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1. APRESENTAÇÃO
O Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte compreende os municípios
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Matozinhos, São José
da Lapa, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Capim Branco, Baldim, Taquaruçu de
Minas e Nova União (Figura 1). Diante dos impactos previstos na implantação e
operação de importantes empreendimentos públicos como o Rodoanel, a Linha Verde
e o Centro Administrativo, foi idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável o Sistema de Áreas Protegidas (SAP) do Vetor Norte. O
SAP prevê a criação de um conjunto de unidades de conservação visando garantir a
conservação do patrimônio natural e histórico-cultural da região. Conforme o Plano de
Governança Ambiental e Urbanística da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(Decreto Estadual no 44.500/07) a implementação do SAP constitui uma condicionante
das obras de expansão.

Figura 1 – Municípios que compõem o Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
A criação do SAP Vetor Norte insere-se ainda no contexto do Projeto Estruturador
“Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica”, uma das principais
ferramentas do Governo de Minas Gerais para a proteção da biodiversidade do
Estado. Executado pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) por meio do
Instituto Estadual de Florestas (IEF), tem como meta a expansão da cobertura vegetal
natural em 2% da área total do Estado. O projeto prevê dentre seus componentes a
criação e implantação de 400 mil hectares em unidades de conservação no Estado de
Minas Gerais.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, instituído pela Lei Federal
no 9.985/00 e pelo Decreto Federal no 4.340/02, concebe dispositivos para a
preservação de significativos e importantes remanescentes dos biomas brasileiros. As
chamadas Unidades de Conservação constituem espaços territoriais destacados por
ato do poder público. A criação de uma nova unidade deve ser precedida de estudos
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técnicos e consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os
limites mais adequados, garantindo a preservação dos seus recursos naturais.
Segundo o SNUC (2000), o Parque Estadual (PE) é uma categoria de unidade de
conservação, inserida no grupo das unidades de Proteção Integral1, que tem como
objetivo “proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou
migratória” (SNUC- Lei 9985 de 18 de julho de 2000, Art. 13). O objetivo do Parque
Estadual é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e
beleza cênica, possibilitando pesquisas científicas, educação e intepretacao ambiental,
a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico.Para a criação de um
PE é necessário que o Estado seja proprietário das terras, o que normalmente implica
na aquisição ou desapropriação de terras privadas. As artividades a serem
desenvolvidas nos PEs são sujeitas às normas estabelecidas pelo Plano de Manejo da
Unidade e/ou pelo órgão responsável por sua gestão.
O objetivo do presente documento é caracterizar a área proposta para criação do PE
da Serra do Sobrado (PESS) em relação a seus atributos físicos, bióticos,
socioeconômicos e culturais, bem como sua situação fundiária, a fim de subsidiar a
criação desta UC, conforme previsto no SNUC (BRASIL, 2000).
1.1. Acesso
A área proposta possui aproximadamente 376 ha, na porção norte do município de
São José da Lapa, próximo à divisa com Pedro Leopoldo a oeste e Confins, a leste.
Partindo de Belo Horizonte, seguir pela MG 424 (Figura 2), no sentido Pedro Leopoldo.
Cerca de 9 km após a sede municipal de São Jose da Lapa, entrar à asquerda no
entroncamento da MG 424 pegando a rua Cristovão de Assis no sentido do distrito de
Dr. Lund. Deste, seguir em direção ao distrito de Inácia de Carvalho. O PESS está
localizado à esquerda da estrada, configurando uma extensa area com remanescentes
florestais (Figura 3).

Figura 2 – Principais acessos à área proposta para o PESS.
1

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

5

Figura 3 – Limites propostos para o PESS, município de São Jose da Lapa
2. MEIO FÍSICO
2.1 Clima
A região onde está localizada a área proposta para o PESS apresenta clima tropical,
tendo como principal característica a ocorrência de duas estações bem definidas: uma
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chuvosa no verão, e outra seca, no inverno. Segundo o IBGE (1979) o clima da região
é classificado como tropical semi-úmido; o período de seca ocorre nos meses de maio
a setembro e o período das chuvas de outubro a maio, com as maiores taxas de
precipitação em dezembro e janeiro (Figura 4). Em média, a temperatura máxima é
32°C e a mínima 18°C (CPRM, 1994).

Figura 4 – Média da precipitação total mensal, obtida na estação
meteorológica de Sete Lagoas no período de 1961 a 1990. Fonte:
CPRM, 1994.
De acordo com a classificação de Köppen-Geiger o clima é Aw, tropical com estação
seca (Peel et. al, 2007). É dada designação de clima megatérmico, em que todos os
meses do ano têm temperatura média mensal superior a 18°C, mas pelo menos um
dos meses do ano com precipitação média total inferior a 60 mm. A Figura 5 mostra a
série histórica da precipitação média anual de 1942 a 1999, obtidos da Agência
Nacional de Águas (2001), na estação meteorológica do município de Pedro Leopoldo.
De acordo com os dados a precipitação média anual para este período é 1294
mm/ano.
2.2 Hidrografia
A área em estudo faz parte da bacia do Ribeirão da Mata, afluente da margem
esquerda do Rio das Velhas, pertencente à bacia do Rio São Francisco. A Serra do
Sobrado constitui um divisor de águas, que drena afluentes da margem direita do
Ribeirão da Mata e afluentes da margem esquerda do Córrego Inácio de Carvalho e
do Ribeirão das Areias (Figura 6). O Ribeirão das Areias, localizado mais ao sul do
PE, é afluente da margem esquerda do Ribeirão da Mata. Ocorrem ainda lagoas e
áreas brejosas, associadas à drenagem.
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Figura 5 – Série histórica da precipitação média anual, de 1942 a 1999, obtidos da estação no.
1944009, no município de Pedro Leopoldo (ANA, 2001).

Figura 6 - Hidrografia da área proposta para o PESS e seu entorno. Fonte: IBGE
2.3 Geologia: contextualização geral
A região proposta para o PESS marca o início da borda sul do Cráton São
Franciscano, onde afloram rochas do embasamento cristalino granítico-gnáissico que
forma o assoalho mais antigo da região (gnaisses e migmatitos), e produtos da
decomposição destas rochas. As descrições da geologia local foram realizadas com
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base em Brandalise (1999), CPRM (1994) e nas Cartas Geológicas - Folha Contagem
e Belo Horizonte (CPRM, 2008; 2000).
Predominam na área as rochas do embasamento, pertencentens ao Complexo Belo
Horizonte (Figura 7). São constituídas por gnaisses cinzentos, mais antigos que 2800
Ma, freqüentemente com um bandamento composicional e feições de migmatização
(Brandalise, 1999; Noce et al., 1994). Encontram-se profundamente alteradas em
mantos de intemperismo que alcançam mais de 30 metros nos locais mais elevados.
Ocorrem sistemas de juntas e fraturas com direções variadas, em geral com
mergulhos fortes a verticais (Souza et al., 2002).
Não foram observadas as coberturas do Proterozóico Superior denominadas de Grupo
Bambuí, que afloram na área ao norte de Pedro Leopoldo. No entanto, no limite norte
da área proposta para o PESS foi mapeado pelo Serviço Geológico Brasileiro (CPRM,
2008), na escala de 1:100.000, uma pequena mancha da Formação Serra de Santa
Helena (Grupo Bambuí), constituída essencialmente por metapelitos laminados (Filitos
e Metassiltitos).
Coberturas coluviais ocorrem nas encostas, associadas com cascalheiras de quartzo
leitoso ou hialino, que derivam de veios que atravessam saprolitos, redistribuídos por
erosão. Na porção sudeste e leste da área proposta, próximo a linha férrea, ocorrem
pequenas manchas com Coberturas Quaternárias, constituídas de depósitos
aluvionares com sedimentos arenosos, argilosos e cacalhentos, situados nas
proximidades das drenagens.

Figura 7 –Geologia do PESS, adaptado da CPRM (2008).
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2.4 Geomorfologia: aspectos gerais
A metodologia do mapeamento geomorfológico baseou-se na separação das unidades
seguindo critérios de agrupamento de tipos de modelados semelhantes, condicionado
à estrutura geológica e à análise morfodinâmica. À área mapeada em escala 1:10.000
é constituida de três unidades geomorfológicas básicas: (1) Vales e Planícies fluviais,
(2) Encostas Dissecadas da Serra do Sobrado e (3) Topos Serranos (Figura 8). Estes
três compartimentos estão inclusos em escala mais generalizada (1:100.000), na
Unidade geomorfológica chamada Planalto Dissecado do Ribeirão da Mata, de acordo
com CPRM (1994). Associa-se ao relevo mais dissecado e acidentado da região, com
forte concentração do escoamento superficial em ravinas.
A região possui formas de dissecação forte a partir da meia encosta,
predominantemente geoformas côncavas e ravinadas, com Argissolos e Cambissolos,
relacionadas à retomada erosiva e soerguimento do bloco tectônico que marca o inicio
da borda do Cráton do São Francisco, originando forte encaixamento dos vales.
Ocorrem também geoformas mais estáveis e convexas de topos, onde predominam
Latossolos. A dinâmica da drenagem do Ribeirão da Mata controla a incisão da
drenagem dos afluentes que drenam a Serra do Sobrado, e seu curso possui amplo
vale de colmatação fluvial, preenchido de sedimentos argilo-arenosos. O vale do
Ribeirão da Mata é intensamente colmatado por sedimentos aluviais, e ocorrem
rampas pedimentadas que acompanham a direção aos afluentes que descem do bloco
montanhoso.
Estas feições ravinadas associadas aos cascalheiros enterrados por colúvios
latossólicos, indicam mudanças climáticas na região. Os topos Serranos mais
conservados alcançam altitudes superiores a 800 metros. As encostas mais
dissecadas e ravinadas estão associadas a solos mais rasos (Cambissolos) erodíveis
e epipedregosos, mas também ocorrem Argissolos mais profundos. Nos níveis
inferiores das encostas, depósitos coluviais formam mantos intemperizados pouco
mais profundos, de cores mais avermelhadas, mas dominam Argissolos Vermelhos e
Vermelho-Amarelos, sob vegetação de Mata Seca. Encostas mais baixas e rampas
associadas com solos mais rasos condicionam o aparecimento de Matas Secas ricas
em Macaúba; estruturalmente, a Serra do Sobrado está alinhada conforme direção
NW-SE, com vales ravinados encaixados segundo NE/SW, que individualizam cristas,
seguindo este mesmo alinhamento.
No entorno do PE Serra do Sobrado há atividade industrial ligada a produção de
cerâmica e proximidade da linha férrea, além da pressão urbanística pelo crescimento
do município de Pedro Leopoldo. O fogo é recorrente nas encostas voltadas à linha
férrea, configurando pressão elevada sobre os ecossistemas de Mata Seca sobre
solos do embasamento, atípicos na região. Nas fazendas vizinhas há criatório de
gado, e sinais de coleta de lenha pelas comunidades dentro do parque, além de
invasões. Em geral, a área proposta é dissecada, com altitude variando de 688 a 862
metros (Figura 9), com média de 768 metros. O relevo predominante apresenta-se
forte ondulado a ondulado, com declividade média de 18% (Figura 8).
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Figura 8 – Compartimentação geomorfológica do PE Serra do Sobrado.
2.5 Solos
Para o mapeamento dos solos foi utilizada como base a carta topográfica do IBGE, na
escala 1:50.000. Com o modelo digital de elevação do terreno efetuou-se a
interpretação identificando a localização de cada unidade de mapeamento de solos,
que foram definidas de acordo com a tipologia e considerando-se sua posição nas
diferentes geoformas. Foram realizados trabalhos de campo, com coleta de amostras
das classes de solos mais representativas de cada unidade de mapeamento e
determinadas, com a utilização de GPS de navegação. As coordenadas geográficas
(UTM) de cada perfil e pontos de observações. Também foram amplamente
documentados e fotografados, tanto os perfis amostrados como as paisagens
reinantes na Serra do Sobrado.
A legenda das unidades de mapeamento dos solos está apresentada na Tabela 1. Na
Figura 10 é apresentado o mapa de solos com a posição de cada perfil amostrado e
pontos de observações.
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Figura 9 – Mapas de altitude e declividade da área proposta para o PESS.
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Tabela 1 – Unidades de mapeamento dos solos.
Legenda

PVAd1

PVAd2

LVAd

GXbe

Classe de solo
ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO
Distrófico
+
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico + CAMBISSOLO
HÁPLICO Tb Distrófico, fase transição Floresta Estacional
Decidual (Mata Seca) – Cerrado com Macaúbas, relevo forte
ondulado a ondulado de cristas dissecadas
ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO
Distrófico
+
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico + CAMBISSOLO
HÁPLICO Tb Distrófico, fase transição Floresta Estacional
Decidual (Mata Seca) – Cerrado com Macaúbas, relevo
ondulado de rampas e encostas dissecadas
LATOSSOLO
VERMELHO-AMARELO
Distrófico
+
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico, fase
Floresta Estacional Semidecidual, relevo forte ondulado de
topo serrano
GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico + GLEISSOLO
HÁPLICO Tb Distrófico + NEOSSOLO FLÚVICO Tb
Distrófico, fase Mata de Várzea e Campos Brejosos, relevo
plano

