em
um deles, inclusive, há grafismos rupestres. Desta maneira, todos os novos sítios
arqueológicos identificados neste trabalho, encontram-se em abrigo sob rocha, dentro
do perímetro da área de estudo. Há também o registro de um sítio arqueológico précolonial a céu aberto no entorno próximo da mesma. Além destes, há os anteriormente
conhecidos que também se situam no interior da área de estudo como Cerca Grande,
Caianga, Vargem Formosa e Caetano (desenho 5, anexo 5).

5.4.3.5.1 - Dentro do perímetro da área de estudo
Os sítios arqueológicos anteriormente conhecidos
A) Lapa de Cerca Grande - SGPA 10490-10496
Importante sítio arqueológico tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio
Histórico-IPHAN em 1962 (Processo n. 491-T). O primeiro registro de pesquisa em
Cerca Grande foi realizado por Peter Wilhelm Lund, quando em 1837 descreveu a
paisagem, os desenhos rupestres, a fauna e flora local. (Valle & al, 1970).
Algumas décadas depois, integrantes da Academia de Ciências de Minas Gerais
(Aníbal Matos, Arnaldo Cathoud, Josaphat Pena e H. V. Walter) realizaram pesquisas
e escavações neste sítio. Já na década de cinqüenta, Wesley Hurt, juntamente com
Oldemar Blasi, do Museu Paraense, Luis de Castro Faria e Carlos de Paula Couto, do
Museu Nacional/RJ, através do Projeto Arqueológico Americano, realizam escavações
arqueológicas em alguns abrigos de todo o Maciço de Cerca Grande, incluindo
Caianga. Nestes ambientes foram encontrados alguns sepultamentos humanos,
indústria lítica, utensílios cerâmicos, em estratigrafia arqueológica. O resultado das
datações radiocarbônicas, na época, foi de 9720 + ou - 128 para os níveis
arqueológicos mais antigos.
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A Missão Arqueológica Francesa iniciou pesquisas e exploração em vários sítios
arqueológicos da região de Lagoa Santa na década de setenta, quando realizou a
reprodução em microfichas das pinturas rupestres da Lapa de Cerca Grande
(ANTONIOZ, S & COLOMBEL, P., 1975).
As pinturas rupestres se encontram espalhadas por vários compartimentos de Cerca
Grande, tanto nas partes baixas, quanto nas partes altas. Boa parte das pinturas se
encontra sob pichações de visitantes mal informados sobre a grande importância
deste conjunto arqueológico.

B) Vargem Formosa e Caianga - SGPA: 10515
Compõem o conjunto Cerca Grande. No caso de Vargem Formosa, trata-se de um
sítio arqueológico em abrigo sob rocha, bastante conhecido há várias décadas pelos
arqueólogos, que reúne grande beleza paisagística e conjuntos importantes de
figurações rupestres distribuídos em vários de seus patamares e nichos, situados
acima da linha d'água da dolina.
Alguns dos conjuntos rupestres se encontram muito bem conservados, a maioria ainda
não publicados e nem documentados, necessitando de um programa de
documentação do acervo pictural. Possuindo patamares de difícil acesso, há poucas
pichações.
Caianga é um sítio arqueológico sem evidências de figurações rupestres. No entanto,
em seu piso já foram retirados sepultamentos humanos, demonstrando ser este local
de grande importância para o contexto arqueológico local e regional.

C) Lapa do Caetano - SGPA: 10004
Sítio arqueológico em abrigo sob rocha, também implantado em uma dolina, também
muito conhecido pelos arqueólogos. A grande maioria das pinturas rupestres se
encontram em um patamar acima da linha da água, mas há alguns vestígios em outros
compartimentos deste afloramento.
Este sítio apresenta figurações rupestres de grande importância estilística, sendo que
um tipo de grafismo chama muita atenção dos especialistas; trata-se de uma
representação de um machado semilunar, rara na região. A reprodução desta figura já
foi apresentada em várias exposições, inclusive internacionais.

Sítios Arqueológicos Identificados neste trabalho
Apesar desta localidade ter sido pesquisada em vários momentos e por várias equipes
diferentes, como foi apontado, ainda foi possível identificar novos testemunhos da
passagem de grupo(s) pré-coloniais nestas paragens. Foram, desta forma,
identificados neste diagnóstico arqueológico dois sítios arqueológicos pré-coloniais e
dois de interesse histórico.

D) Serrinha - Coord. UTM: 0605560-7841976
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Abrigo sob rocha com 15 metros de abertura e em alguns locais, 8 metros de
profundidade, com exposição para o norte. A vegetação circundante é composta por
árvores de pequeno porte e pasto, permitindo que o sol em algumas horas do dia
atinja o abrigo. As gravuras, por se encontrarem no bloco inclinado com a face voltada
para dentro do abrigo, não possuem contato permanente com sol e chuva. Na
oportunidade da vistoria, não foi observado foco de gotejamento ativo que
prejudicasse as mesmas. No entanto a ação do vento e outros agentes naturais,
possivelmente água no período das chuvas, devem estar colaborando para a
continuidade do polimento deste bloco e esmaecimento das suas gravuras, pouco
visíveis. Talvez, por isto, não tenham sido percebidas anteriormente.
Tratam-se de gravuras rupestres com formas de bioantropomorfos, com estilo similar
aos "Ballet", devido à indicação do sexo e cabeça delgada. Este tipo de técnica de
execução, o picoteamento, é mais incomum que as pinturas, o que torna este sítio um
local de interesse especial para os estudiosos da crono-estilística rupestre regional. Na
parede defronte, há sinais de níveis de fuligem, o que indica que este local foi utilizado
em algum momento da pré-história como moradia. Outro indício desta utilização é que
foi identificada em uma área de erosão no interior do sítio um pequeno fragmento
cerâmico simples (figuras 5.72 e 5.73; fotos 36, 62, 63, anexo 1)
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FIGURA 5.72 - Croquis do Sítio arqueológico da Serrinha
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FIGURA 5.73 - Sítio arqueológico da Serrinha - Detalhes dos
grafismos rupestres
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E) Vargem Comprida - Coord. UTM: 0606406-7843102
Abrigo sob rocha com exposição para o noroeste, apresentando 18 metros de abertura
e 8 m de profundidade. No chão da parte abrigada central se encontra um bloco que
apresenta vestígios tênues de quebra-côcos. Na parede lateral W há algumas incisões
ou "afiadores". O sedimento apresenta-se bastante orgânico sugerindo que este
também foi utilizado como moradia temporária por grupo(s) na pré-história (figura 5.74,
foto 64, anexo 1).
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FIGURA 5.74 - Croquis do sítio arqueológico Vargem Comprida
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F) Gruta da Subida - Coord. UTM: 605415-7841480
Caverna que se situa na subida de uma colina suave, contornada por vegetação
composta por árvores de médio porte e arbustiva. Do lado externo há área de plantio.
O primeiro salão, pouco iluminado pelo raios solares, possui alguns fragmentos
cerâmicos na lateral leste do mesmo. No entanto, trata-se de cerâmica histórica devido
às suas características técnicas. Possivelmente, foram utilizadas por naturalista que ali
estiveram à procura de fósseis e ou exploradores de salitre que ali deixaram seus
vestígios de exploração. A equipe de espeleologia também identificou em um conduto
desta mesma caverna alguns fragmentos cerâmicos similares, também históricos
(ponto 10, anexo 2; fotos 35, 37, 38, anexo 1).

G) Abrigo da Curva - Coord. UTM: 0605991-7840765
Abrigo com pouca vegetação em sua parte frontal, em função da atividade agrícola.
Nas laterais e acima do afloramento ainda há vegetação de médio porte. Em um
pequeno nicho na porção sul deste abrigo, foram identificados dois fragmentos
cerâmicos, também históricos. Não foram identificados outros indícios arqueológicos
(ponto 72, anexo 2, foto 65, anexo 1).

5.4.3.5.2 - Entorno próximo da área de estudo
H) Sítio Rezende - Coord. UTM: 603551-7842558
Trata-se de um sítio lito-cerâmico a céu aberto identificado por Luis Beethoven Piló em
vistorias anteriores na região. No local há plantação de milho e o sítio encontra-se
parcialmente destruído devido aos seqüenciados revolvimentos do solo, pelo corte de
estrada de acesso e implantação de edificação, que tem comprometido parte de sua
área. A área total do sítio parece atingir 30.000 m2.

