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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental - EIA objetivando a instrução 

do processo de licenciamento ambiental, fase de Licença Prévia concomitante com a 

Licença de Instalação, do empreendimento minerário ampliação da Mina Volta Grande – 

Pilha de Estéril, Barragem de Rejeitos e alteração da geometria da Cava, sem o aumento 

da produção atual, localizado nos municípios de Nazareno e São Tiago, Minas Gerais, de 

titularidade da empresa AMG Mineração SA. 

Em atendimento ao FOBI 0452719/2018 A, emitido pela SUPRAM Sul de Minas,orientando 

o licenciamento para a fase de Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação 

segundo DN 217/2017, o presente EIA foi estruturado de forma a caracterizar a área de 

inserção da atividade proposta a partir de procedimentos metodológicos específicos, 

constituindo o diagnóstico ambiental, o qual diz respeito à base de dados necessária com 

o objetivo de garantir sua conformidade ambiental, tanto sob os aspectos legais como 

operacionais. 

Cabe ainda salientar que esses trabalhos foram conduzidos por uma equipe interdisciplinar 

e tiveram como base os dispositivos da legislação federal, estadual e municipal em vigor, 

atendendo o Termo de Referência para a elaboração de EIA/RIMA. 
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10. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

10.1. Meio Físico 

10.1.1. Geologia 

10.1.1.1. Geologia Regional 

A Mina de Volta Grande, localizada no limite dos municípios de Nazareno e São Tiago, 

está inserida na porção centro-sul de Minas Gerais. Geologicamente encontra-se no 

extremo Sul do Cráton do São Francisco e a Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero. Nesta 

região afloram rochas ígneas e metamórficas ocupando parte da Província Estrutural São 

Francisco, a qual integra a atual Plataforma Sul-Americana.  

A apresentação dos dados geológicos regionais, no presente estudo, foram extraídas do 

documento intitulado “Geologia da Folha Lavras” elaborado em 2013 por Quéméneur et 

al, dentro do Projeto Sul de Minas Etapa I, desenvolvido pela CODEMIG e seguirá a 

ordem geocronológica apresentada no referido documento. 

A área coberta pela Folha Lavras compreende duas grandes divisões, uma cratônica a 

norte (idade arqueana a paleoproterozóica – cerca de 70% da área total da Folha) e uma 

parte constituída por metassedimentos deformados da Orogênese Brasiliana (de idade 

meso a neoproterozóica), a região em que o empreendimento se localiza está 

predominantemente inserida na área cratônica. 

Esta área é constituída por uma trama de terrenos arqueanos, geralmente ortoderivados, 

afetados por um metamorfismo de alto grau variando de anfibolito a granulito. Os terrenos 

arqueanos são cortados por numerosas intrusões de granitoides, rochas máficas e 

ultramáficas. Os granitoides foram posicionados em dois eventos principais: o primerio 

no Arqueano Superior, por volta de 2730 Ma e o segundo durante a Orogênese 

Transamazônica entre 2170 e 2100 Ma. Diques máficos formam vários enxames de idades 

diferentes, do Paleoproterozóico ao Cretácio e as rochas supracrustais são representada 

pelos greenstone belts e as formações do Supergrupo Minas na Serra de Bom Sucesso. 
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Figura 10.1 – Mapa Simplificado da porção Meridional do Cráton São Francisco, 

destaque para região de Nazareno em vermelho. 

 
 

A área de exposição do embasamento está dividida em dois blocos pela zona de 

cisalhamento da Serra de Bom Sucesso. A principal unidade presumivelmente arqueana, 

do Bloco Oriental, é o greenstone belt do Rio das Mortes, afetado por metamorfismo da 

fácies anfibolito alto. O Bloco Ocidental, onde predominam gnaisses TTG (tonalito-

trondhjemito-granodiorito) e as rochas félsicas do Complexo Chanockítico de Babilônia, 

está afetado por metamorfismo de alto grau alcançando a fácies granulito. O magmatismo 

granítico tardi-arqueano ocorre somente neste último bloco. 

 

 Bloco Oriental 

O Arqueano deste bloco é representado pelo greesntone belt do Rio das Mortes e, 

possivelmente, pelo gnaisses TTG da região de Itutinga ao sul e do Capão das Flores ao 

norte. 
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 Greenstone Belt do Rios da Mortes 

Esta unidade está dividida em duas faixas de características distintas, separadas pela faixa 

de ocorrência dos gnaisses do Morro do Rezende. 

 

Faixa Setentrional 

A faixa norte é formada por anfibolitos de composição tholeíitica com delgadas 

intercalações metassedimentares e pequenos corpos ultramáficos lenticulares. Os 

anfibolitos são, mineralogicamente, constituídos por hornblenda ou actinolita (40-60%), 

labradorita (30-50%), quartzo (10-15%) e, em proporção menor, biotita, titanita, apatita, 

magnetita e ilmenita. O principal mineral secundário é o epidoto (epidoto strictu sensu 

ou clinozoisita) que, localmente, substitui os plagioclasios e/ou preenche fraturas. Perto 

do contato com o Tonalito Tabuões os anfibolitos são ricos em granada (Fazenda 

Palmeiras; Escola da Fazenda Monjolo) e desenvolvem anfibólios sódicos azuis de tipo 

hastingsita e, talvez, riebeckita. 

Apesar do seu aspecto de campo ser bastante variado, os anfibolitos não mostram grandes 

variações composicionais; são metabasaltos tholeiíticos de composição química do tipo 

MORB. Intercalados nos anfibolitos ocorrem delgados níveis metassedimentares 

interderrames formados por quartzo-biotita xistos grafitosos, quartzitos micáceos e, 

freqüentemente, gonditos a espessartita igualmente grafitosos. Estes níveis, apesar de sua 

pequena espessura (raramente alcançam 10m), apresentam uma grande extensão; certas 

camadas foram seguidas por mais de 12km. 

Vários pequenos afloramentos de rochas metaultramáficas ocorrem disseminados nos 

anfibolitos, principalmente em zonas cisalhadas. Estas rochas são constituídas por 

serpentina, clorita, tremolita e talco, em proporções variáveis. 

Na borda meridional desta faixa os anfibolitos passam, gradativamente, para o gnaisse do 

Morro do Rezende; as duas rochas ocorrem intercaladas em pacotes onde a proporção de 

gnaisse aumenta progressivamente. Contudo, pequenos níveis de anfibolito permanecem 

inclusive no meio da massa principal do gnaisse. 

 

Faixa Meridional 

A faixa meridional, que se estende entre Nazareno e Macuco de Minas, é caracterizada 

pela importância do magmatismo komatiítico. Destacam-se dois afloramentos de rochas 

komatiíticas. O primeiro localiza-se 1km ao sul de Nazareno, principalmente 
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constituído de basalto komatiitico com teores de MgO em torno de 20%. O segundo está 

situado na extremidade oeste da Serra do Ouro Grosso, cerca de 1,5km a leste da 

localidade de Macuco de Minas, formado por komatiíto com textura spinifex. 

Mineralogicamente, os komatiítos e os basaltos komatiíticos são constituídos por 

serpentinita, tremolita, talco e clorita. 

Os anfibolitos representam cerca de 50% das rochas da faixa meridional, apresentando a 

mesma composição mineralógica dos anfibolitos da faixa norte. 

A faixa meridional termina, a SW, na forma de vários roof pendants encravados no 

maciço granítico de Itutinga-Itumirim. O estudo de sua continuidade para NE é 

prejudicado pela falta de afloramentos. 

 

Gnaisses do Morro do Rezende 

Estes gnaisses ricos em quartzo formam uma faixa extensa separando as faixas 

setentrional e meridional do Greenstone Belt do Rio das Mortes. Sendo que os mesmos 

afloram desde a barra dos rios do Peixe e das Mortes, a leste, até o Campo Redondo na 

margem do Rio Grande, a oeste. 

Apresentam uma composição química homogênea, mas bastante peculiar, caracterizada 

pela riqueza em SiO2 (76 a 80%), baixos teores em TiO2 e P2O5 e, sobretudo, pela 

ausência quase total de magnésio (0,00 a 0,05%). Os teores em elementos traço são 

igualmente peculiares, com altos teores em Zr, Y e Nb e baixos em Th, Ni e V. A razão 

Zn/Pb é excepcionalmente alta, com o valor médio igual a 12 (altos valores desta razão 

caracterizam rochas de origem mantélica), o que está em contradição com os altos valores 

de Zr e Nb e os baixos de Ni e V. 

Quando a composição química dessas rochas é comparada com a de outras rochas ígneas 

que apresentam a mesma relação Na/K, como os granitoídes TTG da região, ressaltam as 

diferenças consideráveis nos teores em SiO2, MgO, CaO, TiO2, V, Pb/Zn, Rb/Sr, Zr, Y e 

Nb. 

As peculiaridades da composição química dos gnaisses do Morro do Rezende podem 

sugerir uma origem não ígnea, mas sedimentar detrítica. Levanta-se a hipótese de 

resultarem do metamorfismo de um silte mais ou menos argiloso (alto valor de SiO2), 

com a possível contribuição de vulcanismo explosivo alcalino (tufo traquítico?) para 

explicar os teores em Zr, Y e Nb). 
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 Bloco Ocidental 

Este bloco é caracterizado pelo metamorfismo de alto grau, fácies granulito, e a 

ocorrência de várias intrusões e complexos granitoides de idade Arqueano Superior. A 

área correspondendo ao triângulo limitado pela Serra de Bom Sucesso, o Rio Grande e o 

corpo granítico da Capela São Francisco, apresenta predominância de metamorfismo na 

fácies anfibolito. 

Os gnaisses TTG (enderbíticos) formam a trama do bloco ocidental, eles são cortados 

pelos seguintes complexos granitoides e outros corpos intrusivos: 

 

Complexo Chanockítico de Babilônia 

O complexo corresponde a um conjunto de rochas cuja formação resulta de processos 

magmáticos e metamórficos, constituído de charnockitos, monzonitos, enderbitos e 

rochas máficas do tipo piriclasito. 

Os charnockitos afloram, na região de Babilônia, segundo faixas de 0,5 a 1,5km de largura 

alongadas na direção EW, a sul formam um corpo elipsoidal cortado pelo Rio Grande. 

São rochas de grão médio a grosso, com orientação mineral mais ou menos acentuada. 

Existem charnockitos quase isotrópicos e gnaisses charnockíticos. Tais gnaisses 

apresentam uma textura facoidal com "olhos" de feldspato potássico. Tanto gnaisses 

como charnockitos pouco orientados são explorados em várias pedreiras, fornecendo um 

rocha ornamental conhecida como “Granito Verde Lavras”. 

Mineralogicamente os charnockitos são constituídos por 30 a 35% de feldspato potássico 

(ortoclásio pertítico e microclina), 20 a 25% de ortoclásio com textura antipertítica 

frequente, 2 a 5% de biotita titanífera (4-5% TiO2) e 2 a 8% de hiperstênio, que encontra-

se, por vezes, substituído por uma mistura de bastita e anfibólio verde pálido. 

Nos gnaisses os piroxênios foram totalmente substituídos, entre os minerais acessórios 

pode-se citar apatita, zircão geralmente euédrico e zonado, allanita e epidoto. 

 

Granito de Bom Sucesso 

O Granito de Bom Sucesso forma um maciço de forma elíptica com eixo maior orientado 

N40E e dimensões de cerca 8 x 2,5 km (Quéméneur 1987). Um corpo satélite ocorre ao 

sul do corpo principal. Trata-se de uma rocha mesocrática de cor cinza azulada, exibindo 

orientação mineral incipiente de direção EW. 
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Mineralogicamente, é constituído por 30 a 35% feldspato potássico, 20 a 25% de 

plagioclásio (An25-An27), 25 a 30% de quartzo e 4 a 6% de biotita verde. Os acessórios 

são apatita, zircão, allanita e epidoto secundário. 

A composição química deste granito sugere um magma de fonte mantélica, pouco 

empobrecido, com altos teores em TiO2 (>0,5%), MgO (>0,6%), Fe2O3 (>3%), P2O5 

(>0,12%) e, nos elementos traço, teores em Zr da ordem de 400ppm. 

Os baixos valores das razões Rb/Sr e, principalmente, Pb/Zn, confirmam o caráter 

mantélico deste granito. A riqueza em Zr e Ti apontam uma tendência alcalina. No 

conjunto, o Granito de Bom Sucesso pode ser classificado como calcioalcalino potássico. 

É interessante notar que as idades de intrusão do Granito de Bom Sucesso (isócrona Rb-

Sr de ca. 2708 Ma) e dos charnockitos de Babilônia (ca. 2730 Ma, idade Pb-Pb por 

evaporação de zircão) são semelhantes. A proximidade geográfica e a composição 

química sugerem uma origem comum para essas duas intrusões. 

 

Gnaisse Granítico da Capela São Francisco 

Este corpo de gnaisse forma uma faixa estreita orientada EW, entre a Serra de Bom 

Sucesso e a Fazenda São Sebastião, com comprimento de 15 km. 

O gnaisse é uma rocha leucocrática de textura porfirítica, com porfiroblastos de feldspato 

potássico medindo de 3 a 6cm. Quimicamente apresenta uma composição típica de 

granito do tipo S, contrastando fortemente com a composição do Granito de Bom Sucesso. 

Por exemplo, as relações Rb/Sr e Pb/Zn caracterizam o Gnaisse Granítico da Capela São 

Francisco como um corpo de origem crustal. Este corpo não foi ainda datado; caso se 

confirme uma idade arqueana seria o primeiro granito de tipo S arqueano da região. 

 

Maciço Ultramáfico do Morro das Almas 

Este maciço está localizado na borda oeste da Serra de Bom Sucesso, e sua porção oriental 

foi envolvida na zona de cisalhamento da serra. Desta maneira, a metade oriental do 

maciço mostra-se xistificada e com xistosidade paralela à orientação da Serra de Bom 

Sucesso. Junto à esta, observa-se uma lente tectônica de uma rocha fortemente 

milonitizada de composição granitoíde. 

As rochas do maciço são principalmente formadas por serpentina com raros vestígios de 

olivina. Observa-se, contudo, uma diferenciação na composição mineral; na porção do 

maciço adjacente à serra as rochas são mais ricas em carbonatos e talco. A presença de 
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um nível de 1 a 2,5m de cromitito confirma a idéia de que esta parte carbonatada 

corresponde à um antigo nível de piroxenito, formando a parte superior de uma intrusão 

acamadada. A cromita desta ocorrência é muito ferrífera, com cerca de 40% em Fe2O3, e 

não possui interesse econômico. 

 

 Geologia Estrutural e Metamorfismo 

A Dobra de Nazareno – Campo Redondo, é uma grande dobra que envolve os anfibolitos 

do greenstone belt do Rio das Mortes e os gnaisses do Morro do Rezende. Esta estrutura, 

de orientação EW, estende-se por vários quilômetros entre a cidade de Nazareno e a 

região chamada Campo Redondo, na margem do Rio Grande. Trata-se de uma dobra 

assimétrica de plano axial subvertical, limitada ao sul pela Zona de Cisalhamento São 

João Del Rei-Nazareno, de natureza transcorrente sinistral e idade brasiliana. 

Considerando que a estrutura dobrada encontra-se afetada pela intrusão de granitoides 

transamazônicos, especialmente na sua porção central e prolongamento para SW, sua 

geração é de idade paleoproterozóica ou mais antiga. 

Quanto ao metamorfismo, três fases (correspondentes às três orogêneses registradas na 

região) podem ser identificadas: Arqueano Superior – Transamazônico – Brasiliano. 

 

Metamorfismo Arqueano 

As formações arqueanas foram afetadas por um metamorfismo de alto grau; anfibolito 

alto no leste e granulito no oeste. O metamorfismo da fácies anfibolito predomina no 

bloco leste, sendo caracterizado nos anfibolitos do greenstone belt do Rio das Mortes e 

em gnaisses bandados, afetados por deformações policíclicas, como os gnaisses TTG da 

região de Itutinga. 

A paragênese mineral dos gnaisses é caracterizada por oligoclásio + andesina + quartzo 

+ biotita ± hornblenda. Os anfibolitos são constituídos por labradorita ou andesina + 

hornblenda + actinolita e pargasita + quartzo + titanita + biotita. As granadas e anfibólios 

sódicos, que ocorrem em certos locais nos anfibolitos (sempre perto do contato com o 

Tonalito Tabuões) parecem relacionados com o metamorfismo de contato de granitoides 

TTG transamazônicos. 

O metamorfismo da fácies granulito afeta a porção ocidental do bloco oeste, sendo 

caracterizado pelo desenvolvimento de piroxênios, biotita titanífera (com cerca de 5% em 

TiO2) e espinêlio. O complexo granulítico contêm rochas realmente metamórficas e 
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rochas ígneas correspondendo à fusão parcial das rochas metamórficas. Estas últimas são 

os gnaisses TTG e intercalações de rochas máficas e ultramáficas situadas no exterior do 

Complexo Charnockítico de Babilônia. Contudo, estas rochas não podem ser claramente 

diferenciadas das rochas de mesma composição do interior do complexo. As rochas 

ultramáficas são constituídas por ortopiroxênios arredondados, frequentemente alterados 

em talco, tremolita e espinêlio cromífero verde. O Piroxenito do Registro, no norte de 

Lavras, contem anortita (An98 a An99) intergranular . 

As rochas máficas, correspondendo a metabasaltos, formam piriclasitos com orto e 

clinopiroxênios (bronzita e augita), hornblenda, actinolita e labradorita. As rochas TTG, 

enderbitos e gnaisses enderbiticos, são constituídas por plagioclásio antipertítico 

(andesina ou oligoclásio), hiperstênio, augita, Ti- biotita , hornblenda e abundante apatita. 

Os charnockitos, que correspondem à rochas ígneas, são caracterizados pela presença de 

hiperstênio e de biotita titanífera. 

 

Metamorfismo Transamazônico 

Apesar da abundância dos granitóides desta idade, o metamorfismo transamazônico 

deixou um registro limitado às formações metassedimentares da Serra de Bom Sucesso e 

em volta do Tonalito Tabuões e dos pegmatitos de Volta Grande. 

Na Serra de Bom Sucesso os estudos petrográficos evidenciam três fases de 

metamorfismo, associadas ao desenvolvimento de três planos de xistosidade. A primeira 

fase, com crescimento de biotita, estaurolita e, talvez, sillimanita, associa-se à xistosidade 

Sn, desenvolvida durante uma primeira deformação Dn quase totalmente obliterada pela 

fase Dn+1. Nesta constata-se o crescimento de muscovita e biotita paralelas à uma 

xistosidade Sn+1, em condições de metamorfismo na fácies xisto verde. A xistosidade Sn+2 

é materializada pelos planos axiais de microdobras afetando Sn+1. Um plano de 

xistosidade Sn+2 desenvolve-se localmente, associado ao cisalhamento que delimita a 

serra e em regime metamórfico da fácies xisto verde. 

Os corpos pré-tectônicos ou sin-tectônicos da suíte gabro-dioritica foram deformados e 

apresentam uma foliação metamórfica com planos enriquecidos em biotita e clorita. 

Entretanto, principalmente no sul do maciço de Cassiterita, é difícil separar as 

deformações transamazônicas e brasilianas. 

Em compensação, o metamorfismo de contato desenvolvido pelo Tonalito Tabuões está 

exposto de forma relativamente clara. Na borda ocidental deste maciço ocorre um 
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biotitamuscovita xisto granatífero a sillimanita e estaurolita, com lentes de rochas 

ultramáficas com rosetas de tremolita. Os itabiritos da Serra de Bom Sucesso são 

invadidos por corpos irregulares ricos em grunerita e, na vertente norte, encontram-se 

xistos com “fantasmas” de andalusita. Os anfibolitos próximos do tonalito são ricos em 

granada. Tais anfibolitos granatíferos são também comuns no contato com o Tonalito 

Cassiterita. 

 

Metamorfismo Brasiliano 

Este evento metamórfico encontra-se bem evidenciado na metade meridional da Folha, 

onde afeta as unidades meso a neoproterozóicas. Sua intensidade cresce do norte para o 

sul. O registro do metamorfismo brasiliano não é claro ao norte da zona de cisalhamento 

Nazareno-São João del Rei. Entre esta zona de cisalhamento e a frente de cavalgamento 

materializada pelas serras do Campestre, da Estância e do Pombeiro, o metamorfismo 

corresponde à fácies xisto verde. Assim, nas rochas ultramáficas do greenstone belt, 

próxima à Nazareno, ocorre crescimento de serpentina e clorita, enquanto os granitos de 

Itutinga e Itumirim também registram o crescimento de clorita. 
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Figura 10.2 – Mapa Geológico Regional – Ampliação da Mina Volta Grande 
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10.1.1.2. Geologia Local 

A área de estudo está inserida na unidade do greenstone belt, constituída por anfibolitos 

considerados como metabasaltos toleiíticos, intercalados por xistos, quartzitos e, 

frequentemente, gonditos, e rochas do paleoproterozóico constituídas de plutonitos 

graníticos, fonte do resíduo pegmatítico. 

Particularmente na área da Mina do Volta Grande, os pegmatitos posicionaram-se como 

corpos tabulares sub-horizontais lenticulares de 700 a 1000m de extensão (LAGACHE & 

QUÉMÉNEUR, 1997). Esses pegmatitos, denominados de corpos A, B, C, D, E e F 

(QUÉMÉNEUR, 1987; PIRES & PIRES, 1992) são litiníferos, sendo o espodumênio e, 

secundariamente, a lepidolita, os minerais de Li presentes, enquadrando-se no tipo 

pegmatito albita-espodumênio de CERNÝ (1992). 

Formam uma assembleia homogênea de granitoides de granulação grossa a muito grossa 

contendo espodumênio, quartzo, albita, microclina e muscovita. Uma zona aplítica 

descontínua de albita de granulação fina encobre os pegmatitos. Estudos geoquímicos de 

cristais de microclina do pegmatito de Volta Grande tem uma quantidade constante de 

rubídio sugerindo fluidos pegmatíticos homogêneos durante a cristalização. 

Uma camada de material intemperizado, relativamente espessa proveniente do anfibolito 

alterado cobre o pegmatito de Volta Grande, produzindo uma mancha de argilas 

cauliníticas marrom avermelhadas com fragmentos de quartzo intermitentes e ilmenita e 

magnetita, de granulação fina, disseminados. O posicionamento dos pegmatitos ocorre 

nas zonas de cisalhamento do anfibolito apresentando lineação com alongamento sub-

vertical. 
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Figura 10.3 – Vista de Norte pra Sul da Mina de Volta Grande, no Detalhe Minério “A” 

(vermelho) e “F” (laranja) 

 

 

Acredita-se que os pegmatitos sejam sequência de unidades intrusivas. O pegmatito “A” 

é tabular, sua espessura varia de 6 a 20 metros e seu mergulho varia entre 10 e 30 graus 

para sudoeste. A direção do mergulho dos pegmatitos pode variar localmente. A unidade 

dos pegmatitos termina com inclinação de sudeste até sudoeste-nordeste e tem mergulho 

abrupto na falha de Volta Grande. 

O arcabouço geológico-estrutural da Mina é constituído dos seguintes litotipos: 

 

 Anfibolito 

Rochas xistosas verde acinzentadas e avermelhadas quando alterada. Composta de 

hornblenda, localmente actinolita, labradorita e quartzo. Estruturalmente encontram-se 

dobras apertadas de eixo sub-vertical, sistema de diáclases com direção preferencial 

290/20 e foliação regional 150/60.  

 

 Pegmatitos 

Pegmatitos do tipo “albita e espodumênio”. Corpos lenticulares de grandes dimensões, 

alongados segundo a direção ENE com mergulho variável para sul (20°), interrompidos 

pela falha de Volta Grande de direção SW-NE. Sua forma, em detalhe, está em parte 

controlada pela rede de fraturas que afeta os anfibolitos. As intrusões aproveitaram os 

sistemas de fraturas do anfibolito, tendo uma especialização pelas fraturas de menor 

mergulho. 
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Figura 10.4 - Anfibolito saprolítico, dobra apertada em vermelho 

 
 

10.1.2. Geomorfologia 

10.1.2.1. Geomorfologia Regional 

A área em estudo se localiza na porção centro-sul do Estado de Minas Gerais e está 

inserida na região geomorfológica denominada Planalto do Centro Sul de Minas, na 

unidade geomorfológica definida como Planalto de Oliveira, conforme a Figura a seguir, 

sendo que  próximo à região ainda existe o compartimento geomorfológico Planaltos de 

Leste de Minas. Os dados apresentados para a descrição geomorfológica que se segue 

foram extraídos do Diagnóstico Ambiental do Estado de Minas Gerais desenvolvido pelo 

CETEC em 1983. 

 

 Planaltos do Centro Sul de Minas 

Esta unidade de relevo ocupa grande extensão no Estado de Minas Gerais, e estende-se 

desde as proximidades da Serra da Canastra, no sul, por todo o leste e extremo nordeste, 

ultrapassando os limites estaduais. Engloba parte do médio vale do rio Jequitinhonha, as 

cabeceiras do rio Mucuri e a maior parte da bacia do rio Doce, onde é dividida pela 

Depressão Interplanáltica do Rio Doce. 

Os planaltos dissecados, caso que se aplica à unidade geomorfológica em análise, 

abrangem grande parte do interflúvio das bacias do rios São Francisco e Grande, e a maior 

parte das encostas das serras do Espinhaço e da Mantiqueira. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

31 

A dissecação fluvial atuante nas rochas predominantemente granito-gnáissicas do 

embasamento Pré-Cambriano, resultou em formas de colinas e cristas com vales 

encaixados e/ou fundo chato, de maneira generalizada em toda a extensão dos planaltos. 

No setor leste a dissecação fluvial produziu um relevo peculiar em afloramentos rochosos: 

os pontões e mornes, que ocorrem isolados, associados às colinas, ou em grupamentos. 

Os principais grupamentos de pontões relacionam-se com a rede de fraturas e falhas de 

direção NE, e estão orientados nas mesmas direções dos fraturamentos. Alguns trabalhos 

correlacionam os pontões a uma fraturação tectônica. 

Entre as características morfológicas do setor leste dos planaltos dissecados, destacam-se 

os alinhamentos de cristas na direção geral N-S, interceptados pela drenagem do rio Doce 

e afluentes. 