Áreas
Há
%

191,2

50,9

101,7

27,1

75,1

20,0

7,7

2,0

Argissolos Vermelho-Amarelos
Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural
imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de
atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior
parte do horizonte B (EMBRAPA, 2006). O horizonte B textural caracteriza-se por
apresentar pequeno a grande incremento de argila do horizonte A para o B. Este
processo, denominado podzolização, é característico desta classe de solo.
O perfil 1 (Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico) amostrado no PE da Serra do
Sobrado (Figura 11) está localizado na margem esquerda da estrada paralela a linha
férrea, na região sudeste da unidade. Este solo ocorre em relevo ondulado de rampas
e encostas dissecadas, em terço inferior. É proveniente de material coluvionar,
originário do intemperismo de rochas do embasamento cristalino.
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Figura 10 – Mapa de solos da área proposta para o PESS.
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Figura 11 – Perfil 1 (Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico), a esquerda, coletado
no limite sudeste do PE da Serra do Sobrado, a direita.
Cambissolos Háplicos
De modo geral, são solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais
de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila
de atividade alta e saturação por bases alta (EMBRAPA, 2006).
Esta classe de solo apresenta como principais características gerais as seguintes:
 São solos não hidromórficos, moderadamente a bem drenados;
 Situam-se, em geral, em relevo ondulado a forte ondulado;
 São solos de profundidade mediana que já apresentam certo grau de
desenvolvimento, porém ainda não suficiente para decompor totalmente os
minerais primários facilmente intemperizáveis;
 Morfologicamente apresentam seqüência de horizontes A, Bi e C.
 Apresentam cores no horizonte Bi variando de amareladas, avermelhadas ou
brunadas;
 A textura é muito variada indo desde franco arenosa, franco siltosa até argilosa;
 Horizonte Bi pode apresentar-se com ou sem desenvolvimento de estrutura e a
relação silte/argila é geralmente maior que 1,0;
 Tratam-se de solos pouco intemperizados, com minerais primários de fácil
intemperização em teores acima de 4%;
 Alguns apresentam uma superfície cascalhenta que os protege da erosão
excessiva;
 Podem apresentar coloração variegada ou mesmo mosqueados na subsuperfície
dependendo das condições de drenagem em que ocorrem;
 Estes solos apresentam horizonte diagnóstico subsuperficial do tipo B incipiente
(Bi).
O perfil 2 (Cambissolo Háplico Tb Distrófico) foi coletado na margem esquerda da
estrada paralela a linha férrea, no limite sudeste da unidade (Figura 12). É constituído
de material coluvial, proveniente do saprolito de rochas do embasamento. Este solo
ocorre em relevos mais acentuados, forte ondulado a ondulado de encostas e cristas
dissecadas. De modo geral, são solos rasos com alta susceptibilidade à erosão.
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Figura 12 – Perfil 2 (Cambissolo Háplico Tb Distrófico), a esquerda, com ocorrência
em áreas de declives acentuados do PE da Serra do Sobrado, a direita.
Latossolos Vermelho-Amarelos
São solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície
do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de
espessura. Os horizontes B latossólicos são constituídos por minerais, os quais
evidenciam avançado estágio de intemperismo, explícito pela alteração quase
completa dos minerais primários menos resistentes ao intemperismo e/ou de minerais
de argila 2:1, seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases e concentração
residual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao
intemperismo.
De modo geral, os Latossolos são solos profundos e pobres quimicamente. Na região
da Serra do Sobrado estes solos ocorrem no topo ou alta encosta, em geoforma plana
ou suavemente convexa. Estes solos são associados às formações de Florestas
Semidecíduas, em condições de menor estresse hídrico para a vegetação (Figura 13).
Gleissolos Háplicos
Ocorrem nas baixadas que formam a planície fluvial e terraços, em campos brejosos.
A região é mantida pelas rochas do embasamento cristalino. Esta classe de solos se
caracteriza por solos minerais, hidromórficos com horizonte A húmico ou turfoso,
seguido de horizonte B glei. Apresentam-se mal drenados.
No PE da Serra do Sobrado são desenvolvidos em planícies fluviais que formam um
limite abrupto com as rampas e encostas dissecadas da Serra do Sobrado, e ainda em
áreas de surgência de água subterrânea, o que provoca o aparecimento tanto do
fenômeno de gleização por redução e remoção do ferro como de maior preservação
da matéria orgânica em função das condições anaeróbias impostas pela saturação
hídrica.
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Figura 13 – Fitofisionomia da Floresta Estacional Semidecídua no PE da Serra do
Sobrado (esquerda) e perfil 3 de Latossolo Vermelho-Amarelo amostrado na área
(direita).
São os solos característicos de áreas brejosas, formados sob forte hidromorfismo.
Apresentam-se fortemente gleizados, com coloração clara ou acinzentada e
mosqueados avermelhados, devido aos processos de redução e oxidação de formas
de Fe. São facilmente mapeados no campo, pois estão associados à vegetação
higrófila. Estes ambientes possuem destacada importância ambiental por servirem de
habitat para espécies de anfíbios e insetos aquáticos. Além disso, as áreas de brejo
têm extrema importância na regulagem da vazão dos cursos d’água e na manutenção
de características microclimáticas.
2.6 Estratificação de geoambientes: caracterização e mapeamento
No desenvolvimento do presente estudo, foram utilizados os conceitos clássicos que
fundamentam a Estrutura da Paisagem, referindo o Ecossistema como o sistema
formado por dois elementos indissociáveis: a Biocenose e o Biótopo (Dajoz, 2005). Na
estratificação geoambiental ora realizada procurou-se delimitar os espaços físicos com
características geoambientais distintas o suficiente para permitir sua separação e
descrição, na escala adotada no trabalho (e.g. Tricart & KiewietdeJonge, 1992;
Schaefer, 1997). Assim, foram mapeadas áreas com dimensões mínimas de 10.000
m2 (1 ha), sem prejuízo de sua representaçao cartográfica na escala final de
impressão.
Admitindo-se que o ambiente físico (geoambiente) possua características pedológicas,
geomorfológicas e geológicas particulares, e que estas determinem, inter alia, a oferta
de nutrientes e fluxos de energia num sistema essencialmente aberto, torna-se
necessário conhecer suas características e distribuição espacial, para inferir aspectos
da Ecologia da Paisagem da Serra do Sobrado. Tal foi a estratégia adotada, seguindo
os cânones da Ecologia da Paisagem (Troll, 1971; Vink, 1983; Naveh e Lieberman,
1984; Tricart e KiewietdeJonge, 1992; Schaefer 1997), privilegiando uma abordagem
interpretativa da paisagem, estabelecendo as relações que existem entre os
componentes do meio físico e biótico.
Outro aspecto importante da abordagem geoambiental adotada é que ela permite
identificar e mapear geoamientes ecotonais, ou de transição, representando padrões
característicos de assinatura espectral na imagem IKONOS, facilitando seu
reconhecimento de campo e checagem.
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Na expressão cartográfica das Unidades Geoambientais utilizou-se da base de
imagens IKONOS, obtendo-se mapa temático único. Assim, as unidades foram
definidas como um arranjo de formas fisionomicamente semelhantes em seus tipos de
modelados, em cada um dos três domínios. Essa convergência resulta de uma
determinada geomorfogênese de caráter local. A geomorfogênese e a convergência
de geoformas são explicadas por fatores bioclimáticos, geológico-estruturais,
paleoclimáticos e pedológicos.
Cada Unidade representa a predominância de determinado tipo de modelado e de
processos originários, resultando em formações superficiais (solos) diferenciadas de
outras. Assim, foi possível conceber unidades geoambientais que integram aspectos
pedológicos e geomorfológicos, em conjunto.
Além dos vales, terraços e planícies fluviais, ocorrem encostas com geoformas
variáveis, desde convexas até côncavas, e rampas suavizadas. As área de
Cambissolos são naturalmente propensos à atividade erosiva, quando sob cerrados ou
Matas degradadas. As encostas da Serra voltadas para leste e sul são pedimentadas
no terço inferior até a base, recobertas por colúvios no terço inferior. Nos topos,
ocorrem Latossolos, com linhas de pedras enterradas. A gênese destes pavimentos
parece relacionar-se a fases secas do Pleistoceno (Barbosa, 1980), e são
generalizadas na região.
O conjunto das formas de relevo existentes na área possibilitou a divisão em 5
unidades geoambientais (Figura 14), que refletem condicionantes litológicos,
pedológicos e a evolução da paisagem, conforme segue:
1. Vales Colmatados e Terraços Fluviais com solos de influência fluvial
2. Encostas com Vegetação de Floresta Decidual com Cambissolos e Argissolos
3. Encostas com Formações de transição Cerrado-Matas Secas com Argissolos e
Cambissolos
4. Topos Serranos com Florestas Semidecíduas sobre Latossolos
5. Topos Serranos, Encostas e Vales com pastagem plantada
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Figura 14 – Mapa de Unidades Geoambientais da PE Serra do Sobrado
2.7 Descrição resumida das Unidades Geoambientais
Vales Colmatados e Terraços Fluviais com solos de influência fluvial
Correspondem às terras baixas e vales amplos que se conectam a área proposta para
o PESS através da linha férrea, que corta os afluentes que descem do Maciço
Montanhoso do Sobrado, encaixadas nas encostas baixas, onde o acúmulo de
sedimentos possui maior expressão. São formadas por planícies de acumulação
Quaternária de pequena extensão, que retém um pouco da carga detrítica
transportada e depositada pelos rios afluentes do Ribeirão da Mata. Os sedimentos
predominantes são siltosos, argilosos até arenosos, com lentes de cascalho. Ocorrem
nas encostas baixas da Serra, onde os córregos estão encaixados em vales de
natureza estrutural (NE/SW), sendo inexistentes áreas de aluviões significativas
(Figura 15).
Encostas com Vegetação de Floresta Decidual com Cambissolos e Argissolos
Encostas com fortes sinais de erosão sob Matas Secas, com caimento longo e suave,
onde o fogo propaga-se com relativa facilidade (Figura 16). Geoambiente de especial
importância pela atividade de extração de madeiras e queima ocorrida no passado,
associado à vegetação de maior porte, como reflexo de solos de maior fertilidade.
Nestas encostas, predominam formações deciduais, com solos em geral mais
profundos, Cambissolos até Argissolos. Destacam-se a Chorisia sp. paineira,
Anadenanthera colubrina angico e Astronium sp. gonçalo-alves
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Figura 15 – Vales colmatados na região sudeste do PE Serra do Sobrado.
Encostas com Formações de transição Cerrado-Matas Secas com Argissolos e
Cambissolos
Representa geoambiente ecotonal nas encostas médias, constituindo áreas de grande
suscetibilidade ao processo erosivo, em forma de ravinamento (Figura 16). A
vegetação possui elementos mistos do Cerrado e Mata Seca (Roupala sp. carne de
vaca; Erytroxylum sp. cocão; Bowdichia virgilioides sucupira do cerrado; aroeira,
Vochysia tucanorum, Hymenea stilbocarpa jatobá; Anadenathera colubrina angico e
Astronium sp. gonçalo-alves). As ravinas exploram zonas de fraqueza ou falhas
(NE/SW) do embasamento, e entalham os saprolitos de gnaisses pobres em ferro com
relativa facilidade. Este geoambiente engloba relevos atingidos por retomadas
erosivas relacionadas com oscilações climáticas. Foram fortemente impactadas pelo
uso antrópico, e sua vegetação rica em Macaúbas mostra-se degradada.