5.4.3.5.3 - Os grafismos rupestres
Os sítios que compõem a área de estudo possuem conjuntos de figurações rupestres
que podem ser considerados uma expressão típica de uma importante unidade
estilística pictural rupestre, que predomina nos abrigos da região central de Minas, em
parte da Serra do Espinhaço, como também em regiões do estado de São Paulo,
Goiás e Bahia. Esta Unidade é denominada Tradição Estilística Planalto.
Caracteriza-se pelo predomínio quantitativo ou, pelo menos, visual, de representações
zoomorfas, entre as quais quadrúpedes, sobretudo cervídeos, que formam a maioria
das representações. Por vezes, estes cervídeos ou outro tipo de quadrúpede, estão
flechados e associados a peixes ou cardumes, a antropomorfos muito
esquematizados, a nuvens de pontos, a traços e bastonetes que também aparecem de
forma isolada ou associados entre si. Geralmente, as figuras não formam cenas
explícitas; a não ser evocações de caça, com animais desproporcionalmente grandes,
pequenos bioantropomorfos de braços dados, conjuntos de animais de tamanhos
diferentes sugerindo famílias, possíveis cenas sexuais, de pesca, dentre outras.
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Em Cerca Grande, verificou-se que existem também algumas representações de aves,
répteis, possivelmente de porco do mato, cutias e onças. Animais como emas e cobras
não foram ainda identificados nesta tradição, contrastando com a presença destes em
outra, a Tradição São Francisco, dominante nos abrigos rochosos do norte mineiro.
As figuras bioantropomorfas ocorrem com menor incidência, sempre de forma bem
esquemática, filiforme ou com os corpos bem arredondados, sem cabeça, na maioria
das vezes, associados a formas de animais. No sítio Serrinha este tipo de figura
apresenta-se picoteada e pode estar associada à influência da Unidade Estilística
Ballet, expressão estética mais recente da pré-história local.
Por sua vez, as figuras geometrizantes podem ser observadas em vários painéis
pintados dos sítios: Cerca Grande, Caetano e Vargem Formosa, mas com uma baixa
variação tipológica: traços e pontos, muitas das vezes alinhados, "pentes", formas
circulares, dentre outros. Quanto à técnica de execução das figuras e cromia, as
figuras apresentam-se em sua maioria pintadas em uma só cor, na maioria das vezes
os pigmentos são diluídos. Os tons avermelhados predominam. Pode ser observado
através das camadas de pátina que há distintos momentos picturais. No entanto, há
um momento pictural mais recente, associado ainda à Tradição Planalto, que pode ser
melhor observado nas paredes do "Rochedo do Índio", onde as representações de
quadrúpedes, mais "toscas" visualmente foram executadas com pigmento preto seco"crayon". Há ainda a representação de um tipo de grafismo geometrizante, que são as
possíveis armas, no caso, um machado semilunar do sítio Caetano.
Além das incisões rasas, quase imperceptíveis identificadas em Cerca Grande, chama
a atenção, as incisões profundas identificadas no sítio Vargem Comprida. Estas,
também conhecidas como afiadores, nesta situação, apresentam um caráter
puramente estético.
A partir de um quadro geral da crono-estilística dos sítios que se situam na área, é
possível perceber a importância dos mesmos e a necessidade de sua preservação,
como também de seus entornos, respeitando os aspectos paisagísticos de fachadas,
laterais e frontais de todos eles.

5.4.3.5.4 - O estado de conservação dos sítios no cenário atual
Faz-se aqui uma caracterização do estado de conservação dos sítios citados neste
estudo, considerando o cenário atual no qual estão contextualizados.
Para cada um dos nove sítios arqueológicos identificados, foram associadas
atividades antrópicas que atualmente exercem variados graus de interferência sobre a
qualidade e condição de conservação destes sítios.
As principais atividades antrópicas, que já se encontram instaladas são:
1. Desmatamento
2. Queimadas pretéritas
3. Assoreamento
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4. Erosão
5. Enchentes temporárias
6. Trilhas e pisoteamento de gado
7. Aceiro, cercas, cortes, picadas, estradas
8. Revolvimento do solo
9. Mecanização do solo
10. Grafitismos
11. Visitação pública
12. Edificações
Outras ocorrências também interferem no estado de conservação de um sítio
arqueológico (no caso específico do Sítio Arqueológico Cerca Grande), mas que
devem ser classificados como sendo de origem natural, como a:
13. Exposição excessiva dos suportes rochosos à luz do sol e chuva; e o
14. Gotejamento de água no suporte rochoso.
O quadro 5.34 a seguir apresenta as atividades antrópicas e naturais atuantes em
cada sítio arqueológico.

QUADRO 5.34 - Identificação das principais atividades antrópicas e naturais,
presentes no cenário atual, atuantes cada sítio
Sítio

Ações Geradoras

Cerca Grande

3,4,5, 6,7,10,12,13

Vargem Formosa

4,5,6

Caianga

5,6

Caetano

6,8,9,10

Serrinha

3,4,6

Vargem Comprida

6,10

Subida

6

Curva

1,6,10

Rezende

2,6, 7,8,9,11

Como pode ser visto pelo quadro anterior, as atividades antrópicas que mais vêm
interferindo sobre as condições de conservação dos sítios localizados na área de
estudo e em seu entorno imediato são os grafitismos e o pisoteamento de gado.
Nos sítios Cerca Grande e Caetano, o índice de grafitismo é maior, havendo uma
grande quantidade de rabiscos sobre as pinturas rupestres e demais suportes dos
abrigos, sobretudo em Cerca Grande, elaborados por meio de incisões, tintas látex,
batons, giz, carvão e sedimento. No Rochedo dos Índios, o principal abrigo
componente deste sítio, é também comum encontrar resíduos deixados pelos
visitantes.
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A exposição excessiva dos suportes com pinturas rupestres vem ocorrendo
principalmente em decorrência da falta de vegetação em seu entorno, em especial na
Lapa de Cerca Grande, nos compartimentos superiores deste sítio (nas Janelas com
pinturas rupestres), no paredão que se encontra abaixo das janelas pintadas, como
também no compartimento conhecido como Rochedo dos Índios. Nestes locais, há
também focos de gotejamento de água, que podem vir a comprometer a integridade
das pinturas rupestres.
Há registros de depredações recentes sobre as pinturas rupestres no abrigo Rochedo
dos Índios, próximos de uma antiga marca de água da dolina no paredão. Neste
mesmo local, também foram observados sinais de acampamento de um morador da
região que ali freqüenta periodicamente, possivelmente à procura de filhotes de
pássaros. Ressalta-se que apesar do controle sobre o pedido de visitação por parte do
IPHAN em acordo com o proprietário da fazenda, os grupos autorizados que lá
freqüentam, às vezes extrapolam da autorização da visita, podendo ocasionar danos
nos sítios, ao se dispersarem por várias localidades dos afloramentos, inclusive em
locais perigosos e de difícil acesso.
Em todos os sítios também foram observados trilhas e pisoteio de gado; as trilhas de
gado ocasionam, em alguns locais, focos de erosão, além de estrumes depositados
sobre os solos arqueológicos.
Os focos de erosão observados nos sítios, na maioria das vezes, decorre da ausência
ou pequena quantidade de cobertura vegetal no entorno dos sítios ou em função de
enchentes temporárias (como observado no Sítio Serrinha).
A falta de uma cobertura vegetal no entorno dos sítios pode decorrer em função da
utilização do solo para plantio, como observado na Lapa do Caetano.
O revolvimento contínuo do solo para plantio, por sua vez, vem agravando o estado de
conservação do sítio arqueológico a céu aberto Rezende, já descaracterizado por este
motivo, como também em função da implantação de edificação em parte de sua área e
pela estrada de acesso da fazenda. Trata-se de um sítio descoberto recentemente, o
qual era desconhecido dos proprietários até então.
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ANEXO 1 - DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
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Foto 1 - Laminações de calcita
nos calcários da área.

Foto 2 - Vista do maciço
calcário de Cerca Grande.

Foto 3 - Dolina de abatimento
disposta segundo direção NE,
posicionada no planalto de
dolinas ou karst high plains.

Foto 4 - Dolina integrante do
alinhamento de dolinas de
direção NE.

Foto 5 - Fundo de dolina
abrupta, com presença de
parede
com
afloramentos
calcários e sumidouro efêmero.

Foto 6 - Lapiesamento subhorizontal,
segundo
acamamento dos calcários do
Membro Lagoa Santa.
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Foto
7
Processo
de
lapiesamento
incipiente,
ocasionado
segundo
acamamento da rocha.

Foto 8 - Vista de conjunto de
sulcos referentes a sistema de
drenagens efêmeras.

Foto 9 - Conjunto de torres
individualizadas por fraturas
de
direção,
verifica-se
presença de lapiesamento
sub-horizontal.

Foto 10 - Lagoa do Caetano.
Trata-se
de
conjunto
de
depressão suave e afloramento
de médio porte com lagoa
cárstica,
encontrando-se
sistema de sumidouros na
base do maciço.

Foto 11 - Vertente de colina em
paredões
esparsos
e
escalonados.
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Foto 12 - Lapiesamento subhorizontal,
segundo
acamamento dos calcários do
Membro Lagoa Santa.

Foto 13 - Detalhe das paredes
calcárias com escorrimentos
calcíticos.

Foto 14 - Poço tubular - PT 79,
localizado às margens da lagoa
Caetano, perfurado na borda
de dolina. UTM - 7841300 e
602235E.

Foto 15 - Poço tubular - PT81,
perfurado na borda de dolina.
Localizado à oeste da área de
estudo. UTM - 7841130N e
602875E.

Foto 16 - Vista da Lagoa Caetano com o maciço calcário em uma de suas bordas, onde
se encontram os sumidouros. UTM - 7841380N e 603270E

201

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

Foto 17 - Detalhe de sumidouro
localizado na área central do
maciço junto à lagoa Caetano.

Foto
18
Detalhe
de
sumidouro localizado na parte
leste do maciço junto à lagoa
Caetano.

Foto 19 - Ocorrência de dolina junto a um maciço, com sumidouro na base.
Localizada ao sul do maciço de Cerca Grande, estando nos limites entre as
áreas de recarga e descarga. UTM - 7840335N e 603905E.

Foto 20 - Ocorrência de dolina junto a um maciço, com sumidouro na base,
dentro da área de recarga do aqüífero. UTM - 7843085N e 606220E.
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Foto 21 - Detalhe do sumidouro
localizado na base do maciço de Cerca
Grande.

Foto 22 - Detalhe do carste
local onde pode ser observada
entrada de gruta.

Foto 23 - Aspecto de entrada
de
cavidade
na
região
prospectada.

Foto 24 - Detalhe do sumidouro localizado na base do maciço da foto
anterior.
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Foto 25 - Ocorrência de dolina de dissolução, suave e sem afloramentos nas
bordas, dentro da área de recarga, a qual é feita por infiltração no solo. UTM
- 7840780N e 605750E.