O contato com o Planalto Jequitinhonha é gradativo, havendo interpenetrações de topos 

com coberturas detríticas – característicos do Planalto Jequitinhonha-Rio Pardo, com as 

formas côncavo-convexas dos Planaltos Dissecados. Esse trecho do planalto apresenta 

um caimento de oeste para leste, com altitudes que variam de 400 a 800m. 

No setor meridional, os planaltos dissecados apresentam contato particularmente nítido 

com a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Quadrilátero Ferrífero e com as depressões 

vizinhas, excetuando-se alguns trechos da Depressão do Rio Grande, onde se observa 

uma grande semelhança entre as formas de relevo e as cotas altimétricas das duas 

unidades. 

Embora não seja tão marcante como no setor leste, observam-se nesta área 

condicionamentos tectônicos na conformação do relevo, determinando uma adaptação 

parcial da drenagem e um alinhamento de cristas segundo as direções preferenciais do 

Pré-Cambriano. As altitudes são muito variáveis. Na zona de encosta da Mantiqueira e 

Serra do Espinhaço, encontram-se cristas a 1000 e 1200m, sendo que nos vales a altitude 

varia de 750 a 800m. 

 

 Depressão Rio Grande 

É um amplo compartimento rebaixado de relevo, desenvolvido ao longo da drenagem do 

Rio Grande, que ocupa grandes extensões no Sul de Minas e pequena parte do Triângulo 

Mineiro. Em seu desenvolvimento esta unidade isolou trechos do Planalto Dissecado do 

Sul de Minas, e promoveu o recuo erosivo das camadas areníticas e basálticas da Bacia 

Sedimentar do Paraná. 
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O setor meridional da depressão, caracterizado por um relevo de colinas com altitude 

média de 1000m, delimita-se com a Serra da Mantiqueira, ao sul, com os Planaltos 

Dissecados do centro Sul e do Leste de Minas, ao norte e a leste, e com o Planalto 

Dissecado do sul de Minas, a oeste. A parte noroeste do setor meridional é ocupada em 

extensas áreas pela barragem de Furnas, e isola um amplo bloco da Serra da Canastra. 

Entre a Serra da Canastra e o Planalto da Bacia Sedimentar do Paraná, a depressão é do 

tipo periférica, e apresenta também relevo de colinas, com altitudes dominantes em torno 

de 800m. Nesse setor encontram-se as barragens de Peixoto e de Estreito, e a conformação 

é alongada, com disposição geral NO-SE. 

O setor noroeste da Depressão do Rio Grande é interplanáltico, e seus limites em Minas 

Gerais são pouco nítidos, apresentando, por vezes, passagens gradativas para os 

compartimentos mais rebaixados do Planalto da Bacia Sedimentar do Paraná. As altitudes 

predominantes na área variam entre 550 e 580m, sobre formas mistas de aplainamento e 

dissecação fluvial. 
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Figura 10.5 - Unidades Geomorfológicas na Região do empreendimento 
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10.1.2.2. Geomorfologia Local 

O relevo local possui, geralmente, um padrão de dissecação homogêneo com drenagem 

de densidades média a grosseira. É caracterizado por colinas com topos convexos e 

tabulares e encostas convexas intercaladas por cristas alongadas e, geralmente, 

assimétricas, com declives de 10 a 50% e planícies de inundação, em geral, estreitas 

(CETEC, 1983; BRASIL, 1983). Devido a uma soma de fatores tais como: alteração da 

rocha e ausência de cobertura vegetal (que propicia o deslizamento dos pacotes alterados), 

são comuns voçorocas com vários metros de extensão e largura. A drenagem possui 

características dendríticas e os coletores principais são os Rios Grande e das Mortes 

(Giarola et al., 1997; Marques et al., 2002; Ferreira, 2005). 

As áreas de influência do empreendimento apresentam-se predominantemente compostas 

por pela planície de inundação do rio das Mortes, com o relevo do entorno sendo 

considerado suave ondulado a ondulado, com cotas altimétricas variando entre 920 a 1000 

m. 

Figura 10.6 – Relevo suave ondulado. 
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Figura 10.7 - Mapa Hipsométrico e Hidrográfico região do empreendimento 
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10.1.3. Pedologia  

10.1.3.1. Pedologia Regional 

O estudo pedológico destina-se a fornecer informações importantes para a elaboração de 

estudos ambientais, uma vez que possibilita a integração do conhecimento das 

características do meio físico. As modificações antrópicas no sistema natural podem 

tornar o meio ambiente susceptível às perdas e degradações de solos, e o reconhecimento 

destes em uma área pode subsidiar o planejamento adequado para o seu uso e ocupação. 

Dentre os fatores de formação do solo (clima, organismos, relevo, matéria de origem e 

tempo) o relevo de entorno e os aspectos litológicos apresentam grande relevância na área 

do empreendimento. 

Os solos minerais são recursos naturais não renováveis em uma escala de tempo humana, 

pois são resultantes da alteração das rochas, no caso os materiais de origem, ao longo do 

tempo pela ação do clima e organismos, sob o controle do relevo. Pode ser definida, 

também, como um corpo tridimensional cuja topografia é sua própria forma externa, 

preferindo não incluir o relevo dentre os seus fatores de formação e apresentando a 

equação simplificada: solo = f (material de origem, clima, organismos e tempo). 

À ação dos agentes de clima e organismos no decorrer do tempo sobre as rochas e os 

solos já formados, dá-se o nome de intemperismo, que está associado à alteração dos 

minerais de rochas e de minerais dos solos em condições ambientais diferentes daquelas 

nas quais foram formados. Essa alteração resulta em minerais mais estáveis a essas novas 

condições.  

Na variação vertical dos solos temos o denominado perfil do solo, onde muitas vezes é 

possível notar um conjunto de faixas mais ou menos paralelas à superfície que, por sua 

vez, são denominadas de horizontes ou camadas dependendo do caso, respectivamente, 

com maiores ou menores influências visíveis dos processos pedogenéticos (“pedo” = 

terra, no grego; pedogênese = maneira pela qual o solo se origina).  

A região quem o empreendimento está inserido apresenta as seguintes classes de solo: 

Latossolo Vermelho Amarelo, Argissolo Vermelho Amarelo, Cambissolo Háplico e 

Latossolo Vermelho. A distribuição desses solos do entorno do empreendimento pode ser 

visualizada na Figura 10.9 e seguida de sua descrição de acordo com o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos, elaborado pela Embrapa em 2006. 
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 Argissolos 

São solos definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico 

B textural, apresentando acúmulo de argila em profundidade devido à mobilização e perda 

de argila da parte mais superficial do solo. Apresentam frequentemente, mas não 

exclusivamente, baixa atividade da argila (CTC), podendo ser alíticos (altos teores de 

alumínio), distróficos (baixa saturação de bases) ou eutróficos (alta saturação de bases), 

sendo normalmente ácidos. 

Ocorrem em diferentes condições climáticas e de material de origem. Sua ocorrência está 

relacionada, em sua grande maioria, a paisagens de relevos mais acidentados e dissecados, 

com superfícies menos suaves. 

Os Argissolos de maior fertilidade natural (eutróficos), com boas condições físicas e em 

relevos mais suaves apresentam maior potencial para uso agrícola. Suas limitações estão 

mais relacionadas a baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e a 

suscetibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorrem em relevos mais 

movimentados. Os Argissolos tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos 

devido à relação textural presente nestes solos, que implica em diferenças de infiltração 

dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de texturas mais leves ou 

textura média e de menor relação textural são mais porosos, possuindo boa 

permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão. 

 

 Argissolo Vermelho Amarelo 

A classe dos Argissolos Vermelho Amarelo está presente em todo o território nacional, 

do Amapá ao Rio Grande do Sul, constituindo a classe de solo das mais extensas no 

Brasil, ao lado dos Latossolos. Ocorrem em áreas de relevos mais acidentados e 

dissecados do que os relevos nas áreas de ocorrência dos Latossolos. As principais 

restrições são relacionadas à fertilidade, em alguns casos, e susceptibilidade à erosão. 

 

 Cambissolos 

Solos pouco desenvolvidos, que ainda apresentam características do material originário 

(rocha) evidenciado pela presença de minerais primários. São definidos pela presença de 

horizonte diagnóstico B incipiente (pouco desenvolvimento estrutural) apresentando 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

38 

baixa (distróficos) ou alta (eutróficos) saturação por bases, baixa a alta atividade da argila, 

segundo critérios do SiBCS (Embrapa, 2006). 

Variam de solos pouco profundos a profundos, sendo normalmente de baixa 

permeabilidade 

São identificados em diversos ambientes, estando normalmente associados a áreas de 

relevos muito movimentados (ondulados a montanhosos) podendo, no entanto, ocorrer 

em áreas planas (baixadas) fora da influência do lençol freático. 

Em áreas mais planas, os Cambissolos, principalmente os de maior fertilidade natural, 

argila de atividade baixa e de maior profundidade, apresentam potencial para o uso 

agrícola. Já em ambientes de relevos mais declivosos, os Cambissolos mais rasos 

apresentam fortes limitações para o uso agrícola relacionadas à mecanização e à alta 

suscetibilidade aos processos erosivos. 

 

 Cambissolo Háplico 

Cambissolos identificados normalmente em relevos forte ondulados ou montanhosos, que 

não apresentam horizonte supefcial A Húmico. São solos de fertilidade natural variável. 

Apresentam como principais limitações para uso, o relevo com declives acentuados, a 

pequena profundidade  e a ocorrência de pedras na massa do solo. 

 

 Latossolos 

Solos de intemperização intensa chamados popularmente de solos velhos, sendo definidos 

pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico latossólico e 

características gerais como: argilas com predominância de óxidos de ferro, alumínio, 

silício e titânio, argilas de baixa atividade (baixa CTC), fortemente ácidos e baixa 

saturação de bases. 

Apresenta normalmente baixa fertilidade, exceto quando originados de rochas mais ricas 

em minerais essenciais às plantas, acidez e teor de alumínio elevados. Possuem boas 

condições físicas para o uso agrícola, associadas a uma boa permeabilidade por serem 

solos bem estruturados e muito porosos. Porém, devido aos mesmos aspectos físicos, 

possuem baixa retenção de umidade, principalmente os de textura mais grosseira em 

climas mais secos. 

São solos de maior ocorrência no Brasil, sendo mais frequentes em regiões equatoriais e 

tropicais, podendo, no entanto, ocorrer em zonas subtropicais. Estão distribuídos sobre 
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amplas e antigas superfícies de erosão: tabuleiros, chapadas, planaltos, terraços fluviais, 

estando associados normalmente a relevos planos e suave ondulados e, mais raramente, a 

áreas mais acidentadas. 

 

 Latossolo Vermelho Amarelo 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas dispersas em todo 

o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem 

em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de 

cor, textura e estrutura em profundidade. 

São muito utilizados para agropecuária apresentando limitações de ordem química em 

profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, distróficos ou 

ácricos. Em condições naturais, os teores de fósforo são baixos, sendo indicada a 

adubação fostatada. Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa quantidade de 

água disponível às plantas. 

O relevo plano ou suavemente ondulado permite a mecanização agrícola. Por serem 

profundos e porosos ou muito porosos, apresentam condições adequadas para um bom 

desenvolvimento radicular em profundidade, sendo ampliadas estas condições se em 

solos eutróficos (de alta fertilidade). 

 

 Latossolo Vermelho 

Apresentam cores vermelhas acentuadas, devido aos teores mais altos e à natureza dos 

óxidos de ferro presentes no material originário em ambientes bem drenados, e 

características de cor, textura e estrutura uniformes em profundidade. 

São identificados em extensas áreas nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país, 

sendo responsáveis por grande parte da produção de grãos do país, pois ocorrem 

predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, propiciando a 

mecanização agrícola. Em menor expressão, podem ocorrer em áreas de relevo ondulado. 
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Figura 10.8 - Mapa de Solos da região do empreendimento 
 

 

 

10.1.3.2. Pedologia Local 

Os principais solos do município de Nazareno são os Cambissolos, os Latossolos 

Vermelhos-Amarelo (LVA) e Latossolos Vermelhos (LV). Os solos são, geralmente, 

derivados de rochas pelíticas pobres, o que os tornam favoráveis a processos erosivos. 

Os LVAs são solos muito profundos, assim como os LVs, os quais possuem uma modesta 

diferenciação na sua sequência de horizontes A-Bw-C. Tanto nos LVAs como nos LVs, 

o horizonte A mais comum é o moderado e, os primeiros, apresentam, de forma geral, 

uma pequena diferença textural do horizonte A para o B (Oliveira et al.; 1992). São solos, 

comumente distróficos ou álicos, com teores de bases trocáveis, geralmente, baixos e teor 

moderado de umidade. Na maioria das vezes apresentam-se bem a acentuadamente 
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drenados. São, na maioria das vezes, distróficos ou álicos, mas podem, também, ser 

eutróficos (Oliveira et al.; 1992; Resende et al., 2002). 

Os Cambissolos são caracterizados pela sequência de horizontes A-Bi-C e localizam-se 

nas áreas mais jovens do relevo. Em termos de ambiente, são um grupo muito heterogêneo 

podendo quando originados de ardósia ou filitos ter como cobertura vegetal campo limpo 

ou campo sujo. (Oliveira et al., 1992; Resende et al., 2002). 

De acordo com HORTA (2006), o município de Nazareno apresenta sete classes de solos 

e uma de afloramento rochoso, conforme Quadro a seguir.  

 

Quadro 10.1 – Descrição de cada classe de solo encontrada em Nazareno – MG. 

CLASSE DESCRIÇÃO 

LVAd 
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico típico, argiloso a muito argiloso, 

A moderado 

LVdf 
Latossolo Vermelho Distroférrico húmico e típico, muito argiloso, A 

moderado e A húmico álico 

LVd 
Latossolo Vermelho Distrófico típico, argiloso a muito argiloso, A 

moderado 

CXbd Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico, argiloso, A moderado álico 

GXbd Gleissolo Háplico Tb Distrófico 

Rubd Neossolo Flúvico Tb Distrófico 

RLd Neossolo Litólico distrófico típico 

AR Afloramento Rochoso 
Fonte: HORTA, 2016. 
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Figura 10.9 - Mapa de Solos do Município de Nazareno – Destaque em vermelho para área 

de inserção do empreendimento. 

 
Fonte: HORTA, 2016. 

 

Com base na figura acima é possível afirmar que o empreendimento está inserido na 

porção representada pelo Latossolo Vermelho Amarelo (LVAd) e de acordo com 

HORTA (2006), os valores encontrados nas análises químicas, no horizonte A (V = 

18,3%) e no Bw (V = 27,8%), determinam os mesmos como solos distróficos, 

concordando com a classificação encontrada por Ferreira (2005) para o município. O 

resultado da análise granulométrica denota-os como solos argilosos (430 g.kg-1 horizonte 

A e 470 g.kg-1 horizonte Bw e os valores encontrados por Ferreira (2005), por sua vez, 

demonstram a presença de LVAs também com textura muito argilosa. Como os valores 

do Kr para os dois horizontes são superiores a 0,75 (A = 1,03 e Bw = 1,06) e de Ki 

inferiores a 2,2 (A = 1,40 e Bw = 1,42) esse solo é considerado alítico e possui baixos 

teores de SiO2 e teores mais elevados de Al2O3, é um solo muito intemperizado, com o 

horizonte A moderado com baixos teores de matéria orgânica (MO) (25 g.kg-1), 

conforme o Quadro a seguir. 
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Quadro 10.2 – Atributos químicos do LVA do município de Nazareno – MG. 

Latossolo Vermelho Amarelo 

Atributo 
Horizonte 

A B 

Profundidade (cm) 0-30 120-140 

pH  (H2O) 5,5 6 

P  (mg/dm³) 0,4 0,6 

K  (mg/dm³) 20 11 

Ca2+  (cmol/dm³) 0,4 0,5 

Mg2+  (cmol/dm³) 0,2 0,2 

Al3+  (cmol/dm³) 0,3 0 

H+Al  (cmol/dm³) 2,9 1,9 

SB  (cmol/dm³) 0,7 0,7 

(t)  (cmol/dm³) 1 0,7 

(T)  (cmol/dm³) 3,6 2,6 

V  (%) 18,3 27,8 

m  (%) 32 0 

MO  (g.kg-1) 25 13 
Fonte: HORTA, 2016. 

 

Quadro 10.3 – Análise granulométrica do LVA do município de Nazareno – MG. 

Latossolo Vermelho Amarelo 

Horizonte 
Areia Silte Argila Classe  

Textural g.kg-1 

A 400 170 430 Argilosa 

B 360 170 470 Argilosa 
Fonte: HORTA, 2016. 

 

Figura 10.10 – Voçoroca (em primeiro plano) e exposição de latossolo vermelho amarelo 

(segundo plano).  
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10.1.1. Espeleologia 

As cavidades naturais subterrâneas constituem um ambiente único, o meio subterrâneo, 

formadas pelo resultado de processos de intemperismo químico e físico de centenas de 

milhares de anos. Minas Gerais detém um dos mais expressivos e diversificados 

patrimônios espeleológicos do planeta, sendo notáveis as ocorrências verificadas em 

rochas carbonáticas (ex.: calcário), siliciclásticas (ex.: arenito e quartzito) e ferríferas (ex.: 

cangas de minério de ferro).  

O patrimônio espeleológico (do grego spelaion = caverna) é constituído pelo conjunto de 

ocorrências geológicas que criam formações especiais e cavidades naturais subterrâneas, 

tais como vales fechados, dolinas, paredões verticais, cânions, sumidouros, abismos, 

drenagens subterrâneas, furnas, tocas, grutas, lapas e abrigos sob-rochas. Por ser um 

patrimônio natural e cultural de grande valor, as cavidades naturais subterrâneas foram 

declaradas bens da União pela Constituição Federal, art. 20, X. É dever da União zelar 

pelos seus bens, estabelecendo medidas concretas para a sua conservação e, ao mesmo 

tempo, garantindo as condições para que o desenvolvimento econômico dessas áreas 

ocorra dentro de critérios de sustentabilidade ambiental. 

A presente análise visa apresentar a caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) 

e da Área de Entorno (AE) que corresponde aos 250 metros definidos pela Resolução 

CONAMA 347 de 2004 e por demais normas vigentes, através de levantamento com 

caminhamento para a aferição da ocorrência de possíveis cavidades naturais e/ou feições 

cársticas e/ou pseudocársticas. 

Entende-se por cavidade natural, todo espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com 

ou sem abertura identificada, popularmente por caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna 

ou buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 

encontrados e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação 

tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de 

rocha encaixante (Decreto nº 6.640, de 2008). 

As convenções espeleométricas adotadas pelo Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas (CECAV/ICMBio), baseadas nos parâmetros conceituais 

estabelecidos por Chabert e Watson (1981) classificam determinada cavidade em abrigo 

ou caverna fundamentando-se na relação “altura da entrada” versus “projeção 

horizontal”. Quando a altura (A) é inferior à projeção horizontal (PH), tem-se ocorrência 

de caverna, caso contrário, a feição consiste em um abrigo. 
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Figura 10.11 - Convenção espeleométrica para classificação de abrigo e caverna 

(Chabert e Watson, 1981)

 
 

Os dados apresentados a seguir tem como objetivo, realizar um diagnóstico espeleológico 

na área de estudo, incluindo avaliação do potencial espeleológico, caminhamento 

prospectivo e identificação de possíveis cavidades naturais subterrâneas, que pudessem 

interferir direta ou indiretamente na valoração ambiental da área de implantação do 

empreendimento, considerada como Área Diretamente Afetada (ADA), assim como em 

seu entorno num raio de 250m, considerada como Área de Entorno (AE). 

A metodologia utilizada para a realização deste diagnóstico, encontra-se no Anexo 01 

deste documento. 

 

 Potencial Espeleológico Regional 

Grande parte do território brasileiro é composta por terrenos propícios à ocorrência de 

ambientes cársticos em diferentes litologias. Conforme Piló e Auler (2011), apesar de o 

potencial espeleológico brasileiro situar-se na faixa de algumas centenas de milhares de 

cavernas, menos de 5% das cavidades naturais subterrâneas brasileiras são conhecidas. 

Cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo o mundo desenvolvem-se em rochas 

carbonáticas. No Brasil, no entanto, devido a fatores ainda pouco conhecidos, mas 

seguramente envolvendo variáveis geomorfológicas e climáticas, arenitos e quartzitos são 

também muito susceptíveis a formação de cavernas. Mais recentemente, a constatação de 

que áreas de minério de ferro e canga são extremamente favoráveis à formação de 

cavernas, adicionou mais um componente ao mosaico espeleológico brasileiro. Ocorrem 

também, embora em menor escala, cavernas em granito, gnaisse, rochas metamórficas 

variadas como micaxistos e filitos, além de coberturas de solos (Piló & Auler, 2011). 

Neste trabalho utilizou-se a proposta de classificação de potencialidade espeleológica 
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feita pelo CECAV, de acordo com os trabalhos de Piló & Auler (2011) e Jansen et al 

(2012), conforme apresenta-se no Quadro e Figura  a seguir. 

 

Quadro 10.4 - Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com 

a litologia. 

LITOTIPO 
GRAU DE 

POTENCIALIDADE 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera bandada, 

Itabirito e Jaspilito. 
Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, 

Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, 

Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e Xisto. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, 

Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, 

Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito, 

Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito, 

Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros 

sedimentos. 
Ocorrência Improvável 
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Figura 10.12 – Mapa do Potencial Regional para ocorrência de cavidades 

(com destaque para as áreas de influência do empreendimento). 
 

 

 

 Potencial Espeleológico Local 

Tanto a ADA, quanto a AE apresentam solos argilosos com perfis espessos (até 200 

metros), representando produto de alteração de rocha básica e pegmatítica. Este conjunto 

é característico de ambientes com baixo índice de ocorrência de cavidade. Outro fator que 

deve ser levado em conta é a pequena variação de declividade não sendo observada 

nenhuma quebra de relevo e/ou desnível abrupto pronunciado, sendo que o componente 

hídrico associado a declividades contribuem na erosão mecânica das rochas. 

Importante considerar que nenhum morador local ou funcionário da mineração 

mencionou sobre a ocorrência de cavidades naturais na região. Devido ao alto nível de 
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antropização local, recoberto por pastagens e/ou plantações, a presença de alguma 

cavidade provavelmente seria relatada em algum desses diálogos. 

Em geral, a área não apresenta afloramentos rochosos e é composta por solo argilo-

arenoso de coloração vermelho amarela. A ADA e AE são expostas a atividades 

antrópicas na sua totalidade, compreendidas por regiões de pastagem, plantas minerárias 

e planícies de inundação sazonal com garimpos abandonados. 

As drenagens percorridas estão escavadas em solo, sem a presença rochas aflorantes, e 

sem quebras de relevo que possibilitem a ação de processos de lixiviação envolvidos na 

gênese de cavidades. 

A geomorfologia local também endossa a baixa potencialidade devida à ausência de 

grandes desníveis. Tais desníveis seriam responsáveis por depósitos de tálus, entretanto 

nenhum depósito de tálus foi encontrado ou relatado. 

Com base nos dados e nas interpretações obtidas dos mapas geológico, hipsométrico, 

hidrográfico e das imagens de satélite preparou-se um mapa de potencialidade 

espeleológica local, que abrange a ADA e a AE do empreendimento, sendo que toda a 

área foi classificada como de potencial espeleológico baixo. 

O resultado deste trabalho foi negativo para a presença de cavidades, abrigos e/ou feições 

cársticas na área do empreendimento e no seu entorno de 250 metros. 
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Figura 10.13 - Mapa de Potencial Espeleológico Local. 
 

 
 

10.1.2. Recursos Hídricos 

O empreendimento está localizado às margens do rio das Mortes, em seu baixo curso, no 

município de Nazareno, pertencente à bacia hidrográfica do rio Grande. 

Será apresentada uma breve caracterização da bacia hidrográficas do rio Grande, porém 

dar-se-á um enfoque maior à atual situação dos recursos hídricos na sub-bacia do rio das 

Mortes no que tange à qualidade das suas águas e disponibilidade hídrica. Foram 

consultadas as seguintes publicações: Relatório de Monitoramento de Qualidade das 

Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais – 3° trimestre de 2017 e o Plano Diretor 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes (UPGRH GD2) – Resumo 

Executivo, ambas disponíveis em www.igam.mg.gov.br. 

http://www.igam.mg.gov.br/
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10.1.2.1. Bacia Hidrográfica do Rio Grande 

Os dados abaixo informados, acerca da bacia hidrográfica do rio Grande, foram retirados 

do Relatório Técnico Diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia bidrográfica 

do rio Grande (BHRG) elaborado pelo Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas 

– CETAE, e pelo Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental – LabGeo, 

a pedido do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, do estado de São Paulo. O relatório 

citado, disponível em http://www.grande.cbh.gov.br, pode ser consultado para 

informações mais detalhadas acerca da situação dos recursos hídricos da BHRG. 

 

 Características Gerais 

A BHRG situa-se na região hidrográfica do rio Paraná, uma das mais importantes do País, 

tanto do ponto de vista econômico como do aproveitamento dos recursos hídricos. 

Abrange uma área de drenagem de 143.255 km², dos quais 57.092,36 km² (40%) 

encontram-se dentro do estado de São Paulo e 86.345,43 km² (60%) no estado de Minas 

Gerais. A Bacia do rio Grande possui 14 unidades de gestão, sendo 6 no estado de São 

Paulo, denominadas Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI’s), e 8 

no estado de Minas Gerais, denominadas Unidades de Planejamento e Gestão dos 

Recursos Hídricos (UPGRH) essas, identificadas sob a sigla “GD”. A Figura a seguir 

apresenta a situação da bacia do rio Grande bem como suas unidades de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grande.cbh.gov.br/
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Figura 10.14 - Situação da Bacia Hidrográfica do rio Grande e suas Unidades de Gestão 

Hídrica. 

 
Fonte: PIRH Rio Grande 

 

A BHRG abrange no total, 393 municípios, sendo 214 na porção mineira e 179 na porção 

paulista e abriga uma população de 7.739.424 habitantes, sendo as UGRHIs 09 (Mogi 

Guaçu), 15 (Turvo/Grande), e 04 (Pardo) as que abrigam a maior parte dessa população. 