Figura 16 – Vista parcial do PE Serra do Sobrado (ao fundo) com destaque para as
Encostas dissecadas com as formações de Floresta Decidual e transição
Cerrado-Matas Secas.
Topos Serranos com Florestas Semidecíduas sobre Latossolos
Geoambiente de topo ou alta encosta, em geoforma plana ou suavemente convexa,
com Latossolos profundos (Figura 17). Boa parte da vegetação é antropizada, mas
revela a fitofisionomia de Floresta Semidecidual. A erosão é menor, mas ocorre em
áreas onde a cobertura vegetal não oferece proteção ao solo, principalmente na área
mais atingida pelo desmatamento. Espécies comuns são: Bowdichia virgilioidessucupira; aroeira, Vochysia tucanorum, Hymenea stilbocarpa – Jatobá; Anadenathera
colubrina - Angico e Astronium sp. - Gonçalo-alves.
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Figura 17 – Topo Serrano em área antropizada no PE Serra do Sobrado
(esquerda) e perfil de Latossolo amostrado na área (direita).
Topos serranos, Encostas e Vales com pastagem plantada
São áreas onde a atividade antrópica destruiu ou modificou profundamente o
geoambiente original, não sendo possível identificar suas características pretéritas.
São áreas de recuperação críticas do PE Serra do Sobrado, e devem ser priorizadas
pelo plano de manejo como alvos preferenciais, dado seu estado atual, degradado.
Ocorrem preferencialmente ao longo da linha férrea e ao longo da estrada de acesso à
Pedro Leopoldo.
3. MEIO BIÓTICO
3.1. Flora
O primeiro estudo detalhado da vegetação e flora na região onde está inserida a área
proposta para o PESS foi realizado pelo botânico dinamarquês Eugênio Warming,
tendo sido publicado em 1908. Esta obra prima tornou-se pioneira em termos de
estudos botânicos no bioma Cerrado. Nesta, além da vegetação, foram também
descritos os solos, o clima e o uso dos recursos naturais pela população local.
Warming definiu a vegetação existente nessa área como composta de Matas,
Formações de Brejo, Formações Campestres e os Cerrados.
Conforme o Mapa de Biomas do Brasil do IBGE (2004a), a região do município de São
José da Lapa está inserida no bioma Cerrado, pertencendo ao domínio morfoclimático
neotropical do Cerrado, que é caracterizado por “chapadões tropicais interiores com
cerrados e florestas-galeria (sic)” Ab’Saber (1977; 2003). Em relação à cobertura
vegetal, a área proposta se enquadra como Cerrado descaracterizado por intensas
“Atividades Agrárias”, conforme o Mapa de Vegetação do Brasil do IBGE (2004b). A
região sofreu um processo acelerado de ocupação e exploração do solo, devido a
atividades econômicas intensivas, como a agropecuária, as siderurgias, minerações,
indústrias de calcário e ao crescimento urbano desordenado, ocasionando a
destruição da cobertura vegetal originária e a fragmentação dos remanescentes em
meio a uma matriz ambiental bastante antropizada.
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro com 2 milhões de km2 de domínio nas
terras altas do Brasil Central (Ratter et al., 1997). Antes da chegada dos portugueses
no início do século XV, o estado de Minas Gerais abrigava aproximadamente 17% das
áreas de Cerrado do país e, cerca de 60% do território mineiro eram cobertos por este
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bioma (Biodiversidade..., 2005). As áreas recobertas por Cerrado em Minas Gerais
foram drasticamente substituídas por atividades agrícolas ou florestais ou
transformadas para implantação de atividades agropecuárias, sem contar com o
crescente desenvolvimento de grandes centros urbanos. A intensidade de devastação
sobre o Cerrado no estado foi tamanha que as áreas naturais deste bioma foram,
praticamente, confinadas à região norte de Minas Gerais, particularmente nas bacias
do São Francisco e Jequitinhonha. Apesar do pouco conhecimento sobre a
composição florística da flora do Cerrado, as estimativas a esse respeito sugerem
grande riqueza florística devida, especialmente, à variedade de paisagens e tipos
fitofisionômicos (Biodiversidade..., 2005).
Dentre os biomas brasileiros, somente a Mata Atlântica e o Cerrado foram
considerados como dois dos 34 “Hotspots de Biodiversidade” ou “Áreas Prioritárias
para Conservação” eleitas no mundo por serem consideradas as regiões
biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, apresentando mais de 1500
espécies de plantas endêmicas e área de distribuição geográfica reduzida a menos de
30% da cobertura original (Mittermeier et al., 2004). Dados atuais indicam para o
Cerrado uma riqueza de plantas entre 7000 e 10000 espécies (Ribeiro & Walter, 1998;
Mittermeier et al., 2004), sendo que dessas, cerca de 5000 são endêmicas. Além da
riqueza e do alto endemismo de espécies, restam apenas 22% ou 432.814ha de áreas
remanescentes de Cerrado dos 2 milhões de km2 que este recobria à época do
descobrimento do Brasil, em função da ação do homem sobre o meio natural. Apesar
de sua extensão e relevância para a conservação da biodiversidade, o Cerrado é
pouco representado nas unidades de conservação existentes no país, onde apenas
5,5% de sua extensão original estão em unidades de conservação. Dentre os parques
mais importantes estão Chapada dos Guimarães, a Grande Sertão Veredas, a Serra
da Canastra e Emas (Ribeiro & Walter, 1998; Mittermeier et al., 2004).
A flora do bioma Cerrado é apenas parcialmente conhecida, havendo poucas
tentativas de compilação da sua composição florística. Uma listagem pioneira foi
elaborada em 1892 por Warming a partir de um estudo na região de Lagoa Santa,
Minas Gerais (Warming, 1973). Posteriormente, alguns autores procuraram compilar
dados sobre a flora do Cerrado, destacando-se as tentativas de Rizzini (1963), que
apresentou 537 espécies entre árvores e arbustos; Heringer et al. (1977), com 774
espécies arbustivas e arbóreas; Castro et al. (1992, 1995) que sugeriram que a flora
magnoliofítica do Cerrado lato sensu deveria conter entre 5268 a 7024 espécies de
angiospermas. Ribeiro & Walter (1998) compilaram várias listas de estudos realizados
em diferentes regiões do Cerrado no Brasil e chegaram ao total de 6451 espécies,
sendo que os campos apresentam 2055 espécies, as florestas 2540 e as savanas
2880. Essas estimativas sugerem grande riqueza florística no bioma, o que se deve
especialmente à sua grande variedade de paisagens e tipos fitofisionômicos.
A vegetação do bioma Cerrado apresenta diferentes fisionomias que vão das
formações florestais às campestres passando pelas savânicas. A distinção fisionômica
dessas formações faz-se pela observação da dominância e continuidade dos dois
estratos que as compõe: o estrato herbáceo e o arbustivo-arbóreo. As formações
florestais são caracterizadas pelo predomínio do estrato arbóreo, contínuo ou
descontínuo, e pela formação de dossel. Estas são representadas pelas Florestas
Estacionais Decíduas e Semidecíduas junto com os Cerradões nos interflúvios e pelas
Matas Ribeirinhas (Ciliar e Galeria) associadas aos cursos de água. As formações
savânicas são caracterizadas pela conjugação de um estrato herbáceo contínuo
pontoado pelo estrato arbustivo-arbóreo descontínuo e esparsamente distribuído, as
quais são o Cerrado stricto sensu, o Campo Cerrado, o Parque de Cerrado (Campo de
Murundus), o Palmeiral e as Veredas. Já as formações campestres são as dominadas
pelo estrato herbáceo contínuo e pela ausência de árvores na paisagem e ocorrência
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ocasional de subarbustos e arbustos, como o são no Campo Limpo, no Campo Sujo e
no Campo Rupestre (Ribeiro & Walter, 1998).
Este mosaico de vegetação observado nas áreas do bioma Cerrado é determinado por
manchas de solos com diferentes níveis de fertilidade, profundidade efetiva do solo,
tipo de substrato e altura do lençol freático, bem como pela irregularidade da ação do
fogo (Coutinho, 2002). As formas de vegetação savânica apresentam ampla gama de
características estruturais gradativas, dependendo das condições ecológicas
aproximarem-se mais do ótimo campestre ou mais do ótimo florestal (Coutinho, 1978),
e a determinação de tais variações podem decorrer das condições edáficas conforme
demonstrado por Oliveira-Filho et al. (1989). Para Ribeiro e Walter (1998), a densidade
de indivíduos das espécies pode ser determinando por eventos estocásticos, por
condições pedológicas e também devido à influência do homem. Segundo os autores,
a atividade antrópica altera a estrutura e a composição florística de um trecho de
vegetação, propiciando o surgimento de áreas mais abertas e a consequente
introdução de plantas exóticas ou invasoras.
A Floresta Estacional Semidecidual ou Floresta Tropical Subcaducifólia Veloso et al.
(1991), também denominada por Rizzini (1963) de Floresta Estacional Mesófila
Semidecídua, ou ainda por Floresta Latifoliada Tropical por Azevedo (1959), é uma
formação transicional entre as florestas de encosta litorâneas e as formações não
florestais de interior do continente. O termo estacional refere-se a uma condição
temporal, em que o caráter ecológico está envolvido por uma alternância de um
período de vigoroso crescimento vegetativo em uma estação chuvosa com outro de
repouso, induzido por uma estação seca. Prende-se fundamentalmente ao
comportamento fenológico das plantas, tendo coincidente correspondência com a
estacionalidade.
É uma formação florestal caracterizada pela presença de indivíduos arbóreos que
perdem as folhas (caducifólios) durante o inverno, ou estação seca. A porcentagem de
indivíduos caducifólios destas Florestas Semidecíduas varia de 20 a 50% do conjunto
florestal e não das espécies caducifólias (Veloso et. al., 1991) e de acordo com Rizzini
et al. (1988) esta porcentagem varia de 50 a 80%. Às vezes apresenta-se como uma
mata densa, com altura das árvores entre 25 e 30 metros, apresentando no subbosque espécies de bromélias, samambaias e diversas espécies de lianas.
“Mata Seca” é o termo popularmente utilizado para se referir às formações das
“Florestas Estacionais Decíduas” que, de acordo com Scariot & Sevilha (2005), no
Brasil, estão distribuídas em regiões com altitude entre 100 e 1800m, aonde a
precipitação média anual está entre 625 a 2875mm e a temperatura média anual
oscila entre 15 e 27ºC. A Floresta Estacional Decídua é caracterizada como produto
de duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa seguida de longo período
biologicamente seco. Ocorre na forma de disjunções florestais, apresentando o estrato
dominante macro ou mesofanerofítico predominantemente caducifólio, com mais de
50% dos indivíduos e espécies (conjunto florestal) despidos de folhagem no período
desfavorável (Veloso et. al., 1991) e para Rizzini et al. (1988) esta porcentagem de
caducifolia é maior que 80%.
A designação de Floresta Seca é aplicada para as formações florestais caracterizadas
por diversos níveis de caducifólia durante a estação seca, dependente das condições
químicas, físicas e principalmente, da profundidade do solo (Nascimento et al., 2004)
A Floresta Estacional Decidual apresenta estrato arbóreo que varia de 15 a 25 m. A
grande maioria das árvores são eretas, com alguns indivíduos emergentes. Na época
chuvosa fornecem uma cobertura arbórea de 50 a 70%. Na época de seca a cobertura
pode ser inferior a 50 % (Sano & Almeida, 1998). A Floresta Decídua pode apresentar-
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se com uma estrutura singular quando encontrada sobre um ambiente típico, que são
os afloramentos rochosos que podem ser de origem calcária ou sobre afloramentos de
rochas do embasamento cristalino, como por exemplo, gnaises e granitos, estando a
deciduidade da comunidade de plantas associada diretamente a baixa retenção de
umidade do substrato.
Neste relatório será adotado os limites de caducifolia do conjunto florestal propostos
por Veloso et al. (1991) para definição dos respectivos Grupos de Formação
Semidecidual e Decidual, ou seja, deciduidade menor que 50% e maior que 20% para
as Florestas Semidecíduas e maior que 50% para as Florestas Decíduas durante o
período seco. A delimitação e definição do Subgrupo de Vegetação dos diferentes
tipos vegetacionais é fundamentado na análise conjunta da fisionomia, das sinúsias
(estratificação vertical das plantas) e da composição florística (Fernades & Bezerra,
1990; Veloso et al., 1991).
Scariot & Sevilha (2005) consideraram, baseados em aspectos florísticos e
fisionômicos, que entre as formações brasileiras, as Florestas Decíduas estão mais
associadas às Caatingas Arbóreas, com espécies tidas como típicas dessa formação,
tais como aroeira Myracruodruon urundeuva, braúna Schinopsis brasiliensis, barriguda
Cavanillesia arborea, cerejeira Amburana cearensis e o ipê-roxo Tabebuia
impetiginosa entre outras, apesar dessas florestas poderem apresentar semelhança
também com outros tipos de vegetações adjacentes, dada à interpenetração de
espécies dessas outras formações.
Os mapas oficiais da vegetação e dos biomas brasileiros (IBGE, 2004a,b) nos
mostram que as Matas Secas ocorrem de forma fragmentada e dispersa ao longo do
território nacional, estando inseridas em praticamente todos os biomas brasileiros: no
Cerrado, como no caso da região de Sete Lagoas e Cordisburgo em Minas Gerais
(Ferreira-Júnior & Teixeira, 2009a,b); na Caatinga, onde às vezes é chamada de
“Caatinga Arbórea” (Andrade-Lima, 1981); na Amazônia, onde, por exemplo, na Serra
dos Carajás, foram estudadas Matas Secas Decíduas sobre afloramentos rochosos de
granito (Schaefer et al., 2008); na Mata Atlântica, conforme descrito por Ibraimo et al.
(2004) para a Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro; no Pantanal, onde
ocorrem sobre solos sedimentares arenosos pleistocênicos formando mosaicos
vegetacionais com Cerradões, Cerrados s.s. e Campos de Murundus, como
apresentado por Ferreira-Júnior (2009) para a região de Barão de Melgaço no estado
do Mato Grosso e nos Campos Sulinos conforme informado por Hack et al. (2005)
para o município de Jaguari no estado do Rio Grande do Sul.
Scariot & Sevilha (2005) explicam que o termo “Florestas Tropicais Secas” tem sido
empregado de forma ampla para definir tanto as Florestas Estacionais Decíduas
(aquelas que perdem mais de 50% das folhas durante uma parte do ano) como as
Semidecíduas (aquelas que perdem menos de 50% das folhas). Nessas formações, a
temperatura média anual é, na maioria das vezes, superior a 25ºC e a precipitação
anual média está entre 700 e 2000mm, aonde ocorra pelo menos 3 ou mais meses
secos (aquele com precipitação menor ou igual a 100mm/mês) ao longo do ano
(Sánchez-Azofeifa et al., 2005). Dentre as florestas tropicais do mundo, as Florestas
Tropicais Secas respondem por aproximadamente 42% da sua área de ocorrência na
América do Sul e Central, África, Ásia e Oceania (Miles et al., 2006). Ao longo deste
documento, o termo Mata Seca refere-se somente às formações da Floresta
Estacional Decídua.
Segundo Espírito-Santo et al. (2008), as Matas Secas do Brasil são negligenciadas em
termos de pesquisa e esforços conservacionistas se comparados aos dedicados às
Florestas Tropicais Úmidas, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Segundo Sevilha et
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al. (2004), desconsiderando a singularidade ambiental das Matas Secas, a riqueza em
espécies de importância madeireira, a alta taxa de desmatamento e o impacto da
perturbação antrópica nos poucos remanescentes, poucas unidades de conservação
contemplam essa fitofisionomia. Este cenário de descaso é confirmado por EspíritoSanto et al. (2008), os quais afirmam que dos 27.367.815ha de Mata Seca que
existem no Brasil (3,21% do território nacional), somente 3,92% (1.072.946ha) estão
protegidos por unidades de conservação (UCs) e destes, apenas 11% (117.980ha)
estão protegidos em UCs de proteção integral e os outros 89% (954.965ha) ou são
UCs de uso sustentável ou ainda não foram totalmente implementadas e não puderam
ser classificadas.
Planejar a conservação de ecossistemas tropicais pouco conhecidos demanda
processos flexíveis e rápidos que ajudem na seleção, desenho, manejo e
monitoramento destes sistemas e dos seus elementos especiais. A fim de caracterizar
e avaliar o estado de conservação da flora, visando subsidiar a criação do PESS, foi
adotada a metodologia “Avaliação Ecológica Rápida” (AER) desenvolvida pela The
Nature Conservancy (Sayre et al., 2003). Foram coletadas as amostras do material
botânico, identificadas em nível de família, gênero e espécie, quando possível.
As fitofisionomias presentes na área de estudo foram amostradas ao longo de trilhas e
por pontos de observação, onde as plantas em estágio reprodutivo foram coletadas e
identificadas num raio de 20m a partir de um ponto. Tendo em vista a escassez de
informações disponíveis sobre a vegetação e a flora da área da região, também foram
analisadas algumas poucas publicações existentes. Na confecção da lista de
espécies, além dos dados secundários obtidos da literatura, estão inseridas no texto
as espécies de plantas identificadas durante os trabalhos de campo.
O sistema de classificação adotado foi o de Cronquist (1988) exceto para
Leguminosae, que foi tratada conforme Polhil & Raven (1981). Para a identificação
taxonômica utilizou-se literatura especializada, consulta ao herbário VIC (Universidade
Federal de Viçosa) e especialistas. Possíveis sinonímias e atualização das
nomenclaturas botânicas foram checadas a partir das informações do banco de dados
contido nos sites www.jbrj.gov.br do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
www.tropicos.org do Missouri Botanical Garden e www.sciweb.nybg.org do New York
Botanical Garden.
3.1.1. Vegetação e flora da área proposta para o PESS
A cobertura vegetal da área de estudo é constituída pelas formações florestais das
Florestas Decíduas (Matas Secas) nas encostas com solos mais rasos e pela Floresta
Semidecídua nas áreas mais altas e solos mais profundos. Áreas de vegetação
antrópica com espécies de gramíneas exóticas forrageiras completam o quadro das
formações vegetacionais
Floresta Estacional Decídua de Encosta com Macaúba
Ao longo das linhas de drenagem e nas encostas das elevações está posicionada uma
Mata Seca de porte variável em função do grau de conservação do trecho. Nas áreas
mais preservadas é possível visualizar três estratos bem definidos e dossel chegando
aos 15m de altura. Nos trechos verificados durante os trabalhos de campo, o que se
observou foi uma Mata Seca profundamente alterada e de porte baixo, apresentando
baixa densidade de indivíduos, vários indivíduos jovens de diâmetro reduzido, rebrotas
de indivíduos cortados, intensa colonização por cipós em alguns trechos e solo com
pouca ou nenhuma cobertura de serapilheira (Figura 18) e baixa riqueza de espécies.
Ainda como sinal de degradação de parte das Matas Secas do PESS, destaca-se a
existência de intrincada trama de trilhas abertas na mata, grandes termiteiros no sub-

25

bosque e a presença indivíduos da palmeira macaúba Acrocomia aculeata com grande
porte, configurando fiéis testemunhas da altura do dossel destas matas no passado
(Figura 19). A exuberante palmeira macaúba Acrocomia aculeata junto com as
caducifólias aroeira Myracrodruon urundeuva e cedro-rosa Cedrela odorata são alguns
dos elementos florísticos típicos dessas formações decíduas (Figura 20).

Rebrotas

Infestação de cipós

Indivíduos jovens e ramificados

Baixa densidade

Serapilheira

Figura 18. Alterações estruturais observadas em alguns trechos da Floresta Estacional
Decídua de Encosta com Macaúba dentro dos limites propostos para o
PESS, São José da Lapa, Minas Gerais.
Os eventos que levaram à degradação dessa formação florestal ainda estão presentes
(Figura 21), como evidenciam os sinais da retirada seletiva de madeira, em muitos
casos foi feito o corte raso da floresta para implantação de lavouras, pastagens e
pomares de fruteiras, além da presença de gado (registro de fezes bovinas) que
impacta a vegetação tanto pela predação das plantas jovens que formam o estrato
regenerante da floresta e o sub-bosque, quanto pelo pisoteio que expõe o solo a
processos erosivos mais intensos e destrói a vegetação herbácea do sub-bosque.
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Macaúbas remanescentes

Trilhas

Termiteiros

Figura 19. Diferença entre o dossel atual e o antigo indicado pela palmeira Macaúba,
presença de trilhas e termiteiros no futuro PESS, São José da Lapa,
Minas Gerais.

Cedro-rosa

Macaúba Acrocomia aculeata

Aroeira

Figura 20. Elementos florísticos típicos da Floresta Estacional Decídua de Encosta
com Macaúba do PE Serra do Sobrado, São José da Lapa, Minas Gerais.
Na área proposta para o PESS, são comumente encontradas na Floresta Estacional
Decídua de Encosta com Macaúbas as seguintes espécies: Acrocomia aculeata
(Arecaceae), Celtis brasiliensis (Ulmaceae), Myracrodruon urundeuva, Lythraea
molleoides e Tapirira guianensis (Anacardiaceae), Machaerium brasiliense,
Machaerium aculeatum, Machaerium nyctitans, Machaerium villosum Dalbergia villosa,
Platypodium elegans e Bowdichia virgilioides (Leguminosae Papilionoideae),
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Buchenavia tomentosa (Combretaceae), Dilodendron bipinnatum e Cupania vernalis
(Sapindaceae), Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), Rhamnidium elaeocarpum
(Elaeocarpaceae), Bauhinia pulchela, Copaifera langsdorffii e Hymenaea stigonocarpa
(Leguminosae Caesalpinoideae), Aspidosperma subincanum (Apocynaceae), Luehea
divaricata (Tiliaceae), Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae), Rollinia sericea
(Annonaceae), Maytenus aquifolium (Celastraceae), Anadenanthera peregrina,
Enterolobium contortisiliquum, Piptadenia gonoacanhtha e Plathymenia reticulata
(Leguminosae Mimosoideae), Tabebuia serratifolia, Tabebuia impetiginosa, Tabebuia
chrysotricha (Bignoniaceae), Jaracatia spinosa (Caricaceae), Mabea fistulifera, Sapium
glandulatum (Euphorbiaceae), Roupala montana (Proteaceae), Casearia sylvestris
(Flacourtiaceae), Cecropia pachystachya (Cecropiaceae), Cedrela odorata (Meliaceae)
e Randia armata (Rubiaceae).
No sub-bosque destas Matas Secas destacam-se Siparuna guianensis (Monimiaceae),
Dalbergia
villosa
(Leguminosae
Papillionoideae),
Buchenavia
tomentosa
(Combretaceae), Psychotria sp. (Rubiaceae), Myrcia fallax (Myrtaceae), Myrsine
ferrugine (Myrsinaceae), Rhamnidium elaeocarpum (Elaeocarpaceae), Plathymenia
reticulata (Leguminosae Mimosoideae), Baccharis cf. trimera, Vernonia ferruginea
(Asteraceae), Serjania caracasana e Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae).
Algumas fruteiras exóticas também foram observadas em meio ao sub-bosque e
primeiro estrato de alguns trechos destas Matas Secas, como goiabeira Psidium
guajava, o jamelão Syzygium cumini (Myrtaceae) e o limão-cravo Citrus limonia
(Rutaceae). Em alguns trechos foram observadas extensas formações adensadas de
goiabeira Psidium guajava (Figura 21).

Presença de Gado

Corte Seletivo

Presença de fruteiras: limão-cravo

Adensamento de fruteiras: goiabeiras

Figura 21 - Fontes de degradação observadas: presença de gado, corte seletivo de
madeira e corte raso para implantação de pomares em alguns trechos da
Floresta Estacional Decídua de Encosta com Macaúba do PE Serra do
Sobrado, São José da Lapa, Minas Gerais.
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Na Floresta Estacional Decídua de Encosta com Macaúba foram observados
indivíduos de aroeira Myracrodruon urundeuva, que é espécie presente na Lista Oficial
das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do IBAMA (2008) e também
integra a Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas
Gerais do COPAM (1997) na categoria “Vulnerável” em função da destruição do seu
habitat, das coletas predatórias, existência de populações em declínio e presença na
Lista Oficial do IBAMA.
Em algumas encostas sobre solos rasos e empobrecidos ou em algumas áreas planas
após a baixa encosta são observados alguns indivíduos arbóreos de espécies típicas
da flora do Bioma Cerrado em meio a extensas áreas colonizadas por gramíneas
forrageiras exóticas. Nessas áreas é possível observar a presença do mercúrio
Erythroxylum suberosum, jacarandá-cascudo Machaerium opacum e, principalmente,
sucupira-do-cerrado Bowdichia virgilioides e ipê-amarelo Tabebuia ochraceae, entre
outras (Figura 22). É provável que nas áreas planas, aonde foram registrados a
sucupira-do-cerrado e o ipê-amarelo com porte arbóreo elevado e em grande
quantidade, poderia no passado ter existido uma vegetação transicional, do tipo
Cerradão, por exemplo, entre as formações abertas do Cerrado e as Matas Secas da
encosta.