Foto 26 - Fenda na rocha
conformando cavidade natural.

Foto 27 - Detalhe do carste
local.

Foto 28 - Aspecto de dolina na
região.
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Foto 29 - Entrada da gruta no
ponto 37. Depressão suave na
direção do paredão. Sumidouro
temporário.

Foto 30 - Detalhes das cortinas
e escorrimento da gruta do
ponto 37.
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Foto 32 - Detalhe de conduto
com piso argiloso típico da
Gruta Santo Antônio

Foto 31 - Aspecto de salão
amplo,
coberto
por
espeleotemas
ativos:
estalactites,
estalagmites,
escorrimentos,
represa
de
travertino. Gruta Santo Antônio

Foto
33
Detalhe
de
espeleotemas do tipo cortinas
serrilhadas.
Gruta
Santo
Antônio.
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Foto 34 - Salão na Gruta Santo
Antônio com escorrimento
onde pode ser observado
diversos níveis de inundação.

Foto 35 - Estrutura de madeira
no interior da Gruta da Subida,
possivelmente utilizada para
retirada
de
salitre
ou
escavação de fósseis.

Foto 36 - Grande abrigo com
sítio
arqueológico
(Sítio
Arqueológico da Serrinha).
Ponto 39.

Foto 37 - Cerâmica cabocla
encontrada na Gruta da Subida
- Ponto 10.
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Foto 39 - Entrada da Gruta da
Subida - Ponto 10.

Foto 38 espeleotemas
Ponto 47.

Conjunto
na gruta

de
do

Foto 40 - Aspecto geral da área
de estudo, onde se observa o
predomínio de pastagens e
alguns fragmentos florestais
isolados.

Foto 41 - Dossel de uma mata
seca com predomínio de
aroeira
(Myracrodruon
urundeuva).
No
estrato
intermediário, observa-se a
copa dos cactos Opuntia
brasiliensis.

Foto 42 - Entre as rochas
calcárias
desenvolvem-se
diversas árvores, as quais
atingem
a
altura
do
afloramento rochoso
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Foto 43 - Sobre afloramentos
rochosos expostos ao sol, a
exemplo do maciço de Cerca
Grande, desenvolve-se uma
vegetação hiperxerófila, onde
predomina a bromélia Dyckia
sp..

Foto 44 - Tronco e raízes de
gameleira (Ficus gomeleira)
sobre rocha calcária.

Foto 45 - Lagoa perene em
dolina, próxima à porção
noroeste da área de estudo.

Foto 46 - Campo hidromórfico
próximo ao maciço de Cerca
Grande. À época dos trabalhos
de campo estava sem água e
as plantas que nele se
desenvolvem
encontravam
completamente secas.

Foto 47 - Agrupamento de
murteiras (Myrciaria tunciflora),
formando
uma
população
quase homogênea às margens
do campo hidromórfico de
Cerca Grande

Foto 48 - Fragmento de
floresta decidual em estágio
secundário situado na área de
estudo.
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Foto 49 - Pastagem arborizada,
localizada na porção noroeste
da área de estudo.

Foto 50 - Armadilha de queda
“pit-fall trap” instalada em
associação
à
tela
de
contenção “drift fence” em
fragmento de mata junto à
Lagoa da Sede

Foto 51 - Calomys callosus

Foto 52 - Gambá (Didelphis
albiventris)

Foto 53 - Cuíca (Gracilinanus
agilis).

Foto 54 - Rastro de lobo guará
(Chrysocyon brachyurus).
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Foto 55 - Vestígios de lobo
guará (fezes), em diferentes
locais do Ponto 2.

Foto
56
Urubu
(Sarcorhamphus papa).

Foto 57 - Exemplar recémmetamorfoseado (imago) de
Hyla faber observado na área
de estudo, município de
Matozinhos-MG.

Foto 58 - Exemplar de Scinax
fuscovarius observado na área
de estudo, município de
Matozinhos-MG.

Foto 59 - Exemplar de
Leptodactylus
ocellatus
observado na área de estudo,
município de Matozinhos-MG.

Foto 60 - Exemplar de
Odontophrynus
americanus
observado na área de estudo,
município de Matozinhos-MG.
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Foto 61 - Gregarismo de
girinos de Bufo Schneider
observado na Lagoa Redonda
(UTM 602482/784140)

Foto 62 - Local do sítio
arqueológico Serrinha onde se
encontram
as
gravuras
rupestres

Foto 63 - Conjunto de gravuras
rupestres antropomorfas do
sítio arqueológico Serrinha

Foto 64 - Detalhe das incisões
rupestres
do
sítio
arqueológico
Vargem
Comprida

Foto 65 - Vista geral do Abrigo
da Curva
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ANEXO 2 - FICHAS CADASTRAIS DAS CAVIDADES
NATURAIS SUBTERRÂNEAS E FEIÇÕES NOTÁVEIS
ENCONTRADAS NA PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

1

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 157
7841 397

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequeno abrigo na encosta do paredão. Ph = 5 m
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

2

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

Morfologia: labiríntica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Labirinto formado por pequenas grutas e fendas.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

3

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

605 192
7841 528

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Fenda aberta no teto paralela ao paredão
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

4

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

Morfologia: galeria única e retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena gruta. Ph = 5 m
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

5

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

605 315
7841 570

Morfologia: galeria única e retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta com clarabóia no fundo. Ph = 6 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

6

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

605 188
7841 395

Morfologia: galerias retilíneas
Depósitos: algumas estalactites
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana

Observações:

Entrada vertical e formada por galerias altas e retilíneas. Possui alguns espeleotemas. Ph = 30 m. Desn. = 8 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

7

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

605 195
7841 410

Morfologia: galerias paralelas
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Formada por 2 galeria paralelas. Entre as duas existe um lance vertical e uma clarabóia. Ph = 30 m. Desn. = 8 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

8

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

Morfologia: galeria retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Cavidade paralela ao paredão e com 4 entradas. Ph = 15 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

9

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

605 354
7841 574

Morfologia: galerias retilíneas
Depósitos: capa estalagmitica
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta formada por duas galeria paralelas, possuindo um abismo de 10 m entre as duas. No fundo encontra-se
vestígios de uma capa estalagmitica Ph = 30 m. Desn. = 10 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

10 GRUTA DA SUBIDA

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 415
7841 480

Morfologia: Labiríntica. Vários níveis

Depósitos: capas estalagmiticas, escorrimentos e
cortinas e sedimento com sinais de escavação
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: grande importância

Observações:

A entrada principal é formada por uma amplo abrigo que possui continuações nas direções sudoeste e oeste. A
primeira leva a outras entradas secundárias que se abrem na encosta do paredão. Na segunda está o prosseguimento
mais expressivo da gruta com uma série de galerias amplas em pelo menos três níveis. A grutas apresenta uma
ornamentação considerável destacando-se principalmente as cortinas e escorrimentos. Possui também claros sinais
de escavação que poderiam ter sido realizados por Lund em meados do século XIX. Foram encontrados também
vários cacos de cerâmica cabocla além de vestígios fossilíferos. Ph = 150 m. Desn. = 10 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

11

Posição:

Coordenadas UTM

Dolina

Zona

23

605 430
7841 466

Morfologia: galeria vertical
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Abismo no fundo de uma dolina limitada pelo paredão. Desn. = 10 m. Aparentemente fechada no fundo.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

12

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 354
7841 443

Morfologia: galeria retilínea
Depósitos: sedimento com sinais de escavação
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: Grande importância
Observações:
Gruta formada por galeria ampla que atinge 9 metros de altura e mais de 10 de largura. A direção preferencial é
noroeste. Possui sinais de escavação. Ph = 50 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

13

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 354
7841 403

Morfologia: galeria retilínea
Depósitos: sedimento com sinais de escavação
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta com galeria única e várias marcas de escavação (fósseis ou salitre?). Ph = 10 m.
Data

28/09/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

14

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 501
7841 443

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:
Sumidouro de uma drenagem temporária. Gruta formada por uma galeria única e descendente. Ph = 30 m. Desn. 10
m.
Data
29/10/02 Responsável
Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

15

Posição:

Coordenadas UTM

Encosta

Zona

23

605 501
7841 443

Morfologia: galeria única
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena gruta com galeria larga. Ph = 12 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

16

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos: concreções
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena cavidade com 2 entradas. Galerias pequenas e muitas concreções. Ph = 30 m. = Desn. 5m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

17

Posição:

Coordenadas UTM

base do paredão

Zona

23

605 559
7841 450

Morfologia: Vertical
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Abismo com pelo menos 15 metros de profundidade. Não explorado.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

18

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 585
7841 432

Morfologia: labiríntica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana
Observações:
Várias entradas pequenas que formam uma rede labiríntica e interceptam uma galeria vertical com cerca de 20 metros
de profundidade. Acima desta abre-se uma clarabóia. Local de rara beleza cênica. Ph = 100 m. Desn. = 30 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

19

Posição:

Coordenadas UTM

encosta de uma dolina

Zona

23

605 620
7841 419

Morfologia: labiríntica

Depósitos: sedimento com marcas de escavação.
Muitos espeleotemas - cortinas e pérolas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: grande importância
Observações:
Gruta labiríntica com galerias amplas (de 1 a 5 metros de altura). A entrada situa-se no borda de uma dolina que tem
um dos seus lados limitado pelo paredão. Possui vestígios de escavação e muito espeleotemas notáveis, destacandose as cortinas, estalactites, concreções e pérolas. Uma galeria que se abre à esquerda do conduto principal conduz a
dois abismos. O primeiro tem cerca de 20 metros de profundidade e torna-se muito estreito. No meio deste uma
passagem horizontal leva a um novo abismo - não explorado. O ultimo abismo fica no fundo da galeria e tem cerca de
15 metros de profundidade, tornando-se parcialmente obstruído por sedimento. Aparentemente existe um nível inferior
que coleta a água drenada pela caverna, embora este esteja muito assoreado. Local de impressionante beleza cênica.
Ph. = 100 m. Desn. 15 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