 

 Águas Superficiais 

O rio Grande nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Bocaina de Minas, a uma 

altitude de aproximadamente 1980 metros. Ao longo de seu curso, é interceptado por 13 

barragens quais sejam de montante para jusante: Alto Rio Grande, Camargos, Itutinga, 

Funil, Furnas, Marechal, Mascarenhas de Moraes, Estreito, Jaguara, Igarapava, Volta 

Grande, Porto Colômbia, Marimbondo e Água Vermelha; além de parte do reservatório 

de Ilha Solteira.  

Na margem direita, os principais afluentes são os rios das Mortes, Jacaré, Santana, Pouso 

Alegre, Uberaba e Verde ou Feio; e na margem esquerda os rios Capivari, Verde, Sapucaí-

Mirim, Sapucaí (mineiro), Pardo, Sapucaí (paulista), Mogi-Guaçu e Turvo. A BHRG 

possui 12,37% da extensão dos cursos d’água sob domínios da União, 36,23% são de 

domínios do estado de São Paulo e 51,40% sob domínios do estado de Minas Gerais.  
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 Águas Subterrâneas 

No contexto hidrogeológico, a BHRG abrange 33,52% de aquíferos granulares e 66,48% 

de aquíferos fissurados. Destacam-se pelo maior potencial hidrogeológico, os Sistemas 

Aquíferos Guarani e Bauru, ambos ocupam a região do baixo a médio curso da bacia do 

rio Grande, nas bacias geológicas do Paraná e Bauru. A capacidade de produção por poço 

nesses dois aquíferos pode alcançar 40 m³/h (Aquífero Bauru) e 360 m³/h (Aquífero 

Guarani) no estado de São Paulo, a capacidade específica pode variar de 0,36 a 3,6 

m³/h/m, considerando-se o conjunto granular no estado de Minas Gerais. 

Dependendo de condicionantes locais, os aquíferos fissurados tendem, a fornecer vazões 

bastante variáveis, podendo apresentar vazões de 7 a 100 m³/h (basaltos), 1 a 12 m³/h 

(diabásios) e 3 a 23 m³/h (rochas pré-cambrianas), no estado de São Paulo, e capacidade 

específica média de 2,52 m³/h/m em basaltos e diabásios, e de até 1,15 m³/h/m em rochas 

pré-cambrianas, no estado de Minas Gerais. 

A qualidade da água de maneira geral é boa, para os diversos usos, em termos de pH, 

sólidos dissolvidos, resíduos secos e baixo teor salino. Em relação ao risco de poluição 

dos aquíferos, no estado de Minas Gerais, é considerado alto nos aluviões quaternários, 

baixo a alto nos aquíferos granulares e moderado a alto nos aquíferos fissurados. No 

estado de São Paulo, os aquíferos granulares estão em áreas de vulnerabilidade média, 

com classe alta e baixa, subordinadas, em áreas topograficamente elevadas e baixas 

respectivamente. 

 

 Principais Usos da Água na Bacia Hidrográfica do Rio Grande 

De acordo com o Diagnóstico da situação dos recursos hídricos na BHRG, esse indicador 

é expresso na quantidade de água consumida por ano (m³/ano), considerando-se todos os 

usuários (abastecimento público, uso industrial, irrigação, aquicultura e dessedentação 

animal; outros usos e exportação para unidades de gestão vizinhas). 

Considerando-se os dados disponibilizados pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica de São Paulo (DAEE) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), 

verifica-se que, da demanda total da BHRG, de 121,430 m³/s (3.839.908.032 m³/ano), 

91,06% são provenientes de captações superficiais. Os dados indicam ainda, que a maior 

demanda, representando 43,51 % do total, é do setor que agrega 

irrigação/aquicultura/dessedentação animal, seguida pelo uso industrial, com 37,37 % da 

demanda, e o abastecimento público, com 16,78 % da demanda. 
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 Qualidade da Água na Bacia Hidrográfica do Rio Grande 

 Água Superficial 

Em São Paulo, a produção e divulgação desses dados ficam a cargo da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e, em Minas Gerais, cabe ao IGAM. 

Os dados mostram que, em 2006, 54,23% da extensão dos cursos d’água monitorados na 

BHRG tiveram classificação Ótima/Excelente e Boa/Bom. A vertente paulista mostrou o 

melhor resultado, com 63,40 % da extensão dos cursos d’água monitorados com 

classificação Ótima e Boa. 

Ainda sobre a qualidade da água na BHRG na vertente mineira, de acordo com os dados 

atualizados de qualidade da água da BHRG na vertente mineira, obtidos através do 

relatório trimestral do Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de 

Minas Gerais, referente ao primeiro trimestre de 2013, 41,17 % da extensão dos cursos 

d’água monitorados na BHRG apresentaram classificação Ruim, 38,41 % apresentaram 

classificação Média e 20,42 % apresentaram classificação Boa. 

Lembrando que tal classificação da qualidade da água na vertente mineira obedece à 

metodologia do IQA (Índice de Qualidade de Água), metodologia que será abordada com 

maior detalhe mais a frente. 

O Quadro abaixo apresenta o percentual da extensão dos cursos d’água e suas respectivas 

classificações segundo o IQA, em 2013. 

 

Quadro 10.5 - Índice de Qualidade de Água 

 

 

 Água Subterrânea 

De acordo com o Diagnóstico da Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do rio Grande, esse indicador é expresso pela proporção de poços monitorados com água 

classificada como atendendo aos padrões de potabilidade (%). 

Ruim (%) Medio (%) Bom (%)

GD1 699,7 75,61 15,72 8,68

GD2 504,7 49,28 50,78 0,00

GD3 529,16 18,34 81,66 0,00

GD4 689,5 57,00 43,00 0,00

GD5 701 51,02 48,98 0,00

GD6 546,36 39,72 60,28 0,00

GD7 665,48 44,78 0,90 54,32

GD8 892,23 1,37 26,29 72,34

Total 5228,13 41,17 38,41 20,42

Índice de Qualidade de Água (1° trimestre de 2013)
UPGRH Cursos d'Água (km)
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Em Minas Gerais, o IGAM possui apenas uma rede piloto para monitoramento de 

qualidade de águas subterrâneas que abrange as bacias dos rios, Verde Grande, Riachão 

e Jequitaí, todos inseridos na bacia do rio São Francisco, já no estado de São Paulo, a 

CETESB monitora a qualidade da água de 45 poços situados na vertente paulista. 

Os dados obtidos mostram que, em 2005, dos 45 poços monitorados, 38 (84,44%) 

apresentaram água com qualidade atendendo aos padrões; 4 (8,89%) apresentaram água 

com Cromo acima do padrão de potabilidade de 0,05 mg/l; 1 (2,22%) com nitrato acima 

do valor de prevenção (5 mg/l). 

 

 Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Grande 

A bacia hidrográfica do rio Grande é subdividida em 14 unidades de gestão, sendo 6 

localizadas no Estado de São Paulo, denominadas Unidades de Gerenciamento de 

Recurso Hídricos (UGRHIs) e 8 em Minas Gerais, denominadas Unidades de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs). 

No presente relatório, o foco será dado à UPGRH GD2, que abriga a sub-bacia do rio das 

Mortes e do rio Jacaré, onde se encontra situado o empreendimento. 

 

10.1.2.2. Bacia do Rio das Mortes e Rio Jacaré - UPGRH GD2 

A bacia hidrográfica do rio das Mortes e rio Jacaré, gerida pela UPGRH GD2, integra a 

bacia hidrográfica do rio Grande que, como já dito, engloba territórios dos estados de 

Minas Gerais e São Paulo. A bacia do rio das Mortes e rio Jacaré (UPGRH GD2) possui 

uma área de aproximadamente 10.533 km² e corresponde a 7% da área total da bacia 

hidrográfica do rio Grande. A Figura abaixo apresenta o mapa de situação da bacia do rio 

das Mortes em relação à bacia hidrográfica do rio Grande. 
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Figura 10.15 – Situação da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Rio Jacaré – UPGRH 

GD2. 

 

 

A nascente do rio das Mortes localiza-se na divisa dos municípios de Barbacena e Senhora 

dos Remédios, aproximadamente a 1200 metros de altitude. Até desaguar no rio Grande, 

no município de Ibituruna, o rio das Mortes percorre cerca de 280 km e recebe 

importantes afluentes, como o rio Elvas e o ribeirão Barba de Lobo pela margem esquerda 

e o rio do Peixe pela sua margem direita. 

A bacia abrange no total, 42 municípios sendo 10 totalmente inseridos em seus limites, 

20 possuem parte de seu território e sua sede dentro da Bacia, e 12 tem parte do seu 

território dentro da Bacia e sua sede em outra UPGRH. A Figura a seguir apresenta a 

localização dos municípios abrangidos pela bacia hidrográfica do rio das Mortes. 
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Figura 10.16 – Municípios inseridos total e parcialmente na bacia hidrográfica do rio das 

Mortes e Rio Jacaré – IGAM. 

 

 

De acordo com PDRH da bacia do rio das Mortes e rio Jacaré, a subdivisão interna bacia 

tem grande importância no Plano Diretor, pois visa a proposição de uma estrutura espacial 

para organização e análise das informações. 

A subdivisão foi feita através da análise dos seguintes temas: 

 Hidrografia e relevo; 

 Sedes, distritos e localidades; 

 Estações de qualidade, estações fluviométricas e estações pluviométricas; e 

 Áreas homogêneas de vegetação. 

O resultado da subdivisão interna gerou outras dez sub-bacias que podem ser visualizadas 

na Figura a seguir. 
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Figura 10.17 – Subdivisão interna da bacia hidrográfica do rio das Mortes – UPGRH 

GD2. 

 

 

Ficaram assim definidas as sub-bacias da UPGRH-GD2: 

 Sub-bacias dos rios de primeira ordem, afluentes importantes do rio das Mortes, 

quais sejam: Sub-bacia do rio Elvas, Sub-bacia do rio Carandaí, Sub-bacia do 

ribeirão Barba de Lobo e Sub-bacia do rio dos Peixes. 

 Trechos da calha principal do rio das Mortes e alguns dos seus afluentes diretos: 

Sub-bacia do alto rio das Mortes, Sub-bacia do médio rio das Mortes e a Sub-

bacia do baixo rio das Mortes; 

 A Sub-bacia do rio Jacaré; 

 A Sub-bacia do baixo rio Grande, que compreende um pequeno trecho do rio 

Grande, na GD2, (e alguns afluentes diretos) antes de desaguar na represa de 

Furnas; e 

 A Sub-bacia do rio do Cervo, afluente direto do rio Grande. 

A região do empreendimento em pauta está inserida na sub-bacia baixo rio das Mortes 

conforme Figura abaixo. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

58 

 

Figura 10.18 – Localização do empreendimento na sub-bacia Baixo Rio das Mortes 

 

 

A sub-bacia baixo rio das Mortes possui uma área de drenagem de 1210,8 km, 

aproximadamente 11,49 % da área da bacia hidrográfica dos rios das Mortes e rio Jacaré 

– GD2, o rio das Mortes recebe importantes aportes de água de seus afluentes, sendo os 

principais, pela margem esquerda, o rio Pirapetinga, córrego Tabuãozinho e o córrego do 

Capão, e pela margem direita o ribeirão do Amaral ou da Canjica. 

 

 Parâmetros Morfométricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Rio 

Jacaré e sub-bacia Baixo Rio das Mortes 

O comportamento hidrológico de uma bacia é função de suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área de drenagem, solo, etc.) e do tipo de cobertura 

vegetal existente (LIMA, 1976). Assim as características físicas e bióticas de uma bacia 

assumem um papel importante no ciclo hidrológico. Neste contexto, as características 

morfométricas do padrão de drenagem e do relevo refletem algumas propriedades do 

terreno como infiltração e deflúvio das águas das chuvas (PISSARA et al, 2004). 

 Área 
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Toda área drenada pelo sistema pluvial inclusa entre seus divisores topográficos, 

projetada em plano horizontal, sendo elemento básico para o cálculo de diversos índices 

morfométricos (TONELLO, 2005). 

 Perímetro 

Comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas (TONELLO, 2005). 

 Fator de forma (Kf) 

Relaciona a forma de uma bacia com a de um retângulo, correspondendo a razão entre a 

largura média e o comprimento axial da bacia. Pode ser descrito pela seguinte fórmula 

(VILELA, MATTOS 1975); 

𝑭 =  
𝑨

𝑳²
 

Onde: A = área de drenagem; e L = comprimento do eixo da bacia. 

 Coeficiente de compacidade (kc) 

Relaciona a forma da bacia com um círculo. Esse coeficiente é um número adimensional 

que varia com a forma da bacia, independentemente do seu tamanho. Quanto mais 

irregular for a bacia, maior será o coeficiente de compacidade.  

O mesmo pode ser calculado pela seguinte equação (VILELA; MATTOS 1975).  

𝑲𝒄 =  𝟎, 𝟐𝟖 ×
𝑷

√𝑨
 

Onde: P = perímetro total da bacia; e A = área de drenagem. 

 Densidade de drenagem 

Segundo Christofoletti (1969), correlaciona o comprimento total dos canais ou rios com 

a área da bacia hidrográfica. Para calcular o comprimento, devem ser medidos tantos rios 

perenes como os temporários. Definida por Horton (1945) pode ser calculada pela 

seguinte equação. 

𝑫𝒅 =  
𝑳

𝑨
 

Onde: L = comprimento total dos rios ou canais; e A = área de drenagem. 

O Quadro a seguir apresenta os parâmetros calculados para a bacia do rio das Mortes e 

rio Jacaré e sub-bacia baixo rio das Mortes. 
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Quadro 10.6 - Parâmetros morfométricos UPGRH GD2 e sub-bacia Baixo Rio das Mortes. 

SUB-

BACIA 

ÁREA 

TOTAL 

(km²) 

PERÍMETRO 

TOTAL (km) 

L1 

(km) 
L2 (km) Kf Kc Dd (km/km²) 

Rio das 

Mortes 
10533,00 919,88 235 23377,64 0,19 2,51 2,22 

Baixo Rio 

das Mortes 
1210,8 194,23 57 2755,21 0,37 1,56 2,28 

L1: comprimento do eixo da bacia 

L2: comprimento de todas as drenagens da bacia 

 

 Qualidade da Água e Enquadramento da Sub-bacia do Rio das Mortes e rio 

Jacaré e Baixo Rio das Mortes 

A seguir, os dados de qualidade de água apresentados, foram consultados no Relatório de 

Monitoramento Trimestral de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas 

Gerais, do 3° trimestre de 2017. Já a proposta de enquadramento consta no Plano Diretor 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e rio Jacaré – Resumo 

Executivo. 

 

 Qualidade da Água na Bacia do Rio das Mortes e Rio Jacaré 

O IGAM monitora a qualidade dos recursos hídricos do estado de Minas Gerais por meio 

do Projeto Águas de Minas, que tem por objetivo conhecer e avaliar as condições da 

qualidade das águas superficiais em Minas Gerais, divulgar a situação da qualidade da 

água para os usuários e apoiar o estabelecimento de metas de qualidade, fornecer 

subsídios para o planejamento da gestão dos recursos hídricos, além de verificar a 

efetividade das ações de controle ambiental implementadas e propor prioridades de 

atuação. 

Para avaliar a situação da qualidade dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais, o 

Projeto Águas de Minas utiliza, cinco indicadores, complementarmente, para caracterizar 

a qualidade das águas no estado, a saber; IQA (Índice de Qualidade das Águas), CT 

(Contaminação por Tóxicos), o IET (Índice de Estado Trófico), Densidade de 

Cianobactérias e Ensaios de Ecotoxicidade. 

O IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos para 

caracterizar a qualidade da água, refletindo a contaminação das águas em decorrência de 

matéria orgânica e fecal, sólidos e nutrientes. Na determinação do IQA, é atribuído um 

peso para cada parâmetro selecionado, de acordo com sua importância relativa no cálculo 
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do índice, e depois são elaboradas curvas médias de variação da qualidade das águas em 

função da concentração do mesmo. O cálculo do IQA é através do produtório ponderado 

das notas atribuídas a cada parâmetro de qualidade num conjunto de nove indicadores 

específicos cujos mesmo estão listados no Quadro abaixo juntamente com seus 

respectivos pesos. 

 

Quadro 10.7 - Parâmetros envolvidos no cálculo do IQA e seus respectivos pesos. 

PARÂMETRO PESO - WI 

Oxigênio dissolvido – OD (% OD) 0,17 

Coliformes fecais (NMP/100 mL) 0,15 

pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (mg/L) 0,1 

Nitratos (mg/L NO3) 0,1 

Fosfatos (mg/L PO4) 0,1 

Variação na Temperatura (ºC) 0,1 

Turbidez (UNT) 0,08 

Resíduos totais (mg/L) 0,08 

 

O cálculo do IQA é feito através da fórmula abaixo: 

𝐼𝑄𝐴 =  ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

9

𝑖=0

 

Onde: 

IQA é o índice de qualidade da água, varia de 0 a 100; 

qi é a qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade; 

wi é o peso atribuído ao parâmetro, em função de sua influência na qualidade, variando 

entre 0 e 1. 

A determinação do IQA de um corpo d’água obedece às seguintes condições: 

 

Quadro 10.8 - Classificação do Nível de Qualidade de Água 

NÍVEL DE QUALIDADE FAIXA 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Muito ruim 00 < IQA ≤ 25 

 

A Contaminação por Tóxicos (CT) avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos 

d’água, a saber: Arsênio total, Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, 
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Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Mercúrio total, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio 

amoniacal total e Zinco total. Os resultados das análises de laboratório são comparados 

com os limites definidos nas classes de enquadramento dos corpos d’água na Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM e CERH n° 01/08. A Contaminação por Tóxicos obedece 

às seguintes condições: 

Baixa: ocorrência de substâncias tóxicas em concentrações que excedam em até 20% o 

limite definido para a classe do enquadramento; 

Média: faixa de concentrações de substâncias tóxicas entre 20% e 100% excedendo o 

limite definido para a classe do enquadramento; 

Alta: concentrações que excedam mais de 100% o limite definido para a classe do 

enquadramento. 

O IET permite classificar as águas segundo seu grau de trofia. Desse modo, avalia a 

qualidade das águas devido ao enriquecimento por nutrientes e a resposta do corpo hídrico 

ao crescimento exagerado de algas e aumento da infestação por macrófitas aquáticas. As 

classes de trofia variam de ultraoligotrófico, com muito baixa produtividade, a 

hipereutrófico, com produtividade elevadíssima em comparação com o nível natural. A 

seguir, no Quadro a seguir são apresentadas as categorias de trofia para rios em função 

dos valores de IET. 

 

Quadro 10.9 - Classificação de Estado trófico de cursos d’água. 

ESTADO TRÓFICO PONDERAÇÃO 
P TOTAL 

(µg/L) 

CLOROFILA α 

(µg/L) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤0,74 

Oligotrófico 47 ≤ IET ≤ 52 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 ≤ IET ≤ 59 35 < P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 ≤ IET ≤ 63 137 ≤ P ≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 ≤ IET ≤ 67 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET > 67 P > 640 CL > 7,46 

 

As cianobactérias são microrganismos presentes em ambientes aquáticos e algumas 

espécies são capazes de produzir toxinas que podem ser prejudiciais à saúde humana e 

animal. Os resultados das análises laboratoriais são comparados aos limites estabelecidos 

na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH n° 01/08 para cada classe de uso 

d’água: 20.000 cel/ml para corpos d’água de classe 1, 50.000 cel/ml para corpos d’água 

classe 2 e 100.000 cel/ml para corpos d’água classe 3. No caso de uso para recreação de 

contato primário o valor máximo é de 10.000 cel/ml. 
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Os Ensaios de Ecotoxicidade consistem na determinação do potencial tóxico de um 

agente químico ou de uma mistura complexa, sendo os efeitos desses poluentes 

detectados através da resposta de organismos vivos. A avaliação é feita considerando a 

porcentagem de resultados positivos dos ensaios de ecotoxicidade e são apresentados 

como: Efeito Agudo (letalidade ou paralisia em até 48 horas), Efeito Crônico (efeito após 

48 horas) e Não Tóxico (efeito não observado). O Quadro abaixo apresenta o resumo das 

variáveis de qualidade de água utilizadas para o cálculo dos indicadores citados acima. 

 

Quadro 10.10 - Informações acerca dos indicadores de qualidade de água. 

INDICADOR 

DE 

QUALIDADE 

PRINCIPAL 

FINALIDADE 

PONTO DE 

MONITORAMENTO 
VARIÁVEIS 

IQA – Índice de 

Qualidade das 

Águas 

Avaliação da 

contaminação das 

águas em 

decorrência de 

matéria orgânica 

e fecal, sólidos e 

nutrientes. 

Todos 

Temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido, 

DBO, Escherichia 

coli, coliformes 

termotolerantes, 

nitrogênio total, 

fósforo total, sólidos 

totais e turbidez. 

CT – 

Contaminação 

por Tóxicos 

Avaliação da 

presença de 

substâncias 

tóxicas 

Todos 

Arsênio total, bário 

total, cádmio total, 

chumbo total, 

cianeto livre, cobre 

dissolvido, cromo 

total, fenóis totais, 

mercúrio total, 

nitrito, nitrato, 

nitrogênio 

amoniacal total e 

zinco total. 

IET – Índice de 

Estado Trófico 

Avaliação do 

potencial de 

eutrofização 

Todos 
Clorofila-α e fósforo 

total 

Fitoplâncton 

Avaliação de 

processos de 

floração de 

cianobactérias 

Pontos potenciais de 

floração 

Densidade de 

cianobactérias 

Ensaios 

ecotoxicológicos 

Determinação do 

potencial tóxico 

de um agente 

químico ou de 

uma mistura 

complexa 

Pontos propícios à 

toxicidade 

Microcrustáceo 

Ceriodaphnia dubia 
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A rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais, em operação pelo IGAM 

no rio das Mortes e rio Jacaré, é composta por 6 estações de amostragem. No Quadro a 

seguir são apresentadas, entre outras, as informações de localização das estações de 

amostragem. 

 

Quadro 10.11 - Estações operadas pelo IGAM para análise de qualidade da água. 

CÓDIGO 

DA 

ESTAÇÃO 

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

SUB-

BACIA 
LAT. LONG. 

BG011 1977 

Rio das Mortes 

a montante da 

cidade de 

Barbacena 

Alto 

Rio das 

Mortes 

21°14'57" 43°40'47" 

BG012 2000 

Rio das Mortes 

na foz do 

Ribeirão 

Caieiro 

Alto 

Rio das 

Mortes 

21°16'25" 43°52'59" 

BG014 2000 

Rio das Mortes 

a montante da 

cidade de 

Barroso 

Alto 

Rio das 

Mortes 

21°12'13" 43°58'00" 

BG013 1997 

Rio das Mortes 

a jusante da 

cidade de 

Barroso 

Alto 

Rio das 

Mortes 

21°09'55" 43°59'48" 

BG015 1997 

Rio das Mortes 

a jusante da 

cidade de São 

João Del Rei 

Médio 

Rio das 

Mortes 

21°04'14" 44°19'09" 

BG017 1997 

Rio das Mortes 

a montante da 

confluência 

com o Rio 

Grande 

Baixo 

Rio das 

Mortes 

21°07'55" 44°44'25" 

 

Já a Figura abaixo apresenta a situação das estações operadas pelo IGAM na bacia do rio 

das Mortes e rio Jacaré para determinação da qualidade da água. 
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As estações cujas localizações são mais representativas para a região do empreendimento 

são as estações BG015 e BG017. 

De acordo com o Relatório de Qualidade de Águas Superficiais de Minas Gerais, 

referente ao 3° trimestre de 2017, o último publicado, na bacia do rio das Mortes (UPGRH 

GD-2), nenhuma das estações apresentou IQA Muito Ruim, que reflete a pior condição 

de contaminação. 

De maneira geral, a Contaminação por Tóxicos, apresentou-se Baixa em todas as estações 

monitoradas no estado, exceto pela estação BG0008, que apresentou CT Média em 2016 

e Alta em 2017. 

Os resultados do monitoramento do Índice de Estado Trófico obtidos no 3° trimestre de 

2017 acusaram estados de trofia mais baixos em 5 estações monitoradas, sendo que nas 

demais o IET aumentou quando comparado entre 2016 e 2017. Os graus mais altos  são 

provenientes, principalmente dos lançamentos de esgoto doméstico e efluentes industriais 

em grandes centros urbanos e região.  

Figura 10.19 – Mapa das estações operadas pelo IGAM na UPGRH GD2. 
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Os resultados do monitoramento de Densidade de Cianobactérias mostrou que, no 3° 

trimestre de 2017, 85% das estações amostradas apresentaram contagens menores e/ou 

iguais a 1.000 células por mililitro (cel/ml), 8% apresentaram contagens maiores que 

1.000 e menores que 10.000 cel/ml e 7% apresentaram contagens superiores a 10.000 

cel/ml. Na bacia do rio das Mortes, nenhum das estações amostradas apresentou 

contagens superiores a 1.000 cel/ml. 

De acordo com os resultados dos Ensaios Ecotoxicológicos, os efeitos não-tóxicos foram 

observados em 72% das estações amostradas em todo estado, já o efeito crônico foram 

observados em 27% das estações sendo que algumas UPGRHs apresentaram mais da 

metade de seus resultados nessa faixa. Os efeitos agudos foram verificados em 2% do 

total das amostras do estado. 

O Quadro abaixo apresenta as estações monitoradas no rio das Mortes e rio Jacaré e os 

resultados dos parâmetros que violaram os limites estabelecidos conforme sua classe de 

enquadramento. 
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Quadro 10.12 - Relação de parâmetros que violaram os limites nas estações de monitoramento no rio das Mortes e rio Jacaré. 
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De acordo com a síntese comparativa dos resultados de 4° trimestre de 2016 e 2017, 

apresentada no Relatório de Monitoramento de Qualidade das Águas de Minas Gerais, do 

3° trimestre de 2017, a estação BG008 apresentou IQA Ruim, as estações BG011, BG013, 

BG014, BG015, BG019 e BG021 apresentaram IQA Médio e as estações BG012 e BG 

017 apresentaram IQA Bom. 

Conforme já dito anteriormente, em relação à Contaminação por Tóxicos (CT), em todas 

as estações do rio das Mortes esse indicador foi Baixo, exceto na estação BG008. 

Já em relação ai Índice de Estado Trófico (IET), a estação BG011, BG012, BG019 e 

BG021 apresentaram estado Oligotrófico, já as demais estações apresentaram estado 

Mesotrófico. 