Figura 22. Exemplar de sucupira-do-cerrado Bowdichia virgilioides florido e possível
área de transição Cerrado-Mata Seca no PE Serra do Sobrado, São José
da Lapa, Minas Gerais.
Floresta Estacional Semidecídua Montana
Nos topos planos e na porção superior das encostas com pequena declividade estão
os solos mais profundos e as formações florestais cuja deciduidade não é tão
pronunciada na estação seca, caracterizando Florestas Semidecíduas. Nestas, a
deciduidade das espécies e indivíduos e a composição florística difere das Florestas
Decíduas (Matas Secas) das encostas. A caducifolia, seguramente, é menor que 50%
na estação seca e espécies típicas de Mata Seca na região, como a aroeira
Myracrodruon urundeuva, mulher-pobre Dilodendron bipinnatum e o cabriteiro
Rhamnidium elaeocarpum estão ausentes ou presentes em baixa densidade nas
áreas de contato dessas duas formações.
As Floresta Semidecídua apresenta dossel elevado, com emergentes alcançando os
15m, maior densidade de indivíduos do que as Matas Secas e sub-bosque mais denso
e com menor luminosidade em função do dossel mais fechado, mesmo na estação
seca. Apresenta ainda maior ocorrência de epífitas, como bromélias, orquídeas e
pteridófitas (Figura 23). Durante os trabalhos de campo foram observados e
registrados sinais de degradação nesta formação, como por exemplo, o depósito
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irregular de lixo e entulho ao longo de uma estrada de acesso às propriedades em
área de ocorrência da Floresta Semidecídua (Figura 24).

Figura 23. Aspecto externo da Floresta Estacional Semidecídua em duas localidades
no PE Serra do Sobrado, São José da Lapa, Minas Gerais
Segundo dados da literatura fitossociológica, as Florestas Semidecíduas apresentam,
invariavelmente, maior densidade de indivíduos e diversidade se comparada às
Florestas Decíduas, como afirmaram os autores Meira-Neto & Martins (2000) e
Ferreira-Júnior (2009) em suas publicações. Segundo estes pesquisadores, as
Florestas Decíduas apresentam densidade de indivíduos em torno de 1000 indivíduos
por hectare enquanto que as Florestas Semidecíduas podem chegar a 2000 inidvíduos
por hectare, e a diversidade (Índice de Diversidade de Shannon) varia entre 2,1 e 3,0
nas Florestas Decíduas e entre 3,2 e 4,0 nas Florestas Semidecíduas.
São espécies comumente observadas nas Florestas Estacionais Semidecíduas da
área proposta para o PESS: Tapirira guianensis, Lythraea molleoides (Anacardiaceae),
Alchornea glandulosa, Croton urucurana, Mabea fistulifera, Sapium glandulatum
(Euphorbiaceae), Copaifera langsdorffii (Leguminosae Caesalpinioideae), Machaerium
villosum, Machaeirum brasiliense, Machaerium stipitatum, Platypodium elegans
(Leguminosae Papilionoideae), Casearia decandra e Casearia arborea
(Flacourtiaceae), Cecropia pachystachya (Cecropiaceae), Nectandra lanceolata,
Ocotea dispersa, Endlicheria paniculata (Lauraceae), Erythroxylum pelleterianum
(Erythroxylaceae), Anadenanthera peregrina, Plathymenia reticulata (Leguminosae
Mimosoideae),
Lafoensia
sp.
(Lythraceae),
Pseudobombax
grandiflorum
(Bombacaceae), Zanthoxylum rhoifolium, Zanthoxylum riedelianum (Rutaceae),
Allophylus edulis e Cupania vernalis, (Sapindaceae), Acrocomia aculeata (Arecaceae),
Guarea macrophyla e Trichilia pallida (Meliaceae), Sorocea bonplandii (Moraceae),
Aspidosperma subincanum (Apocynaceae) e Siparuna guianensis e Mollinedia sp.
(Monimiaceae).
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No sub-bosque são frequentemente encontradas: Piper aduncum, Piper amalago
(Piperaceae), Andira sp., Swartzia sp. (Leguminosae Papilionoideae), Erythroxylum
buxus (Erythroxylaceae), Psychotria sp. (Rubiaceae), Serjania caracasana e
Cardiospermum grandiflorum (Sapindaceae), Miconia sp. (Melastomataceae).

Figura 24. Depósito irregular de lixo e entulho nas proximidades da Floresta Estacional
Semidecídua no PE Serra do Sobrado, São José da Lapa, Minas Gerais.
Formações Campestres
As formações campestres do PE Serra do Sobrado não são formações naturais. São
áreas de pastagens com braquiária Brachiaria sp., grama-batatais Paspalum notatum
e capim-elefante Pennisetum purpureum, ambas pertencentes à família botânica
Poaceae.
São áreas de pastagem com gramínea exótica forrageira braquiária Bracchiaria sp. e
grama-batatais Paspalum notatum nas áreas planas e encostas distribuídos na
paisagem de forma fragmentada sempre bordejando os remanescentes florestais, ora
de Mata Seca ora de Semidecídua (Figura 25). Uma enorme área de pastagem no
limite leste do PESS, próximo à ferrovia, encontrava-se a época dos levantamentos de
campo, completamente queimada por um incêndio ocorrido poucos dias antes. Neste
local, além da vegetação herbácea forrageira, alguns indivíduos arbustivos e
pequenas arvoretas foram queimados (Figura 26).
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Figura 25. Extensas áreas de pastagens cultivadas bordejando remanescentes
florestais no PE Serra do Sobrado, São José da Lapa, Minas Gerais.

Figura 26. Área de pastagem cultivada queimada no período seco próximo ao limite
leste (ao lado da ferrovia) do PE Serra do Sobrado, São José da Lapa,
Minas Gerais.

32

3.1.2

Composição Florística das Florestas Semidecíduas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e das Matas Secas e Cerrados da APA
Carste de Lagoa Santa

As formações florestais do PE Serra do Sobrado assentam-se sobre solos formados a
partir de rochas do embasamento cristalino como, por exemplo, gnaises e granitos.
Entretanto, a área é muito próxima a núcleos de vegetação florestal caducifólia
existentes sobre solos oriundos de rochas calcárias e ardósias da APA Carste de
Lagoa Santa. Assim, nas encostas da área proposta para o PESS, aonde os solos
apresentam menor profundidade, são observados remanescentes de Matas Secas ou
Florestas Decíduas com composição florística semelhante à encontrada nas Matas
Secas da área cárstica adjacente.
O trabalho de Meguro et al. (2007) registrou 296 espécies de plantas vasculares para
as Matas Secas sobre calcário adjacentes ao Espinhaço, sendo que a família
Leguminosae foi a que apresentou maior riqueza específica com 33 espécies, seguida
por Euphorbiaceae sensu stricto com 18, Bignoniaceae e Malvaceae sensu lato com
13 cada uma, Apocynaceae sensu lato e Sapindaceae com 11 cada. Todas as outras
famílias foram representadas por menos de dez espécies (Tabela 2).
As espécies Amaioua guianensis (Rubiaceae), Cabralea canjerana (Lecythidaceae),
Casearia
sylvestris
(Flacourtiaceae),
Copaifera
langsdorffii
(Leguminosae
Caesalpinioideae) e Cupania vernalis (Sapindaceae) foram consideradas como
espécies de grande amplitude adaptativa por Meyer et al. (2004) em estudo realizado
em uma Floresta Semidecídua Aluvial (Mata de Galeria) no Parque Estadual do RolaMoça na Região Metropilitana de Belo Horizonte. Neste estudo, novamente a família
Leguminosae foi a detentora da maior riqueza específica com 18 espécies, seguida
por Myrtaceae com 9, Lauraceae e Rubiaceae com 7 e Annonaceae com 4 (Tabela 3).
Sobre as Florestas Semidecíduas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o
trabalho de Spósito & Sthemann (2006) avaliou a heterogeneidade florística e
estrutural de remanescentes florestais situados na bacia do Rio das Velhas nos
municípis de Ibirité, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito e Catas Altas na APA Sul. Os
estudos revelaram Leguminosae e Myrtaceae como as famílias detentoras de maior
riqueza de espécies, com 21 registros cada, seguidas por Lauraceae com 12,
Euphorbiaceae e Rubiaceae com 9 cada, Bignoniaceae com 7, Flacourtiaceae,
Rutaceae e Sapindaceae com 5 cada. Amaioua guianensis (Rubiaceae),
Aspidosperma parvifolium (Apocynaceae), Copaifera langsdorffii (Leguminosae
Caesalpinioideae),
Cabralea
canjerana
(Meliaceae),
Casearia
sylvestris
(Flacourtiaceae), Cariniana estrellensis (Lecythidaceae), Croton floribundus
(Euphorbiaceae), Cupania vernalis (Sapindaceae), Nectandra oppositifolia (Lauraceae)
e Piptadenia gonoacantha (Leguminosae Mimosoideae) foram espécies de ampla
ocorrência nos fragmentos estudados (Tabela 4).
As espécies Casearia decandra, Guapira opposita, Apuleia leiocarpa, Dalbergia nigra,
Matayba elaeagnoides, Piptadenia gonoacantha, Bathysa nicholsonii, Mabea
fistulifera, Ocotea odorifera, Sorocea bonplandii, Zanthoxylum rhoifolium, Amaioua
guianensis, Casearia arborea, Nectandra lanceolata, Siparuna guianensis, Vernonia
diffusa e Xylopia sericea, dentre outras, foram indicadas como espécies características
das Florestas Estacionais Semidecíduas da porção leste do Estado de Minas Gerais
(Ferreira-Júnior et al., 2007). Muitas dessas espécies foram relatadas por Meyer et al.
(2004) e Spósito & Sthemann (2006) para as Florestas Semidecíduas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e também foram encontradas nas áreas do PE Serra
do Sobrado, mostrando a semelhança florística dessas formações mais centrais no
estado com as Florestas Semidecíduas situadas mais a leste na Zona da Mata de
Minas Gerais.
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A respeito da relação das Matas Secas da região com as áreas de Caatinga Arbórea
do Norte Mineiro, Santos et al. (2007) registraram para oito fragmentos de Mata Seca
Calcária e Caatinga Arbórea localizados no norte do Estado de Minas Gerais um total
de 114 espécies arbóreas pertencentes a 40 famílias botânicas. Leguminosae foi a
família que apresentou a maior riqueza específica com 32 espécies, seguida por
Euphorbiaceae com 6, Anacardiaceae, Bignoniaceae e Myrtaceae com 5 cada e
Moraceae e Rubiaceae com 4 cada. Os autores ainda ressaltam que as duas
formações compartilham um grupo considerável de espécies, embora possuam um
conjunto de espécies típico de cada formação.
No levantamento realizado por Ferreira-Júnior & Teixeira (2009) no Monumento
Natural Estadual Peter Lund em Cordisburgo, Minas Gerais, foram registradas para as
Matas Secas sobre solos eutróficos 79 espécies distribuídas em 35 famílias botânicas,
aonde Leguminosae foi a mais rica com 15 espécies, seguida por Piperaceae com
cinco e por Anacardiaceae e Bignoniaceae com três (Tabela 5). A aroeira
Myracrodruon urundeuva, o gonçaleiro Astronium fraxinifolium, a macaúba Acrocomia
aculeata, a paineira-rosa Ceiba speciosa, a canela-amarela Nectandra rigida, o
angico-vermelho Anadenanthera peregrina, o araribá Centrolobium tomentosum, o
mutambo Guazuma ulmifolia e a canafístula Cassia ferruginea são algumas das
árvores de grande porte formadoras do estrato superior dessas formações florestais.
Na mesma área em Cordisburgo, foram registradas para as Matas Secas Calcárias
sobre Afloramento 34 espécies de plantas distribuídas em 17 famílias botânicas,
sendo Leguminosae a de maior riqueza (8 espécies) seguida por Anacardiaceae e
Sterculiaceae com três cada e Sapindaceae, TIliaceae, Bromeliaceae, Apocynaceae,
Myrtaceae com duas cada (Tabela 5). De acordo com os autores, grandes indivíduos
de aroeira Myracrodruon urundeuva, angicos Anadenathera peregrina e A. colubrina,
cedro-rosa Cedrela fissilis e gonçaleiros Astronium fraxinifolium foram registrados
alcançando altura de 20m. Além dessas, outras espécies de grande porte formam o
estrato superior dessa floresta, como a paineira-rosa Ceiba speciosa, a peroba-rosa
Aspidosperma cylindrocarpon, o chichá Sterculia striata, a caviúna-cascuda
Machaerium scleroxylon e a figueira Ficus calyptroceras (Ferreira-Júnior & Teixeira,
2009).
Em estudo nas áreas de Campo Cerrado e Cerrado s.s. em Cordisburgo, MG,
Ferreira-Júnior & Teixeira (2009) registraram 45 espécies de plantas distribuídas em
22 famílias botânicas, sendo Leguminosae a de maior riqueza (7 espécies) seguida
por Melastomataceae e Asteraceae com seis, Vochysiaceae e Malpighiaceae com
quatro cada (Tabela 5). O estrato arbóreo era formado por espécies típicas do
Cerrado, como por exemplo o pau-terra Qualea grandiflora, o pau-terrinha Qualea
parviflora, o pau-santo Kielmeyera coriacea, o mercúrio Erythroxylum tortuosum, o
jatobá-do-cerrado Hymenaea stigonocarpa, o barbatimão Stryphnodendron
adstringens, a cagaiteira Eugenia dysenterica, a bate-caixa Salvertia convallariodora e
o pau-doce Vochysia elliptica.
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Tabela 2. Lista das espécies de plantas registradas por Megurro et al. (2007) para as
Matas Secas situadas nos terrenos a oeste da Serra do Espinhaço na região centronorte e norte de Minas Gerais. Arv = árvore; Art = arvoreta; Arb = arbusto; Sub =
subarbusto; Erv = erva; Lia = liana; Erv/Epi = erva epífita; Erv/Rup = erva rupícola;
Erv/Ter = erva terrestre; Erv/Par = erva parasita.

FAMÍLIA

ACANTHACEAE

AMARANTHACEAE

AMARYLLIDACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE

APOCYNACEAE s.l.

ARACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Justicia aequilabris (Nees) Lindau

Sub

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard

Sub

Justicia tocantina (Nees) V.A. Graham

Sub

Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama

Sub

Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra

Erv

Ruellia elegans Poir.

Sub

Ruellia solitaria Vell.

Sub

Ruellia villosa (Pohl ex Nees) Lindau

Sub

Stenandrium riedelianum Nees

Erv

Alternanthera aff. polygonoides (L.) R. Br.

Lia

Gomphrena claussenii Moq.

Sub

Gomphrena vaga Mart.

Lia

Pfaffia sp.

Erv

Griffinia cf. aracensis Ravenna

Erv

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Erv

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.

Arv

Myracrodruon urundeuva Allemão

Arv

Annona reticulata L.

Art

Rollinia laurifolia Schltdl.

Arv

Aspidosperma australe Müll. Arg.

Arv

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

Arv

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

Arv

Forsteronia cf. pubescens A.DC.

Lia

Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand

Lia

Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella

Lia

Matelea otrhosioides (E. Fourn.) Fontella

Lia

Oxypetalum jacobinae Decne.

Lia

Prestonia lagoensis (Müll. Arg.) Woodson

Lia

Schubertia grandiflora Mart. & Zucc.

Lia

Secondatia densiflora A. DC.

Lia

Anthurium minarum Sakuragui & Mayo

Erv

Anthurium solitarium (Vell. Conc.) Schott

Erv

Asterostigma cf. cryptostylum Bogner

Erv
Continua...
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Tabela 2. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

ARACEAE (cont.)

Philodendron sp.

Erv

ARALIACEAE

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen

Arv

ARECACEAE

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Arv

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia pohliana Duchtr.

Lia

ASPLENIACEAE

Asplenium monanthes L. var. monanthes

Erv

Barnadesia caryophylla (Vell.) Blake

Erv

Bidens subalternans DC.