20

Coordenadas UTM

encosta de uma depressão

Zona

23

605 759
7841 400

Morfologia: meandrante
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Situada na lateral direita de uma grande depressão que aparece no setor nordeste do maciço, onde os paredões
atingem 40 metros de altura. Pequena galeria meandrante no fundo de uma dolina, no lado direito de quem desce. Ph.
= 20 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

21

Posição:

Coordenadas UTM

encosta de uma depressão

Zona

23

605 689
7841 360

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Situada na mesma depressão do ponto 20 e do mesmo lado do paredão. Galeria retilínea e estreita. Ph. = 15 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

22

Coordenadas UTM

encosta de uma depressão

Zona

23

605 709
7841 350

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana

Observações:
Situada na mesma depressão do ponto 20, no lado esquerdo de quem desce. Gruta formada por duas fenda altas e
paralelas que possuem alguma clarabóias. Destaca-se pela beleza cênica. Ph. = 60 m. Desn. = 15 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

224

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

23

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 719
7841 350

Morfologia: labiríntica
Depósitos: sedimento com sinais de escavação
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Situada na mesma depressão do ponto 20, no lado esquerdo, na meia encosta do paredão. Formada por galerias
labirínticas onde podem ser observados sinais de escavação. Ph. = 30 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

24

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 951
7841 107

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena cavidade escavada numa torre de calcário. Possui várias entradas e galerias altas e estreitas.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

25

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

605 850
7841 027

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena dolina com sumidouro. Ph. = 10 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

26

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia: abrigo
Depósitos: grande escorrimento de calcita
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Grande abrigo voltado para sul totalmente tomado por escorrimento. Ph. = 10 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

27

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 526
7841 202

Morfologia:
Depósitos: escorrimentos e pérolas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Cavidade com vários escorrimentos e pérolas. Ph. = 15 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

28

Posição:

Coordenadas UTM
dolina

Zona

23

605 503
7841 381

Morfologia: retilínea, vertical
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Abismo com 18 metros de desnível e pequenas continuações no fundo. Situada no fundo de uma dolina sendo o
sumidouro da drenagem.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

29

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 473
7841 381

Morfologia: abismo em meandro
Depósitos: sedimento com fósseis
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: grande importância
Depósito fossilífero

Observações:

Abismo que acessa galeria estreita e alta (12 m). Na parte superior existem depósitos com vestígios fossilíferos a
capas estalagmiticas.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

30

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

605 491
7841 782

Morfologia: vertical
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita

Estado de conservação: entupido
decorrente de atividade de agricultura

por

sedimento

Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro com abismo inexplorado com pelo menos 10 metros de desnível. Muitos morcegos. Em visita posterior
(4/03/2003) o abismo estava entupido por sedimento.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

31

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

605 456
7841 803

Morfologia: meândrica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta formada por galeria meândrica e estreita. Sumidouro. Ph. = 30 m. Desn. = 15 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

32

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Abertura larga e baixa, no alto do paredão. Situada acima da 31 e 33.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

33

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 426
7841 803

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro. Ph. = 8 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

34

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 408
7841 809

Morfologia: labiríntica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta labiríntica com galerias pequenas distribuídas em vários níveis. Conecta com o ponto 32 e possivelmente com o
ponto 31 (conduto com vento). Possui várias clarabóias e entradas. Ph. = 100 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

35

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 470
7841 904

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequeno arco próximo a dois abismo. Ph. = 10 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

36

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria única com entradas na duas extremidades. Ph. = 20 m. Desn. = 5 m.
Data

29/10/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

37

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 370
7841 921

Morfologia: meândrica

Depósitos: capas estalagmiticas,
cortinas. Sedimento.

escorrimentos

e

Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância moderada
Observações:
Gruta formada por uma galeria ampla e ricamente ornamentada. Possui grandes depósitos de sedimento e capas
estalagmiticas. No fundo da galeria principal existe uma passagem que acessa a um salão inferior com grandes
cortinas e escorrimentos. Sumidouro. Ph. = 70 m. Desn. = 10 m
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

38

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequeno sumidouro a esquerda do ponto 37. Ph. = 10 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

39

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 560
7841 976

Morfologia: labiríntica.
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: grande importância
Sítio arqueológico da Serrinha
Observações:
Abrigo amplo associado a uma gruta labiríntica com várias entradas. Sítio arqueológico. Ph. = 50 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

40

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 909
7841 870

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Situada a poucos metros de um sumidouro impenetrável, no fundo da dolina. Situada na encosta da depressão.
Galeria tipo fenda em declive que acessa um pequeno salão com uma clarabóia. Ph. = 30 m Desn. = 10 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

41

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 984
7841 967

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena cavidade na parte alta da dolina. Ph. = 10 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

42

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena gruta com duas entradas e uma clarabóia. Ph. = 20 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

43

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 367
7842 235

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Abismo explorado até 7 metros de profundidade. Passagem obstruída por um bloco em formato de cunha com +/- 100
kg. Continuação vertical no fundo com pelo menos mais 10 metros. Sem vento.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

44

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 260
7842 270

Morfologia: retilínea
Depósitos: sedimento com sinais de escavação.
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta retilínea com galeria ampla no primeiro trecho. Depois de um lance vertical de 3 metros a galeria tornasse mais
baixa sendo obstruída depois de 12 metros. Sinais de escavação. Ph. = 32 m. Desn. = 3 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

45

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 330
7842 364

Morfologia: abismo vertical
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita

Estado de conservação:
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações: Utilizada como descarte de embalagens de
uso agropecuário, sendo removidas posteriormente pelo
proprietário da fazenda.
Abismo com 10 metros de profundidade. Possivelmente é a Gruta Indicada III (nº 14 no mapa).
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

46

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 390
7842 355

Morfologia: meândrica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:
Gruta formada por galeria alta e estreita que se liga na parte superior a um conduto baixo que possui uma entrada na
encosta do paredão. Ph. = 20 m. Desn. = 8 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

47

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 446
7842 436

Morfologia: meândrica
Depósitos: escorrimentos e cortinas cristalinos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana
Observações:
Gruta formada por galeria alta e retilínea com muitos espeleotemas cristalinos e bem preservados. Destacam-se os
escorrimentos e as cortinas. Ph. = 40 m.
Data

03/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

48

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

606 326
7841 935

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena gruta que serve de sumidouro da drenagem local. Entrada estreita com lance vertical. Ph. = 30 m. Desn. 5
m.
Data
15/11/02 Responsável
Ezio Luiz Rubbioli

237

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

49

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 091
7842 163

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Fendas altas com clarabóias por onde descem raízes de gameleira. Ph. = 15 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

50

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Dolina de abatimento rasa (5 m) com pequena gruta no fundo.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

51

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

606 358
7842 451

Morfologia: retilínea
Depósitos: escorrimentos e estalactites
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Cavidade na lateral esquerda de uma depressão. Possui uma galeria retilínea com seção inclinada. Depois dos
primeiros 20 metros o conduto torna-se estreito tendo com única continuação uma passagem com pouco mais de 20
cm. A galeria volta a crescer, chegando a mais de 5 metros de altura, e com um perfil descendente que fecha depois
de um desnível de 20 metros. Ph. = 60 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

Posição:

52

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 030
7842 166

Morfologia:
Depósitos: estalactites e escorrimentos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana

Observações:

Gruta com galerias amplas, várias entradas e alguns espeleotemas. A direção preferencial das galerias é sudeste
sendo a extremidade da caverna obstruída por sedimentos. Ph. = 120 m. Desn. = 10 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

53

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

606 363
7842 326

Morfologia: retilínea
Depósitos: cortinas e escorrimentos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Entrada vertical e galeria estreita no fundo. Possui algumas cortinas e escorrimentos. Ph. = 40 m. Desn. = 10 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

54

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 666
7842 351

Morfologia: meandrante
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Entrada situada na encosta do paredão. Galeria meandrante (3 x 3 m) que termina em um desmoronamento. Ph. =
20m.
Data
15/11/02 Responsável
Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

55

Posição:

Coordenadas UTM
encosta

Zona

23

607 020
7842 105

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: pequeno curso d'água
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana
Observações:
Gruta formada por galeria única e baixa. Serve para captação de água. Ph. = 10 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

56

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 344
7842 894

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta retilínea com galeria estreita e alta (5 m). Ao lado de um pequeno sumidouro temporário. Ph. = 12 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

57

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

606 314
7842 880

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria baixa que serve como sumidouro de uma drenagem temporária. Ph. = 10 m. Desn. = 3 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

58

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro com galeria entupida. Ph. = 10 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

59

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

606 220
7843 066

Morfologia: meandrante
Depósitos: escorrimento
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Gruta formada por galeria ampla, plana e com traçado meandrante. À direita da entrada um conduto curto leva a uma
clarabóia. Possui um espeleotema que obstrui quase totalmente a passagem. Ph. = 50 m. Desn. = 5 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

60

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia: meandrante
Depósitos: escorrimentos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta formada por galeria altas e com duas entradas. Possui alguns espeleotemas. Ph. = 20 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

61

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 275
7843 105

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria única, alta e perfeitamente retilínea. Ph. = 18 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

62

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 255
7843 085

Morfologia: labiríntica
Depósitos: sedimento
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana

Observações:

Abertura larga e baixa, no alto do paredão. Situada acima da 61 e 62. Gruta labiríntica com dois níveis. O superior é
caracterizado pelas galerias baixas e largas. O nível inferior possui condutos estreitos e preenchidos por espessas
camadas de sedimentos. Ph. = 100 m. Desn. = 10 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

63

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 370
7843 080

Morfologia: meândrica
Depósitos: sedimento com marcas de escavação
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: muito lixo e sinais de depredação
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Gruta muito depredada com restos de lixo e marcas de espeleotemas quebrados e marcas de escavação. Galeria
ampla da entrada principal possui cerca de 15 metros de extensão. Ph. = 30 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

64

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

Morfologia: abrigo
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom

Nível de valoração:
arqueológico

grande

importância

-

sítio

Observações:
Abrigo com marcas de afiadores e algumas pequenas cavidades.
Sítio Arqueológico Vargem Comprida
Data
15/11/02 Responsável
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

65

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

606 549
7843 148

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Conduto situado no fundo de uma depressão. Depois de um declive junto da entrada a galeria torna-se plana ficando
muito estreita depois de 30 metros. Ph. = 30 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

66

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 741
7843 020

Morfologia: meândrica
Depósitos: muito sedimento (fósseis ?)
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância moderada
Observações:
Dolina com sumidouro. Lance vertical na entrada (5 m) com galeria única no fundo. Possui grandes depósitos de
sedimento e restos de um animal (possivelmente fossilizado). Ph. = 30 m. Desn. = 7 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

67

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

607 150
7842 773

Morfologia: meândrica
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom

Nível de valoração: grande moderada
Observações:
Sumidouro temporário. Entrada secundaria da Gruta Santo Antônio. A água é utilizada para abastecer um açude.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

68 GRUTA SANTO ANTÔNIO

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 960
7842 731

Morfologia:

Depósitos:
grandes
depósitos
de
sedimento.
Espeleotemas notáveis - cortinas e estalactites
Hidrologia: três rios permanentes
Estado de conservação: bom

Nível de valoração: grande importância - destaque
regional

Observações:

Gruta formada por várias entradas (pelo menos 3) e grandes galerias (que chegam a 30 metros de largura e mais de 6
de altura). A entrada da direita é baixa e depois de alguns metros alcança a entrada principal. A partir daí a galeria se
torna mais ampla e com muitos espeleotemas culminando com um salão com cerca de 80 x 30 metros. Neste ponto
surge, na direita do conduto, uma pequena drenagem temporária, além de algumas ramificações. A galeria principal
assume um traçado meandrante e um seção circular com cerca de 4 metros de diâmetro. Um teto baixo chega a
obstruir quase totalmente a passagem num trecho com cerca de 20 metros. A galeria volta ao formato inicial - seção
circular - passando a ser definitivamente percorrida pela drenagem. Foram observados vários níveis de enchentes que
chegam a mais de 10 metros acima do leito da drenagem atual. A terceira entrada (mais a direita) dá acesso a um
galeria meandrante e com o piso forrado por represas de travertino, tendo cerca de 60 metros de extensão. Ph. =
2.200 m. Desn. = 40 m. Parcialmente explorada.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

69

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 850
7842 733

Morfologia:
Depósitos: escorrimentos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Duas entradas, galerias secas a algumas ramificações. Possui vários espeleotemas. Ph. = 50 m. Desn. = 2 m.
Data

15/11/02 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

70

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena cavidade larga e baixa. Ph. = 11 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

71

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 007
7840 794

Morfologia:
Depósitos: escorrimento e piso estagmítico
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Gruta formada por um salão plano acessado a partir de uma entrada superior. Possui vários escorrimento e piso
estalagmítico. A partir do salão existem duas galerias secundárias. A primeira conduz a uma nova saída e a outra a um
conduto superior fechado no fundo por um desmoronamento.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

72

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 991
7840 765

Morfologia: labiríntica
Depósitos: escorrimentos e pérolas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana

Observações:
Grande abrigo (Abrigo da Curva) com dois segmentos principais. O da esquerda leva a galeria baixa e entupida por
sedimento. O da direita (principal) possui várias ramificações sendo que uma delas conduz a uma nova entrada.
Possui alguns espeleotemas de destaque como escorrimentos e pérolas. Ph.: 120 m. Desn.: 2 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

73

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

605 991
7840 765

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro no fundo de dolina. Impenetrável. Ph.: 2 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

74

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena galeria (1,2 x 1,5 m) na base do paredão. Ph. 5m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

75

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

605 983
7840 704

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria retilínea com 3 metros de altura.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

76

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:
Galerias paralelas que se comunicam através de uma passagem baixa. Ph. 25 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

77

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

606 006
7840 670

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Galerias retilíneas e paralelas na direção leste - oeste. Duas saídas. Ph. 45 m
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

78

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

Morfologia:
Depósitos: cortinas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Gruta em meio a blocos abatidos. Belas exemplares de cortinas. Ph. 10 m. Desn. 5 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

79

Posição:

Coordenadas UTM

dolina

Zona

23

606 057
7840 677

Morfologia: meandrante
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Situada no fundo de uma dolina rasa, suave e limitada por paredão. Entrada tipo abrigo com galeria única, baixa e
meandrante. Ph. 20 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

80

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia: abrigo
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Grande abrigo
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

81

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

607 213
7841 700

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Pequena cavidade desmoronada. Ph. 10 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

82

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro principal, impenetrável depois de 5 metros.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

83

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

607 246
7841 786

Morfologia:
Depósitos: escorrimentos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Gruta com várias entradas, galerias amplas e alguns espeleotemas (escorrimentos). Ph. 40 m. Desn. 5 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

84

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria pequena e baixa. Ph. 7 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

85

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

607 301
7841 826

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria única com clarabóia no fundo. Ph. 10 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

86

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Entrada baixa e galeria descendente. Ph. 10 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

87

Posição:

GRUTA DAS CONCHAS I

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

604 420
7843 100

Morfologia: labiríntica em dois níveis
Depósitos: cortinas, escorrimentos e sedimento.
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom

Nível de valoração:
fossilífero.

grande

importância.

Depósito

Observações:
Gruta formada por pequenos salões com patamares e saliências que formam vários níveis de caminhamento. Possui
duas clarabóias e vários escorrimentos e cortinas notáveis. No seu interior encontra-se material fossilizado.
Topografada pela SEE em 1991. Ph. 93 m. Desn. 11 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

88 GRUTA DAS CONCHAS II

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

604 375
7843 100

Morfologia: retilínea
Depósitos: cortinas, escorrimentos e sedimento.
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância mediana
Observações:
Gruta formada por um único salão com cerca de 10 metros de altura e 5 de largura. Situa-se próxima à Gruta das
Cochas I e possui as mesmas características. Topografada pela SEE em 91. Ph. 20 m. Desn. 5 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

89

Posição:

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

604 259
7843 069

Morfologia: meandrante
Depósitos: travertinos
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria descendente e desmoronada. No fundo existe uma galeria sinuosa que termina em um pequeno salão com
belos travertinos. Ph. 20 m. Des. 6 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

90

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Galeria única com 10 metros de extensão com uma clarabóia no fundo. Abismo inexplorado.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

91

Posição:

Coordenadas UTM
encosta

Zona

23

604 233
7843 044

Morfologia: retilínea
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:
Grande abrigo de onde partem alguns condutos retilíneos e curtos. Sistema de galeria paralelas que se ligam. Possui
uma grande clarabóia. Ph. 40 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

92

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

604 206
7843 027

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Entrada pequena e vertical. Galeria descendente que termina em um pequeno salão. Ph. 10 m. Desn. 5 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

93

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

604 206
7843 027

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Abrigo com pequeno arco. Ph. 5 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:
Posição:

94

Coordenadas UTM

encosta

Zona

23

604 206
7842 982

Morfologia: meandrante

Depósitos: escorrimentos, cortinas, travertinos e pérolas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: importância moderada
Observações:
Gruta ampla e com galeria bem ornamentadas e com traçado sinuoso. Possui belos exemplares de cortinas,
travertinos, escorrimentos e pérolas. Ph. 60 m. Desn. 6 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

261

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

95

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

604 291
7842 913

Morfologia:
Depósitos:
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente
Observações:
Sumidouro com 2 pequenas entradas. Galeria baixa (1 m) e larga (5 m). Ph. 10 m.
Data

11/02/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli

BRANDT MEIO AMBIENTE
FICHA CADASTRAL DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS
Nome/nº:

96

Coordenadas UTM

Posição:

Zona

23

605 470
7841 904

Morfologia: fenda vertical
Depósitos: escorrimentos e cortinas
Hidrologia: seca na época da visita
Estado de conservação: bom
Nível de valoração: sem importância aparente

Observações:

Abismo próximo ao ponto 35. Galeria vertical com vários patamares. No fundo abre-se um salão entupido de
sedimento de onde chegam novas galerias superiores. Possui muitos espeleotemas, destacando-se as cortinas e
escorrimentos. Ph. 20 m. Desn. 21 m.
Data

04/03/03 Responsável

Ezio Luiz Rubbioli
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Feições notáveis
Feições

UTM 23K

Descrição

A

605330

7841639

Encosta do afloramento com várias grutas pequenas.

B

605455

7841680

Vários sumidouros impenetráveis.

C

605529

7841548

Cânion com largura variando de 5 a 10 metros e cerca de 50
metros de extensão. Sumidouro impenetrável no final.

D

605421

7841527

Dolina com sumidouro impenetrável.

E

605809

7841430

Grande depressão com paredões que chegam a 40 metros de
altura.

F

605909

7841820

Dolina com encosta suave que termina em um paredão. Possui
pequenos abrigos e um sumidouro com corrente de ar.