 

 Proposta de Enquadramento da Bacia do Rio das Mortes e rio Jacaré 

O enquadramento dos corpos de água possibilita compatibilizar os usos múltiplos dos 

recursos hídricos superficiais, de acordo com a qualidade ambiental pretendida para os 

mesmos, com o desenvolvimento econômico, auxiliando no planejamento ambiental de 

bacias hidrográficas e no uso sustentável dos recursos naturais, além de fornecer subsídios 

aos outros instrumentos da gestão dos recursos hídricos, tais como a outorga e a cobrança 

pelos usos da água. 

Segundo a Resolução CONAMA n° 357/2005, o enquadramento visa o estabelecimento 

de metas ou objetivos de qualidade de água a serem alcançados ou mantidos por um 

determinado corpo de água. 

Esses objetivos de qualidade de água são expressos através das Classes de Qualidade, 

sendo que cada classe possui um conjunto de condições e padrões de água necessários ao 

atendimento dos usos preponderantes atuais e futuros. 

As águas doces, cujas classes variam de Especial, I, II, III e IV, são enquadradas em 

função dos usos preponderantes em um determinado segmento de corpo de água e 

obedecem aos seguintes critérios definidos pela Deliberação Normativa do 

COPAM/CERH MG n° 1 de 5 de maio de 2008 que “Dispõe sobre a classificação  dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”. 
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I. Classe especial: águas destinadas; 

 Ao abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção; 

 À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

 À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

 

II. Classe 1: águas que podem ser destinadas; 

 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

 À proteção das comunidades aquáticas; 

 À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000; 

 Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e à proteção 

de comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

III. Classe 2: águas que podem ser destinadas; 

 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

 À proteção das comunidades aquáticas; 

 À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000; 

 À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

 À aquicultura e a atividade de pesca. 

 

IV. Classe 3: águas que podem se destinadas; 

 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; 

 À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

 À pesca amadora; 

 À recreação de contato secundário; e 

 À dessedentação de animais. 
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V. Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

 À navegação; 

 À harmonia paisagística; e aos usos menos exigentes. 

Ainda de acordo com o Art. n° 37 da referida Deliberação, enquanto não aprovados os 

respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2, exceto se as 

condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe 

mais rigorosa. 

A bacia hidrográfica dos rios das Mortes e Jacaré possui uma proposta de enquadramento, 

concluída em 2012, pelo consórcio Ecoplan – Lume – Skill, conforme Relatório 

Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Mortes.  

A proposta de enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica dos rios das Mortes e 

Jacaré – GD2 baseou-se na metodologia indicada na Resolução CNRH N° 91/2008, 

obedecendo as seguintes etapas; 

 Diagnóstico; 

 Prognóstico; 

 Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; 

 Programa para efetivação do enquadramento. 

Salienta-se que o diagnóstico desenvolvido no âmbito do PDRH – GD2 foi muito 

utilizado na elaboração da proposta de enquadramento da Bacia. 

Os estudos de enquadramento se desenvolveram a partir das sub-bacias resultantes da 

subdivisão da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Jacaré, permitindo, dessa maneira, 

a identificação e localização dos usos e interferências que alterem o regime, a quantidade 

e a qualidade da água existente em um corpo d’água, destacando os usos preponderantes, 

além das fontes de poluição. Através dos trabalhos de campo e a partir desse 

levantamento, foram definidos os trechos para o enquadramento das águas na bacia. 

Considerando a subdivisão da bacia hidrográfica dos rios das Mortes e Jacaré, o 

empreendimento está localizado na sub-bacia Baixo io das Mortes, a seguir, serão 

apresentados os principais usos identificados na sub-bacia, suas fontes de poluição nos 

trechos próximos ao empreendimento bem como a proposta de enquadramento segundo 

os critérios citados anteriormente. 
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Sub-bacia Baixo Rio das Mortes 

 Trecho 83 – Rio das Mortes, da confluência com o rio do Peixe até a confluência 

com o rio Grande no reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil – Classe 2. 

Este trecho extenso compreendido entre os municípios de São Tiago, Conceição da Barra 

de Minas, Nazareno, Bonsucesso e Ibituruna, tem suas águas destinadas principalmente 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado, abastecimento 

industrial; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

navegação; à irrigação de hortaliças; plantas frutíferas e de parques; jardins, campos de 

esportes e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aquicultura, e a 

atividade de pesca; dessedentação de animais e a geração de energia. 

 Trecho 84 – Ribeirão do Amaral ou da Canjica, das nascentes até a confluência 

com o rio das Mortes – Classe 1. 

Neste trecho compreendido entre os municípios de Conceição da Barra de Minas e 

Nazareno tem suas águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, à dessedentação 

animal e à pesca artesanal. 

 Trecho 85 – Córrego do Tanque, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas, ao abastecimento industrial e à pesca artesanal. 

 Trecho 86 – Córrego Vargem Grande, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede do distrito Mercês de Água Limpa (São Tiago) – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas, à dessedentação animal e ao abastecimento para consumo 

humano após tratamento simplificado, à pesca artesanal e à recreação de contato primário. 

Neste trecho encontra-se a captação de água para abastecimento do distrito de Mercês de 

Água Limpa, da COPASA. 

 Trecho 87 – Ribeirão do Capão, da captação para abastecimento público da sede 

do distrito de Mercês de Água Limpa (São Tiago) até a confluência com rio das 

Mortes, inclui-se a córrego Vargem Grande – Classe 2. 
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Trecho localizado no interior do município de São Tiago, suas águas destinam-se à 

proteção das comunidades aquáticas, à dessedentação animal, à recreação de contato 

primário e pesca artesanal. 

Neste segmento o córrego Vargem Grande recebe direta e indiretamente grande parte dos 

efluentes domésticos provenientes da sede do distrito Mercês de Água Limpa (São 

Tiago), tais efluentes são lançados “in natura” sem tratamento prévio. 

 Trecho 88 – Córrego da Água Suja, das nascentes até o início do perímetro urbano 

de Ibituruna – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ibituruna, suas águas nestes segmentos podem ser 

destinadas: ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento simplificado; à 

proteção de comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que 

sejam ingeridas sem remoção de película e a dessedentação animal. 

 Trecho 89 – Córrego da Água Suja, do perímetro urbano de Ibituruna até a 

confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Segmento localizado no município de Ibituruna, suas águas destinam-se à proteção de 

comunidades aquáticas e à dessedentação animal. 

A sede do município lança grande parte de seus efluentes domésticos diretamente no 

córrego Água Suja sem tratamento prévio, existe um projeto para instalação de uma 

estação de tratamento de esgoto e rede coletora. 

 Trecho 90 – Ribeirão Fundo, das nascentes até a confluência com o rio 

Pirapetinga, inclui-se o córrego do Açude – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Bom Sucesso, suas nascentes estão situadas nas 

encostas da Serra de Bom Sucesso e suas águas se destinam ao abastecimento para 

consumo humano após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; 

à dessedentaçao animal e à recreação de contato primário. 

Neste trecho encontra-se a captação de água para abastecimento do município de Bom 

Sucesso, de responsabilidade da concessionária “Águas de Bom Sucesso”, que faz a 

distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. 

 Trecho 91 – Rio Pirapetinga, da confluência com o ribeirão Fundo até a 

confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Bom Sucesso, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas, à dessedentação animal e à pesca artesanal. 
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O rio Pirapetinga apesar de receber grandes volumes de efluentes domésticos e industriais 

ao passar pelo perímetro do município de Bom Sucesso possui uma Estação de 

Tratamento de Esgoto de responsabilidade da concessionária “Águas de Bom Sucesso” 

que é responsável pelo tratamento de aproximadamente 90% desses efluentes. 

A Figura a seguir apresenta os trechos da sub-bacia e suas propostas de enquadramento. 

 

Figura 10.20 - Proposta de enquadramento dos trechos da sub-bacia Baixo Rio das 

Mortes. 

 

 

 Qualidade das Águas no Entorno da Mina Volta Grande 

A AMG Mineração mantém 2 pontos de amostragem de qualidade da água no rio das 

Mortes desde 2013, os quais são amostrados e analisados pela Engequisa – Engenharia 

Química, Sanitária e Ambiental Ltda. O Quadro e Figuras a seguir apresentam as duas 

estações de amostragem, localizadas no rio das Mortes. 
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Quadro 10.13 - Pontos de monitoramento de qualidade de água no Rio das Mortes. 

PONTO SITUAÇÃO E N FREQUÊNCIA 
PARÂMETROS 

ANALISADOS 

P-05 

Rio das Mortes 

- montante do 

empreendiment

o 

543181 7668801 Semestral 
Sólidos 

sedimentáveis, 

sólidos 

suspensos totais, 

Oxigênio 

dissolvido 
P-06 

Rio das Mortes 

- jusante do 

empreendiment

o 

542270 7668154 Semestral 

 

Figura 10.21 - Ponto de monitoramento  

P-05. 

Figura 10.22 - Ponto de monitoramento  

P-06. 

  
 

Sólidos 

A determinação dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultou em 

um quadro geral da distribuição das partículas com relação ao seu tamanho (sólidos em 

suspensão, dissolvidos, totais, fixos e voláteis). Para o recurso hídrico, os sólidos 

suspensos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles podem sedimentar no 

leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos ou, também, danificar os 

leitos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo 

dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. 

 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

É indispensável aos organismos aeróbios; a água, em condições normais, contém 

oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da temperatura. 

O oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de processos de autodepuração em 

sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de esgotos. Durante a estabilização 
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da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, 

podendo vir a causar uma redução de sua concentração no meio. Através da medição do 

teor de oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a 

eficiência do tratamento dos esgotos, durante a oxidação bioquímica, podem ser 

avaliados. Os níveis de oxigênio dissolvido também indicam a capacidade de um corpo 

d'água natural manter a vida aquática. 

 

 Resultados do monitoramento dos pontos P-05 e P-06. 

O Quadro abaixo apresenta os resultados das amostragens dos pontos de monitoramento 

no rio das Mortes, mantidos pela AMG Mineração, desde 2015. 
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Quadro 10.14 - Resultados das análises dos pontos de monitoramento no Rio das Mortes 

PONTO PARÂMETRO Fev/2015 Abr/2015 Jul/2015 Dez/2015 Fev/2016 Mai/2016 Set/2016 Nov/2016 Fev/2017 Mai/2017 Ago/2017 Dez/2017 Fev/2018 Mai/2018 

P-05 

Oxigênio Dissolvido 6,75 6,31 6,95 NT _ _ 6,42 6,6 7,22 7,99 8,46 6,87 5,63 7,87 

Sólidos Sedimentáveis 0,1 1 0,2 NT 2 1 1 1 1 1 1 0,1 0,7 0,1 

Sólidos Suspensos Totais 29 86 7 NT 3 60 3 60 44 3,7 3 27,7 97 16 

P-06 

Oxigênio Dissolvido 6,87 8,87 7,01 NT _ _ 7,63 7,18 6,81 7,5 8,41 6,55 6,87 6,55 

Sólidos Sedimentáveis 0,1 1 0,1 NT 2 1 1 1 1 1 1 0,1 0,5 0,2 

Sólidos Suspensos Totais 65 77 7 NT 3 13 3 13 86,3 3,3 3 48 54 17,7 
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Os resultados da campanha de amostragem apresentados podem ser visualizados 

graficamente através das Figuras a seguir. 

 

Figura 10.23 – Resultados das análises de Oxigênio Dissolvido

 
 

Figura 10.24 – Resultados das análises de Sólidos Sedimentáveis 
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Figura 10.25 – Resultados das análises de Sólidos Suspensos Totais

 
 

Foram referência os limites superiores e inferiores estabelecidos na Deliberação 

Normativa COPAM/CERH nº 01/2008 para os corpos d’água de Classe 2. 

Não foram observadas chuvas durante o período de amostragem. Além disso, as coletas 

se basearam no seguinte método: PT006 REV 10/POA001 REV 08 ABNT NBR-

9898/SM1060. 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que os parâmetros limitados pela 

legislação em referência, apresentaram valores em conformidade com a mesma durante 

o período monitorado. 

 

 Avaliação da Disponibilidade Hídrica na Bacia do Rio das Mortes e Jacaré – 

GD2 

Os dados apresentados a seguir foram extraídos do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – Resumo Executivo e banco de dados do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 

 

 Disponibilidades Atuais 

As disponibilidades hídricas representam as parcelas dos recursos de água que podem ser 

aplicadas nas diversas utilizações das atividades de consumo, geralmente associadas aos 

indicadores de valores mínimos, sendo necessários alguns esclarecimentos a respeito dos 

conceitos a elas relacionados. 
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Define-se potencialidade hídrica ou disponibilidade hídrica potencial como sendo a vazão 

natural média de um rio, medida em sua foz ou embocadura. Seu potencial permite avaliar 

o limite de vazão a ser utilizado em um corpo d’água a ser regularizado. 

A vazão natural média não pode ser considerada como único parâmetro para representar 

a disponibilidade hídrica, uma vez que a descarga dos rios depende da sazonalidade e da 

variabilidade climática. Portanto, os períodos críticos devem ser avaliados, a fim de 

garantir segurança das atividades de planejamento e gestão. 

A disponibilidade hídrica extrema, por sua vez, caracteriza o período crítico e é 

representada pelas vazões de estiagem ou vazões mínimas, podendo ser analisada a partir 

da frequência de ocorrência de vazões em uma seção do rio de uma bacia hidrográfica. 

Em especial, o estudo de vazões mínimas é fundamental em uma análise de 

disponibilidade hídrica, já que, no período de sua ocorrência, a disponibilidade é 

considerada crítica para atender todas as demandas, principalmente em cursos d’água 

onde não há reservatórios de regularização ou acumulação. Assim, considerando a 

variabilidade dos estoques de água na natureza, ora com ocorrências em excesso, ora em 

regimes de escassez, o confronto com as demandas deve ser feito para as condições de 

eventos extremos mínimos, como forma de assegurar um atendimento plano no restante 

do tempo. 

A seguir, são descritas as variáveis características do regime dos cursos d’água adotadas 

no estudo da disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Jacaré – 

GD, apresentadas no Plano Diretor da bacia homônima. 

Vazão média de longo termo (QMLT): representa o limite superior de disponibilidade de 

um curso d’água. Teoricamente é calculada como valor de vazão que, se ocorresse de 

forma constante no tempo, produziria o mesmo volume que o regime fluvial variável 

escoou em um longo intervalo de tempo. 

Vazão mínima com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10): vazão de 

referência do regime de estiagem do curso de água, utilizada como índice do limite 

inferior da disponibilidade no estado de Minas Gerais. 

Vazão específica: estabelecida pela razão entre a vazão de referência e a área de drenagem 

da estação em análise, dada em l/s/km². 

Curva de permanência de vazões médias diárias: relaciona as vazões com a percentagem 

do tempo em que essas são igualadas ou superadas. Obtida a partir do ordenamento das 

séries históricas de vazões, indica a distribuição da frequência amostral das vazões 
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registradas em uma dada seção fluvial, servindo para indicar o percentual de tempo em 

que o regime do curso de água sustenta vazões maiores ou iguais a um valor de referência. 

Permite, assim, visualizar de imediato a potencialidade natural do rio, destacando a vazão 

mínima e o grau de permanência de qualquer valor de vazão. Devido ao seu caráter 

probabilístico, quanto maior a série de dados, mais representativa é a curva de 

permanência.  

Vazão Mínima com 95% de permanência do tempo (Q95): também uma referência do 

regime de estiagem, indica o valor que é excedido na curva de permanência em 95% do 

tempo. 

Curva de regionalização: representa a correlação entre as vazões de referência e a variável 

explicativa escolhida. Transferem-se, assim, informações hidrológicas de um local para 

o outro, respeitando um comportamento hidrológico semelhante. 

O primeiro passo para a avaliação da disponibilidade hídrica é a obtenção dos dados de 

vazão dos cursos d’água da bacia em estudo. Inicialmente, foram levantadas todas as 

estações disponíveis no Hidroweb (ANA, 2011), bem como as estações sob 

responsabilidade da CEMIG, incluindo estações em operação e desativadas, localizadas 

na bacia do rio das Mortes. 

Após um análise de representatividade das estações frente à Bacia Hidrográfica do Rio 

das Mortes e também devido à critérios estatísticos, foram selecionadas 12 estações 

fluviométricas para o estudos de disponibilidade hídrica da bacia. No Quadro e Figura a 

seguir, apresenta-se as coordenadas de localização e das estações fluviométricas 

selecionadas para a estimativa da disponibilidade hídrica da bacia. 

 

Quadro 10.15 - Estações fluviométricas utilizadas para a estimativa da disponibilidade 

hídrica da UPGRH GD2. 

CÓDIGO NOME MUNICÍPIO 
LATITUD

E 
LONGITUDE 

ÁREA 

(KM²) 

CURSO 

D'ÁGUA 

PERÍODO 

DE DADOS 

61085000 Campolide 
Antônio 

Carlos 
-21,2794 -43,8144 569 

Rio das 

Mortes 

06/1936 a 

12/2002 

61090000 Barroso Barroso -21,1872 -43,9800 1040 
Rio das 

Mortes 

08/1940 a 

12/2002 

61100000 Ibertioga Ibertioga -21,4444 -43,9633 186 Rio Elvas 
08/1940 a 

12/2002 

61105000 
Porto das 

Elvas 
Ibertioga -21,1647 -44,1358 828 Rio Elvas 

07/1940 a 

12/2002 

61107000 
Porto 

Tiradentes 

São João 

Del Rei 
-21,1222 -44,2333 2720 

Rio das 

Mortes 

10/1934 a 

12/2002 
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CÓDIGO NOME MUNICÍPIO 
LATITUD

E 
LONGITUDE 

ÁREA 

(KM²) 

CURSO 

D'ÁGUA 

PERÍODO 

DE DADOS 

61115000 

Usina São 

João Del 

Rei 

Coronel 

Xavier 

Chaves 

-21,0525 -44,2111 643 
Rio 

Carandaí 

09/1939 a 

12/2003 

61122000 
Vila Rio 

das Mortes 

São João 

Del Rei 
-21,1956 -44,2386 272 

Rio das 

Mortes 

17/1940 a 

12/2003 

61135000 Ibituruna Ibituruna -21,1425 -44,7397 6070 
Rio das 

Mortes 

10/1925 a 

12/2003 

61140000 
Bom 

Sucesso 

Bom 

Sucesso 
-21,0342 -44,7714 348 

Rio 

Pirapetinga 

08/1940 a 

12/2002 

61173000 

Usina 

Couro do 

Cervo 

Lavras -21,3342 -45,1550 551 
Rio do 

Cervo 

01/1935 a 

09/2006 

61175000 
Usina 

Nepomuceno 
Nepomuceno -21,2572 -45,1672 1020 

Rio do 

Cervo 

05/1940 a 

12/2007 

61202000 
Santana do 

Jacaré 

Santa do 

Jacaré 
-20,9031 -45,1319 1506 Rio Jacaré 

07/1935 a 

12/2009 

 

Figura 10.26 - Localização das estações fluviométricas da UPGRH GD2. 

 

Em relação ao “comportamento hidrológico” da área em estudo, toda bacia de 

contribuição da bacia do rio das Mortes localiza-se em uma mesma região, com 

rendimento superficial médio ou elevado em regime torrencial, com médias ou altas 

contribuições específicas e variação intra-anual com cheias e estiagens pronunciadas. 
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Em termos de tipologias homogêneas, a bacia do rio das Mortes apresenta a 

predominância do Tipo 221, caracterizadas por pluviosidade anual entre 1.000 mm e 

1.500 mm; relevo ondulado, com declividade variando entre 8% e 20%; e terrenos de 

baixa capacidade de infiltração, com solos argilosos associados a substrato rochoso de 

baixa permeabilidade. 

Considerando a homogeneidade do comportamento hidrológico da bacia, as curvas 

regionais das vazões características (QMLT, Q95 e Q7,10) foram obtidas a partir dos dados 

de todas as estações fluviométricas selecionadas. 

A seguir, o Quadro apresenta as vazões de referência calculadas nas estações 

fluviométricas selecionadas. 

 

Quadro 10.16 - Vazões de referência das estações fluviométricas selecionadas na UPGRH 

GD2. 

CÓDIGO NOME CURSO D'ÁGUA Q 7,10 Q 95 QMLT 

61085000 Campolide Rio das Mortes 2,69 4,18 12,86 

61090000 Barroso Rio das Mortes 6,92 8,36 22,08 

61100000 Ibertioga Rio Elvas 13,44 18,52 50,5 

61105000 Porto das Elvas Rio Elvas 38,23 46,12 126,96 

61107000 Porto Tiradentes Rio das Mortes 0,86 1,13 3,4 

61115000 Usina São João Del Rei Rio Carandaí 5,72 6,88 16,88 

61122000 Vila Rio das Mortes Rio das Mortes 1,57 2,5 13,11 

61135000 Ibituruna Rio das Mortes 1,06 1,52 5,64 

61140000 Bom Sucesso Rio Pirapetinga 0,62 1,14 6,39 

61173000 Usina Couro do Cervo Rio do Cervo 3,97 7,68 29,12 

61175000 Usina Nepomuceno Rio do Cervo 2,26 2,55 6,3 

61202000 Santana do Jacaré Rio Jacaré 4,89 5,99 16,84 

 

A disponibilidade hídrica superficial foi calculada em termos de vazões características do 

período de estiagem, sendo adotada, a vazão Q7,10 para as bacias estaduais e calha do rio 

das Mortes, e a vazão Q95 para a calha principal do rio Grande, em conformidade às 

vazões de referência para outorgas adotadas pelo IGAM e pela Agência Nacional das 

Águas (ANA). 

A partir das curvas regionais obtidas das séries de vazões médias diárias das 12 estações 

fluviométricas utilizadas nos estudos hidrológicos, foram definidas as disponibilidades 

hídricas de cada uma das 10 sub-bacias da bacia do rio das Mortes, cujos valores em 

termos de vazões Q7,10, Q95 e QMLT são apresentados no Quadro a seguir. 
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Quadro 10.17 - Disponibilidade hídrica das sub-bacias da UPGRH GD2. 

SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA 
ÁREA 

(km²) 
Q7,10 

(m³/s) 
Q7,10 

(l/s.km²) 

Q95 

(m³/s) 

Q95 

(l/s.km²) 

QMLT 

(m³/s) 

QMLT 

(l/s.km²) 

Rio do Cervo 1.105,00 4,99 4,51 6,63 6,00 20,96 18,97 

Rio Elvas 866,60 3,76 4,34 5,04 5,82 16,33 18,85 

Ribeirão Barba de 

Lobo 
562,90 2,28 4,06 3,10 5,51 10,48 18,63 

Alto Rio das Mortes 1.816,60 8,87 4,88 11,60 6,38 34,93 19,23 

Baixo do Alto Rio 

Grande 
712,20 3,00 4,21 4,04 5,68 13,35 18,75 

Rio Carandaí 676,20 2,83 4,18 3,81 5,64 12,66 18,72 

Baixo Rio das Mortes 1.210,80 5,54 4,58 7,35 6,07 23,03 19,02 

Rio dos Peixes 511,60 2,05 4,00 2,79 5,45 9,50 18,58 

Médio Rio das Mortes 960,20 4,24 4,41 5,66 5,89 18,15 18,90 

Rio Jacaré 2.111,40 10,55 5,00 13,73 6,50 40,76 19,30 

 

Ressalta-se que as vazões específicas calculadas (l/s.km²) encontram-se dentro da faixa 

de valores observados nas estações fluviométricas adotadas na regionalização. 

 

 Principais Usos da Água na Bacia Hidrográfica dos Rios da Morte e Jacaré 

GD2 e Sub Bacia Baixo Rio das Mortes 

Para composição do banco de dados de usos e usuários de recursos hídricos outorgáveis, 

outorgados e de usos insignificantes existentes na bacia do rio das Mortes foram 

consultados os arquivos digitalizados da campanha de regularização “Água: faça uso 

legal” disponibilizado pelo IGAM; os dados e informações de outorgas extraídos também 

do IGAM e da ANA. 

Em relação às águas subterrâneas, além dos usuários outorgados pelo IGAM, são 

apresentadas também as captações inventariadas no Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas (SIAGAS), englobando poços tubulares profundos, poços manuais 

(cisternas) e captações em nascentes. 

Em termos de usos não consuntivos identificados na bacia do rio das Mortes, destaca-se 

a geração de energia, a pesca, o turismo e a diluição de efluentes lançados nos cursos 

d’água. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a bacia possui 

uma usina hidrelétrica em operação e outros cinco empreendimentos menores, os quais, 

juntos, tem capacidade de geração de 250 KW de energia, sendo o Aproveitamento 

Hidrelétrico (AHE) Funil o mais importante e o que mais contribui na geração de energia. 

O Quadro a seguir apresenta os empreendimentos hidrelétricos na bacia do rio das Mortes. 
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Quadro 10.18 - Empreendimentos hidrelétricos na UPGRH GD2. 

TIPO SITUAÇÃO USINA RIO MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA 

(KW) 

PCH Operação Anil Jacaré 
Santana do 

Jacaré 
CEMIG  2080 

PCH Operação 

Cachoeir

a dos 

Fagundes 

Fundo 
Antônio 

Carlos 

Companhia 

Têxtil Ferreira 

Guimarães 

1840 

CGH Operação 

Cachoeir

a Santo 

Antônio 

Freire Barroso 

Puiatti & Filhos 

Comércio e 

Industria Ltda 

696 

PCH Operação Carandaí Carandaí 
Cel. Xavier 

Chaves 
LSM Brasil 1842 

AHE Operação Funil Grande Lavras CEMIG  180000 

PCH Outorga Ibituruna Mortes 
Bom 

Sucesso 
Consita Ltda 30000 

PCH Operação Ilhéus Mortes Barbacena 
Rio Doce 

Manganês S/A 
2560 

PCH Outorga Pirapetinga Mortes 
Bom 

Sucesso 
Consita Ltda 30000 

CGH Outorga 

Usina 

Bom 

Jardim 

Piranga Carandaí 
Sociedade 

Comercil Ltda 
1000 

CGH Outorga 

Usina 

dos 

Moinhos 

Barba 

de Lobo 

São João Del 

Rei 

Fernando Granha 

Nogueira 
600 

 

Sobre a campanha “Água: Faça Uso Legal”, a mesma foi realizada entre agosto de 2007 

e julho de 2009 pelo IGAM e teve, entre outros objetivos, levantar dados sobre a 

utilização dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais. A campanha foi voltada para 

todos os usuários de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos. Para isto foi instituído 

o Registro de Uso da Água, por meio da Portaria IGAM n°30, de Agosto de 2007, como 

instrumento para regularização temporária. Com base nas informações declaradas no 

Registro de Uso da Água, o IGAM passou a convocar os usuários registrados para 

regularizarem formalmente o uso da água, através da concessão de outorga ou certificado 

de uso insignificante. 