Erv

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera

Arb

Delilia biflora (L.) Kuntze

Erv

Sinsia pubescens Triana

Erv

Stifftia parviflora (Leandro) D. Don

Arv

Wedelia aff. hispidula (Baker) Santos

Sub

Wedelia hispidula (Baker) Santos

Sub

Alstroemeria cunha Vell.

Erv

Bomarea edulis Warm.

Lia

Begonia reniformis Dryander

Erv

Arrabidaea bahiensis (Shau.) Sandwith

Lia

Arrabidaea mutabilis Bur. & K. Schum.

Lia

Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry

Lia

Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandw.

Arb

Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandw.

Lia

ASTERACEAE

ASTROEMERIACEAE
BEGONIACEAE

BIGNONIACEAE

BORAGINACEAE

BROMELIACEAE

HÁBITO

Clytostoma sp.

Lia

Distictella elongata (Vahl) Urb.

Lia

Macfadyena unguis-cati (L.) Gentry

Lia

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers

Lia

Tabebuia alba (Cham.) Sandw.

Arv

Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith

Arv

Thynanthus labiatus (Cham.) Miers

Lia

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.

Arv

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.

Arb

Heliotropium transalpinum Vell.

Sub

Tournefortia paniculata Cham.

Lia

Acanthostachys strobilacea (Schult.f.) Klotzsch

Erv/Epi

Bromelia aff. plumieri (E.Morrem) L.B. Sm.

Erv/Ter

Encholirium luxor L.B. Sm. & R.W. Read

Erv/Rup

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.

Erv/Epi

Tillandsia pohliana Mez

Erv/Epi

Tillandsia recurvata (L.) L.

Erv/Epi

Tillandsia streptocarpa Baker

Erv/Epi

Tillandsia tenuifolia L.

Erv/Epi
Continua...
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Tabela 2. Continuação
FAMÍLIA

CACTACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Cereus jamacaru subsp. calcirupicola (F.Ritter) Rizzini

Arv

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R. Bauer

Lia

Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.

Erv

Pilosocereus floccosus Byles & Rowley

Arb

CANNACEAE

Canna indica L.

Erv

CAPARIDACEAE

Capparis brasiliana DC.

Arb

CELASTRACEAE

Maytenus aff. erythroxyla Reissek

Art

Maytenus gonoclada Mart.

Art

Combretum hilarianum D. Dietr.

Lia

Combretum laxum Jacquin

Lia

Commelina erecta L.

Erv

Commelina obliqua Vahl

Erv

Dichorisandra cf. glaziovii Taub.

Erv

Dichorisandra cf. thyrsiflora J.C. Mikan

Erv

COMBRETACEAE

COMMELINACEAE

CONNARACEAE

CONVOLVULACEAE

COSTACEAE
CUCURBITACEAE

DIOSCOREACEAE

EBENACEAE
ERYTHROXYLACEAE

EUPHORBIACEAE

Rourea pseudospadicea Schellenb.

Lia

Evolvulus nummularius L.

Erv

Evolvulus stellariifolius Ooststr.

Sub

Ipomoea nil (L.) Roth

Lia

Ipomoea tubata Nees

Lia

Jacquemontia martii Choisy

Lia

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Lia

Merremia aegyptia (L.) Urb.

Lia

Merremia macrocalyx Ruiz & Pav.

Lia

Turbina cordata (Choisy) Austin & Staples

Lia

Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas

Erv

Apodanthera hatschbachii C. Jeffrey

Lia

Gurania sp.

Lia

Willbrandia hibiscoides Manso

Lia

Dioscorea cf. ternata Griseb.

Lia

Dioscorea laxiflora Mart.

Lia

Dioscorea leptostachya Gardner

Lia

Dioscorea microbotrya Griseb.

Lia

Diospyros hispida A.DC.

Art

Erythroxylum daphnites Mart.

Art

Erythroxylum deciduum A.St-Hil.

Arb

Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.

Art

Acalypha communis Müll. Arg.

Sub

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Sub

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.

Art

Chiropetalum foliosum (Müll. Arg.) Pax & K.

Sub
Continua
Continua...
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Tabela 2. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

Croton doratophyllus Baill.

Arb

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Arb

Croton pulegiodorus Baill.

Arb

Croton warmingii Müll. Arg.

Arv

Dalechampia brasiliensis Lam.

Lia

Dalechampia convolvuloides Lam.

Lia

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.

Lia

Ditaxis malpighiacea (Ule) Pax

Sub

Euphorbia comosa Vell.

Ver

Manihot anomala Pohl

Art

Manihot janiphoides Muell. Arg.

Art

Sapium glandulosum (L.) Morong

Arv

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Art

Tragia volubilis L.

Lia

FLACOURTIACEAE

Prockia crucis L.

Arb

GESNERIACEAE

Gloxinia sarmentiana Gardner ex Hook.

Ver

HERRERIACEAE

Herreria salsaparilha Mart.

Lia

Hyptis suaveolens (L.) Poit.

Sub

Ocimum campechianum Mill.

Sub

Salvia harleyana E.P. Santos

Arb

EUPHORBIACEAE
(cont.)

LAMIACEAE

Cassyta filiformis L.
LAURACEAE

Erv/Par

Nectandra leucantha Nees

Arv

Ocotea minarum (Nees) Mez

Arv

Ocotea pulchella (Nees) Mez

Arv

Bauhinia cf. pentandra (Bong.) Vogel ex Steud.

Art

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.

Arv

Copaifera langsdorffii Desf.

Arv

LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

Mimosoideae

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

Arv

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

Sub

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby

Art

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby

Arv

Acacia lacerans Benth.

Arb

Acacia piauhiensis Benth.

Art

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Arv

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

Arb

Dimorphandra sp.

Arv

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Arv

Inga edulis Mart.

Arv

Piptadenia macradenia Benth.

Arv
Continua
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Tabela 2. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Papilionoideae

Crotalaria juncea L.

Arb

Dalbergia foliolosa Benth.

Arv

Aeschynomene evenia Wright

Sub

Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.

Arv

Centrosema sagittatum Humb. & Bonpl.

Ver

Desmodium discolor Vogel

Sub

Desmodium glabrum (Mill.) DC.

Sub

Lonchocarpus cultratus (Vell.) H.C. Lima

Arv

LOASACEAE

MALPIGHIACEAE

MALVACEAE s.l.

HÁBITO

Machaerium aculeatum Raddi

Arv

Machaerium vestitum Vogel

Arb

Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) Maré. & Baud.

Lia

Macroptilium erythroloma (Benth.) Urb.

Lia

Platycyamus regnellii Benth.

Arv

Platymiscium pubescens Micheli

Arv

Pterodon emarginatus Vogel

Arv

Swartzia flaemingii Raddi

Arv

Vigna peduncularis Fawcett & Rendle

Lia

Zollernia ilicifolia Vog.

Art

Mentzelia aspera Vell.

Sub

Banisteriopsis cf. gardneriana (A. Juss.) W.R.

Lia

Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatr.

Lia

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Arv

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.

Lia

Heteropterys syringifolia Griseb.

Arb

Mascagnia sp.

Arb

Thryallis latifolia Mart.

Arb

Abutilon aff. ramiflorum A. St-Hil.

Arb

Apeiba tibourbou Aubl.

Arv

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.

Arv

Gaya gracilipes K. Schum.

Sub

Guazuma ulmifolia Lam.

Arv

Helicteres sacarolha A. St.-Hil.

Arb

Luehea divaricata Mart.

Arv

Melochia gardneri Sprague

Sub

Pseudabutilon sp. 1

Arb

Pseudabutilon sp. 2

Arb

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. St.-Hil.

Arv

Quararibea turbinata (Sw.) Poir.

Art

Sida decumbens A. St.-Hil. & Naud.

Ver

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naud.

Arv
Continua

39
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

Calathea sellowii Koern.

Erv

Calathea sp.

Erv

Calathea trifasciata (Koch) Körn.

Erv

Maranta bicolor Ker Gawl.

Erv

Maranta cordata Körn.

Erv

Cedrela fissilis Vell.

Arv

Guarea kunthiana A. Juss.

Arv

Trichilia catigua A. Juss.

Arv

Trichilia clausseni C. DC.

Arv

Trichilia elegans A. Juss.

Arv

Trichilia hirta L.

Arv

Cissampelos glaberrima DC.

Lia

Cissampelos pareira L.

Lia

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.

Arv

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

Arv

Calycorectes psidiiflorus (O. Berg) Sobral

Art

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg.

Art

Eugenia cf. hiemalis Cambess.

Art

Eugenia sp.

Arb

Eugenia uniflora L.

Arb

Psidium decussatum DC.

Arb

Psidium lagoense Kiaerskou

Arb

NYCTAGINACEAE

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Arv

ORCHIDACEAE

Cattleya bicolor Lindl.

Erv/Epi

Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw.

Erv/Epi

MARANTACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MORACEAE

MYRTACEAE

OXALIDACEAE

Oxalis roselata A. St.-Hil.

Erv

PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus acuminatus Vahl

Erv

Phyllanthus perpusillus Baill.

Erv

Phytolacca dioica L.

Arv

Seguieria cf. americana L.

Arv

Peperomia sp.

Erv

Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.

Erv

Peperomia trineura Miq.

Erv

Piper aduncum L.

Arb

Piper amalago L.

Arb

Piper umbellatum L.

Erv

Lasyacis divaricata (L.) Hitchc.

Bam

Lasyacis sp.

Bam

Olyra ciliatifolia Raddi

Bam

Setaria parviflora (Poir.) Kerguiten

Erv

PHYTOLACCACEAE

PIPERACEAE

POACEAE

Continua

40

Tabela 2. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

Bredemeyera floribunda Willd.

Lia

Polygala urbanii Chod.

Erv

Triplaris gardneriana Wedd.

Arv

Adiantum curvatum Kaulf.

Erv

Adiantum deflectens Mart.

Erv

Adiantum lorentzii Hieron.

Erv

Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M.

Erv

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Erv

RHAMNACEAE

Ziziphus cf. glaziovii Warm.

Arv

ROSACEAE

Rubus brasiliensis Mart.

Arb

Borreria ocymifolia (Roem. & Schult.) Bacig. & Cabral

Sub

Chiococca alba (L.) Hitch.

Sub

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

Arv

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Arv

Hamelia patens Jacq.

Arb

Machaonia sp.

Arb

Molopanthera paniculata Turcz.

Arv

Psychotria deflexa DC.

Arb

Randia nitida (Kunth) DC.

Arb

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

Arb

Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Art

Pilocarpus spicatus A. St.-Hil.

Art

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Arv

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Arv

Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk.

Arv

Averrhoidium paraguaiense Radlk.

Arv

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Lia

Cupania vernalis Cambess.

Arv

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Arv

Paullinia meliaefolia Juss.

Lia

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Lia

Serjania paludosa Cambess.

Lia

Serjania sp.

Lia

Thinouia compressa Radlk.

Lia

Urvillea laevis Radlk.

Lia

Pouteria sp.

Arv

Sideroxylum obtusifolium (Roem. & Schu.) Pennington

Arv

Anemia tomentosa (Sav.) Sw. var. anthriscifolia

Erv

POLYGALACEAE

PTERIDACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE
SCHIZAEACEAE

continua
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Tabela 2. Final
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

Selaginella convoluta (Arn.) Spring

Erv

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Erv

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.

Erv

Smilax sp.

Lia

Capsicum baccatum L.

Sub

Cestrum calycinum Willd.

Arb

Solanum aff. ovum-fringillae (Dunal) Bohls

Art

Solanum paniculatum L.

Arb

SYMPLOCACEAE

Symplocos pycnobotrya Mart. ex. Miq.

Art

TRIGONIACEAE

Trigonia nivea Cambess.

Lia

ULMACEAE

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Art

Trema micrantha (L.) Blume

Arv

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Erv

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Art

Aegiphila cf. lanceolata Moldenke

Arb

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Art

Lantana canescens Kunth

Arb

Lippia lasiocalycina Cham.

Arb

Lippia salviifolia Cham.

Arb

Lippia sp.

Arb

Hybanthus atropurpureus (A. St.-Hil.) Taub.

Arb

Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze

Arb

Cissus cf. verticillata (L.) Nicholson & C.E. Jarvis

Lia

Cissus erosa L.C. Rich.

Lia

Cissus simsiana Schult. & Schult. f.

Lia

SELAGINELLACEAE

SMILACACEAE

SOLANACEAE

URTICACEAE

VERBENACEAE

VIOLACEAE

VITACEAE

Tabela 3. Lista das espécies de plantas registradas por Meyer et al. (2004) para
Florestas Estacionais Semidecíduas no Parque Estadual do Rola Moça, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

ANACARDIACEAE

Tapirira marchandii Engl.
Annona cacans Warm.

ANNONACEAE

Guatteria sellowiana Schltdl.
Guatteria villosissima A. St.-Hil.
Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart.

APOCYNACEAE

Aspidosperma discolor A. DC.
Aspidosperma subincanum Mart.

ASTERACEAE

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker
continua
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Tabela 3. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

BIGNONIACEAE

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson

BOMBACACEAE

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns

BORAGINACEAE

Cordia ecalyculata Vell.

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

CARICACEAE

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

CECROPIACEAE

Cecropia glaziovi Snethl.

CELASTRACEAE

Maytenus evonymoides Reissek
Maytenus salicifolia Reissek

CONNARACEAE

Connarus beyrichii Planch.

COMBRETACEAE

Terminalia brasiliensis (Cambess. ex A. St.-Hil.) Eichler

CUNONIACEAE

Lamanonia ternata Vell.

ELAEOCARPACEAE

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.

EUPHORBIACEAE

Croton floribundus Spreng.
Croton urucurana Baill.

FLACOURTIACEAE

Casearia sylvestris Sw.
Casearia obliqua Spreng.

HYPPOCRATEACEAE

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm.
Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm.
Cinnamomum hirsutum Lorea-Hern.
Cinnamomum triplinervea (Ruiz & Pav.) Kosterm.

LAURACEAE

Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees
Nectandra lanceolata Nees
Nectandra rigida (Kunth.) Nees
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

LECYTHIDACEAE

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

Bauhinia sp.
Cassia ferruginea (Schrader) Schrader ex DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Hymenaea courbaril L.
Senna multijuga (L.C. Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Swartzia sp.
Continua
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

Mimosoideae

Acacia polyphylla DC.
Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.)Altschul
Inga marginata Willd.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.

Papilionoideae

Dalbergia foliolosa Benth.
Dalbergia villosa (Benth.) Benth.
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.Tozzi e H.C. Lima
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel
Platycyamus regnellii Benth.
Zollernia ilicifolia (Brongn.)Vogel
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

MELIACEAE

Cedrela fissilis Vell.
Guarea kunthiana A. Juss.

MONIMIACEAE

Mollinedia uleana Perkins

MORACEAE

Ficus insipida Willd.
Calycorectes cf. sellowianus O. Berg
Campomanesia xanthocarpa O. Berg

MYRTACEAE

Eugenia sp.
Marlierea sp.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum
Psidium cattleyanum Sabine
Psidium cf. cupreum O. Berg

NYCTAGINACEAE

Guapira opposita (Vell.) Reitz

OCHNACEAE

Ouratea tenuifolia Engl.

OLACACEAE

Heisteria silvianii Schwacke

PROTEACEAE

Roupala brasiliensis Klotzsch

RHAMNACEAE

Colubrina glandulosa Perkins

ROSACEAE

Prunus sellowii Koehne
Alibertia concolor (Cham.) K. Schum.
Amaioua guianensis Aubl.
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

RUBIACEAE

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.
continua
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Tabela 3. Final
FAMÍLIA

ESPÉCIE

RUBIACEAE (cont.)

Ixora gardneriana Benth.
Psychotria carthagenensis Jacq.
Psychotria sessilis Vell.

RUTACEAE

Galipea multiflora Schult.
Metrodorea stipularis Mart.

SAPINDACEAE

Cupania vernalis. Cambess.
Matayba elaeagnoides Radlk.

SAPOTACEAE

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl.

SIMAROUBACEAE

Picramnia ciliata Mart.

SOLANACEAE

Cestrum intermedium Sendtn.
Solanum rufescens Sendtn.

STERCULIACEAE

Guazuma ulmifolia Lam.

STYRACACEAE

Styrax longiflorus A. DC.
Styrax pohlii A. DC.

SYMPLOCACEAE

Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.

TILIACEAE

Luehea divaricata Mart.