G

605948

7842174

Pequena dolina.

H

605821

7842425

Pequena dolina com escassos afloramentos.

I

605947

7841438

Dolina rasa e sem cavidades.

J

606175

7841468

Dolina rasa e sem cavidades.

K

606140

7842280

Dolina larga e rasa com pequenos afloramentos.

L

606797

7842419

Grande depressão com encostas suaves. Pequenas torres de
calcário com alguns abrigos e pequenas cavidades.

M

606502

7843169

Dolina rasa com fundo plano

N

606730

7843284

Grande dolina com laterais suaves e sumidouro impenetrável no
fundo.
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ANEXO 3 - BOLETINS DAS ANÁLISES FÍSICOQUÍMICAS
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ANEXO 4 - LISTAGEM DE ESPÉCIES
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Vegetação
Família

Espécie

nome popular

habitus

Acanthaceae

Ruellia cf. geminiflora

Amarantaceae

Amaranthus hybridus

cariru

herbáceo

Amaranthus spinosus

cariru de espinho

herbáceo

Anacardiaceae

arbustivo

Astronium graveolens

gonçalo-alves

arbóreo

Lithraea molleoides

aroeirinha

arbóreo

Myracrodruon urundeuva

aroeira

arbóreo

Annonaceae

Rollinia silvatica

araticum

arbóreo

Apocynaceae

Aspidosperma cf. ramiflorum

peroba

arbóreo

Aspidosperma subincanum.

pereiro

arbóreo

Araceae

Asterostigma sp.

herbácea

Phyllodendron sp.

herbácea

Araliaceae

Sciadodendron excelsum

carobão

arbóreo

Arecaceae

Acrocomia aculeata

macaúba

arbóreo

Aristolochiaceae

Aristolochia poliana

jarrinha

trepadeira

Aspleniaceae

Asplenia formosum

samambaia

herbácea
arbustivo

Asteraceae

Begoniaceae
Bignoniaceae

Bombacaceae

Baccharis dracunculifolia

alecrim

Baccharis trimera

carqueja

Cosmus sulfureus

cosmus

herbácea

Emilia sonchifolia

pincel de estudante

herbácea

Mikania sp.

--

trepadeira

Tagetes minuta

cravo do mato

Herbácea

Vernonia polyanthes

assa-peixe

arbustivo

Begonia sp.

begonia

herbácea

Adenocalymna sp.

cipó

trepadeira

Callichamys sp.

cipó

trepadeira

Macfadyena unguis-cati

--

trepadeira

Perianthomega sp.

--

trepadeira

Pyrostegia venusta

cipó-de-são-joão

trepadeira

Tabebuia chrysotricha

ipê amarelo cascudo

arbóreo

Tabebuia impetiginosa

ipê rosa

arbóreo

Tabebuia serratifolia

ipê amarelo

arbóreo

Chorisia speciosa

paineira

arbóreo

embiruçu do cerrado

arbóreo

embiruçu

arbóreo

Pseudobombax longiflorum
Pseudobombax grandiflorum
Boraginaceae
Bromeliaceae
Cactaceae

arbóreo

Cordia trichotoma
Heliotropium indicum

jacuacanga

herbáceo

Dickia sp.

bromélia

herbácea

Tillandsia sp.

--

herbácea

Cereus sp.

mandacaru

--

Opuntia brasiliensis

--

?

Rhipsalis cf. baccifera
Caparidaceae

epífita

Cleome cf. spinosa

mussambé
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Continuação

Família
Celastraceae
Clethraceae
Combretaceae

Espécie

nome popular

habitus

Maytenus ilicifolia

--

arbustivo

Maytenus robusta

--

arbóreo

Clethra scabra

--

arbóreo

Combretum fruticosum

--

trepadeira

Terminalia argentea

capitão do campo

arbóreo

Terminalia brasiliensis

carvalho brasileiro

arbóreo

Terminalia phaeocarpa

capitão

arbóreo

Bonamia sp.

--

trepadeira

Ipomoea grandiflora

jitirana

trepadeira

Ipomoea sp.

--

trepadeira

Dilleniaceae

Davilla sp.

cipó

trepadeira

Dioscoriaceae

Dioscorea cf. bulbifera.

--

trepadeira

Erythoxylaceae

Erythroxyllum sp.

--

sub-arbóreo

Euphorbiaceae

Dalechampia stipulacea

--

trepadeira

Jathropha urens

cansanção

arbustivo

Phyllanthus cf. acuminata

--

arbustivo

Ricinus comunis

mamona

Convolvulaceae

Sebastiania sp.

arbustivo
sub-arbóreo

Fabaceae
Caesalpinoidea

Mimosoidea

Papilonoideae

Bauhinia sp.

unha de vaca

sub-arbóreo

Copaifera langsdorffii

pau de óleo

arbóreo

Crotalaria sp.

chocalho

arbustivo

Holocalyx balansae

alecrim-de-campinas

arbóreo

Hymenaea courbaril

jatobá

arbóreo

Pelthophorum dubium

farinha seca

arbóreo

Pithecolobium incuriale

angico rajado

arbóreo

Senna obtusifolia

fedegoso

herbácea

Senna sp.

--

arbustivo

Acacia polyphylla

angico de espinho

arbóreo

Albyzia hasleri

angico branco

arbóreo

Anadenanthera peregrina

angico vermelho

arbóreo

Mimosa sp.

--

arbustivo

Parapiptadenia zenhtneri

angico pedra

arbóreo

Platymenia foliolosa

vinhático

arbóreo

Acosmium cardenasii

--

arbóreo

Acosmium dasycarpum

unha de anta

arbóreo

Camptosema grandiflora

--

trepadeira

Crotalaria lanceolata

crotalária

herbáceae

Dalbergia frutescens

--

arbóreo

Dalbergia nigra

jacarandá caviúna

arbóreo

Deguelia costata

roxinho

arbóreo

Erythrina verna

mulungu

arbóreo
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Continuação

Família
Papilonoideae

Labiatae

Espécie

nome popular

habitus

Machaerium acutifolium
Machaerium angustifolium

jacarandá de espinho

arbóreo

Machaerium opacum

jacarandá-do-cerrado

Machaerium scleroxylon

pau ferro

arbóreo

Machaerium villosum

jacarandá tâ

arbóreo

Platymicium pubescens

roxinho

arbóreo

Platypodium elegans

jacarandá branco

arbóreo

Swartzia sp.

culhão de burro

arbóreo

Sweetia fruticosa

supiruna

arbóreo

Hyptis suaveolens

erva canudo

herbácea

Leonotis nepetifolia

cordão de frade

herbácea

Lectyhidaceae

Cariniana estrellensis

jequitibás-brancos

arbóreo

Malpighiaceae

Banisteriospsis sp.

--

trepadeira

Maranthaceae

Calathea sp.

caité

herbácea

Malvaceae

Bastardiopsis densiflora

louro-branco

arbóreo

Sida cordifolia

guanxuma

herbácea

Sida urens

guanxuma

herbácea

Wissadula subpeltata

--

herbácea

Cedrela fissilis

cedro

arbóreo

Cedrela odorata

cedro

arbóreo

Guarea macrophylla

taúba

arbóreo

Trichilia catigua

catiguá

arbóreo

catiguá

arbóreo

Meliaceae

Trichilia clausseni
Memispermaceae
Moraceae

Myrtaceae

Chondrodendron sp.

trepadeira

Ficus calyptroceras

gameleira

arbóreo

Ficus gomeleira

gameleira

arbóreo

Maclura tinctoria

moreira

arbóreo

Eugenia brasiliensis

jabuticaba do mato

arbóreo

Eugenia florida

jabuticaba do mato

arbóreo

Eugenia sp.

--

arbóreo

Myrcia sp.

murta

arbóreo

Myrciaria cf. tunciflora

jabuticaba

arbóreo

Psidium guayva

goiaba

arbóreo

Orchidaceae

Cyrtopodium sp.

orquídea

herbácea

Piperaceae

Peperonia sp.

--

herbácea

Poaceae

Polygalaceae

Piper aduncum

jaborandi

arbustivo

Piper sp.

capeba

arbustivo

Andropogon gayanus.

andropogon

herbácea

Braachiaria brizantha

braquiarão

herbáceo

Hyparrenia rufa

capim provisório

herbácea

Melinis minutiflora

capim gordura

herbácea

Paspalum notatum

grama batatais

herbácea

Typhton sp. ??

tifton

herbácea
arbusto

Bremeyera floribunda
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Continuação

Família
Pteridaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae

Espécie

nome popular

habitus

Adiantopsis chlorophylla

samambaia

herbácea

Adiantum cf. oliquum

avenca

herbácea

Gouania sp.

cipó de fogo

trepadeira

Borreria suavelens

--

herbácea

Diodia sp.

rubim

herbácea

Psychotria florestana

erva

herbácea

Psychotria cf. lupulina

erva

herbácea

Psychotria sp.

erva de rato

arbustivo

Rutaceae

Zanthoxyllum rhoifolium

mamica de porca

arbóreo

Sapindaceae

Allopylus edulis

tapiá

arbóreo

Dilodendron bipinnatum

maria-mole

arbóreo

Smilacaceae
Solanaceae

Sterculiaceae

Paulinia sp.

--

trepadeira

Serjania cf. lethalis

cipó timbó

trepadeira

Serjania sp.

cipó timbó

trepadeira

Smilax siringoides

trepadeira

Smilax sp.

trepadeira

Solanum granulo-leprosum

falsa jurubeba

sub-arbóreo

Solanum lycocarpum

fruta do lobo

sub-arbóreo

Solanum palinacanthum

joá-bravo

herbácea

Guazuma ulmifolia

mutamba

arbóreo

Helicteris sacarolha

saca-rolha

arbustivo

Waltheria indica

--

herbácea

Sterculia striata

chichá

arbóreo

Melochia sp.