Foram avaliados cerca de 12.000 usuários cadastrados na UPGRH GD2 sendo que os 

municípios de Nepomuceno, Campo Belo, Oliveira e São Tiago concentram mais de 50% 

do total de registros da campanha de regularização do uso dos recursos hídricos. 

Em termos de finalidades, agrupadas em 5 classes, a saber; Abastecimento humano, 

Dessedentação de animais, Indústria, Irrigação e Lançamento de efluentes, somando mais 

de 90% dos usuários cadastrados, o abastecimento humano e a dessedentação de 
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animais são os principais usos cadastrados na bacia do rio das Mortes. Em relação aos 

tipos de mananciais explorados, os registros fornecidos indicaram que as fontes de água 

superficial (rios, córregos, lagoas, açudes, reservatórios) totalizam cerca de 31% da vazão 

total declarada, enquanto os poços subterrâneos (manuais e tubulares) e nascentes 

(surgências) correspondem a 20% e 49%, respectivamente. 

Com o intuito de verificar os usuários dos recursos hídricos na bacia do rio das Mortes, 

realizou-se uma consulta ao banco de dados do IGAM e da ANA. 

Primeiramente foi feita uma compilação dos dados constantes no relatório do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes, no qual, constam 

informações até 30/05/2011, em seguida esse levantamento foi atualizado através de nova 

pesquisa no banco de dados do IGAM e da ANA. 

A Pesquisa foi restrita aos usuários outorgados na bacia hidrográfica do rio das Mortes e 

Jacaré – UPGRH GD2, até o dia 30 de setembro de 2013. 

Segundo levantamento do plano diretor foram identificados 133 usuários outorgados na 

bacia do rio das Mortes contabilizando uma vazão de 2,17 m³/s, até o dia 30/05/2011. Das 

133 outorgas, por jurisdição estadual, 120 certidões foram concedidas pelo IGAM, e por 

jurisdição federal, as outras 13 certidões foram concedidas pela ANA.  

No contexto do modo de uso, observou-se que a maioria das outorgas concedidas atendia 

ao modo de uso Irrigação representando 40,6% das certidões, em seguida, o modo de uso 

Consumo Industrial representava 37,59%, o modo de uso Consumo Humano representou 

16,54%, e representando 5,6% das outorgas concedidas na bacia, tivemos o modo de uso 

Dessedentação animal. 

Analisando a relação vazão x modo uso outorgado, observou-se que a Indústria consumia 

maior parte da vazão total outorgada na bacia correspondendo a 47,6% da vazão total, em 

seguida a irrigação representando 33% da vazão total outorgada, representando 18,6% o 

modo de uso consumo humano e 0,7% representado o modo de uso dessedentação animal. 

Ainda baseado no Plano Diretor da Bacia do Rio das Mortes, além das outorgas 

concedidas na bacia pelo estado de Minas Gerais, para caracterização das demandas 

hídricas foram consultadas as seguintes fontes: Cartografia e Censos Agropecuários e 

Demográficos; COPASA e outros órgãos responsáveis pelo tratamento e distribuição de 

água e coleta de esgoto, relativos à quantidade e local de captação de água; 

Empreendimentos industriais localizados na bacia do rio das Mortes e Informações 

relativas à operação dos perímetros irrigados. 
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A determinação das demandas atuais na bacia do rio das Mortes baseia-se na existência 

de duas grandes classes de uso da água: os usos consuntivos e os usos não consuntivos, 

sendo que as estimativas das demandas hídricas foram baseadas nos diferentes usos 

consuntivos identificados na bacia e agrupados nas classes: abastecimento humano, 

dessedentação de animais, irrigação e demanda industrial. 

No estudo constante no Plano Diretor, as demandas associadas aos usos consuntivos 

foram determinadas em termos médios anuais para os usos de abastecimento humano, 

dessedentação de animais e consumo industrial. Nesses casos, a eventual sazonalidade da 

demanda não pode ser estimada com precisão suficiente ou não é relevante, considerando 

a variação climática e seu impacto sobre o consumo. 

O Quadro abaixo apresenta o resumo das vazões retiradas nas sub-bacias que compõem 

a bacia do rio das Mortes. 

 

Quadro 10.19 - Síntese das vazões retiradas nas sub-bacias da UPGRH GD2. 

SUB-

BACIA 

VAZÃO RETIRADA (M³/S) X CLASSE DE USO 
DESSEDENTAÇÃO 

CRIAÇÃO 

ANIMAL 

INDÚSTRIA 
ABASTECIMENTO 

HUMANO 
IRRIGAÇÃO TOTAL 

Alto Rio 

das Mortes 
0,04 0,425 0,308 0,1 0,873 

Baixo do 

Alto Rio 

das Mortes 

0,022 0,311 0,193 0,077 0,603 

Baixo Rio 

das Mortes 
0,034 0,168 0,027 0,097 0,326 

Médio Rio 

das Mortes 
0,016 0,013 0,204 0,067 0,3 

Ribeirão 

Barba de 

Lobo 

0,008 0 0,003 0,065 0,076 

Rio 

Carandaí 
0,014 0,016 0,049 0,072 0,151 

Rio do 

Cervo 
0,024 0,008 0,029 0,133 0,194 

Rio dos 

Peixes 
0,011 0,048 0,014 0,049 0,122 

Rio Elvas 0,016 0,002 0,025 0,063 0,106 

Rio Jacaré 0,06 0,043 0,211 0,122 0,436 

Total 0,245 1,034 1,063 0,845 3,187 

 

As sub-bacias de maiores vazões retiradas na bacia do rio das Mortes são a do Alto rio 

das Mortes, com demanda hídrica estimada em 27,4% da retirada total; e a do Alto rio 
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Grande que demanda 19,0%. A menor retirada é na bacia do ribeirão Barba de Lobo 

(2,4%). O perfil das vazões retiradas em cada sub-bacia é variável, refletindo suas 

características sociais e econômicas. 

Na sub-bacia do Alto do rio das Mortes, a indústria é a classe de uso de maior peso, 

responsável pela retirada de 48,7% da vazão total, em seguida, representando 35,3% da 

vazão total retirada temos a classe abastecimento humano, a irrigação representa 11,5% 

e a criação/dessedentação de animais apenas 4,6%. 

Na sub-bacia do Baixo rio das Mortes, a indústria também é responsável pela retirada da 

maior parcela da vazão total, sendo 51%, a irrigação vem em seguida representando 

29,75% da vazão total, o abastecimento humano e a criação dessedentação de animais 

representaram, respectivamente, 8,29% e 10,43%. 

Na sub-bacia do Médio rio das Mortes, o abastecimento humano representa a maior 

parcela da vazão retirada, correspondente a 68% do total, já a irrigação representou 22,3% 

do total, restando 5,2% para dessedentação animal, e 4,4% para a indústria. 

Na sub-bacia do ribeirão Barba de Lobo, destaca-se a vazão de retirada para irrigação, 

correspondendo a 84,8% do total, a criação/dessedentação animal representou 10,9% da 

vazão total restando 4,3% para o abastecimento humano. 

Na distribuição da bacia do rio Carandaí, a irrigação aparece como a classe com maior 

consumo, correspondendo a 47,7% da vazão total retirada, seguida do abastecimento 

humano representando 32,6%, já a criação/dessedentação animal e a indústria, são 

responsáveis pela retirada de 9,3% e 10,3%, respectivamente. 

Para a sub-bacia do rio do Cervo, a irrigação novamente foi responsável pelo maior 

consumo das vazões retiradas, correspondendo a 69% da vazão total, em seguida, o 

abastecimento humano foi responsável por 14,8% das retiradas, a criação/dessedentação 

animal por 12,3% e a indústria representou 3,9% das vazões retiradas. 

Na sub-bacia do rio dos Peixes, a irrigação demanda 40,3% da vazão retirada nessa sub-

bacia, a segunda maior demanda fica a cargo da indústria com 39,4%, o abastecimento 

humano correspondeu a 11,4% e a dessedentação de animais 8,9%. 

Na sub-bacia do rio Elvas, a irrigação assume maior demanda, 59,1% da vazão total de 

retirada, seguido do abastecimento humano com 23,7%, já a criação animal representou 

15,1% e a indústria apenas 2,1% da vazão total de retirada. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

88 

Finalmente na sub-bacia do rio Jacaré, o abastecimento humano representa a maior 

retirada, sendo destinada a essa classe de uso 48% da vazão total, 27,9% atende à 

irrigação, 13,8% para a dessedentação animal e 9,8% para a indústria. 

Frente a crescente demanda por água em função das mais diversas atividades, a 

elaboração do balanço hídrico entre as demandas e disponibilidades hídricas, constitui 

atividade fundamental para consecução de um Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

Na bacia do rio das Mortes, o balanço hídrico foi realizado para as 10 sub-bacias e em 

pontos de controle definidos ao longo da calha principal do rio das Mortes e do rio 

Grande. Os pontos de controle foram divididos de acordo com os trechos Alto, Médio e 

Baixo rio das Mortes, conforme a seguir; 

 PC Mortes I: na confluência do rio das Mortes com o rio Elvas; 

 PC Mortes II: na confluência do rio das Mortes com o ribeirão Barba de Lobo;  

 PC Mortes III: no exutório da bacia do rio das Mortes. 

Para o balanço entre disponibilidade e demanda hídrica, realizado para cada uma das sub-

bacias e pontos de controle definidos pra a bacia do rio das Mortes, considerou-se 50% 

da Q7,10 para avaliação nos rios estaduais e como cenário mais restritivo quanto à vazão 

máxima outorgável, nos rios federais, foi considerada como vazão máxima outorgável, 

70% da Q95. Outro fator considerado foi a razão entre a vazão de retirada para usos 

consuntivos e a vazão média de longo termo, conhecido como Índice de Retirada de Água 

ou Water Explotation Index, utilizado pela Organização das Nações Unidas e pela 

European Environment Agency e adota a seguinte classificação; 

 <5% - Excelente. Pouco ou nenhuma atividade de gerenciamento é necessária, a 

água é considerada um bem livre; 

 5 a 10 % - A situação é confortável, podendo ocorrer necessidade de 

gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento; 

 10 a 20% - Preocupante. A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo 

a realização de investimentos médios; 

 20 a 40% - A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e 

grandes investimentos; e; 

 >40 % - A situação é muito crítica. 

De uma forma geral, os resultados do balanço hídrico indicaram uma situação confortável 

na bacia do rio das Mortes, considerando tanto os limites de vazões máximas outorgáveis 
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pelo órgão responsável, quanto os limites definidos pela metodologia recomendada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Na sub-bacia do Baixo rio das Mortes, onde está situado o empreendimento, no que se 

refere às vazões máxima outorgáveis, observa-se que a situação também é confortável, 

com um comprometimento máximo de 5,87% de Q7,10, valor muito inferior aos limites 

outorgáveis considerando os critérios do IGAM. O balanço hídrico realizado a partir da 

metodologia da ONU indicou que a situação nessa bacia é Excelente, pois a vazão retirada 

corresponde a 1,41% da QMLT. 

Da mesma forma que para as outorgas de captação superficial, os dados de outorgas 

subterrâneas foram extraídos no banco de dados do IGAM foram levantados 168 usuários 

outorgados e uma vazão total de 0,416 m³/s. A seguir, apresenta-se uma síntese das 

outorgas subterrâneas, por classe de uso. 

 

Quadro 10.20 - Outorgas subterrâneas levantadas na UPGRH GD2. 

SUB-BACIA 

N
° 

D
E

 O
U

T
O

R
G

A
S

 

VAZÃO OUTORGADA (m³/s) X 

CLASSE DE USO 

TOTAL 

(m³/s) 

TOTAL 

(%) 

C
O

N
S

U
M

O
 

H
U

M
A

N
O

 

D
E

S
S

E
D

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

A
N

IM
A

L
 

IR
R

IG
A

Ç
Ã

O
 

IN
D

Ú
S

T
R

IA
 

Alto Rio Das Mortes 38 0,0514 
0,002

3 
- 0,0066 0,06 14,5 

Baixo Do Alto Rio 

Grande 
43 0,0479 - 

0,010

1 
0,0164 0,074 17,8 

Baixo Rio Das Mortes 9 0,017 0,01 - 0,0014 0,028 6,8 

Médio Rio Das Mortes 19 0,0281 - - 0,0256 0,054 12,9 

Ribeirão Barba De Lobo 10 0,0435 - - 0,0162 0,06 14,4 

Rio Carandaí 15 0,0516 - - 0,0015 0,053 12,8 

Rio Do Cervo 5 0,0057 - -  0,006 1,4 

Rio Elvas 1  - - 0,0267 0,027 6,4 

Rio Jacaré 28 0,0471 
0,006

7 
- 0,0003 0,054 13 

Rio Dos Peixes 0 - - - - 0 0 

TOTAL 168 0,2923 0,019 
0,010

1 
0,0947 0,416 100 
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Constata-se que a sub-bacia do Baixo do Alto rio Grande concentra o maior número de 

outorgas subterrâneas, somando 43 usuários e uma vazão de 0,074 m³/s enquanto que a 

Sub-bacia do Rio dos Peixes não apresentou nenhum usuário outorgado. 

Fazendo o agrupamento das vazões outorgadas por classe de uso, destaca-se a classe de 

uso Consumo humano, com 126 outorgas e vazão de 0,292 m³/s, correspondendo a 70,3% 

da vazão total outorgada na bacia. 

 

 Disponibilidade Hídrica Subterrânea 

A estimativa do potencial e das disponibilidades hídricas subterrâneas foi feita a partir do 

tratamento estatístico dos dados de produção dos poços tubulares, parâmetro que mantém 

uma íntima relação com os parâmetros hidráulicos do sistema aquífero, ou seja, 

permeabilidade, transmissividade e porosidade efetiva e também pela determinação da 

capacidade de armazenamento subterrâneo. 

 

Capacidade de Produção dos Poços 

Define-se potencialidade como volume de água total acumulada na zona de saturação do 

sistema aquífero que está sujeito a explotação, equivalendo, na prática, às reservas totais. 

A disponibilidade refere-se ao volume que pode ser extraído, sem risco de exaustão ou 

dano ao sistema aquífero. A partir da análise realizada com os dados disponíveis, 

observou-se um número de poços com a informação de vazão específica que permite a 

análise de produtividade, a abordagem desta tem a vazão específica como principal 

elemento de análise, complementada pelos dados de vazão e rebaixamento. 

O levantamento contemplou as captações por meio de poços tubulares, poços escavados 

(cacimbas/cisternas), poços ponteira, rebaixamento de mina e fonte naturais, sendo 

identificados 209 pontos pelo SIAGAS/CPRM e 165 captações no cadastro de outorga 

do IGAM, somando 374 captações de água subterrânea na bacia do rio das Mortes. 

Entretanto para análise estatística os poços tubulares apresentam dados mais consistentes, 

dos 339 poços tubulares, apenas 150 continham registros da vazão específica. 

Analisando a amostra considerada, é possível observar que os sistemas aquíferos da bacia 

apresentam baixa favorabilidade hidrogeológica em função de cerca de 90% dos poços 

apresentarem vazão específica menor que 1,0 m³/h/m. 

Apesar da escassez de dados hidrodinâmicos e construtivos dos poços na bacia do rio das 

Mortes, foi possível fazer uma análise para cada sistema aquífero diferente. 
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No sistema aquífero fissurado desenvolvido em rochas graníticas e gnáissicas, maioria 

dos poços cadastrados (231), 101 poços apresentaram vazões específicas entre 0,022 e 

5,67 m³/h/m. Destacam-se nesse conjunto, 16 poços com vazões estabilizadas acima de 

25 m³/h. 

Para o sistema aquífero desenvolvido em rochas quartzíticas, carbonáticas e xistosas, a 

vazão varia entre 1,0 e 167 m³/h, com média de 27,44 m³/h. 

De maneira geral, podemos observar que a produtividade, em função da vazão específica, 

apresenta potencial baixo na maioria dos poços, com algumas exceções em poços 

perfurados em rochas calcária e/ou quartzíticas. Os níveis d’água (NA) apresentaram 

profundidade geralmente menores que 5 metros. 

Em função da atualização dos dados, acerca do levantamento das outorgas concedidas na 

bacia do rio das Mortes corresponderem até o dia 30/05/2011, foi feita uma nova consulta 

ao banco de dados do IGAM para o levantamento das outorgas concedidas após essa data. 

Como resultado desse novo levantamento, foram identificados 188 usuários outorgados 

na bacia, somando uma vazão de 3111,58 m³/h. Na Figura abaixo, são apresentados 

graficamente, o resumo dos dados levantados de acordo com modo de uso e suas 

respectivas vazões. 
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Figura 10.27 – Modos de uso outorgados na UPGRH GD2. 

 

 

Pode-se observar que o modo de uso Captação por meio de poço tubular já existente, 

corresponde a 61% das outorgas concedidas, em seguida, representando 23% das 

outorgas da bacia, temos o modo de uso Captação em corpo d’água (rios, lagos naturais, 

etc), representando 8% das outorgas temos o modo de uso Dragagem de curso d’água, o 

modo de uso Captação em barramento em curso d’água sem regularização de vazão 

representou 4% das outorgas concedidas. Somando, juntos, cerca 4%, temos os modos de 

uso Captação em surgência (nascente), Captação de água subterrânea através de poço 

manual, Canalização e/ou retificação de curso d’água e Travessia rodoferroviária (pontes 

e bueiros). 

O gráfico abaixo apresenta o levantamento das vazões por modo de uso outorgado na 

bacia do rio das Mortes. 
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Figura 10.28 - Vazões outorgadas (m³/h) por modo de uso na UPGRH GD2. 

 

 

De acordo com o gráfico, onde são apresentadas as vazões por modo de uso outorgado, a 

maior parte das vazões retiradas na bacia é para atendimento ao modo de uso Captação 

em corpo d’água (rios, lagos naturais, etc), correspondendo a 50% da vazão total 

concedida, em seguida, representando 25% da vazão outorgada, temos o modo de uso 

Captação de água subterrânea através de poço tubular existente representando 21%, 

correspondendo a cerca de 3% da vazão total, temos o modo de uso Captação de água 

subterrânea através de poço manual, finalmente, somando 1% temos os modos de uso 

Captação em surgência (nascente) e Dragagem de curso d’água. 

 

10.1.3. Clima e Caracterização Meteorológica 

O tema em questão apresenta-se como um dos aspectos mais importantes para os estudos 

ambientais, específicos para o empreendimento a ser licenciado, objeto deste relatório. 

Tanto para a fase de implantação, como de operação ou expansão de um empreendimento 

minerário, as características climáticas da região resultarão em definições de premissas 

como, por exemplo, as limitações impostas para as obras de terraplenagem no período 

1544,50

50%

782,64

25%

13,20; 0,004

648,66

21%
21,08

1%
101,5

3%

Captação em corpo d'água (rios, lagos naturais, etc)
Barramento em curso de água, sem captação
Barramento em curso de água, sem regularização de vazão
Barramento em curso de água, c/ regularização de vazão
Canalização e/ou retificação de curso de água
Aproveitamento de potencial hidrelétrico
Travessia rodo-ferroviária (pontes e bueiros)
 Dragagem de curso de água
Desvio de curso de água
Captação por meio de poço tubular já existente.
Rebaixamento de Nível de Água
Captação de água em surgência (nascente)
Captação de água subterrânea por meio de poço manual existente.
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de chuvas, bem como a direção e velocidade do vento em relação à propagação de ruídos 

e poluentes atmosféricos. 

Nesse sentido, serão apresentados dados coletados de bibliografia e informações obtidas 

através do INMET, INPE, EMBRAPA e ANA. A caracterização climática foi feita 

através da utilização dos dados e registros de séries históricas gerados na estação 

meteorológica de observação de superfície convencional de Lavras (83687) sobre 

responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A opção pela 

utilização dos registros desta estação tem relação com a proximidade da mesma em 

relação à região de inserção do empreendimento, cerca de 55 km. 

Os gráficos e tabelas foram confeccionados a partir de valores fornecidos pelo Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET (Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa - BDMEP), para o período de 2000 a 2017, 

abarcando um intervalo de 17 anos, sendo, portanto, denominado como Normal 

Provisórias, conforme as recomendações da Organização Mundial de Meteorologia 

(OMM). De acordo com a OMM, a normal de uma determinada variável meteorológica 

será denominada Normal-Padrão, ou Padronizada, caso se utilize 30 anos consecutivos 

de registros. Por outro lado, caso se utilize um número menor que 30, porém igual ou 

superior a 10 anos consecutivos, será uma Normal Provisória. 

A estação de Lavras (83687) é uma estação meteorológica convencional, sendo composta 

de vários sensores isolados que registram continuamente os parâmetros meteorológicos 

(pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, 

direção e velocidade do vento, etc), que são lidos e anotados por um observador a cada 

intervalo e este os envia a um centro coletor por um meio de comunicação. As 

coordenadas geográficas da estação são 21°45’ S e 45°00’ W e sua altitude é de 919 

metros. 

 

10.1.3.1. Contextualização Climática do Brasil 

A dinâmica climática do Brasil é resultante, dentre outros fatores, do movimento das 

massas de ar que atuam no nosso território. É do encontro dessas massas de ar que vai se 

formando toda a climatologia brasileira. 

Por possuir 92% do território no hemisfério sul e na zona intertropical do planeta, grande 

extensão no sentido norte-sul e litoral com forte influência das massas de ar oceânicas, o 

Brasil apresenta predominância de climas quentes e úmidos. Em apenas 8% do 
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território, ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre o clima subtropical, que apresenta 

maior variação térmica e certo delineamento das estações do ano. 

Cinco são as massas de ar que influenciam o clima do Brasil como consta da relação a 

seguir: 

 mEc - Massa Equatorial Continental: Nasce no Noroeste da Amazônia e é quente 

e úmida devido à floresta ombrófila e latifoliada, sua capacidade de 

evapotranspiração e seus mananciais perenes. Atua durante todo o ano na 

Amazônia, com predomínio no inverno na Amazônia ocidental. Por ser uma 

massa quente e úmida, no verão sua área de atuação abrange quase todo o Brasil, 

levando grande quantidade de chuvas para as regiões Norte, Centro-Oeste, parte 

do Nordeste, Sudeste e Sul (influenciando nas chuvas de verão até Santa 

Catarina). 

Por um corredor de vales leva grande umidade, contribuindo para as chuvas de 

verão da região Sudeste do Brasil ao se cruzar com outra massa quente e úmida 

vinda do Oceano Atlântico, a mTa – Massa Tropical Atlântica. Tais chuvas são 

intensas e, associadas à ocupação irregular nas encostas dos centros urbanos, 

causam catástrofes naturais como os desmoronamentos/escorregamentos 

acontecidos recentemente em Santa Catarina (dez. 2008), Rio de Janeiro (abr. 

2010) e Região Serrana do Rio de Janeiro (Petrópolis, Teresópolis e Nova 

Friburgo – jan. 2011). 

 mEa - Massa Equatorial Atlântica: Massa quente e úmida que nasce no Atlântico 

Norte, próximo ao arquipélago dos Açores. Forma os ventos alísios (sopram do 

trópico em direção ao Equador) e atinge o litoral do Norte e Nordeste do Brasil 

no equinócio de primavera e solstício de verão. 

 mTa - Massa Tropical Atlântica: Quente e úmida e se forma no Atlântico Sul 

próximo ao Trópico de Capricórnio. Atua durante todo o ano nos litorais das 

regiões Nordeste, Sudeste (chuvas de relevo ou orográficas na Serra do Mar) e Sul 

do Brasil. No verão leva chuvas desde o litoral das regiões NE, SE e S ao interior 

da região Centro-Oeste (região do Distrito Federal), chegando a atingir o Pantanal 

Mato-grossense e levando umidade. No inverno provoca chuvas frontais no litoral 

do NE, SE e S ao se cruzar com a mPa – Massa Polar Atlântica. 

 mTc - Massa Tropical Continental: Quente e seca, forma-se na depressão do 

Chaco (prolongamento do Pantanal em território boliviano e paraguaio). Na 
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primavera e no verão encontra-se com a mEc – Massa Equatorial Continental 

contribuindo para precipitações no interior da região Centro-Oeste. No inverno, 

contribui para a estação seca no oeste do Estado de Minas Gerais e na região 

Centro-Oeste até o Pantanal ao se cruzar com a mPa – Massa Polar Atlântica que 

chega seca nessa região e traz as baixas temperaturas no outono-inverno. 

 mPa - Massa Polar Atlântica: Nasce fria e úmida no Atlântico Sul nas imediações 

do litoral da Patagônia e chega ao Brasil fria e seca (seu resto de umidade é 

precipitado na região Sul do Brasil). Sabendo-se que quanto mais uma massa de 

ar se desloca do seu centro de origem perde suas características originais, a mPa 

atua nas regiões Sul (ventos periódicos minuano e pampeiro) e Sudeste com mais 

intensidade e no inverno, pela menor incidência solar no hemisfério sul, chega a 

atingir o litoral da região Nordeste, provocando chuvas ao encontrar-se com a mTa 

– Massa Tropical Atlântica que é quente e úmida. Outra vertente de penetração no 

inverno faz a mPa chegar ao vale do Tapajós na Amazônia provocando quedas de 

temperatura em um fenômeno chamado friagem. 

 

Minas Gerais encontra-se na zona intertropical, assim como grande parte do Brasil, área 

de baixa amplitude térmica. Dessa forma, em relação às massas de ar citadas, a região 

estudada sofre diferentes influências de cada uma delas, dependendo da estação do ano. 

Apresenta-se a seguir, a influência das massas de ar durante o inverno e o verão no Brasil 

e em particular na área estudada. No verão ocorre a retração das Massas de Ar Polar e 

Tropical Atlântica, com uma forte expansão da Massa de Ar Equatorial Continental. No 

inverno, com o equador térmico mais deslocado para o hemisfério norte, ocorre uma 

expansão da Massa Polar Atlântica e retração da Massa Tropical Atlântica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

97 

Figura 10.29 – Massas de ar no território brasileiro. 