ULMACEAE

Celtis iguanae (Jacq.) Sarg.

VERBENACEAE

Vitex polygama Cham.

Tabela 4. Lista das espécies de plantas registradas por Spósito & Stehmann (2006)
para remanescentes de Floresta Semidecídua, Cerrado e Campo da Área de Proteção
Ambiental ao Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

FAMÍLIA
ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

ESPÉCIE
Astronium graveolens Jacq.
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng
Tapirira obtusa (Benth.) D.J. Mitch.
Guatteria sellowiana Schltdl.
Guatteria villosissima A. St.-Hil.
Rollinia laurifolia Schltdl.
Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart.
Xylopia sericea A. St.-Hil.
Continua...
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FAMÍLIA
APOCYNACEAE

AQUIFOLIACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE

BIGNONIACEAE

BOMBACACEAE
BORAGINACEAE
BURSERACEAE
CELASTRACEAE

CHRYSOBALANACEAE
CLETHRACEAE
CLUSIACEAE
COMBRETACEAE
CUNONIACEAE
ELAEOCARPACEAE

EUPHORBIACEAE

LEGUMINOSAE

ESPÉCIE
Aspidosperma discolor A. DC.
Aspidosperma parvifolium A. DC.
Aspidosperma spruceanum Benth.
Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson
Ilex conocarpa Reissek
Ilex theezans Mart.
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.
Schefflera cf. calva (Cham.) Frodin & Fiaschi
Geonoma schottiana Mart.
Piptocarpha sp.
Vernonanthura diffusa (Less.) H. Rob.
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.
Jacaranda puberula Cham.
Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum.
Tabebuia chrysotricha (Mart.) Standley
Tabebuia cf. heptaphylla (Vell.) Toledo
Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau
Eriotheca gracilipes (K. Schum). A. Robyns
Pseudobombax grandiflorus (Cav.) A. Robyns
Cordia sellowiana Cham.
Licania cf. octandra Kuntze
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Maytenus cf. gonoclada Mart.
Maytenus evonymoides Reissek
Maytenus robusta Reissek
Maytenus salicifolia Reissek
Licania cf. octandra Kuntze
Clethra scabra Pers.
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp.
Vismia brasiliensis Choisy
Terminalia glabrescens Mart.
Lamanonia ternata Vell.
Sloanea garckeana K. Schum.
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill.
Croton floribundus Spreng.
Croton urucurana Baill.
Croton verrucosus Radcl.-Sm. & Govaerts
Hieronyma alchorneoides M. Allemão
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Acosmium sp.
Bauhinia sp.
Bowdichia virgilioides Kunth
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad.
Copaifera langsdorffii Desf.
Dalbergia nigra (Vell.) M. Allemão ex Benth.
Hymenolobium janeirense Kuhlm.
Inga cylindrica (Vell.) Mart.
Continua...
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FAMÍLIA

LEGUMINOSAE (cont.)

FLACOURTIACEAE

HIPPOCRATEACEAE
HUMIRIACEAE
ICACINACEAE
LAMIACEAE

LAURACEAE

LECYTHIDACEAE
LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE
MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MONIMIACEAE
MYRISTICACEAE
MYRSINACEAE

ESPÉCIE
Machaerium brasiliense Vogel
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Machaerium scleroxylon Tul.
Machaerium villosum Vogel
Melanoxylon brauna Schott
Ormosia sp.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.
Platycyamus regnellii Benth.
Platypodium elegans Vogel
Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima
Sclerolobium rugosum Mart.
Swartzia pilulifera Benth.
Casearia arborea (Rich.) Urb.
Casearia cf. lasiophylla Eichler
Casearia decandra Jacq.
Casearia obliqua Spreng.
Casearia sylvestris Sw.
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm.
Salacia elliptica (Mart.) Peyr.
Humiriastrum cf. dentatum (Casar.) Cuatrec.
Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley
Aniba firmula Mez
Cryptocarya moschata Nees & Mart.
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr.
Nectandra lanceolata Nees & Mart.
Nectandra oppositifolia Nees
Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez
Ocotea cf. percoriacea Kosterm.
Ocotea cf. spixiana Mez
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez
Ocotea laxa (Nees) Mez
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer
Ocotea glaziovii Mez
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Lafoensia pacari A. St.-Hil.
Byrsonima sp.
Miconia eichleri Cogn.
Tibouchina cf. granulosa Cogn.
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea kunthiana A. Juss.
Trichilia pallida Sw.
Mollinedia argyrogyna Perkins
Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC.
Siparuna cf. guianensis Aubl.
Virola bicuhyba (Schott) Warb.
Virola gardneri (A. DC.) Warb.
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.
Myrsine umbellata Mart.
Continua...
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Tabela 4. Continuação.
FAMÍLIA

MYRTACEAE

NYCTAGINACEAE
OCHNACEAE
OLACACEAE
PROTEACEAE

ROSACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

ESPÉCIE
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg.
Calyptranthes clusiifolia (Miq.) O. Berg.
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg.
Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.) D. Legrand
Eugenia cf. acutata Miq.
Eugenia cf. brasiliensis Lam.
Eugenia cf. cerasiflora Miq.
Marlierea cf. racemosa (Vell.) Kiaersk.
Marlierea parviflora O. Berg.
Myrcia obovata (O. Berg.) Nied.
Myrcia cf. guianensis (Aubl.) DC.
Myrcia cf. rufipes DC.
Myrcia detergens Miq.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Myrcia subcordata DC.
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & D. Legrand
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum
Psidium rufum Mart. ex DC.
Siphoneugena densiflora O. Berg.
Guapira cf. tomentosa (Casar.) Lundell
Guapira opposita (Vell.) Reitz
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.
Ouratea salicifolia (A. St.-Hil & Tul.) Engl.
Heisteria silvianii Schwacke
Euplassa incana (Klotzsch) I.M. Johnst.
Euplassa semicostata Plana
Roupala brasiliensis Klotzsch
Roupala montana Aubl.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Alibertia sp.
Amaioua guianensis Aubl.
Bathysa mendoncaei K. Schum.
Faramea cf. hyacinthina Mart.
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.
Psychotria carthagenensis Jacq.
Psychotria cf. umbellata Vell.
Psychotria vellosiana Benth.
Dictyoloma vandellianum Adr. Juss.
Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss.
Galipea jasminiflora (A. St.-Hil.) Engl.
Metrodorea stipularis Mart.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci
Cupania cf. paniculata Cambess.
Cupania vernalis Cambess.
Matayba cf. marginata Radlk.
Matayba mollis Radlk.
Continua...
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Tabela 4. Final.
FAMÍLIA
SAPOTACEAE
SIMAROUBACEAE
SOLANACEAE
STERCULIACEAE
STYRACACEAE
SYMPLOCACEAE
TERNSTROEMIACEAE
THEACEAE
THYMELAEACEAE
TILIACEAE
VERBENACEAE
VOCHYSIACEAE

ESPÉCIE
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.
Pouteria aff. torta (Mart.) Radlk.
Simarouba amara Aubl.
Solanum cinnamomeum Sendtn.
Solanum cladotrichum Dunal
Solanum leucodendron Sendtn.
Guazuma ulmifolia Lam.
Styrax acuminatus Pohl
Symplocos celastrinea Mart. ex Miq.
Symplocos obovata A. DC.
Ternstroemia sp.
Laplacea tomentosa (Mart. & Zucc.) Don
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling
Luehea divaricata Mart. & Zucc.
Luehea grandiflora Mart. & Zucc.
Vitex sellowiana Cham.
Calisthene major Mart.
Vochysia magnifica Warm.
Vochysia tucanorum Mart.
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Tabela 5. Lista florística das formações florestais e savânicas amostradas por Ferreira-Júnior & Teixeira (2009) no Monumento Natural Estadual
Peter Lund, Cordisburgo, Minas Gerais. Arv = árvore; Art = arvoreta; Arb = arbusto; Sub = subarbusto; Erv = erva; Lia = liana; 1 = Cerradão
Mesotrófico de Aroeira e Tingui; 2 = Campo Cerrado sobre Cambissolos; 3 = Floresta Estacional Decídua sobre solos calcários; 4 = Floresta
Estacional Semidecídua sobre solos Inundáveis; 5 = Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos.
FAMÍLIA
ACANTHACEAE

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

ARALIACEAE

ARECACEAE
ASTERACEAE

ESPÉCIE
Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard
Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra
Stenandrium riedelianum Nees
Anacardium humile A. St.-Hil.
Astronium fraxinifolium Schott.
Lythraea molleoides (Vell.) Engl.
Myracrodruon urundeuva Allem.
Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitch.
Annona crassiflora Mart.
Guatteria cf. selowiana Schltdl.
Rollinia laurifolia Schltdl.
Rollinia sericea (R.E.Fr.) R.E.Fr.
Aspidosperma cf. australe M. Arg.
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Aspidosperma sp.
Aspidosperma sp. 1
Oxypetalum sp.
Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen
Schefflera cf. morototoni (Aubl.) Mag., Stey. & Frod.
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis pseudotenuifolia I. L. Teodoro
Baccharis trimera (Less.) DC.
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NOME POPULAR
jacobinha
ruélia
junta-de-cobra
caju-anão
gonçaleiro
aroeirinha
aroeira
pau-pombo
araticum
pindaíba-vermelha
araticum
pinha-da-mata
peroba-branca
peroba-rosa
peroba
peroba
cipó-chumbo
carobão
morototó
mandiocão
macaúba
alecrim-do-campo
alecrim
carqueja

HÁBITO
Arb
Erv
Erv
Sub
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Art
Arv
Art
Arv
Arb
Sub
Erv

1

2

X

X

3
X
X

X
X

X

X
X
X
X

4
X

5
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
Continua...

Tabela 5. Continuação.
FAMÍLIA
ASTERACEAE (cont.)

BIGNONIACEAE

BOMBACACEAE
BROMELIACEAE

CACTACEAE
CECROPIACEAE
CELASTRACEAE
CLUSIACEAE
COMBRETACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Chresta cf. sphaerocephala DC.
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera
Eremanthus glomerulatus Less.
Vernonia cf. ferruginea Less.
Vernonia cf. scorpioides (Lam.) Pers.
Jacaranda sp.
Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. Gentry
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw.
Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nich
Zeyheria montana Mart.
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna.
Pseudobombax sp.
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Aechmea sp. 1
Ananas ananassoides (Baker) L.
Billbergia zebrina Lindl.
Tillandsia pohliana Mez
Cereus cf. jamacaru DC.
Cecropia pachystachya Trécul
Maytenus gonoclada Mart.
Kielmeyera coriacea Mart.
Kielmeyera variabilis Mart.
Buchenavia tomentosa Eichler.
Terminalia argentea Mart. & Zucc.

agulha
candeia
assa-peixe
caroba
cipó-unha-de-gato
cipó-de-são-joão
ipê-amarelo
ipê-branco
ipê-amarelo
saco-de-carneiro
ipê-felpudo
paineira-rosa
embiruçu
bromélia
bromélia
gravatá
bromélia
falsa-barba-de-velho
mandacaru
embaúba-vermelha
cafezinho
pau-santo
malva-do-campo
tarumarana
capitão-do-campo
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HÁBITO
Erv
Sub
Art
Arb
Sub
Art
Lia
Lia
Arv
Art
Arv
Art
Art
Arv
Arv
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Arv
Arv
Art
Art
Erv
Arv
Arv

1

2

3

4

X

X

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
Continua...

Tabela 5. Continuação.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

Terminalia glabrescens (Cambess.) Eichler
Davilla elliptica A. St.-Hil.
Diospyros cf. inconstans Jacq.
Rhamnidium elaeocarpum Reiss.
Erythroxylum deciduum A.St-Hil.
Erythroxylum tortuosum Mart.
Cnidoscolus urens (L.) Arth
Croton urucurana Baillon
Croton warmingii Croton warmingii
Pera glabrata (Schott) Baill.
Xylosma cf. salzmannii (Clos) Eichler.
Callolysianthus sp.
Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) R. Harley.
Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees.
Nectandra rigida (Kunth) Nees

capitão
cipó-caboclo
caqui
cabriteiro
fruta-de-pomba
mercúrio
cansanção
urucurana
tamanqueira
espinho-de-jacu
roxinho
canela-amarela
canela

Arv
Lia
Art
Art
Art
Arb
Arb
Arv
Art
Art
Arv
Erv
Art
Art
Arv
Art
Arv
Arv

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
Cassia ferruginea (Schrad) Schrad ex DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Pterogyne nitens Tul.
Sclerolobium cf. paniculatum Vogel.
Senna cf. cernua (Balbis)Irwin & Barneby.

pata-de-vaca
canafístula
copaíba
jatobá-do-cerrado
angico-cangalha
amendoin-bravo
tachi-branco
canafístula

Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arb

1

2

3

4

5

COMBRETACEAE (cont.)
DILLENIACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERYTHROXYLACEAE
EUPHORBIACEAE

GENTIANACEAE
INDETERMINADA

LABIATAE
LAURACEAE
LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae
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X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
Continua...

Tabela 5. Continuação.
FAMÍLIA
LEGUMINOSAE (cont.)
Caesalpinioideae
(
t)
Mimosoideae

Papilionoideae

LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Senna macranthera (Collad.) Irwin et Barn.
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Anadenanthera peregrina (L.) Speng.
Inga sessilis Mart.
Mimosa sp.
Piptadenia sp.
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Stryphnodendron polyphyllum Mart.
Acosmium cf. dasycarpum (Vogel) Yakovlev
Andira humilis Mart. ex Benth.
Bowdichia virgilioides Kunth
Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.
Dalbergia foliolosa Benth.
Dalbergia miscolobium Benth.
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima
Machaerium aculeatum Raddi
Machaerium brasiliense Vog.
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Machaerium opacum Vogel
Machaerium scleroxylon Tul.
Platypodium elegans Vog.
Cuphea sp.
Lafoensia sp.
Banisteriopsis pulchra B. Gates
Byrsonima coccolobifolia Kunth

fedegoso
fedegoso
angico-branco
angico-vermelho
ingá-ferradura
vorta-cá
barbatimão
barbatimão
perobinha
angelim-rasteiro
sucupira-do-cerrado
araribá
caviúna
caviúna-do-cerrado
timbó
bico-de-pato
pau-sangue
jacarandá-ferro
jacarandá-cascudo
caviúna-cascuda
jacarandá-branco
dedaleira
murici

HÁBITO

Arv
Sub
Arv
Arv
Arv
Arb
Arv
Art
Arv
Arv
Sub
Arv
Arv
Arv
Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Erv
Art
Sub
Arb

1

2

3

4

5

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
Continua...
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Tabela 5. Continuação.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Byrsonima coriacea (Sw.) Kunth
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Cambessedesia espora DC.
Miconia albicans (Sw.) Triana
Miconia chamissois Naudin
Miconia stenostachya DC.
Microlicia sp.
Tibouchina cf. stenocarpa (DC.) Cogn.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea kunthiana A. Juss.
Trichilia clausseni C. DC.
Trichilia elegans A. Juss.
Trichilia pallida Swartz
Cissampelos sp.
Mollinedia sp.
Siparuna reginae (Tul.) A. DC.
Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Campomanesia sp.
Eugenia dysenterica DC.
Eugenia sp.
Myrcia cf. tomentosa (Aubl.) DC.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Myrcia rostrata DC.
Myrcia sp.
Myrciaria sp.

pau-de-curtume
orelha-de-burro
pinheirinho-do-campo
folha-branca
folha-de-lobo
papaterra

HÁBITO

1

2

3

4

5

MALPIGHIACEAE (cont.)

MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MONIMIACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE
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quaresmeira
cedro-rosa
peloteira
catiguá
catiguá-peludo
baga-de-morcego
pimenteira
maria-fedida
figueira
amoreira-do-mato
sete-capote
cagaita
gabiroba
araçá-peludo
araçá-vermelho
araçá-branco
jabuticaba-do-mato
araçá

Arv
Art
Erv
Sub
Arb
Arb
Erv
Arb
Arv
Arv
Arv
Art
Arv
Lia
Sub
Arb
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arb
Arv
Arv
Arv
Arv

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
Continua...