Tiliaceae

Luehea divaricata

açoita cavalo

arbóreo

Ulmaceae

Celtis cf. pubescens

grão de galo

trepadeira

Trema micrantha

candiúba

arbóreo

Verbenaceae

Vochysiaceae

Aloysia virgata

lixeira

sub-arbóreo

Lantana camara

camará

arbustivo

Lantana sp.

camará

arbustivo

Starchytarpheta cayennensis

gervão

herbáceo

Qualea grandiflora

pau-terra

arbóreo

Qualea parvifolia

pau-terrinha

arbóreo

269

MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO SANTO ANTÔNIO E PARQUE ESTADUAL DE CERCA GRANDE - MATOZINHOS - MG
LEVANTAMENTO TECNICO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Documento elaborado com a colaboração da Fazenda Santo Antônio e da Brandt Meio Ambiente

Mamíferos
As espécies foram caracterizadas:

Quanto à alimentação:
FO = Frugívoro/Onívoro;
IO = Insetívoro/Onívoro;
PS = Piscívoro;
MY = Mirmecófago;
HB = Herbívoro/Brotações;
IA = Insetívoro Aéreo;
NE = Nectarívoro;
CA = Carnívoro;
GO = Gomívoro/Onívoro;
FH = Frugívoro/Herbívoro;
FG = Frugívoro/Granívoro;
HG = Herbívoro/Pastagem (gramíneas).

Quanto a forma de registro:
- Captura, CAP
- Visualização,V
- Informação,IN
- Rastros,R

Quanto ao status:
- Endêmica,EN
- Ameaçada,AM (Portaria 1522-19/12/1989-IBAMA)

ORDEM MARSUPIALIA
Família Didelphidae
- Didelphis albiventer - Gambá, FL, FO, CAP
- Gracilinanus agilis - Cuíca, FL, IO, CAP

ORDEM CHIROPTERA
Família Phillostomidae
- Glossophaga soricina - Morcego, FL, NE, CAP
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ORDEM XENARTHRA
Família Dasypodidae
- Euphractus sexcinctus - Tatu peba, CA, IO, IN
- Dasypus novemcinctus - Tatu galinha, CA, IO, V

ORDEM PRIMATES
Família Callithrichidae
- Callithrix penicillata - Sauim, Mico estrela, FL, GO, V

ORDEM CARNIVORA
Família Canidae
- Crysocyon brachyurus - Lobo guará AM, CA, CAR, IN, R
- Dusicyon thous - Cachorro do mato, CA, IO, IN, R
Família Procyonidae
- Procyon cancrivorus - Mão pelada, Guaxinim, FL/DU, FO, R
- Nasua nasua - Coati, FL/CA, FO, V

Família Mustelidae
- Galictis vittata - Furão, CA, CAR, V
- Eira barbara - Irara, FL, CA, V

Família Felidae
- Felis yagouaroundi - Gato mourisco, FL/CA, CAR, IN

ORDEM ARTIODACTYLA
Família Cervidae
- Mazama guazoubira - Veado birá, Veado catingueiro, CA/FL, FH, IN, R
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ORDEM RODENTIA
Família Muridae
- Calomys callosus - Rato do mato, CA, FG, CAP
- Oryzomys subflavus - Rato da cana, CA, FG, CAp

Família Echimydae
- Trichomys apereoides - Punaré, Rato rabudo, FL, FH, CAP, V

ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
- Sylvilagus brasiliensis - Coelho do mato, Tapeti, FL, HG, R

Aves
As espécies registradas são apresentadas a seguir, sendo agrupadas nas seguintes
categorias:
Quanto ao ambiente de ocorrência:
- Florestal, FL
- Campestre, CA
- Dulciaquicola, DU
- Urbano, UR

Quanto às classes de dieta:
- Insetívoros: predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta;
- Onívoros: predomínio de insetos, artrópodes e frutos na dieta;
- Frugívoros: predomínio de frutos na dieta;
- Granívoros: predomínio de grãos na dieta;
- Nectarívoros: predomínio de néctar, pequenos insetos e outros artrópodes;
- Piscívoros: predomínio de peixes na dieta;
- Carnívoros: predomínio de vertebrados vivos na dieta;
- Detritívoros: predomínio de vertebrados mortos na dieta.
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Quanto a forma de registro:
Todas as espécies de aves foram registradas através de visualização,V

Quanto ao status:
As convenções relativas às categorias das espécies relacionadas a seguir seguem os
autores Mattos G.T. et alii (1990).
VN = Visitante setentrional - Hemisfério Norte
VS = Visitante meriodional - Sul
AM = Espécie ameaçada de extinção (seg. Bernardes, 1990)
EN = Espécie endêmica do Brasil (seg. Sick, 1985)
RA = espécie rara (seg. Sick, 1985)
(Nº) = Número de espécies por Família, no Estado
Acrescenta-se ao trabalho de MATTOS et alli, dados contidos no livro vermelho e na
lista de espécies da fauna de MInas Gerais ameaçada de extinção segundo a
Deliberação COPAM 041/ 95.

ORDEM TINAMIFORMES
Família Tinamidae (13)
- Crypturellus parvirostris (Inhambu-xororó), CA, ONI
- Crypturellus tataupa (Inhambu-xintã), CA,ONI
- Nothura maculosa (Codorna), CA, ONI

ORDEM PODICIPEDIFORMES
Família Podicipedidae (2)
- Podiceps dominicus (Mergulhão pequeno), DU, PIS
- Podilymbus podiceps (Mergulhão), DU, PIS

ORDEM PELECANIFORMES
Família Phalacrocoracidae (1)
- Phalacrocorax olivaceus (Biguá), DU, PIS
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ORDEM CICONIIFORMES
Família Ardeidae (13)
- Ardea cocoi (Garça-moura, Socó-grande), DU, ONI
- Casmerodius albus (Garça-branca grande), DU, ONI
- Egretta thula (Garça-branca-pequena), DU, ONI
- Butorides striatus (Socozinho), DU, ONI
- Bubulcus ibis (Garça vaqueira), CA, INS
- Syrigma sibilatrix (Maria-faceira), CA, ONI
- Pilherodius pileatus (Garça real), DU, ONI
- Nycticorax nycticorax (Savacu, Socó-dorminhoco), DU, ONI

ORDEM ANSERIFORMES
Família Anatidae (12)
- Dendrocygna viduata (Irerê, Marreca-piadeira), DU, ONI
- Dendrocygna autumnalis (Marreca cabocla), DU, ONI
- Netta erythrophthalma (Paturi-preta), DU, ONI
- Amazonetta brasiliensis (Marreca-depé-vermelho), DU, ONI
- Cairina moschata (Pato-do-mato), DU, ONI

ORDEM FALCONIFORMES
Família Cathartidae (4)
- Sarcoramphus papa (Urubu-rei), CA/FL, DET
- Coragyps atratus (Urubu-de-cabeça-preta), CA, DET
- Cathartes aura (Urubu-de-cabeça-vermelha), CA, DET

Família Accipitridae (34)
- Elanus leucurus (Gavião-peneira), CA, CAR
- Ictinia plumbea (Gavião-pomba, Sovi), CA, CAR
- Buteo albicaudatus (Gavião-de-rabo-branco, Gavião-caçador), CA, CAR
- Buteo magnirostris (Gavião-carijó), CA, CAR
- Heterospizias meridionalis (Gavião caboclo), CA, CAR
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Família Falconidae (12)
- Herpetotheres cachinans (Acauã), FL, CAR
- Milvago chimachima (Gavião-carrapateiro), CA, CAR
- Polyborus plancus (Caracará, Carancho), CA, CAR
- Falco femoralis (Falcão-de-coleira), CA, CAR
- Falco sparverius (Quiri-quiri), CA, CAR

ORDEM GRUIFORMES
Família Rallidae (19)
- Porzana albicollis (Saracura-sanã-carijó), DU, ONI
- Gallinula chloropus (Frango-d'água-comum), DU, CAR

Família Cariamidae (1)
- Cariama cristata (Seriema), CA, ONI

ORDEM CARADRIIFORMES
Família Jacanidae (1)
- Jacana jacana (Jaçanã), DU, ONI
Família Charadriidae (4)
- Vanellus chilensis (Quero-quero), CA, ONI
- Charadrius collaris (Batuira-da-praia ou de-coleira), DU, ONI

Família Scolopacidae (10)
- Tringa flavipes (Maçarico-de-perna amarela), VN, DU, ONI
Família Recurvirostridae (1)
Himantopus himantopus (Pernilongo), DU, ONI
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ORDEM COLUMBIFORMES
Família Columbidae (18)
- Columba picazuro (Pomba-asa-branca, Verdadeira), CA, FRU/GRA
- Columba cayennensis (Pomba-galega), CA, FRU
- Columba livia (Pombo-comum), CA, ONI
- Zenaida auriculata (Pomba-de-bando, Avoante), CA, GRA
- Columbina talpacoti (Rolinha-caldo-de-feijão), CA, GRA
- Scardafella squammata (Fogo-apagou), CA, GRA
- Leptotila varreauxi (Juriti-pupu), FL, FRU
- Leptotila rufaxilla (Juruti-gemedeira), FL, FRU

ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae (29)
-

Aratinga leucophthalmus (Maritaca, Maracanã), CA, FRU
Aratinga aurea (Periquito-rei, Cabeça-de-côco), CA, FRU
Forpus xanthopterygius (Tuim-de-asa-azul), CA, FRU
Brotogeris chiriri (Periquito-de-encontro-amarelo), CA, FRU
Pionus maximiliani (Maitaca-bronzeada), FL, FRU
Amazona aestiva (Papagaio-verdadeiro), CA/FL, FRU