 

 

A movimentação das massas de ar na atmosfera, como mostrado acima, gera as zonas de 

convergências, importantes fenômenos que condicionam os climas regionais. 

 

 Zonas de Convergência 

São sistemas meteorológicos que tem forte influência sobre o tempo e o clima e se 

caracterizam por ser uma interação entre eventos meteorológicos das latitudes médias e 

tropicais. 

No mundo existem quatro zonas de convergências principais que são identificadas por 

siglas: Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Zona de Convergência do 

Pacífico Sul (ZCPS), Zona de Convergência do Índico Sul  (ZCIS) e Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). 

A região estudada, porção central de Minas Gerais, posicionada ao sul do equador e entre 

os trópicos, é significativamente influenciada pelas ZACS e ZCTI. 

 

 Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS 

A região estudada está sobre a influência de um dos principais fenômenos climáticos de 

movimentos de massa atmosférica do Brasil, conhecido como a Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS), que é caracterizada como uma banda persistente de precipitação 

e nebulosidade orientada no sentido noroeste-sudeste, que se estende desde o sul da 

Amazônia até o Atlântico Sul-Central por alguns milhares de quilômetros. 
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A ZCAS pode ser considerada como o principal sistema de grande escala responsável 

pelo regime de chuvas sobre o Brasil durante o verão austral, que vai de outubro a março. 

As observações indicam que ela tende a se posicionar mais ao norte no início do verão, 

deslocando-se posteriormente para o sul, podendo variar de 10 a 15 graus de latitude. Isto 

resulta em situações distintas para determinados locais, conforme a região onde ela 

estaciona. 

 

Figura 10.30 – Frente fria formando a ZCAS.

 
 

Além disso, este sistema influencia um padrão de dipolo entre anomalias de precipitação 

nas regiões sul e sudeste do Brasil. Pois, observações indicam evidente associação entre 

períodos de enchentes de verão na região sudeste e veranicos na região sul com a 

permanência da ZCAS por períodos prolongados sobre a região sudeste. Por outro lado, 

períodos extremamente chuvosos no sul coincidem com veranicos na região sudeste, 

indicando a presença de ZCAS mais ao sul. 

As variações da ZCAS podem ser atribuídas às frentes (escala sinótica), mudanças dentro 

de uma estação (escala intrassazonal), El Niño e La Niña (escala interanual), variações 

nas temperaturas do oceano em longo termo (escala interdecadal), além de outros 

motivos. 

Assim, as ZCAS estão associadas à condição de chuvas intensas em algumas regiões e 

estiagem em outras e, dependendo do período que o sistema permaneça, pode haver 
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consequências graves para agricultura. Vale ressaltar que muitas vezes a formação da 

ZCAS pode ser de extremo benefício para agricultura, trazendo chuvas as plantações, já 

em outras, as chuvas podem ser intermitentes em algumas localidades, acarretando 

prejuízos econômicos. As áreas sujeitas à estiagem prolongada, também podem ser 

afetadas com prejuízos econômicos, principalmente quando as plantações se encontram 

em fase crítica de crescimento, ou seja, necessitam de certa quantidade de água 

diariamente. 

É importante salientar a atuação das Altas Subtropicais - sistemas de alta pressão 

localizados em torno de 30 graus de latitude nos principais oceanos de nosso planeta, nos 

elementos climáticos da América do Sul. No inverno, ela dificulta a entrada de frentes e 

produz inversões térmicas, aumentando a concentração de poluentes nos principais 

centros urbanos das regiões sudeste e sul. Na região nordeste, contribui para o regime de 

chuvas no litoral, além de que, a dinâmica desse sistema também favorece a formação de 

nevoeiros e geadas no sul e sudeste do Brasil. Por outro lado, no verão o transporte de 

umidade nos baixos níveis troposféricos ao longo da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), são afetados pela circulação associada à alta subtropical. 

Para ser caracterizada como Zona de Convergência do Atlântico Sul, a configuração 

característica desse sistema deve permanecer pelo menos por quatro dias, porque se isto 

não ocorrer, a confluência entre o ar da Alta Subtropical e o ar oriundo de latitudes mais 

altas pode ter sido gerada pela penetração de um sistema frontal.  

Para se prever o tempo e o clima localmente, é necessário levar em conta as influências 

de sistemas de grandes escalas como é o caso da ZCAS. No caso do Brasil, que se localiza 

nas regiões tropicais do globo terrestre, a influência de sistemas onde há liberação de 

calor latente é de grande importância energética. 

Por isso é importante a informação da presença desse grande sistema, já que as regiões 

sul e sudeste no período de verão são afetadas pela ZCAS que tem importante papel na 

ocorrência de veranicos e enchentes severas, além de produzir modulações na escala 

intrassazonal e interanual que dão origem a significativas anomalias climáticas no Brasil. 

Uma característica marcante desse sistema é a sua persistência. Para a previsão e suas 

aplicações pode acarretar dias causando precipitação generalizada, enchentes e 

deslizamentos de encostas em algumas regiões. Por outro lado, a ZCAS pode se 

enfraquecer e inibir durante alguns dias a convecção. Nos dias em que está ativa pode ter 

sua intensidade variada, podendo produzir dias nublados, chuviscos, fortes chuvas, 
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complexos convectivos ou linhas de instabilidade. Essas variações de intensidade e 

persistência podem ser influenciadas pela propagação de convecção intensa próxima ao 

Equador. 

Sendo assim, é bastante salutar o entendimento de sistemas meteorológicos de escalas 

superiores como é o caso da ZCAS. Pois estes influenciam as circulações e os padrões 

locais, sendo importantes para a previsão do tempo e suas possíveis aplicações. No caso 

da agricultura, as ZCAS podem trazer o excesso ou déficit hídrico dependo da região. 

Prognosticar esse fenômeno pode acarretar um ganho na produtividade ou amenizar as 

perdas da cultura que se quer produzir. 

 

 Zona de Convergência Intertropical – ZCIT 

A zona de convergência intertropical (ZCIT) é outro importante fenômeno climático ao 

qual a região em estudo é influenciada. Trata-se de um dos mais importantes sistemas 

meteorológicos atuando nos trópicos. Devido à sua estrutura física, a ZCIT tem se 

mostrado decisiva na caracterização das diferentes condições de tempo e de clima em 

diversas áreas da Região Tropical. Sua influência sobre a precipitação nos continentes 

africano, americano e asiático tem sido aceita e mostrada em vários trabalhos como 

Hastenrath e Heller (1977), Lamb (1978), Chung (1982), Citeau et alii (1988a e 1988b), 

entre outros. No caso específico do norte do nordeste brasileiro, Uvo (1989) apresenta um 

estudo bem detalhado da ZCIT e sua importância nas precipitações no setor norte do 

Nordeste do Brasil. 

A ZCIT está inserida numa região onde ocorre a interação de características marcantes 

atmosféricas e oceânicas: i) zona de confluência dos Alíseos (ZCA); ii) zona do cavado 

equatorial; iii) zona de máxima temperatura da superfície do mar; iv) zona de máxima 

convergência de massa; e v) zona da banda de máxima cobertura de nuvens convectivas, 

todas interagindo próximas à faixa equatorial. Apesar dessa interação as características 

não se apresentam, necessariamente, ao mesmo tempo, sobre a mesma latitude. No 

trabalho apresentado por Hastenrath e Lamb (1977) é mostrado que, durante os meses de 

verão no Hemisfério Norte (JJA), a zona de confluência dos alísios aparece sobre o 

cavado equatorial e as regiões de máxima cobertura de nuvens, precipitação e 

convergência de massa são quase coincidentes, localizando-se, aproximadamente, a três 

graus ao sul da ZCA. Nos meses de DJF, a zona de máxima cobertura de nuvens, 

precipitação e convergência de massa localiza-se ao norte da ZCA. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

101 

O conjunto de características associadas à ZCIT possui um deslocamento norte-sul ao 

longo do ano. A marcha anual da ZCIT tem, aproximadamente, o período de um ano, 

alcançando sua posição mais ao norte (8 N) durante o verão do Hemisfério Norte, e a sua 

posição mais ao sul (1 N) durante o mês de abril (Hastenrath e Heller, 1977 e Citeau et 

alii, 1988a e 1988b). Além dessa oscilação anual, a ZCIT apresenta oscilações com 

maiores frequências, com o período variando de semanas a dias. 

Com a finalidade de se fazer um estudo da localização da ZCIT, diversos autores usam 

diferentes variáveis físicas, entre elas: i) cobertura de nuvens; ii) componente meridional 

do vento nos baixos níveis e iii) pressão ao nível médio do mar. 

Além da influência da ZCIT no tempo e no clima das áreas tropicais, ela também está 

envolvida na manutenção do balanço térmico global. Na escala planetária, a ZCIT está 

localizada no ramo ascendente da célula de Hadley, atuando no sentido de transferir calor 

e umidade dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis 

superiores da troposfera e para as médias e altas latitudes. 

A imagem de satélite abaixo permite visualizar a formação da ZCIT. 

 

Figura 10.31 – Movimentação de massas de ar formando a ZCIT. 
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10.1.3.2. Variáveis Meteorológicas da Região 

De acordo com Edmon Nimer (1989), o Sudeste é uma região de transição entre os climas 

quentes de latitudes baixas e os climas mesotérmicos de tipo temperado das latitudes 

médias. A classificação climática de Köppen-Geiger (GuiaNet, 2011) aponta para a 

região o clima temperado úmido, com inverno seco e verão temperado (Cwb). 

O clima tropical de altitude está presente nas áreas mais altas do relevo brasileiro, como 

na Serra da Mantiqueira e no Planalto do Alto Rio Grande. As médias mensais de 

temperatura que caracterizam esse clima estão entre 18 e 22 °C. 

Os meses mais chuvosos são coincidentes com a primavera/verão (setembro a março) e 

os de estiagem, com o outono/inverno (abril a setembro). O verão apresenta chuvas mais 

intensas, devido à ação úmida da massa tropical atlântica (mTa). No inverno, as massas 

frias originárias da massa polar atlântica (mPa) podem provocar geadas com temperaturas 

abaixo de 0ºC. 
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Figura 10.32 – Classificação Climática segundo Köppen-Geiger. 

 

 

Os principais fatores que interferem localmente no clima são o relevo, o tipo de solo, a 

cobertura vegetal, a existência de corpos d'água e a influência antrópica que altera o uso 

e a ocupação do solo. No caso da região de inserção do empreendimento todos esses 

fatores estão presentes e influenciam as características do clima local. 

 

 Pluviometria 

O regime pluviométrico é um dos mais importantes componentes climáticos, em função 

das consequências diretas que as chuvas têm sobre o meio ambiente e as pessoas, bem 

como os animais. Interferem nos setores produtivos, na economia, ou seja, em todos os 

seguimentos da vida do ser humano. 
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A região em que o empreendimento está inserido, assim como em praticamente toda a 

região sudeste, caracteriza-se pelas chuvas intensas, que são definidas como aquelas que 

registram um grande volume de água precipitada num curto espaço de tempo. As 

precipitações intensas geralmente estão acompanhadas das descargas elétricas 

ocasionadas pela formação de nuvens cumulonimbus, rajadas de ventos e até mesmo 

granizo, principalmente próximo ao mês de setembro quando a linha de isotermia da 

troposfera está mais baixa (altitude), possibilitando a formação e precipitação de cristais 

de gelo mais rapidamente. 

A série histórica obtida na estação climatológica do INMET, em Lavras, indica que a 

média anual de precipitação para o período que vai de 2000 a 2017 é de 1338,9 mm, com 

mais de 80% deste total ocorrendo no período chuvoso, entre novembro e março, 

fechando o ano hidrológico. 

Os meses de abril a outubro são meses com declínio no nível pluviométrico em virtude 

da variação da radiação que chega à superfície causando enfraquecimento da baixa 

pressão, fortalecendo a alta pressão, o Anticiclone do Atlântico Sul. Os destaques são os 

meses de junho, julho e agosto, pois são os meses com menores índices pluviométricos 

do ano na região. 

Abaixo apresenta-se, além dos valores de precipitação, os números de dias com 

precipitação maior ou igual a 1 mm, referentes a série histórica de 2000 a 2017 para a 

estação de Lavras. 

 

Figura 10.33 – Precipitação Acumulada Mensal – Normais Provisórias 2000-2017 –  

Estação de Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 
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 Temperatura 

A caracterização térmica indica o quanto o ar está sendo aquecido ou resfriado pela 

energia solar e pela superfície terrestre. Como a Mina Volta Grande está localizada dentro 

da zona intertropical, as temperaturas registradas durante as estações do ano não tendem 

a variar muito. Essa baixa amplitude térmica, com uma média de temperaturas elevadas 

é percebida através da Figura a seguir. 

 

Figura 10.34 – Temperaturas Média, Máxima e Mínima – Normais Provisórias 2000-2017 

– Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET  

 

As temperaturas médias se apresentaram sempre superiores a 17 °C, as temperaturas 

máximas não passaram de 30 °C e o menor valor médio registrado para a temperatura 

mínima foi de 11,5 ºC, registrada para o mês de julho. 

No verão, o aquecimento diurno transporta calor para a atmosfera, elevando o ar quente 

para níveis superiores, e como consequência ocorre um enfraquecimento do Anticiclone. 

No inverno, a baixa radiação diminui a quantidade de calor transportada para a atmosfera, 

o que permite o avanço do sistema para o interior do continente, causando estabilidade. 

As temperaturas também sofrem influência de massas de ar frio provenientes do Polo Sul, 

fenômeno este que causa baixas temperaturas sobre a área de estudo podendo chegar a 

vários dias.  
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 Umidade Relativa do Ar 

Umidade relativa (%UR) é a relação entre a quantidade de água existente no ar (umidade 

absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura na condição 

de saturação. A umidade relativa do ar varia de acordo com o sistema de circulação 

climática. Na área em estudo, o período de menor umidade relativa é o que sofre maior 

influência da zona de alta pressão, conhecida como Anticiclone do Atlântico Sul que, por 

apresentar característica dispersora de ventos, atua inibindo a formação de nuvens, a 

entrada de frentes frias e a concentração de umidade na região. Pode-se somar a este 

processo a elevada insolação do período, que aumenta a evaporação e induz ao tempo 

seco. 

A umidade relativa do ar nessa região apresenta seus menores valores registrados nos 

meses de agosto, setembro e outubro, período este que, em alguns dias, o valor mínimo 

pode chegar a menos de 35%, contudo o valor da média mensal da série histórica de 2000 

a 2017 para a estação de Lavras se apresenta sempre superior a 70%. Devido a esta 

condição climática os problemas de queimadas surgem com maior constância neste 

período seco. 

 

Figura 10.35 – Umidade Relativa do Ar – Normais Provisórias 2000-2017 – Estação 

Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 

 

Apesar disso, todos os valores observados das médias mensais são considerados 

satisfatórios para a qualidade do ar, e consequentemente para a população. A Organização 
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Mundial da Saúde (OMS) considera como ideal a umidade do ar acima de 60%. É 

considerado estado de atenção quando a umidade cai abaixo dos 30%. Quando a umidade 

atinge níveis entre 19% e 12%, é decretado o estado de alerta. Abaixo disso, é considerado 

estado de emergência. 

 

 Insolação 

A Figura a seguir mostra que a insolação total na estação de Lavras para o período de 

2000 a 2017 registra valores máximos nos meses de julho e agosto, enquanto os valores 

mínimos ocorrem nos meses de novembro a março, devido exatamente a maior cobertura 

de nuvem, o que impede a chegada da radiação à superfície. A insolação total no ano 

corresponde a 2560,6 horas. 

 

Figura 10.36 – Insolação Total – Normais Provisórias 2000-2017 – Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 

 

 Nebulosidade 

Como já era de se esperar, no sudeste do Brasil a nebulosidade é bastante reduzida no 

período de inverno onde a atuação do anticiclone do Atlântico Sul se faz mais intensa. 

Com a atuação do anticiclone, a região se torna área de subsidência de ventos de leste e 

inibe a formação de nuvens de grande verticalização. Como consequência, os invernos 

possuem grande quantidade de horas de brilho solar, baixa nebulosidade e 

consequentemente perda de calor pela superfície, causando queda das temperaturas 

durante a madrugada. 
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No verão a situação se inverte, a alta instabilidade atmosférica propicia a formação de 

nuvens e baixa quantidade de horas de brilho solar, conforme pode ser observado no 

gráfico da estação de Lavras. 

  

Figura 10.37 – Nebulosidade – Normais Provisórias 2000-2017 – Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 

 

 Pressão Atmosférica 

A evolução de pressão atmosférica se deve a três fatores superpostos: variação diária, 

variação anual de perturbações atmosféricas e sistema de baixas ou altas pressões, que 

afetam a área em estudo no momento de registro. 

A pressão atmosférica na região estudada está condicionada a atuação e intensificação 

dos anticiclones (alta pressão) e dos sistemas de baixa pressão. A pressão atmosférica 

aumenta gradativamente à medida que o Anticiclone do Atlântico Sul se intensifica, 

devido às alterações na radiação que chega a superfície, ou seja, à medida que a radiação 

diminui, a baixa pressão se enfraquece dando lugar a atuação do Anticiclone do Atlântico 

Sul. 

De modo geral, as chuvas nesta região estão condicionadas às variações interanuais entre 

baixa e alta pressão. A oscilação da pressão atmosférica mensal é de baixa amplitude, 

entretanto deve se ressaltar que há possibilidades de amplitudes maiores dependendo de 

qual massa de ar atua na região. As mais baixas pressões são observadas nos meses do 

período chuvoso, em virtude da presença maior de instabilidade na região, enquanto que 

nos meses que também coincidem com o período seco as pressões tendem a aumentar 
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por causa do fortalecimento do anticiclone, como pode ser observado no gráfico da 

estação de Lavras. 

 

Figura 10.38 – Pressão Atmosférica – Normais Provisórias 2000-2017 – Estação Lavras 

(MG). 

 
Fonte: INMET 

 

 Caracterização dos Ventos 

O vento é uma variável climatológica vetorial para cujo estudo se deve analisar, 

simultaneamente, sua direção e velocidade, fatores decisivos na propagação de partículas, 

contaminantes atmosféricos e na determinação de níveis de pressão sonora e vibrações 

pelo ar. 

Em princípio, toda atividade mineraria é fonte de produção de poeira que depende da 

força dos ventos para se propagar e alterar a qualidade do ar. Assim, torna-se importante 

o conhecimento da direção e velocidade do vento local no momento de se projetar a 

localização de pilhas de estéril, estradas e instalações auxiliares, bem como a construção 

de barreiras e obras para mitigação do referido impacto. 

O alcance de uma “nuvem” de partículas transportadas depende da velocidade do vento, 

pluviometria, cobertura vegetal e ações antrópicas. Por outro lado, a poeira depende, 

principalmente, da umidade do ambiente, umidade do solo e circulação de veículos, de 

forma que, na estação de estiagem, é mais evidente que as operações minerárias gerem 

poeira. Durante este período, é necessário intensificar a aspersão das pistas para a 

umidificação do solo. 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

110 

Os efeitos das detonações, dos quais fazem parte a propagação de ruídos e de vibrações 

sobre áreas adjacentes, são fortemente condicionados pela velocidade e direção dos 

ventos. 

As Figuras a seguir mostram os gráficos da direção predominante do vento registrada na 

estação de Lavras. Foram compilados dados da normal provisória de 2000-2017, sendo 

cada quadrimestre apresentado em um gráfico do tipo “radar”. 

 

Figura 10.39 – Direção Resultante do Vento – Normal Provisória 2000-2017 –  

1° Quadrimestre – Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 

 
Figura 10.40 – Direção Resultante do Vento – Normal Provisória 2000-2017 –  

2° Quadrimestre – Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 
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Figura 10.41 – Direção Resultante do Vento – Normal Provisória 2000-2017 – 3° 

Quadrimestre – Estação Lavras (MG). 

 

 

Observa-se uma predominância de ventos de Leste e de Nordeste para a estação de 

Lavras. 

Utilizando-se dados de velocidade dos ventos da estação de Lavras, referentes a 17 anos 

consecutivos de registro (2000 a 2017), foi confeccionado o gráfico abaixo. A partir 

desses mesmos dados, constatou-se que as maiores velocidades médias ocorrem no 

período de agosto a novembro, correspondendo ao período de menor nebulosidade e 

pressão atmosférica. 

 

Figura 10.42 – Intensidade do Vento – Normal Provisória 2000-2017 – Estação Lavras 

(MG). 

 
Fonte: INMET 
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 Evaporação Total 

O gráfico correspondente a série histórica de evaporação total para a estação de Lavras, 

mostra que o período com maiores índices de evaporação situa-se entre os meses de 

agosto a outubro. 

 

Figura 10.43 – Evaporação Total por Evaporímetro de Piché – Normal Provisória 2000-

2017 – Estação Lavras (MG). 

 
Fonte: INMET 

 

A atuação da massa de ar polar e do anticiclone do Atlântico Sul fazem com que a área 

de estudo fique com menos umidade e consecutivamente maior evaporação durante o 

período seco. Outro fator de grande influência que explica a variação deste índice é a 

sazonalidade do equador térmico, onde sua movimentação ao longo de sua região 

isotermal atinge, nos períodos mais secos e de forma menos intensa, a região de inserção 

do empreendimento. Desta forma, somada à baixa nebulosidade do período, têm-se nesta 

região um tempo médio de insolação considerável durante o período seco. 

 

 Balanço: Precipitação – Evaporação (Balanço Hídrico) 

Para efeito de planejamento das ações ambientais, principalmente em relação a medidas 

de revegetação e controle de geração de poeiras, é importante que se considere a relação 

entre precipitação e evaporação. 

Dantas et al. (2007) em estudo sobre a tendência de dados climáticos nos últimos 14 anos, 

na região de Lavras, MG, realizou o balanço hídrico para a região do município. O método 

utilizado foi o proposto por Thornthwaite & Mather (1955), para uma capacidade de 
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água disponível de 100 mm, com a evapotranspiração potencial sendo estimada pelo 

método de Thornthwaite (1948). Foram utilizados dados colhidos na estação 

meteorológica de Lavras, já anteriormente citada no presente estudo. 

O balanço hídrico climatológico realizado para a série histórica normal do período de 

1961-1990 apresentou evapotranspiração potencial (ETP) com 899 mm; 

evapotranspiração real (ETR) com 869 mm; deficiência hídrica (DEF) com 30 mm; 

excesso hídrico (EXC) com 661 mm; índice hídrico (Ih) igual a 73,5; índice de aridez (Ia) 

igual a 3,3; índice de umidade (Iu) igual a 71,5 e a relação evapotranspiração potencial 

de verão sobre a evapotranspiração potencial anual (ETPv/ETP) igual a 31%. 

Como resultado do balanço hídrico para a série observada, obteve-se a ETP com 956 mm; 

ETR com 873 mm; DEF com 83 mm; EXC com 587 mm; Ih igual a 61,4; Ia igual a 8,7; 

Iu igual a 56,2 e a relação ETPv /ETP igual a 31%. 

De acordo com a classificação climática proposta por Thornthwaite, para os dados da 

série normal (1961-1990), o clima de Lavras é B3 rB 3a, ou seja, clima úmido, com 

pequena deficiência de água, denominado mesotérmico, com uma ETP de 899 mm no 

ano, sendo que 31% desta ETP ocorre no verão. Para os dados observados no período de 

1991-2004, o clima de Lavras é B2rB 3a, ou seja, clima úmido, com pequena deficiência 

de água, também mesotérmico, e com uma ETP de 956 mm no ano, sendo que 31% desta 

ETP ocorre no verão. 

 

 Resumo dos Registros Meteorológicos 

No Quadro abaixo é apresentado o resumo dos principais registros meteorológicos 

relacionados às médias mensais de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, 

insolação, nebulosidade, pressão atmosférica, ventos, para os diferentes períodos de 

registros obtidos para a estação meteorológica. 
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Quadro 10.21 - Resumo dos Registros Meteorológicos. 
P

A
R

Â
M

E
T

R
O

 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

Precipitação 

Acumulada 

(mm) 

282 203 156 64 37 29 17 23 72 127 207 294 

303 189 162 54 44 18 11 12 51 102 191 269 

291 149 154 52,2 34,2 21,9 12,5 13,6 52,9 94,6 197 266 

Temp Mínima 

(ºC) 
18,5 18,4 18 16,5 13,5 12,1 11,5 12,5 14,5 16,7 17,5 18,4 

Temp Média 

(ºC) 
22,8 23,1 22,4 21,3 18,3 17,3 17,1 18,8 20,5 22 21,8 22,6 

Temp Máxima 

(ºC) 
29 29,7 28,8 28 25,3 24,7 24,8 26,9 28 29 28 28,7 

Umidade 

Relativa do Ar 

(%) 
74,9 72,5 75,4 72,5 73,4 72,4 67,2 59,6 60,6 64,6 73,8 75,3 

Insolação Total 

(horas) 
189 204,2 199 228 218 221 237 264 229 216 177 178 

Nebulosidade 

(décimos) 
7 6,2 6,2 4,8 4,5 4,1 3,7 3,1 4,4 5,8 7,1 7,3 

Pressão 
Atmosférica 

(hPa) 
911 911,6 912 913 913 916 917 916 913 912 911 910 

Direção do 

Vento (Pontos 

Cardeais e 
Colaterais) 

NE E NE E NE NE NE NE NE NE NE NE 

Intensidade do 

Vento (m/s) 
2,2 2,1 2 2,2 2 2 2,2 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3 

 

10.2. Meio Biótico 

Fitogeograficamente, a região da Mina Volta Grande situa-se no limite oeste da 

distribuição da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais, estando separada do domínio 

do Cerrado pelo maciço da cadeia do Espinhaço (Andrade Lima 1966; Fernandes & 

Bezerra 1990), conforme Figura a seguir.  
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Figura 10.44  – Mapa de Biomas (IBGE 2004) 

 

 

Ambos os ecossistemas são ricos em diversidade e endemismo de espécies vegetais e 

animais e, também, extremamente ameaçados, restando menos de 20% de suas áreas 

originais preservadas. Em virtude dessa riqueza biológica e níveis de ameaça, a Mata 

Atlântica e o Cerrado foram indicados entre os 34 hotspots mundiais (MITTERMEIER 

et. al. 2004), ou seja, uma das áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade em 

todo o mundo.  