Tabela 5. Continuação.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Psidium guajava L.
Cattleya cf. walkeriana Gardn.
Peperomia sp.
Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.
Piper aduncum L.
Piper amalago L.
Pothomorphe umbellata (L.) Miq.
Bracchiaria sp.
Roupala montana Aubl.
Alibertia sp.
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.
Psychotria deflexa DC.
Psychotria sp.
Sabicea brasiliensis Wernham
Citrus limonia Osbeck
Dictyoloma cf. vandelianum Juss.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Zanthoxylum riedelianum Engl.
Allophylus edulis (A. St.-Hil.) Radlk.
Allophylus sericeus Radlk.
Cupania vernalis Camb.
Dilodendron bipinnatum Radlk.
Magonia pubescens A. St.-Hil.
Serjania sp.
Solanum lycocarpum A. St.-Hil.
Guazuma ulmifolia Lam.
Helicteres sacarolha A. St.-Hil.

goiaba
orquídea

HÁBITO

1

2

3

4

5

MYRTACEAE (cont.)
ORCHIDACEAE
PIPERACEAE

POACEAE
PROTEACEAE
RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

SOLANACEAE
STERCULIACEAE

joão-barandim
falso-jaborandi
capeva
braquiária
carne-de-vaca
marmelada-da-mata
veludo-branco

sangue-de-cristo
limão-cravo
tingui-preto
mamica-de-porca
mamica-de-porca
vacum
mil-folhas
camboatá
mulher-pobre
tingui-do-cerrado
cipó-timbó
lobeira
mutambo
sacarrolha
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Art
Erv
Erv
Erv
Sub
Arb
Sub
Erv
Arv
Art
Arv
Sub
Sub
Erv
Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Arb
Arv
Arb

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Continua...

Tabela 5. Final.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naud.
Styrax camporum Pohl
Apeiba tibourbou Aubl.
Luehea divaricata Mart.
Triumfetta cf. semitriloba Jacq
Qualea grandiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.
Salvertia convallariodora A. St.-Hil.
Vochysia elliptica Mart.
Hedychium coronarium J. König

chichá
laranjeira-do-mato
pente-de-macaco
açoita-cavalo
carrapicho-de-bola
pau-terra
pau-terrinha
bate-caixa
pau-doce
lírio-do-brejo

Arv
Art
Arv
Arv
Sub
Arv
Arv
Art
Art
Erv

1

2

3

4

5

STERCULIACEAE (cont.)
STYRACACEAE
TILIACEAE

VOCHYSIACEAE

ZINGIBERACEAE
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X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

3.1.3. Avaliação do Grau de Conservação
Os remanescentes de Florestas Estacionais Decíduas sobre solos originários a partir
de rochas do embasamento cristalino por si só constituem sistemas ímpares na região
e por isso requerem proteção. Todavia, na área proposta para o PESS, não
apresentam bom estado de conservação, embora ainda abriguem representantes de
aroeira Myracrodruon urundeuva, espécie ameaçada de extinção na lista do IBAMA
(2008) e do COPAM-MG (1997). A ausência de cercamento dos fragmentos,
permitindo a presença de gado e dos efeitos negativos sobre a vegetação (pisoteio,
herbivoria, disseminação de espécies invasoras), o corte seletivo de madeiras e o
corte raso de alguns trechos para implantação de áreas de pastagem e agricultura,
são as principais pressões antrópicas sobre estas florestas.
A existência nestas matas de aroeira Myracrodruon urundeuva já justificaria, em
termos botânicos, a criação de uma unidade de conservação para manutenção do
habitat de ocorrência dessa espécie, que neste caso são as Florestas Estacionais
Decíduas (Matas Secas) sobre solos originários a partir de rochas do embasamento
cristalino.
Por sua vez, as áreas com Floresta Estacional Semidecídua estão em melhor estado
de conservação, apesar de terem sido observados corte seletivo de madeira, impactos
causados pela presença de gado e deposição ilegal de lixo e entulho. A transição das
Matas Secas com as áreas abertas de Cerrado (transição Matas Secas-Cerrado)
estão muito descaracterizadas pela presença de espécies de forrageiras exóticas,
assemelhando-se, em algumas áreas, a pasto sujo com regeneração florestal
incipiente e em outras a pasto limpo com árvores isoladas. Ao se decidir pela
implantação da unidade de conservação (UC), será necessária a realização de ações
de recuperação ambiental destas áreas e das pastagens cultivadas, para
compatibilização do uso do solo com os objetivos da UC.
Ademais, após a restauração das áreas florestais existentes na UC, o PE Serra do
Sobrado tornar-se-á um importante refúgio a resguardar significativa parcela das
Florestas Decíduas e Semidecíduas sobre solos originados a partir de rochas do
embasamento cristalino exatamente no contato com as formações de Matas Secas e
Semidecíduas da Área do Carste de Lagoa Santa.
Desta forma indica-se, com base no presente relatório, a criação do Parque Estadual
da Serra do Sobrado. As ações de implantação da unidade de conservação devem ser
direcionadas, primeiramente no sentido de eliminar o efeito dos principais agentes
tensores sobre as formações florestais e áreas de transição Cerrado-Matas Secas (a
presença de gado e retirada de madeira) para que estas possam naturalmente se
recuperar.
Além disso, o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, são os únicos dois “Hotspots de
Biodiversidade” do Brasil e, o Cerrado não possui nenhuma legislação ambiental
especial (como a Lei da Mata Atlântica de 2006) que assegure a manutenção da sua
biodiversidade e ordene o uso sustentável de seus recursos. Neste sentido, a criação
de unidades de conservação dentro dos limites do bioma é justificada pelo fato de que
das cerca de 10.000 espécies de plantas já catalogadas para o Cerrado,
aproximadamente, 5000 espécies são endêmicas e por existir poucas áreas ainda
conservadas protegidas em unidades de conservação.
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3.2 Fauna
3.2.1 Mamíferos
A fauna de vertebrados desempenha um importante papel no equilíbrio e manutenção
dos ecossistemas, por exemplo, na dinâmica populacional através de interações como
predação e também enquanto dispersores de sementes, contribuindo
significativamente para a conservação de fauna e flora de maneira geral. Constituemse em um excelente grupo bioindicador da qualidade do ambiente devido a
características de sua biologia que os torna sensíveis a alterações no seu ambiente,
seja aquático ou terrestre (Pough, 2003).
Segundo a última compilação taxonômica do grupo (Wilson & Reeder, 2005), existem
5.416 espécies de mamíferos no mundo, das quais 652 ocorrem em território
brasileiro, representando a maior diversidade de mamíferos do mundo (Reis et al.,
2006).
A diversidade de ambientes terrestres é uma das explicações para esta alta taxa de
diversidade de espécies no Brasil. Estes ambientes são classificados em seis biomas
diferentes: Amazônia, Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal
(MMA, 2002). Minas Gerais reúne uma privilegiada diversidade devido à presença de
três desses biomas em seu território: o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica
(Machado et al., 1998). Tudo isso contribui para a formação de habitats singulares,
que permitem a presença de diferentes espécies zoológicas com hábitos distintos ao
longo da extensão do estado. Estima-se a ocorrência de 46% das espécies
mastofauna brasileira em Minas Gerais, o que aponta sua importância para a
biodiversidade do país (Machado et al., 1998).
A área proposta para o PESS se encontra no entorno imediato da APA Lagoa Santa,
região de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Devido à proximidade de
fragmentos significativos de mata e cerrado, a área em estudo desempenha um
importante papel na manutenção da fauna local. Áreas protegidas representam uma
oportunidade para conservação porque freqüentemente existe o interesse em
aumentar suas áreas por meio da incorporação de áreas vizinhas com alto potencial
para conservação. Regiões próximas a áreas de proteção têm um potencial mais
elevado de se tornarem protegidas, uma vez que podem conectar fragmentos, através
de corredores ecológicos.
A fauna de mamíferos levantada para o PESS consiste em animais típicos de cerrado
e Mata Atlântica, sendo relatadas espécies ameaçadas. A metodologia utilizada para o
levantamento foi análise de dados secundários, sendo realizadas entrevistas com a
população das fazendas existentes na área em estudo (Tabela 6).
Com as entrevistas foram diagnosticadas 13 espécies de mamíferos para o PESS,
distribuídos em 7 ordens e 11 famílias. Apesar de serem espécies comuns, é relevante
destacar que foi diagnosticada uma espécies ameaçada (Sciurus aestuans). A região
do PESS também é importante por ser uma área de conexão entre fragmentos
possibilitando assim o trânsito dos mamíferos.
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Tabela 6: Lista dos mamíferos relatados para a área do Parque Estadual Serra do
Sobrado.
Classe Mammalia

Nome popular

Método*

Grau de Ameaça**

Propriedades***

Didelphis albiventris

gambá-orelhabranca

Ent

LC

1, 2

Philander frenata

cuíca-quatroolhos

Ent

LC

1

paca

Ent

LC

1

caxinguelê

Ent

VU

2

ouriço-cacheiro

Ent

Ordem : Didelphimorpha
Família : Didelphidae

Ordem Rodentia
Família Cuniculidae
Cuniculus paca
Família: Sciuridae
Sciurus aestuans
Família: Erethizontidae
Coendou prehensilis
Família: Caviidae
Hydrochaeris hydrochaeris

1, 2

Ent
capivara

Ent

LC

1, 2

Tapiti, coelho

Ent

LC

1, 2

mico-estrela

Ent

LC

2

Euphractus sexcinctus

tatu-peba

Ent

LC

1

Dasypus novencinctus

tatu-galinha

Ent

LC

1

veado-catingueiro

Ent

LC

1, 2

cachorro-do-mato

Ent

-

2

jaguatirica

Ent

LC

2

Ordem: Lagomorpha
Família: Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Ordem : Primates
Família: Callitrichidae
Callithrix penicillata
Ordem: Cingulata
Família Dasypodidae

Ordem: Artiodactila
Família : Cervidae
Mazama gouazoubira
Ordem: Carnivora
Família : Canidae
Cerdocyon thous
Família : Felidae
Leopardus pardalis

* Ent – Entrevistas. **LC= pouco preocupante; VU= vulnerável; CE= criticamente
ameaçado; NT= quase ameaçada; DD= deficiente em dados.