ORDEM CUCULIFORMES
Família Cuculidae (11)
- Piaya cayana (Alma-de-gato), FL, INS
- Crotophaga ani (Anu-preto), CA, INS
- Guira-guira (Anu-branco), CA, INS
- Tapera naevia (Saci, Sem -fim), FL, INS

ORDEM STRIGIFORMES
Família Tytonidae (1)
- Tyto Alba (Suindara, Coruja-das-torres), FL, CAR
Família Strigidae (15)
- Otus choliba (Corujinha-do-mato, Corujinha-de-orelha), FL, CAR
- Pulsatrix perspicillata (Murucututu), FL, CAR
- Glaucidium brasilianum (Caburé), FL, CAR
- Speotyto cunicularia (Coruja-do-campo ou Buraqueira), CA, CAR
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ORDEM CAPRIMULGIFORMES
Família Caprimulgidae (15)
- Nyctidromus albicollis (Curiango)

ORDEM APODIFORMES
Família Apodidae (8)
- Streptoprocne zonaris (Andorinhão-de-coleira), CA, INS

ORDEM TROCHILIFORMES
Família Trochilidae (41)
- Phaetornis pretrei (Rabo-branco), FL, NEC
- Eupetomena macroura (Beija-flor-tesoura), CA, NEC
- Colibri serrirostris (Beija-flor-de-canto), CA, NEC
- Chlorostilbon aureoventris (Besourinho-bico-vermelho)CA/FL, NEC
- Leucochloris albicollis (Beija-flor-de-papo-branco), CA, NEC

ORDEM TROGONIFORMES
Familia Trogonidae (5)
- Trogon surrucura (Surucuá-de-barriga-vermelha), FL, ONI

ORDEM CORACIIFORMES
Família Alcedinidae (5)
- Ceryle torquata (Martim-pescador-grande, Matraca), DU, PIS
- Chloroceryle amazona (Martim-pescador-verde), DU, PIS

ORDEM PICIFORMES
Família Galbulidae (3)
- Galbula ruficauda (Ariramba-da-mata), FL, INS
Família Bucconidae (8)
- Nystalus chachuru (João-bobo, Fevereiro), CA, INS
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Família Ramphastidae (7)
- Ramphastus toco (Tucano toco), FL/CA, ONI
Família Picidae (22)
- Picumnus cirratus (Pica-pau-anão-barrado), FL, INS
- Colaptes campestris (Pica-pau-do-campo), CA, INS
- Colaptes (= Chrysoptilus) melanochloros (Pica-pau-carijó), FL/CA, INS
- Dryocopus lineatus (Pica-pau-de-banda-branca), FL, INS
- Leuconerpes candidus (Pica-pau-branco, Bilro), CA/FL, INS

ORDEM PASSERIFORMES
Família Dendrocolaptidae (14)
- Lepidocolaptes angustirostris (Arapaçu-do-cerrado), CA, INS
- Sittasomus griseicapillus (Arapaçu-verde), FL, INS
Família Furnariidae (49)
- Furnarius rufus (João-de-barro), CA, INS
- Furnarius leucopus (João-de-barro-da-mata), CA, INS
- Shoeniophylax phryganophila (Bichoita), CA, INS
- Synallaxis ruficapilla (Pichororé), CA,INS
- Synallaxis spixii (Jão-teneném, Bem-tererê)FL, INS
- Synallaxis albescens (Uí-pi), FL, INS
- Phacellodomus rufifrons (João-graveto), CA, INS
- Anumbius annumbi (Cochicho), CA, INS
- Xenops rutilans (Bico-virado-carijó), FL, INS
Família Formicariidae (48)
- Taraba major (Chocão, Chorró-boi), FL, INS
- Tamnophilus punctatus (Choca, Chorró-bate-cabo), FL, INS
- Herpsilochmus atricapillus (Formigueiro), FL, INS
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Família Tyrannidae (101)
- Xolmis cinerea (Pombinha-das-almas, Maria-branca), CA, INS
- Xolmis velata (Mocinha-branca), CA, INS
- Colonia colonus (Viuvinha), FL, INS
- Gubernetes yetapa (Tesoura-do-brejo),DU/CA, INS
- Knipolegus lophotes (Maria-preta-de-penacho), CA, INS
- Fluvicola nengeta (Lavadeira-mascarada), DU/CA, INS
- Fluvicola (= Arundinicola) leucocephala (Freirinha), DU, INS
- Machetornis rixosus (Suiriri-cavaleiro), CA, INS
- Tyrannus savana (= Muscivora tyrannus) (Tesourinha), CA, INS
- Tyrannus melancholicus (Suiriri), CA, INS
- Empidonomus varius (Peitica), CA, INS
- Megarhynchus pitangua (Bem-te-vi-nenei), FL/CA, INS
- Myiodynastes maculatus (Bem-te-vi-rajado), FL, INS
- Myiozetetes cayanensis (Mosqueteiro), FL, INS
- Myiozetetes similis (Bem-te-vi-pequeno)
- Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi), FL/CA, INS
- Myarchus ferox (Maria-cavaleira), FL/CA, INS
- Myarchus tyrannulus (Maria-cavaleira-rabo-castanho), FL/CA, INS
- Cnemotricus fuscatus (Guaracavuçu), FL, INS
- Hirundinea ferruginea (Birro, João Pires), CA, INS
- Todirostrum poliocephalum (Teque-teque, Ferreirinho) EN, FL, INS
- Elaenia flavogaster (Guaracava-de-barriga-amarela), CA, INS
- Camptostoma obsoletum (Risadinha), CA, INS
Família Hirundinidae (12)
- Phaeprogne tapera (Taperá, Andorinha-do-campo), CA, INS
- Progne chalibea (Andorinha-doméstica-grande), CA, INS
- Notiochelidon cyanoleuca (Andorinha-pequena-de-casa), CA, INS
- Stelgidopterix ruficollis (Andorinha-serradora), CA, INS
- Hirundo rustica (Andorinha-de-bando) VN, CA, INS
Família Corvidae (3)
- Cyanocorax cristatellus (Gralha-do-campo) EN, CA, ONI
- Cyanocorax cyanopogon (Gralha-cãn-cãn) EN, FL, ONI
Família Troglodytidae (6)
- Troglodytes aedon (Corruíra, Cambaxirra), FL/CA, INS
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Família Mimidae (2)
- Mimus saturninus (Sabiá-do-campo, Arrebita-rabo), CA, ONI
Família Turdidae (8)
- Turdus leucomelas (Sabiá-barranqueiro), FL/CA, ON I
- Turdus amaurochalinus (Sabiá-poca), FL/CA, ONI
Família Motacilidae (4)
Anthus hellmayri (Caminhaeiro-foguetinho), CA, GRA
Família Vireonidae (6)
- Ciclarhis gujanensis (Gente-de-fora-vem, Pitiguari), FL, INS
Família Icteridae (18)
- Molothrus bonariensis (Vira-bosta, Chopim), CA, ONI
- Psarocolius decumanus (Japu, Rei-congo), FL/CA, ONI
- Gnorimopsar chopi (Pássaro-preto), CA, ONI
- Agelaius ruficapillus (Garibaldi, Dóremi), DU, ONI
- Psudoleistes guirahuro (Chopim-do-brejo), DU/CA, ONI
- Sturnella (= Leistes) militaris (Polícia-inglesa), CA, ONI
Família Parulidae (9)
- Geothlypis aequinotialis (Pia-cobra), FL, INS
- Basileuterus flaveolus (Mariquita-amarela), FL, INS
- Basileuterus hypoleucus (Mariquita-de-peito-branco), FL, INS
Família Coerebidae (6)
- Coereba flaveola (Cambacica, Caga-cebo, Chupa-mel), FL, NEC
- Conirostrum speciosum (Figuinhade-rebo-castanho)FL, ONI
- Dacnis cayana (Saí-azul), FL, ONI
Família Tersinidade (1)
- Tersina viridis (Saí-andorinha), FL, ONI
Família Thraupidae (43)
- Euphonia chlorotica (Vi-vi), FL, ONI
- Tangara cayana (Sanhaçu-cara-suja), FL/CA, ONI
- Thaupis sayaca (Sanhaçu-do-mamoeiro), CA, ONI
- Nemosia pileata (Fruteiro, Saíra mascarada), FL, ONI
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Família Fringillidae (54)
- Saltator similis (Trinca-ferro), FL, ONI
- Saltator atricollis (Batuqueiro), CA, ONI
- Volatinia jacarina (Tiziu), CA, GRA
- Sporophila lineola (Bigodinho), CA, GRA
- Sporophila nigricollis (Coleiro-baiano), CA, GRA
- Sporophila caerulescens (Papa-capim, Coleirinho), CA, GRA
- Sporophila bouvreuil (Caboclinho-de-cabeça-marrom), CA/DU, GRA
- Sicalis luteola (Tipiu), CA, GRA
- Coryphospingus pileatus (Cravina)FL/CA, GRA
- Arremon flavirostris (Tico-tico-do-mato-de-bico-amarelo), FL, INS
- Ammodramus (= Myospiza) humeralis (Tico-tico-do-campo), CA, GRA
- Zonothrichia capensis (Tico-tico), CA, GRA
- Emberizoides herbicola (Canário-do-campo), CA, GRA
Família Ploceidae (1)
- Passer domesticus (Pardal), UR, ONI
Família Estrildidae (1)
- Estrilda astrild (Bico-de-lacre), UR/CA, GRA
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ANEXO 5 - DESENHOS
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