A Mata Atlântica, em específico, é um dos biomas mais diversificados do planeta, com 

15.782 espécies de plantas registradas, o que corresponde a 5% da flora mundial 

(STEHMANN et al.2009). Em relação aos endemismos, o bioma também se destaca, com 

45% da flora restrita ao bioma (STEHMANN et al. 2009). 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

116 

No sentido amplo do termo, a Mata Atlântica engloba um diversificado mosaico de 

ecossistemas florestais com estruturas e composições florísticas bastante diferenciadas, 

acompanhando a diversidade dos solos, relevos e características climáticas da vasta região 

onde ocorre, tendo como elemento comum a exposição aos ventos úmidos que sopram do 

oceano.  

Na região da Mina Volta Grande, o domínio da Mata Atlântica é representado 

principalmente por fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais. As florestas 

tropicais brasileiras têm sido rapidamente convertidas para outros usos em taxas 

alarmantes, na maior parte dos casos, com danos ambientais irreversíveis e perda de uma 

diversidade biológica única. A dinâmica que leva à destruição da Mata Atlântica começa 

com a colonização do Brasil, e tem crescido drasticamente com a industrialização do 

sudeste do país.  

Hoje, restam menos de 7% da cobertura florestal original, na forma de um arquipélago de 

remanescentes florestais composto, na maioria das vezes, por fragmentos isolados. Além 

disso, seus domínios abrigam 70% da população humana brasileira e concentram as 

maiores cidades e os grandes pólos industriais do Brasil (MMA/SBF, 2002). 

O Cerrado apresenta-se sob diferentes formas: savana arborizada (cerrado) com uma 

estrutura rala de pequenas árvores e cobertura graminóide contínua; savana-parque 

(campo sujo) constituída por um estrato graminóide entremeado por pequenas árvores 

isoladas, e savana gramíneo-lenhosa com aspecto quase exclusivamente graminoso 

(IBGE, 1992). Não existe uma divisão exata entre estas formações vegetais, mas um 

gradiente no incremento da biomassa, iniciando com a presença exclusiva de gramíneas, 

aumentando aos poucos a densidade e o porte de indivíduos lenhosos (arbustos, arvoretas 

e árvores) até atingir uma estrutura florestal. Portanto, existem situações intermediárias 

que tanto podem ser definidas numa categoria como em outra, sendo bastante subjetivo o 

ponto de separação. O porte da cobertura vegetal aumenta em uma razão direta com a 

fertilidade e profundidade do solo, desde o campo limpo até o cerradão. 

As formações florestais no estado de Minas Gerais vêm sofrendo perturbações de forma 

mais evidente desde o ciclo da mineração no século XVII, no entanto, o quadro agravou-

se a partir da década de 40, com a adoção do corte raso de florestas nativas visando à 

produção do carvão vegetal para as usinas siderúrgicas instaladas junto às reservas de 

minério de ferro. Em um passado mais recente a supressão da cobertura florestal nativa 

teve como causa a abertura dos campos de pastagens para a pecuária extensiva, realizada 
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de observada na região de entorno da Mina Volta Grande. Devido a isso, atualmente as 

florestas remanescentes encontram-se fragmentadas, em diferentes estágios de 

regeneração e, em alguns casos, exploradas através da extração seletiva de madeira. 

A região apresenta-se com características antrópicas acentuadas, sendo observado na 

região um acelerado processo de erosão em diferentes pontos, incluindo a formação de 

enormes voçorocas. Esse processo de degradação se deu em função de anteriores usos e 

ocupações.  

Aliado a esses fatores é observada a área presença constante de gado bovino, que em 

função do pastoreio e principalmente do pisoteio contribuiu no decorrer dos últimos anos 

de forma negativa à tentativa do ambiente natural em se restabelecer e ou regenerar. 

Também são observados vestígios recentes de ocorrência de incêndios, que contribuem 

de forma extremamente negativa aos diferentes fatores bióticos e abióticos. 

O impacto causado pelo desmatamento da Mata Atlântica tem como consequências, além 

da disposição dos remanescentes florestais em fragmentos, a extinção de hábitats e 

espécies (Tilmanet al. 1994; Laurance&Bierregaard 1997). Desta forma, os fragmentos 

florestais remanescentes sofrem intensamente as consequências das perturbações 

antrópicas, do tamanho reduzido, do efeito de borda (forma), do isolamento e da 

vizinhança da área (Viana & Pinheiro 1998).  

Trocas na temperatura, umidade e disponibilidade de luz criam novos habitats que são 

ocupados por espécies que requerem diferentes recursos (Mesquita et al. 1999; Tabarelli 

et al. 1999). Estes impactos ocasionam trocas na composição de comunidades de plantas, 

que iniciam através da sucessão secundária (Hill &Curran 2003; Nunes et al. 2003). Neste 

caso, não somente a composição de espécies como também as comunidades de guildas e 

dinâmicas florestais são distintas daquelas das florestas primárias (Conditet al. 1995; 

Nascimento et al. 2005). Distúrbio e subsequente troca sucessional também afetam a 

riqueza e abundância de espécies (Harper et al. 2005) e modificam os padrões de 

biodiversidade local e regional (Liebsch et al. 2008). 

A “completa” restauração de muitas características originais de uma floresta madura é 

dependente de muitos fatores, particularmente, tempo de regeneração, distribuição e 

tamanho do fragmento florestal, histórico do distúrbio e uso da terra e existência de 

florestas maduras preservadas na paisagem (Whitmore 1990; Saldarriaga&Uhl 1991; 

Parthasarathy 1999). 
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Variações do ambiente tanto nas dimensões horizontal (particularmente propriedades 

químicas e texturais do solo e regime de águas subterrâneas) e vertical/temporal (distúrbio 

do ciclo de clareiras, estratificação do dossel e zonas de enraizamento) afetam a 

distribuição das espécies nas florestas com efeitos potenciais sobre o local ou diversidade 

α (e.g. Fowler 1988; Terborgh 1992; Clark et al. 1998; Pinto et al. 2006). Distúrbio, em 

particular, é uma força importante capaz de modelar comunidades de plantas uma vez que 

produz heterogeneidade espacial e temporal, portanto, determinando em grande medida 

a composição e diversidade da comunidade arbórea (Phillips &Gentry 1994; 

Whitmore&Burslem 1998). Heterogeneidade ambiental e regime de distúrbios não 

explicam, eles próprios, a elevada diversidade de espécies arbóreas nas florestas tropicais 

em comparação com aquelas extratropicais. Contudo, Pereira et al. (2006) relatam que 

não devem ser totalmente desconsiderados como fatores promotores das diversidades α e 

β. Além disto, há que se considerar a interação dos fatores e o papel de eventos 

estocásticos (Tilman 1999; Leightet al. 2004). 

 

10.2.1. Caracterização da Flora 

 

10.2.1.1. Caracterização Regional 

Na região da Mina Volta Grande, o domínio da Mata Atlântica é representado 

principalmente por fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais. As florestas 

tropicais brasileiras têm sido rapidamente convertidas para outros usos em taxas 

alarmantes, na maior parte dos casos, com danos ambientais irreversíveis e perda de uma 

diversidade biológica única. A dinâmica que leva à destruição da Mata Atlântica começa 

com a colonização do Brasil, e tem crescido drasticamente com a industrialização do 

sudeste do país.  

Segundo Veloso (1991) a Floresta Estacional Semidecidual é conceituada 

ecologicamente regida pela dupla estacionalidade climática, uma estação chuvosa seguida 

por veranicos e outra com período de seca associado a temperaturas de inverno. Na 

origem clássica, reveste altitudes entre 800 a 1.700 metros, sobre a extensa cadeia 

litorânea brasileira e regiões centrais da serra do mar e mantiqueira, englobando os 

estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fora isto, possui 

numerosas dependências sob a forma de capões (fragmentos) e galerias, resultando numa 
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diferença intrafisionômica, pela influência dos fatores climáticos (RIZZINI, 1979) e 

geomorfológicos (FERNANDES, 2006). 

Esta tipologia está condicionada pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com 

verões chuvosos ora com estiagens e outra subtropical com baixas temperaturas 

ocasionando “seca fisiológica”. Em áreas tropicais, são constituídas por micro e 

mesofanerófitos, com folhas adultas esclerofilas ou membranáceas deciduais. No 

conjunto florestal, a porcentagem de árvores caducifólias está entre 20 a 50 %. (VELOSO 

et al., 1990). Podem ocorrer fragmentos com solos saturados ou deficientes de água. 

Em virtude da riqueza biológica e níveis de ameaça, a Mata Atlântica e o Cerrado foram 

indicados entre os 34 hotspots mundiais (MITTERMEIER et. al. 2004), ou seja, uma das 

áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade em todo o mundo. 

Ambos os ecossistemas são ricos em diversidade e endemismo de espécies vegetais e 

animais e, também, extremamente ameaçados, restando menos de 20% de suas áreas 

originais preservadas.  

As formações florestais no estado de Minas Gerais vêm sofrendo perturbações de forma 

mais evidente desde o ciclo da mineração no século XVII, no entanto, o quadro agravou-

se a partir da década de 40, com a adoção do corte raso de florestas nativas visando à 

produção do carvão vegetal para as usinas siderúrgicas instaladas junto às reservas de 

minério de ferro. Em um passado mais recente a supressão da cobertura florestal nativa 

teve como causa a abertura depastagens para a pecuária extensiva, realidade observada 

na região da Mina Volta Grande. Devido a isso, atualmente as florestas remanescentes 

encontram-se fragmentadas, em diferentes estágios de regeneração e, em alguns casos, 

exploradas através da extração seletiva de madeira Figura a seguir. 
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Figura 10.45  –  Vista parcial da região de São Tiago e Nazareno, onde está 

inserida a Mina Volta Grande, onde se observa o atual uso e ocupação do solo. 

 
 

A Mina Volta Grande está instalada nos limites dos municípios de São Tiago e Nazareno, 

na região conhecida como Campo das Vertentes, Minas Gerais. A área apresenta-se com 

características antrópicas acentuadas, sendo observado no entorno um acelerado processo 

de erosão em diferentes pontos, incluindo a formação de enormes voçorocas. Esse 

processo de degradação se deu em função de anteriores usos e ocupações.  

Aliado a esses é observado na área presença constante de gado, que em função do 

pastoreio e principalmente do pisoteio contribuiu no decorrer dos últimos anos de forma 

negativa à tentativa do ambiente natural em se restabelecer e ou regenerar. Também são 

observados vestígios recentes de ocorrência de incêndios, que contribuem de forma 

extremamente negativa aos diferentes fatores bióticos e abióticos. 

O impacto causado pelo desmatamento da Mata Atlântica tem como consequências, além 

da disposição dos remanescentes florestais em fragmentos, a extinção de hábitats e 

espécies (Tilmanet al. 1994; Laurance&Bierregaard 1997). Desta forma, os fragmentos 

florestais remanescentes sofrem intensamente as consequências das perturbações 

antrópicas, do tamanho reduzido, do efeito de borda (forma), do isolamento e da 

vizinhança da área (Viana & Pinheiro 1998).  

Trocas na temperatura, umidade e disponibilidade de luz criam novos hábitats que são 

ocupados por espécies que requerem diferentes recursos (Mesquita et al. 1999; Tabarelli 

et al. 1999). Estes impactos ocasionam trocas na composição de comunidades de 
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plantas, que iniciam através da sucessão secundária (Hill &Curran 2003; Nunes et al. 

2003). Neste caso, não somente a composição de espécies como também as comunidades 

de guildas e dinâmicas florestais são distintas daquelas das florestas primárias (Conditet 

al. 1995; Nascimento et al. 2005). Distúrbio e subsequente troca sucessional também 

afetam a riqueza e abundância de espécies (Harper et al. 2005) e modificam os padrões 

de biodiversidade local e regional (Liebsch et al. 2008). 

A “completa” restauração de muitas características originais de uma floresta madura é 

dependente de muitos fatores, particularmente, tempo de regeneração, distribuição e 

tamanho do fragmento florestal, histórico do distúrbio e uso da terra e existência de 

florestas maduras preservadas na paisagem (Whitmore 1990; Saldarriaga&Uhl 1991; 

Parthasarathy 1999). 

Variações do ambiente tanto nas dimensões horizontal (particularmente propriedades 

químicas e texturais do solo e regime de águas subterrâneas) e vertical/temporal (distúrbio 

do ciclo de clareiras, estratificação do dossel e zonas de enraizamento) afetam a 

distribuição das espécies nas florestas com efeitos potenciais sobre o local ou diversidade 

α (e.g. Fowler 1988; Terborgh 1992; Clark et al. 1998; Pinto et al. 2006). Distúrbio, em 

particular, é uma força importante capaz de modelar comunidades de plantas uma vez que 

produz heterogeneidade espacial e temporal, portanto, determinando em grande medida 

a composição e diversidade da comunidade arbórea (Phillips &Gentry 1994; 

Whitmore&Burslem 1998). Heterogeneidade ambiental e regime de distúrbios não 

explicam eles próprios a elevada diversidade de espécies arbóreas nas florestas tropicais 

em comparação com aquelas extra-tropicais. 

 

10.1.1.1. Caracterização Local 

 

 Áreas de Intervenção e Obras Emergenciais 

Este capítulo trata da caracterização das áreas que sofrerão intervenção em virtude da 

ampliação da Pilha PDE 07, Barragem Volta Grande 03 e alteração Geométrica da Cava. 

Importante aqui informar também, que na área destinada a implantação da Pilha de Estéril 

já houve intervenção em 1,83 hectares de intervenção por força de algumas obras 

emergenciais. 

Tais obras foram executadas com vistas a corrigir e promover a contenção do 

deslizamento ocorrido na porção oeste da Mina Cava A, conforme figura a seguir 
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Figura 10.46  –  Bancada 915 “A”, na porção oeste da Mina Cava A 

  
 

Cabe salientar que os trabalhos de campo foram realizados em campanha realizada em 

outubro de 2017 antes do deslizamento do Corpo A ocorrer, sendo lançada parcelas 

amostrais na área. As amostragens realizadas na área serão utilizadas, por fazerem parte 

da ADA e com vistas a promover a regularização das obras emergenciais executadas e 

informadas à SUPRAM através dos Protocolos R0042505/2018 do dia 27/02/2018 na 

qual comunica a intervenção em caráter emergência e o R0097457/2018 do dia 

24/05/2018 que apresenta o relatório de regularização da intervenção emergencial. 

A Figura a seguir apresenta o local de intervenção das obras emergências o qual compõe 

a ADA de ampliação da PDE 07, objeto do presente processo de regularização ambiental. 
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Figura 10.47  –  Inserção da área objeto das obras emergenciais na ADA de 

ampliação da Mina Volta Grande 

 
 

 Caracterização Local da Flora 

Localmente segundo os perímetros definidos para a Área Diretamente Afetada (ADA), 

relacionados principalmente às áreas de ampliação da Mina Volta Grande – Pilha PDE 

07, Barragem 03 e alteração da geometria da Cava, a cobertura vegetal observada é 

representada por floresta estacional semidecidual; áreas de pasto  sujo e  vegetação 

associada a brejo. A caracterização contendo informações detalhadas das condições 

encontradas em campo são apresentadas nos itens que seguem: 
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Floresta Estacional Semidecidual (FESD) 

As FESD identificadas na região da Mina Volta Grande são classificadas em estágio 

inicial e médio de regeneração de acordo com a categorização proposta pela resolução 

CONAMAnº 392 de 25 de Junho de 2007. Ressalte-se que não foram identificados 

fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em estágios avançado de regeneração. 

A vegetação apresenta-se de forma bastante heterogênea considerando o porte da floresta 

bem como a características de qualidade ambiental dos fragmentos encontrados, fato 

atribuído a o elevado grau de influência antrópica de atividades pretéritas na região. Tais 

fragmentos encontram-se relativamente reduzidos e sob efeitos de bordadura, reduzindo 

também a qualidade ambiental dos mesmos. 

 

FESD em Estágio Inicial de Regeneração – FESD - I 

A FESD – I está representada por fragmentos florestais com ocorrência reduzida de 

indivíduos arbóreos de maior porte e mais antigos, entre uma maioria de indivíduos 

jovens. Devido a isso, o dossel das florestas apresenta-se descontínuo e com várias 

clareiras, o que aumenta ainda mais a heterogeneidade da vegetação bem como os efeitos 

de borda, já significativos devido a pressões antrópicas pretéritas e em áreas adjacentes. 

O dossel apresenta altura média é de aproximadamente 6,5 metros, com algumas poucas 

árvores emergentes atingindo altura entre 10 e 14 metros e a média de 31 cm de CAP 

(circunferência a altura do peito) ou seja, menor que 10 cm de DAP (diâmetro a altura do 

peito. Outro fator importante é a presença de indivíduos arbóreos mortos em pé ou com a 

copa quebrada, indicando baixo estado de conservação. 
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Figura 10.48  –  Vista Parcial dos fragmentos de FESD – I registradas na área de 

Ampliação da Mina Volta Grande 

  

  

  
 

 

A formação de clareiras no interior da floresta é bastante frequente o que facilita a 

intensidade do processo de invasão e colonização por espécies ruderais e exóticas, além 

de acelerar o processo de fragmentação.  

Alguns indivíduos emergentes de maior porte, podem ser encontrados em meio à floresta, 

entre eles: Annona dolabripetala (araticum da mata), Copaifera langsdorffii (pau de 
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óleo), Piptadenia gonoacantha (pau jacaré), Lithraea molleoides(aroeira-brava), Tapirira 

guianensis(fruto de pombo), Cordia trihotoma (louro pardo), Maclura tinctoria 

(Moreira), Croton urucurana (sangra d`água) e Luehea grandiflora (açoita cavalo). Nas 

áreas de bordas dos fragmentos algumas espécies pioneiras são especialmente 

frequentesdominando o ambiente, mas não formam sub-bosque contínuo. Já no estrato 

herbáceo, destacam-se as famílias Asteraceae, Verbenaceae, Malvaceae, Cyperaceae, 

Piperaceae e Poaceae. A serrapilheira se faz presente em algumas áreas, como uma 

camada fina e descontínua, com domínio de gramíneas em alguns pontos. As Figuras a 

seguir retratam as condições gerais dos fragmentos. 

 

Figura 10.49  –  Vista do interior do fragmento de FESD - I. Detalhe da ocorrência 

de indivíduos jovens, baixa densidade de indivíduos no sub-bosque, serrapilheira 

formando uma delgada camada descontínua. 
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FESD em Estágio Médio de Regeneração- FESD - M 

A FESD – M é a fitofisionomia florestal mais expressiva encontrada na ADA do Projeto, 

porem se encontram cercados por matrizes de FESD em estágio inicial (borda) ou áreas 

de pastagens. Em termos estruturais, pode-se considerar que as florestas da área do 

Projeto sofreram com a ação antrópica, a composição florística dos fragmentos florestais 

variam de um sítio para  outros, assim como a sua estruturas, ora se apresentando mais 
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densa outra ora se apresentando mais aberta. Isso se dá de acordo com o grau de 

interferência histórica de utilização da floresta.  

 

Figura 10.50  –  Vista parcial da FESD – M presente na área do Projeto. 
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Neste estágio de regeneração, é possível notar a formação de dois estratos mais bem 

definidos, dossel e sub-bosque. A distribuição diamétrica média encontrada é de 

aproximadamente 37,5 cm de CAP (circunferência a altura do peito), ou seja 12 cm de 

DAP (diâmetro a altura do peito). O dossel apresenta altura média de aproximadamente 

10 metros, com alguns indivíduos que se sobressaem mais, com altura de 15 a 20 metros 

eemergentes com altura superior a 30 metros de altura.  

A comunidade arbórea apresenta uma estratificação peculiar, com umgrande número de 

indivíduos de grande porte e também de pequeno porte, e menos indivíduos nas classes 

intermediárias. Este padrão de distribuição das classes diamétricas da comunidade 

arbórea é bastante comum em fragmentos florestais em que há perturbações por ações 

antrópicas como o corte seletivo de madeira, queimadas e pisoteio do estrato herbáceo e 

regenerativo por gado. 

 

Figura 10.51  –  Vista parcial do interior de fragmentos de FESD – M presente na 

área de ampliação da Mina Volta Grande. 

  



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

130 
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Diversas lianas (cipós) herbáceas e lenhosas são encontradas nos fragmentos florestais 

levantados, conforme Figura a seguir. A freqüência desta categoria de planta varia 

bastante, havendo locais de grande concentração e outros onde praticamente estão 

ausentes. Predominam as espécies das famílias Fabaceae, Bignoniaceae, Convolvulaceae, 

Dilleniaceae, Asteraceae, Sapindaceae, Apocynaceae e Smilacaceae. A presença dos 

aglomerados de lianas formam locais propícios ao abrigo e a locomoção de diversos 

animais, principalmente pequenos mamíferos. 

 

Figura 10.52  –  Vista parcial do interior de FESD – M presente na área de 

ampliação da Mina Volta Granded onde se observa a ocupação de lianas lenhosas. 
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A serrapilheira se apresenta de forma descontínua, com fragmentos apresentando uma 

camada espessa à delgada que supre a função de aporte de nutrientes para a vegetação, e 

fragmentos que não apresentam nenhum material depositado, apresentando o solo 

exposto, conforme Figura a seguir. 

 

Figura 10.53  –  Vista parcial do interior da FESD – M presente na área de 

ampliação da Mina Volta Grande onde se observa a serrapilheira característica do 

estágio médio de regeneração. 
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As epífitas e hemiepífitas apresentam diversidade e densidade considerada, apresentando- 

se bem distribuídas em todos os fragmentos, são espécies  representantes principalmente 

pelas famílias: Bromeliaceae, Orchydaceae,  Cactaceae  e Pteridophytas. 

 

Figura 10.54  –  Espécies de epífitas levantadas nas área de FESD –M presentes na 

ADA. 
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O sub-bosque dos fragmentos de FESD – M  presente na área do Projeto, de forma geral, 

se apresentam de forma densa e diversa, sendo formados principalmente por  espécies de 

herbáceas, arbustos e ervas adaptadas a ambientes sombreados em meios à indivíduos de 

regeneração de espécies arbóreas (mudas). 

 

Figura 10.55  –  Vista parcial do interior da FESD – M presente na área do 

Projeto, destaque para o sub-bosque característico dos fragmentos levantados. 

  

  

 

Áreas de Pastagem - Pasto limpo e Pasto sujo 

As classes de uso de solo representadas por áreas de pastagens cultivadas são uma das 

classes de cobertura de terras mais representativas na região. Caracterizadas por áreas 

onde se praticam a bovinocultura ou áreas onde a atividade já foi predominante e 

encontram-se abandonadas ou sem manejo adequado de pastagens. 

Na área do empreendimento, áreas de pasto sujo podem ser verificadas no perímetro 

relacionado principalmente à implantação da barragem de rejeitos. Nesta mesma área 

existem blocos com presença de pasto limpo, sem presença significativa de indivíduos de 
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porte herbáceo. Já na área destinada à pilha de rejeitos, existe presença de áreas de pasto 

limpo, além de áreas de campo em regeneração natural. 

Estas áreas se caracterizam principalmente pelo alto grau de influência antrópica e 

presença dominante de espécies exóticas e ruderais. A planta de uso e ocupação do solo 

apresenta de forma objetiva a localização de tais áreas segundo classificação de uso de 

solo elaborada. 

 

Figura 10.56  –  Vista parcial da área de pasto presente na área de Ampliação da 

Mina Volta Grande 
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Áreas brejosas 

Tipo especial de ecossistema de águas rasas e semi-paradas coberto com ervas de diversos 

tipos e tamanhos. O nome oficial adotado pelo IBGE para este ecossistema é 

“comunidades aluviais”. 

As comunidades aluviais podem ser encontradas nas planícies adjacentes aos rios, em 

depressões ou em braços abandonados. Podendo ser permanentes, temporário ou ter um 

núcleo permanente com uma zona no entorno onde o brejo se expande e se retrai de acordo 

com a época do ano. A vegetação é formada predominantemente por uma variedade de 

macrófitas no fundo, flutuantes livres ou flutuantes presas ao fundo. 

 

10.1.1.2. Estágios de Regeneração Natural 

Com base nos resultados do inventário e nos parâmetros definidos pela Resolução 

CONAMA Nº 392 de 25 de junho de 2007, o fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual registrada na ADA de Ampliação da Mina Volta Grande encontram-se em 

estágio inicial e médio de regeneração natural, conforme apresentado no Desenho 

Desenho EIA PE 05 – Uso do Solo e Cobertura Vegetal. 

 

10.1.1.3. Espécies de Interesse Conservacionistas com Ocorrência na 

Área 

Das espécies amostradas o Ipê Amarelo (Handroanthus ochraceus e H.serratifolius e H. 

chrysotricha ) são espécies da flora protegida por legislação específica, segundo a Lei nº 

9.743, de 15 de dezembro de 1988, alterado pelo Art.3º Lei 20.308/27/07/2012 que o 

declara como de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte. 

 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

 

 

137 

Art. 3º Os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Fica declarado de preservação permanente, de interesse comum e imune 

de corte no Estado o ipê-amarelo. 

Parágrafo único. As espécies protegidas nos termos deste artigo são as 

essências nativas popularmente conhecidas como ipê-amarelo e pau-d'arco-

amarelo, pertencentes aos gêneros Tabebuia e Tecoma. 

     Art. 2º A supressão do ipê-amarelo só será admitida nos seguintes casos: 

 I - quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de 

utilidade pública ou de interesse social, mediante autorização do órgão 

ambiental estadual competente; 

II - em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante 

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou, na ausência deste, do 

órgão ambiental estadual competente; 

III - em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a 

manutenção de espécime no local dificultar a implantação de projeto 

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual 

competente. 

§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-

amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste 

artigo exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas 

catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com 

base em parecer técnico fundamentado, consideradas as características de 

clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, 

na área a ser ocupada pelo empreendimento. 

§ 2º O empreendedor responsável pela supressão do ipê-amarelo nos termos do 

inciso I do caput deste artigo poderá optar, alternativamente à exigência 

prevista no § 1º, pelo recolhimento de 100 UFEMGS (cem Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos 

Especiais a Aplicar de que trata o art. 50 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 

2002. 