59

3.2.2 Aves
A área proposta para a criação do PESS é contígua à APA Carste de Lagoa Santa,
apresentando extensos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e
Decidual, com transição para o Cerrado.
A julgar pelo relativo grau de deterioração da vegetação, são esperadas poucas ou
nenhuma espécie mais exigente em termos de hábitat. No entanto, devido à
proximidade geográfica e semelhança florística em relação à APA Carste, não há
motivos para que a composição de espécies comuns e, eventualmente, também das
mais raras, seja muito diferente daquelas iventariadas por Lins et al. (1996).
Devido à extensão relativamente grande da área proposta para o PESS, são
esperadas populações maiores de aves, ainda que de espécies comuns, como várias
espécies de Tyrannidae (bem-te-vi Pitangus sulphuratus, siriri Tyrannus
melancholicus, maria-é-dia Elaenia flavogaster),
Thamnophilidae (chorozinho
Herpsilochmus atricapillus), além de Columbidae (rolinha Columbina talpacoti),
Accipitridae (gavião-carijó Rupornis magnirostris, carcará Caracara plancus,
carrapateiro Milvago chimachima), Cariamidae (seriema Cariama cristata), Parulidae
(canário do mato Basileuterus flaveolus) etc.
A presença de grotas favorece certa abundância de algumas espécies mais típicas
desses ambientes no bioma cerrado, como o soldadinho (Antilophia galeata) e a
ariramba (Galbula ruficauda), enquanto a presença de palmeiras-macaúba em certa
abundância deve favorecer a presença do sanhaço-do-coqueiro (Thraupis palmarum)
e de Psittaciformes que se alimentam de coquinhos, como o periquitão-maracanã,
conhecido localmente como maritaca (Aratinga leucophthalma) e do periquito-de-asaamarela (Brotgueris chiriri). Em ambientes mais abertos ocorrem o inhambu-xororó
(Crypturelllus parvirostris) e a seriema (Cariama cristata), esta última citada em
entrevistas. O tucanuçu (Ramphastos toco) é típico do cerrado e foi citado em
entrevistas como ocorrendo na área, assim como Caprimulgiformes, que deve ter
como representante mais comum na area o bacurau ou curiango (Nyctidromus
albicollis).
Espécies migratórias como a tesourinha (Tyrannus savanna) e algumas Elaenia spp.
(Tyrannidae) podem utilizar as áreas como local seguro de passagem durante sua
migração, bem como outras espécies ainda não registradas como migratórias mas que
certamente ocorrem na área. Além de espécies residentes um pouco mais exigentes
em termos de hábitat, as áreas devem servir também como local de parada temporária
(stepping-stone) para espécies de passagem pela região. A área proposta para o
PESS é potencialmente utilizada, mesmo que temporáriamente, por parte da avifauna
da APA Carste de Lagoa Santa.
Pela sua extensão, as áreas possivelmente abrigam também espécies sensíveis, raras
ou ameaçadas não detectadas nas campanhas curtas realizadas por Lins et al. (1996)
na APA Carste de Lagoa Santa. Dentre estas, cita-se o papa-moscas Phylloscartes
roquettei, encontrado recentemente em áreas próximas à região da APA Carste
(Lopes et. al. 2008). Apesar do pouco conhecimento acerca das espécies e
populações presentes, o tamanho da área justifica a criação da uma unidade de
conservação, pois fragmentos florestais maiores conservarão mais espécies da
avifauna (Lawrence e Bierregaard, 1997), (Ribon 1998, 2003) e de outros táxons.
Ainda associada à extensão das areas, uma vez legalmente e de fato protegidas, as
mesmas podem vir a servir como local de experiências de reintroduções de espécies
que tenham sido extintas localmente, uma vez que a possibilidade de recolonizaçòes
naturais é remota devido à escassez de exemplares dessas espécies em areas
próximas.
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3.2.3 Anfíbios e Répteis
Os anfíbios e répteis, agrupados comumente sob o nome de herpetofauna, são
responsáveis por importantes funções no equilíbrio e manutenção dos ecossistemas
ao atuarem como presas e predadores tanto de vertebrados como de invertebrados
(Pough et al. 2003; Eterovick e Sazima, 2004; Vitt et al., 2008), incluindo insetos
parasitas, transmissores de doenças e pragas agrícolas (Haddad et al., 2008).
Os anfíbios constituem-se bons modelos em pesquisas ambientais por serem de fácil
estudo quando comparados a outros grupos de vertebrados. Além disso, apresentamse sensíveis a alterações no seu ambiente devido às características de sua biologia,
como a alta permeabilidade da pele e o seu ciclo bifásico de vida (Feio et al. 1998). É
um grupo chave no funcionamento da teia alimentar, consumindo uma variedade de
insetos e servindo de presas para muitos grupos de vertebrados, podendo seu declínio
populacional afetar a estrutura trófica das comunidades (Duellman & Trueb, 1994). O
Brasil é o país com a maior diversidade de anfíbios do mundo, onde são conhecidas
atualmente mais de 850 espécies (SBH, 2008), possuindo ainda o maior número de
espécies endêmicas, aproximadamente 60% da fauna de anfíbios brasileira (IUCN,
2006).
Os répteis são também uma importante ferramenta para o conhecimento do estado de
conservação dos ambientes naturais. Estes, ocupando uma posição mais elevada nas
cadeias alimentares (algumas vezes como predadores de topo) funcionam como
excelentes bioindicadores da primitividade dos ecossistemas e assim dos níveis de
alteração ambiental (Leite et al., 1993). Em relação à diversidade de répteis, o país
ocupa a terceira posição mundial, contando com mais de 700 espécies registradas
(SBH, 2008), distribuída nos diversos biomas brasileiros.
O Cerrado é uma das 34 áreas do planeta consideradas como hotspots da
biodiversidade (Mittermeier et al., 2004), o que significa dizer que além de possuir alta
diversidade de espécies o bioma está sujeito também à destruição acelerada causada
por atividades antrópicas. No entanto, o conhecimento sobre a herpetofauna do
Cerrado é ainda insatisfatório, com muitas áreas ainda não amostradas e novas
espécies sendo descritas todos os anos, mesmo em regiões relativamente bem
conhecidas como em São Paulo e nos arredores de Brasília (Colli et al., 2002).
A caracterização da herpetofauna potencial do RVS da Serra das Aroeiras foi
realizada a partir de dados da literatura científica sobre a fauna regional,
principalmente referente a estudos realizados em Lagoa Santa e municípios vizinhos
(Reinhardt & Lutken, 1861; Herrmann et al., 1998; Elias, 2003). Também foi
considerado o atual conhecimento sobre distribuição geográfica das espécies (SBH,
2008; Frost, 2009).
Apesar da área proposta encontrar-se ecologicamente inserida numa região de
transição entre biomas, características fitofisionomicas específicas dos ambientes
cársticos estudados permitem afirmar que estes encontram-se majoritariamente
inseridos em formações típicas do bioma do Cerrado. Estudos já existentes permitem
afirmar que a herpetofauna deste bioma é altamente diversa e reflete a também alta
diversidade de fitofisionomias e habitats encontrados no Cerrado (Colli et al., 2002).
Em Minas Gerais, o bioma do Cerrado sofre devido à intensa fragmentação ao longo
da história, desde a colonização até os dias de hoje (Drummond et al., 2005). Dentre
os estudos herpetológicos realizados em território mineiro, destaca-se o trabalho
publicado pelos dinamarqueses Johannes Theodor Reinhardt e Cristian F. Lutken
(Reinhardt & Lutken, 1861), sobre os anfíbios e répteis de Lagoa Santa, estimulados
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pelo amigo Peter W. Lund que residia na região, desenvolvendo estudos
paleontológicos e antropológicos. Este pode ser considerado o primeiro estudo a
caracterizar a herpetofauna de uma localidade brasileira onde são apresentados, além
de uma listagem de espécies, a descrição inédita de várias espécies típicas do cerrado
brasileiro. Cinco espécies de anfíbios descritas a partir de exemplares coletados em
Lagoa Santa naquela época permanecem válidas até hoje: Dendropsophus
rubicundulus, Hypsiboas lundii, Crossodactylus trachystomus, Odontophrynus cultripes
e Physalaemus marmoratus (Nascimento et al. 2009). Estas espécies, bem como
outras relacionadas neste estudo, são de provável ocorrência nesta região.
Elias (2003), em estudo sobre anfíbios realizado em uma lagoa temporária, distante
cerca de 12 km do centro de Lagoa Santa, no Distrito de Lapinha, realcionou 12
espécies, distribuídas em quatro famílias: Bufonidae (Rhinella scneideri),
Leptodactylidae (Leptodactylus ocellatus e L. fuscus), Leiuperidae (Physalaemus
centralis, P. cuvieri e P. fuscomaculatus) e Hylidae (Dendropsophus minutus, D.
rubicundulus, Hypsiboas faber, Scinax fuscomarginatus, Scinax aff. eurydice e S.
fuscovarius).
Atualmente são relacionadas mais de 120 espécies para todo o bioma do Cerrado
(Colli et al. 2002) e, somente para o cerrado mineiro são relacionadas
aproximadamente 100 espécies de anfíbios (Nascimento et al. 2009). Como é grande
o grau de antropização nessa região e poucas as áreas sombreadas de matas,
espera-se o predomínio de espécies generalistas de habitat e adaptadas a ambientes
alterados, como Hypsiboas faber, Dendropsophus minutus, H. albobuncatus, Scinax
fuscovarius, Leptodactylus labyrinthicus e Physalaemus cuvieri.
A composição de espécies de anfíbios, diagnosticadas através de dados secundários,
pode ser considerada como representativa da diversidade de anfíbios do cerrado
central de Minas Gerais, excetuando endemismos de conjuntos serranos específicos
(Espinhaço e Canastra), permitindo considerações taxonômicas, zoogeográficas e
conservacionistas. Não foram detectadas espécies de anfíbios incluídas em listagens
de animais ameaçados ao nível nacional ou regional (ver Machado et al., 1998).
Em relação aos répteis são conhecidas, para o bioma do Cerrado, aproximadamente
180 espécies, sendo cinco espécies de jacarés, 10 de quelônios, 15 de cobras de
duas cabeças, 50 de lagartos e 100 de serpentes (Colli et al. 2002). Na região do
Cerrado de Minas Gerais há poucos estudos publicados sobre amostragens de
répteis, o que dificulta precisar número de espécies previstas para o estado (Bérnils et
al. 2009). Especificamente para a região da Serra das Aroeiras, podemos destacar o
clássico trabalho de Reinhardt & Lutken (1861), que relaciona várias espécies de
répteis para Lagoa Santa, entre lagartos, cobras de duas cabeças, serpentes, cágados
e uma espécie de jacaré. Estes dados, juntamente com outros provenientes do
conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies neste bioma, podem
subsidiar comentários taxonômicos, zoogeográficos e conservacionistas sobre
algumas espécies, relacionando-os a região deste estudo. Assim, ressaltando-se o
avançado grau de antropização dos ambientes, espera-se uma composição de
espécies de répteis composta por representantes comuns de áreas abertas, como
Crotalus durissus, Ameiva ameiva, Bothrops neuwiedii (Bartlett & Bartlett, 2003;
Sawaya et al., 2008). Outras espécies ainda podem ser relacionadas a determinados
tipos de ambientes, como é o caso de Helicops sp., que como outras espécies do
gênero deve ser tipicamente aquática, Spilotes pullatus e Philodryas olfersii possuem
hábito arborícola, enquanto Micurus frontalis, por sua vez possui hábito fossorial
(Marques et al., 2005).
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Outras espécies, como a boipeva (Xenodon merremi) e as cobras cipó (Chironius
carinatus e Philodryas patagoniensis), apesar de não apresentarem importância
médica, podem atingir grande tamanho e apresentarem comportamentos agressivos, o
que, de certa forma, assusta as pessoas e merecem cuidado especial. Como
observado no grupo de anfíbios, não foram detectadas espécies de répteis incluídas
em listagens de animais ameaçados ao nível nacional ou regional (ver Machado et al.,
1998).
4. SOCIOECONOMIA
4.1 O Município de São José da Lapa
O município de São José da Lapa pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte
e se encontra 38 km da capital mineira. Fundado em 1992, foi desmembrado do
município de Vespasiano e possui um território com mais de 48 km2 de área. Sua
população em 2008 era de mais de 18 mil habitantes, com densidade demográfica de
368,0 hab./km2. Esta população é atendida, por sete estabelecimentos de saúde,
contudo não há no município nenhum leito para internação, seja público ou privado, o
que faz com que, a população precise se deslocar para outros municípios vizinhos.
O nome original de São José da Lapa era Carrancas, por causa da impressão que os
primeiros moradores tiveram, quando chegaram à região e viram, a pedreira com suas
pedras escuras e em volta de árvores, e imaginaram uma cara grande e feia. A história
deste município está atrelada a de Vespasiano, uma vez que, os dois municípios se
separaram á pouco tempo. Inicialmente, a localidade era um aldeamento de índios que
depois, em 1738, se transformou em arraial, o Arraial do Capão. Vespasiano era
pouso de bandeirantes e possuía uma pequena comunidade agropastoril, onde foi
inaugurada uma estação da estrada de ferro Central do Brasil, cujo nome
homenageou o cel. Vespasiano de Albuquerque. Elevado a município em 1948,
Vespasiano tinha como um de seus distritos São José da Lapa. O povoado, que deu
origem a São José da Lapa, existe desde 1870, quando Joaquim da Silva Menezes,
construiu uma capelinha, onde hoje existe a Praça Dumas Chalita, no centro do
município. Os familiares do Fundador assinaram o documento de doação do terreno
em torno da capelinha ao patrimônio da Igreja São José. O nome São José da Lapa
surgiu em razão de uma figura parecida com a imagem de São José, formadas pelas
águas que escorriam no paredão da pedreira localizado defronte da Praça da Matriz.
A economia de São José da Lapa está voltada para a indústria, que foi responsável
pela maior participação no PIB per capta do município em 2006, que foi de
aproximadamente 10 mil reais. Os serviços também contribuem significativamente
com o PIB municipal (Figura 27).

Figura 27 – Participação dos diferentes setores da economia no PIB de São José da
Lapa, MG. Fonte: IBGE, 2006
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A área destinada para implantação do Parque Estadual Serra do Sobrado está situada
na zona rural do município. A área constitui-se num grande fragmento de mata
cercado por perímetros urbanos em expansão, pastos e mineração (areia e argila). A
forte expansão urbana da região é impulsionada pelas obras do governo do Estado de
Minas Gerais, como o novo Centro Administrativo, e as diversas rodovias em
construção (Linha Verde, Anel Rodoviário, Rodoanel, etc.). A mudança de um sistema
rural para um sistema urbano na região tem feito com que, a especulação imobiliária
ganhe muita força, resultando em especulação imobiliária e grande pressão sobre os
recursos naturais ainda existentes no local.
4.2 Propriedades afetadas pela criação do PESS
Ao todo, 03 propriedades serão afetadas pela criação do PESS (Figura 28),
englobando principalmente as áreas florestadas ou em processo de regeneração. As
três propriedades são utilizadas para a agropecuária, com pastagens e cultivos.
Nenhuma das três propriedades representa a principal atividade econômica do
proprietário, de forma que a criação do PESS não irá impactar de forma expressiva as
atividades econômicas do proprietário. Conforme detalhado abaixo, duas das três
propriedades estão à venda e a terceira será utilizadas para alocação de reserva legal
pelo proprietário atual.
Propriedade 01 - Fazenda Tarumã
Proprietário: Roberto Pedercini Marinho
Contatos: Tel: 3662-5666 (prop.)/ 8778-9621(gerente)
O proprietário é médico e atua em hospital do município de Pedro Leopoldo. A terra foi
comprada aos poucos (a mais de trinta anos), e atualmente possui uma área de 217
hectares, que está sendo utilizada principalmente para criação de gado de corte (55
cabeças). O proprietário chegou a investir em estruturas para fazer um hotel fazenda,
porém a idéia não foi para frente e agora está tudo parado. Somente o caseiro com
sua família (cinco pessoas) residem no local, que também mantém 25 cavalos e mais,
criação de galinhas e plantação de cana-de-açúcar.
Dentro da propriedade há três nascentes e três lagoas, permitindo o abastecimento de
água nas residências por gravidade. Segundo o Sr. Roberto a propriedade está a
venda. Seu interesse é vender para quem pagar mais e disse que já existe um grupo
de São Paulo interessado na área para construir um condomínio. Está preocupado e
apreensivo, pois o preço da terra está subindo muito e tem receio de sair perdendo
caso o Estado venha a adquirir a terra. Segundo ele, não quer que o governo tome um
trabalho de mais de 30 anos, manifestando sua insatisfação em relação a
possibilidade de vir a ser afetado pela criação do PESS. Disse que vai lotear e vender
o mais rápido possível, mas de qualquer forma iria consultar seu advogado antes de
decidir.
A busca cartorial resultou nas seguintes matrículas registradas em nome do Sr.
Roberto na comarca de Lagoa Santa: 15.641, 15.640, 1.233. A propriedade
necessidade de adequação a legislação ambiental, uma vez que não possui reserva
legal averbada. Cerca de 180 ha da fazenda serão afetados, representando
aproximadamente 50 % da área do futuro PESS. Por outro lado esta porção de terra
representa cerca de 83 % da propriedade. Dada a manifestação incisiva de não
concordância do proprietário em relação a criação da referida UC e a sua evidente
descrença no poder público estadual, são esperadas dificuldades no processo de
aquisição da área pelo Estado, havendo provável necessidade de processo de
desapropriação.
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Figura 28 – Limites aproximados das propriedades afetadas pela criação do PESS.
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Propriedade 02 - Fazenda Retiro do Sobrado
Na data da pesquisa de campo, a propriedade pertencia ao Sr. Robson Braga de
Andrade, presidente da FIEMG e estava à venda. Posteriormente, segundo
informações fornecidas pela GEAP do IEF, a área foi adquirida por terceiros visando à
criação de reserva legal para adequação de outra propriedade na mesma bacia
hidrográfica. Conforme os limites propostos para o PESS, serão afetados cerca de 23
ha da propriedade, que representam apenas 6% da futura UC. Como não é dada
destinação econômica à terra, não são esperadas grandes dificuldades para aquisição
pelo Estado da parte que está dentro do futuro PESS.

Propriedade 03 - Fazenda São José
Proprietário – Antonio de Deus Costa
Contato: Tel: 3623-4124(prop.)/ 3661-3276(filha)
A propriedade está em nome do Sr. Antonio de Deus Costa, de 82 anos, e é
administrada por suas duas filhas, Sandra Maria da Costa e Silvana Costa. A
propriedade de 208 hectares foi herança do pai do Sr. Antonio de Deus e nunca foi
muito produtiva, possuindo hoje 20 cabeças de gado. Atualmente residem na
propriedade três pessoas: o Sr. Antonio, sua filha Silvana e um amigo já de idade
avançada. Não há nenhum tipo de produção agrícola, apenas a atividade pecuária. A
família não depende da propriedade, pois possui outras fontes de renda e outras
moradias. A fazenda está à venda.
A família se mostrou um pouco dividida quanto ao melhor negócio a se fazer em
relação à propriedade. Para o Sr. Antônio, se a venda compensar, está bom, pois não
está preso à terra. Já sua filha Silvana, sempre teve vontade que área fosse protegida.
Para ela isto é muito importante, pois foi criada no local e sempre lutou pela proteção
daquela mata. Gostaria de ser uma parceira de proteção da UC. Sua irmã Sandra tem
interesse de venda, de acordo com o preço justo. Para ela, o justo preço está atrelado
ao preço de mercado, que no caso tem subido rapidamente na região devido às novas
obras do governo do Estado. Para ela o preço da área é muito importante.
Os limites propostos para o PESS afetarão cerca de 172 ha, ou seja, 73 % da
propriedade, que representam aproximadamente 46 % da futura UC. De forma geral
não são esperadas maiores dificuldades na aquisição destas terras pelo Estado,
desde que se chegue a um acordo quanto ao valor de mercado da área.

66

5. RELEVÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO
A área proposta para o PESS constitui um dos principais remanescentes florestais do
município de São José da Lapa e região (Figura 29). Os remanescentes de Florestas
Estacionais Decíduas sobre solos originários a partir de rochas do embasamento
cristalino constituem sistemas ímpares que merecem ser conservados. A existência
nestas matas da espécie ameaçada aroeira Myracrodruon urundeuva justifica, em
termos botânicos, a criação de uma unidade de conservação para manutenção do
habitat de ocorrência dessa espécie, que neste caso são as Florestas Estacionais
Decíduas (Matas Secas).
Embora já parcialmente impactada, esta área florestada relativamente extensa em
meio a uma região antropizada, em crescente expansão urbana, representa um dos
principais fragmentos remanescentes com potencial para abrigar populações da fauna
silvestre. Como ponto favorável a formação de corredores ecológicos tem-se no
entorno diversos fragmentos remanescentes nos municípios de Vespaziano, São José
da Lapa e Pedro Leopoldo que, apesar da pressão e impactos negativos já sofridos
formam um conjunto considerável de áreas florestadas relativamente conectadas
(Figura 29). Este conjunto insere-se em meio a uma região de crescente expansão
urbana, delimitado a leste pela MG 424 e a oeste pela MG 040. Entre estas duas vias,
tem-se uma região ainda predominantemente rural, cortada por poucas estradas
vicinais.
Outro aspecto de extrema relevância é a presença de nascentes e afluentes do
Ribeirão da Mata dentro da area proposta para o PESS, cuja conservação é de suma
importância para a bacia do Rio das Velhas como um todo. Em seu entorno,
especialmente na porção oeste, tem-se ainda outros cursos d’agua que constituem
importantes afluentes dos Ribeirões das Areias e da Mata, que por sua vez deságuam
no Ribeirao da Mata, importante curso d’água para o abastecimento de áreas urbanas
e afluente do Rio das Velhas.
Assim, a criação do Parque Estadual da Serra do Sobrado consitui um iniciativa
desejável e necessária para a conservação desta importante área diante da crescente
pressão antrópica na região. Juntamente com a RVS da Serra das Aroeiras contribuirá
para a conservação dos recursos hídricos e das florestas semidecíduas e decíduas
sobre rochas do embasamento cristalino. Considerando o SAPVN como um todo, o
PESS configura como uma dos principais remanescentes a oeste da APA Carste de
Lagoa Santa. Desta forma, contribuirá para a manutenção da fauna remanescente das
florestas decíduas e semidecíduas desta região do Estado de Minas Gerais.
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Figura 29 – Imagem de satélite evidenciando a presença de expressivos
fragmentos florestais em região delimitada por duas grandes
rodovias, a MG 424 a leste e a MG040 a oeste. Nota-se que a
criação do PESS e da RVS Serra das Aoreiras contribuirá para a
proteção integral dos principais remanescentes, favorecendo o
estabelecimento de corredores ecológicos, constituindo um dos
poucos refúgios para a fauna silvestre em meio a uma região
marcada pela atividade agropecuária e pela expansão urbana.
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