§ 3º Caberá ao responsável pela supressão do ipê-amarelo, com o 

acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a 
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que se refere o § 1º e, pelo prazo mínimo de cinco anos, o monitoramento do seu 

desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se 

desenvolverem. 

§ 4º O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma sub-bacia 

hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de 

enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo 

áreas de reserva legal e preservação permanente, ou como recuperação de 

áreas no interior de unidades de conservação de domínio público, conforme 

critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente. 

 

O ipê-amarelo são espécies arbóreas comum à fitofisionomia do Cerrado, Floresta 

Semidecidual, e ambientes antropizados como pastagens. Na ADA de Ampliação da 

Mina Volta Grande foram registrados o total de 30 indivíduos de ipê amarelo. 

Em relação às espécies ameaçadas, das espécies registradas Cedrela fissilis (Cedro) é 

classifica como ameaçada, constando na categoria Vulnerável e Ocotea odorifera 

(Canela sassafras) que consta com Em Perigo de acordo com a Portaria do MMA nº 443 

de dezembro de 2014. O. odorífera também é classificada como Vulnerável segundo a 

Lista Revisada das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais 

(IUCN 2007). 

Foram registrados 8 indivíduos de C. fissilis e 7 indivíduos de O. odorífera. Está prevista 

a compensação dos mesmos conforme orientações contidas na Deliberação Normativa 

114/2008. 

 

10.1.1.4. Uso do Solo e Cobertura Vegetal da Área de Intervenção 

Assim como o padrão de ocupação da Mina Volta Grande a ADA da ampliação é 

constituída por formas alteradas e moldadas por pressões antrópicas e reduzidos 

fragmentos florestais presentes nas porções mais baixas. 

Na área de intervenção da Pilha, Barragens e alteração da gemoetria da Cava, foram 

registradas 4 diferentes fisionomias, entre formações florestais e áreas antropizadas. Tais 

fisionomias podem ser visualizadas no Desenho EIA AMVG 05 – Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal e foram quantificadas no Quadro a seguir. 
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Quadro 10.22 – Áreas de Intervenção e Suas Características de Cobertura Vegetal e Uso 

do Solo 

Estrutura 
Área 

Hidromórfica 

Área 

Antropizada 
Pastagem FESD I FESD M TOTAL 

 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

F
o

ra
 d

e 

A
P

P
 

E
m

 A
P

P
 

Ampliação 

Barragem 
0 0,0352 0,5777 0,6394 26,131 2,0092 3,8806 0,9707 2,2546 2,2663 32,8439 5,9208 

Ampliação 

Pilha 
0 0   0 13,2268 0,3817 0,6565 1,002 6,807 1,2528 20,6903 2,6365 

Alteração  

Geometria 

Cava 

0 0 3,8781 0 10,6409 0 0,7224 0 2,5226 0 17,764 0 

TOTAL 0 0,0352 4,456 0,6394 49,9993 2,3909 5,2597 1,9727 11,5846 3,5191 71,2994 8,5573 

 

A fisionomia de maior ocorrência na área de ampliação da Mina Volta Grande são as 

áreas de pastagens 66,0% do total da intervenção enquanto a intervenção em vegetação 

nativa representa aproximadamente 28,0%, conforme Figura a seguir. 

 

Figura 10.57 – Percentual de intervenção no Uso do Solo – Ampliação da Mina 

Volta Grande 

 

 

Importante ressaltar ainda, que a Ampliação da Mina Volta Grande, prevê intervenção 

em Área de Preservação Permanente – APP em 8,5573 hectares.  
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10.1.2. Caracterização da Fauna 

10.1.2.1. Contextualização 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde 

que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do 

desenvolvimento sustentável. (FARIAS, 2002).  

O Estado de Minas Gerais detém, há vários anos, a liderança na produção mineral do País 

caracterizando-se tanto pela diversificação das substâncias produzidas, como pelos 

métodos de produção empregados, desde o garimpo aos mais sofisticados métodos de 

lavra e beneficiamento, que induzem a formação de pequenas, médias e grandes empresas 

de mineração (CEDAPEM, 1998). De acordo com levantamento apresentado pelo DNPM 

(2007), Minas Gerais é o estado brasileiro com maior número de minas, 79, apresentando 

mais que o dobro das minas presentes no segundo estado, São Paulo, que possui 31 

(MINÉRIO & MINERALES, 2007). 

A dimensão dos impactos da mineração sobre a biota ainda não foram elucidados, sendo 

a intensa redução e ou fragmentação das áreas naturais a principal causa das alterações 

nas comunidades e populações animais locais e regionais. Segundo Donatelli (2004) a 

fragmentação de habitats afeta negativamente a sobrevivência das populações e a 

diversidade biológica, sendo essa uma das primeiras considerações para se iniciar 

estratégias conservacionistas.  

A vida de um complexo mineiro passa por diversas fases, podendo gerar alterações 

ambientais de intensidade e magnitude variáveis, em função do tipo de jazimento, porte 

e escala de produção do empreendimento, metodologia de lavra empregada e localização 

da jazida, os quais, aliados a outros fatores, resultam em alteração da paisagem, erosão, 

assoreamento, emissões aéreas, alterações físico-químicas dos recursos hídricos, 

alteração do lençol freático, impactos sobre a fauna, flora e impactos sobre áreas 

protegidas, no entanto, como o presente empreendimento trata-se somente da ampliação 

de uma mina existente há 70 anos, pressupõe-se que tais impactos tenham pequena 

significância.  

Em paralelo com a riqueza mineral existente no estado, Minas Gerais é um dos estados 

de maior diversidade biológica no Brasil, uma vez que abriga uma rica fauna e flora 

distribuídas em três Biomas: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Com o avanço da 
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economia e necessidade de produtos para as indústrias de base, o Estado vem sofrendo 

uma alta e contínua pressão antrópica, principalmente para a exploração de matéria prima, 

o que torna mais urgente iniciativas voltadas para o estudo da conservação e uso 

sustentável de seus recurso naturais (BIODIVERSITAS, 2005). 

Dessa forma, conhecendo-se a representatividade da exploração mineral e sua 

importância para a economia do Estado, junto à rica biodiversidade de Minas Gerais, faz-

se necessário que se estude os impactos na fauna decorrentes das atividades antrópicas, 

como a mineração, realizando-se projetos de inventário da fauna dessas áreas. 

O levantamento da fauna terrestre foi realizado na área de influência do Projeto 

Espodumênio de acordo com a pré seleção estabelecida dos universos amostrais, os quais 

foram selecionados habitats favoráveis ao desenvolvimento e ocupação da fauna terrestre. 

Foram considerados também a classificação das áreas pela Fundação Biodiversitas 

publicadas no Atlas da Biodiversidade. 

O Atlas da Biodiversidade de Minas Gerais (Biodiversitas, 2005), já na sua segunda 

edição, constitui um instrumento básico no planejamento e formulação de políticas 

públicas, tendo sido regulamentado através da Deliberação Normativa COPAM nº 55, de 

13 de junho de 2002 que estabelece normas, diretrizes e critérios para nortear a 

conservação da Biodiversidade de Minas Gerais. Conforme a DN COPAM nº 55/2002, o 

Atlas deverá nortear: as ações compensatórias de licenciamento ambiental, a definição e 

validação de qualquer nova Unidade de Conservação pelo Estado, bem como subsidiar 

os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Com base neste documento foi elaborado o mapa síntese das áreas prioritárias 

contemplando 112 áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade no estado 

de Minas Gerais. Tais áreas foram definidas pela sobreposição e análise dos mapas 

gerados pelos grupos temáticos, a saber: Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios, Peixes, 

Invertebrados, Flora, Fatores Abióticos, Unidades de Conservação e Componentes 

Socioeconômicos. 

Considerando o Mapa Síntese da Biodiversitas a Mina Volta Grande, insere-se na 

Microrregião do Rio das Mortes e Capivari (área número 98), e se configura como alta 

importância biológica para a conservação da biodiversidade, conforme pode ser 

visualizado na Figura 10.58. Essa área foi incluída nas áreas prioritárias para conservação 

no estado de Minas Gerais devido à presença do Jaú (Zungaro jahu), uma espécies de 

peixe da ordem siluriforme, típico de piracema ameaçado de extinção. As maiores 
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pressões antrópicas citadas para a área são a construção de barragens, a agropecuária e a 

expansão urbana. É recomendado para uma melhoria ambiental da região a manutenção 

de trechos lóticos e a recuperação da qualidade da água e das matas ciliares. 

(BIODIVERSITAS, 2007). 

Figura 10.58 – Áreas Prioritárias Para a Conservação da Biodiversidade de Minas 

Gerais - Região de interesse - UPGRH GD02 

 
Fonte: Biodiversitas 2007 

 

Considerando que o mapa síntese das áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade em Minas Gerais é o produto analisado em conjunto das áreas prioritárias 

temáticas, é importante destacar especificamente as áreas prioritárias temáticas 

separadamente, em relação à fauna, a fim de observar a inserção ou não do 

empreendimento no contexto das áreas relevantes para conservação.  
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10.1.2.2. Objetivos 

O objetivo do levantamento da fauna nas áreas de influência da Mina Volta Grande é a 

tomada de dados primários que subsidiem informações para a preservação e conservação 

das espécies registradas, além de avaliar os possíveis impactos do empreendimento sobre 

a fauna de vertebrados da região. Os objetivos específicos são: 

 Realizar levantamento de dados de forma a gerar avaliação quali-quantitativas da 

fauna, por meio de amostragens sistemáticas e padronizadas que geram dados sobre a 

composição e diversidade (riqueza e abundância) das espécies em diferentes 

sazonalidades, graus de impacto; 

 Identificar possíveis espécies indicadoras de qualidade ambiental, assim como as 

ameaçadas, endêmicas, de importância médica, interesse econômico, predadores de topo 

de cadeia alimentar e espécies cinegéticas e sua variação temporal e de habitat; 

 Caracterizar as comunidades quanto à variação dos índices de riqueza, abundância e 

densidade, diversidade e similaridade; 

 Descrever de forma sucinta os principais ambientes amostrados quanto à 

fitofisionomia estrutura dos habitat e espécies ocorrentes; 

 Avaliar os impactos decorrentes da atividade sobre os grupos faunísticos estudados. 

 

10.1.2.3. Aspectos Metodológicos 

O presente documento constitui o relatório final referente ao levantamento da fauna de 

vertebrados terrestres representada pela Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna da área de 

influência da ampliação da Mina Volta Grande, localizada no município de 

Nazareno/MG.  

Para a amostragem dos vertebrados terrestres (herpetofauna, avifauna e mastofauna), o 

presente relatório apresenta os resultados, quali-qualitativos obtidos durante quatro 

campanhas de campo, realizadas entre os dias 15 e 18 de setembro de 2016, 6 a 9 de 

fevereiro de 2017, 03 a 06 de julho de 2017, e 22 a 25 de janeiro de 2018.  

Já para a ictiofauna, esse relatório apresenta os resultados referentes a três campanhas de 

campo, realizadas entre os dias 13 e 16 de março de 2017, 10 a 13 de julho de 2017 e 23 

a 26 de fevereiro de 2018. 

Para todos os grupos, a caracterização inclui a indicação das espécies raras, endêmicas e 

ameaçadas de extinção em âmbito nacional (MMA, 2014), estadual (COPAM, 2010) e 
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global (IUCN, 2014). A caracterização da fauna incluirá ainda a apresentação de 

bioindicadores, espécies de valor econômico e de interesse alimentício, medicinal e 

científico. Para a Avifauna, serão indicadas as espécies migradoras, de acordo com 

literatura especializada. 

 

10.1.2.4. Seleção das Estações de Amostragem 

Com o intuito de conhecer o componente biótico da região foram amostrados diversos 

pontos em diferentes estágios de antropização. As áreas de amostragem foram 

selecionadas de acordo com os seguintes critérios: Áreas que concorrem para a maior 

probabilidade de ocorrência de indivíduos especialistas de diversos grupos, como áreas 

florestadas, presença de corpos d’água, diversidade de fitofisionomias, diferenças 

altitudinais; e áreas que concorrem para a diminuição da diversidade e uniformidade de 

composição da fauna, como, áreas que sofrem com algum tipo de pressão antrópica. Além 

destes critérios, foi considerado o Layout do empreendimento, de maneira a dispor as 

estações de amostragem nos locais que poderão sofrer os maiores impactos no caso da 

implantação do empreendimento. Abaixo segue imagem e algumas fotos da área de 

estudo, onde pode-se notar a realidade citada acima. 

 

Figura 10.59 – Tipo de vegetação presente na 

área de expansão da mina 

 
 

 

Figura 10.60 - ADA 

 
 

 

10.1.2.5. Análise de Dados 

Diversidade 

A estimativa de riqueza das espécies foi realizada com a obtenção dos dados primários 

obtidos em campo. A determinação da riqueza de espécies pode ser dividida em quatro 
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categorias distintas: número de espécies observadas, curva de extrapolação de espécies-

área, integração da distribuição espécie-área e estimativas não paramétricas (PALMER, 

1990). Cada metodologia determina resultados adequados em situações distintas. Assim, 

a definição de riqueza seguiu Townsend e colaboradores (2006), sendo a riqueza 

considerada como o número de espécies em determinada comunidade. Esse parâmetro é 

amplamente utilizado como medida de biodiversidade (GASTON, 1996), apesar de que 

seja dos fatores para determiná-la. Os índices de diversidade são utilizados para combinar 

a riqueza com a uniformidade ou equidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies 

(TOWNSEND et al., 2006), ou seja, baseia-se na abundância proporcional das espécies. 

O índice de diversidade mais utilizado em estudos ecológicos é o Índice de Shannon, 

descrito detalhadamente por Pielou (1977) e Magurran (2004), estando representado pela 

equação: 

 

H’ = - Σ [(ni / N).ln (ni / N)], sendo: 

 

ni = número de espécimes da espécie i contido nas amostragens de um dado local; 

N = número total de espécimes capturados nas amostragens de um dado local; 

ln = logaritmo natural. 

  Índice de Margalef (1951): tem como objetivo estimar a diversidade de uma 

comunidade com base na distribuição numérica dos indivíduos das diferentes espécies 

em função do número total de indivíduos existentes na amostra analisada. Este índice é 

dado pela fórmula abaixo: 

, onde: 

 

S = número de espécies levantadas;  

N= número de indivíduos total. 

 

 Índice de Diversidade de Simpson: apresenta uma vantagem em relação ao Índice de 

Margalef, pois não somente considera o número de espécies (S) e o total de números de 

indivíduos (N), mas também a proporção do total de ocorrência de cada espécie. A 

dominância de Simpson é estimada através da seguinte equação: 
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, onde: 

Ni = número de indivíduos de cada espécies; 

N = número de indivíduos total. 

 

Similaridade 

O coeficiente de semelhança biogeográfica (DUELLMAN, 1990) foi calculado para 

verificar a similaridade de espécies entre as Estações de Amostragem, segundo a fórmula: 

 

CSB = 2C/(N1 + N2), onde: 

 

C = número de espécies comuns entre as estações comparadas; 

N1 e N2 = número de espécies presentes em cada uma das estações comparadas. 

 

Este coeficiente varia de 0 (sem similaridade) a 1 (similaridade total). Com base na 

metodologia de Valentin (1995) serão construídas matrizes de similaridade a partir de 

valores desses índices para os pontos amostrados quantitativamente e qualitativamente. 

Estas serão, então, utilizadas em análise de agrupamentos para a confecção de 

dendrogramas, empregando-se como método de ligação a associação média não 

balanceada. 

 

Equitabilidade 

Para a determinação da equitabilidade entre as diferentes amostras, foi utilizado o Índice 

de Pielou (J’). Esta fórmula, derivada do Índice de Diversidade de Shannon, e permite 

representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes 

(PIELOU, 1966). Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 

(uniformidade máxima). O índice é calculado através da fórmula: 

 

E = H’/Hmax, onde: 

 

H’ = índice de diversidade de Shannon; 

Hmax = ln(S); 

S = riqueza encontrada na amostra. 
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Curva de Rarefação de Espécies 

A suficiência das amostragens foi avaliada por meio da curva de rarefação de espécies, 

elaborada com os dados obtidos nas áreas de levantamento de dados. A curva de rarefação 

combina os dados de abundância ou de presença/ausência das espécies para uma 

representação gráfica comparativa à riqueza esperada para determinada área. A 

representação dessa análise, é capaz de evidenciar, após o levantamento de dados, se são 

necessárias mais investigações. Será confeccionada uma curva com os resultados globais 

das investigações. Caso os resultados apontem áreas com esforço insuficiente, novas 

atividades complementares podem ser planejadas.  

 

Curva de Acumulação de Espécies 

A estimativa da riqueza calculada para a área e a respectiva curva de acumulação de 

espécies foram obtidas pelo método Jackknife l (SMITH & BELLE, 1984; KREBS, 1999) 

com auxílio dos softwares Excel e EstimateS. Os cálculos foram realizados com base em 

50 randomizações (runs), considerando uma amostra como o esforço amostral aplicado 

para o levantamento das espécies. O esforço amostral utilizado para cada grupo é 

especificado em cada subitem. Todas as análises estatísticas foram realizadas no 

programa Past 1.18 (HAMMER & HARPER, 2004) e EstimateS (COWELL, 2005). 

Análises estatísticas exclusivas são citadas na metodologia de cada grupo faunístico. 

 

10.1.2.6. Caracterização da Herpetofauna 

O conhecimento sobre a composição dos grupos de vertebrados de uma área é fator de 

importância primordial em projetos para a sua conservação. Assim, a identificação das 

espécies de anfíbios e répteis e o estudo de suas particularidades ecológicas revelam-se 

decisivos para o sucesso das ações que buscam conservar a biodiversidade (HEYER et 

al., 1994). 

O estado de Minas Gerais é um dos que apresenta maior diversidade herpetofaunística no 

Brasil, com 208 espécies de anfíbios e 196 de répteis (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 

2005). A representatividade do estado no âmbito da herpetofauna nacional é demonstrada 

pelo percentual de espécies de cada grupo em relação ao total de espécies de anfíbios e 
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répteis do país: segundo SBH (2016) e BÉRNILS (2016) atualmente são descritos 1080 

anfíbios (dos quais aproximadamente 20% ocorrem em Minas Gerais) e 773 répteis (dos 

quais aproximadamente 25% ocorrem no estado) conhecidos para o Brasil. Uma das 

razões para esta elevada riqueza é a ocorrência de três grandes biomas no estado 

(Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica) e de relevo altamente acidentado, caracterizado pela 

presença de complexos montanhosos que determinam divisores de águas de algumas das 

principais bacias hidrográficas, como as do rio São Francisco, do rio Doce e do rio 

Jequitinhonha. Sabe-se ainda que eventos de especiação da Herpetofauna são geralmente 

associados ao isolamento propiciado pela formação de cadeias montanhosas, sendo 

conhecidos vários endemismos para a Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço 

(NASCIMENTO et al., 2005; CRUZ & FEIO, 2007). 

Um enorme conjunto de dados relativos à riqueza, densidade e composição das 

comunidades de anfíbios e répteis pode ser reunido por meio de pesquisas rápidas com 

levantamentos bibliográficos e inventários em campo (HEYER et al., 1994). Estes 

grupos, principalmente os anfíbios, são bastante conspícuos, o que viabiliza os estudos 

ecológicos e os levantamentos de biodiversidade. Além disso, os inventários 

herpetológicos oferecem uma visão macro da distribuição de um grande número de 

espécies, o que aperfeiçoa os esforços para a compreensão dos padrões de distribuição 

das espécies em função de diferentes variáveis ambientais (SILVANO & PIMENTA, 

2003). 

Pelo fato de serem abundantes e funcionalmente importantes em muitos habitats terrestres 

e aquáticos em regiões tropicais, subtropicais e temperadas, eles são componentes 

significantes da biota da Terra. Várias espécies possuem ampla distribuição e 

potencialmente podem servir como espécies-chave para avaliar longas mudanças 

geográficas ou globais no ambiente. Outras espécies são especialistas de habitat ou têm 

distribuição restrita, e podem acusar uma perturbação local (HEYER et al., 1994). 

Anfíbios vêm sendo foco de crescente interesse e preocupação em razão da detecção de 

inúmeros eventos de declínios populacionais em várias partes do mundo (BEEBEE, 1996; 

YOUNG et al., 2004), tendo como causas fatores como alterações climáticas, 

contaminação por poluentes, destruição / alteração de ambientes naturais, doenças, entre 

outros, havendo ainda muitos casos cujas causas permanecem desconhecidas (COLLINS, 

2003). Anfíbios são especialmente suscetíveis a alterações ambientais e devem, portanto, 

receber atenção especial em iniciativas de conservação. Sua pele permeável é muito 
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vulnerável a poluentes químicos e à radiação, e seu complexo ciclo de vida os expõe a 

distúrbios tanto no meio aquático (fase larval) quanto no meio terrestre (fase adulta) na 

maioria das espécies (BEEBEE, 1996).  

Répteis, por outro lado, apresentam o corpo protegido por uma pele mais resistente e 

espessa, coberta por escamas e placas ósseas, o que os torna menos suscetíveis à 

desidratação e à contaminação por produtos químicos (ZUG et al., 2001). No entanto, 

declínios de populações de répteis já foram registrados (WEBB et al., 2002, WILSON E 

MCCRANIE, 2004), e acredita-se que estejam relacionados principalmente à degradação 

ambiental (ZUG et al., 2001). 

É possível observar maior concentração de estudos sobre a herpetofauna de Minas Gerais 

na região da Serra do Espinhaço e na Zona da Mata (FEIO et al., 1998; NASCIMENTO 

et al., 2005; BERTOLUCI et al., 2007; SÃO PEDRO & PIRES, 2009). Isso se deve, em 

parte, à atuação de grupos de pesquisa localizados em Belo Horizonte, na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, e em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. 

No entanto, é importante enfatizar a participação de pesquisadores de diversas instituições 

de Minas e de outros estados na caracterização do grupo em Minas Gerais. Outras regiões 

que merecem destaque pelo volume de dados reunidos sobre o tema são o Triângulo 

Mineiro (GIARETTA et al., 2007; GIARETTA et al., 2008) e os vales dos rios 

Jequitinhonha e Mucuri (FEIO & CARAMASCHI, 2002). As regiões norte e sul, além 

da porção oeste que exclui o Triângulo, ainda carecem de inventários de anfíbios e répteis. 

 

Metodologia 

Pontos de Amostragem 

Foram amostrados 14 pontos distribuídos nas áreas de influência do empreendimento. O 

Quadro abaixo apresenta a localização dos pontos, as estações amostrais, a caracterização 

fitofisionômica, coordenada geográfica e metodologia utilizada. As figuras em sequência 

apresentam o desenho amostral e alguns pontos selecionados para a amostragem. 

 

Quadro 10.23 - Pontos de amostragem da herpetofauna. Fonte: Dados da pesquisa. 

Ponto E.A Caracterização Coordenadas Método 

HE1 EE 
Riacho permanente que forma açude em área 

antropizada 
541309 7668130 TCS 

HE2 EE 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

preservada 
542260 7669154 TCS 
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Ponto E.A Caracterização Coordenadas Método 

HE3 EC 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

antropizada 
543053 7671687 TCS 

HE4 EE Nascente em área em regeneração 543434 7669948 BA 

HE5 EE Região brejosa em área antropizada 543106 7669730 BA 

HE6 EE 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

antropizada 
544059 7669381 TCS 

HE7 EC Açude em área antropizada 545864 7667515 BA 

HE8 EC 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

preservada 
538975 7665589 TCS 

HE9 EC 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

preservada 
540777 7667074 TCS 

HE10 EC Açude em área antropizada 540388 7667098 BA 

HE11 EC Açude em área antropizada 541080 7665831 BA 

HE12 EE 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

antropizada 
541554 7667329 TCS 

HE13 EE 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

preservada 
542871 7667146 TCS 

HE14 EC 
Riacho permanente com vegetação ciliar 

antropizada 
543988 7665766 TCS 

Legenda: E.A. = Estação de Amostragem; EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; TCS = 

Transecto; BA = Busca Ativa. 
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Figura 10.61 - Desenho amostral da Herpetofauna 

 

 

Figura 10.62 - Ponto HE3 
Figura 10.63 - Ponto HE6 
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Figura 10.64 - Ponto HE9 

 

Figura 10.65 - Ponto HE12 
 

 

 

Coleta de dados 

Os resultados apresentados são referentes a quatro campanhas de amostragens da 

herpetofauna. As amostragens foram conduzidas por equipe, composta por um biólogo, e 

um auxiliar. Esta equipe foi responsável pelas amostragens nas estações amostrais do 

empreendimento. Por campanha, foram realizados quatro dias de amostragens em campo.  

Para as amostragens de répteis e anfíbios, recomenda-se a utilização de metodologias 

complementares conjugadas para obtenção de dados primários. Para tanto, foram 

aplicadas as metodologias a seguir: 

Transectos: consiste na procura ativa de indivíduos em locais de agregações reprodutivas 

(brejos, riachos, lagoas, etc.) ou refúgios (sob troncos caídos, pedras, entulhos ou restos 

de habitações humanas, etc.), nos períodos diurno e noturno, percorrendo transectos em 

trilhas no interior de mata ou ao longo de riachos. O período matutino de 06:00h às 

10:00h, vespertino das 16:00h às 19:00h e noturno das 20:00h às 24:00h são os horários 
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mais apropriados para amostragem destes grupos taxonômicos (MANGINI & NICOLA, 

2003). Essa metodologia também visa reconhecer áreas escolhidas para o estudo, as 

espécies ocorrentes nesses tipos de ambientes, a distribuição pelos micro-habitat 

disponíveis e sua abundância relativa e absoluta. 

Busca Ativa: consiste em amostragens pontuais em poças e lagoas e têm o mesmo 

objetivo da realização de transectos, descrita anteriormente, mas no presente estudo foi 

aplicada para detectar espécies com distribuição limitada a ambientes aquáticos lênticos. 

Essa metodologia permite a contagem de indivíduos visualizados e também por meio do 

registro das vocalizações de anfíbios. É muito utilizada para a detecção de espécies de 

hábitos noturnos, devendo ser empregada exclusivamente neste período. 

Para a amostragem em transectos em riachos e trilhas e buscas ativas em poças e lagoas, 

o esforço amostral é calculado pelo número de pessoas na atividade de investigação 

multiplicado pelo tempo dedicado a atividade. Para o estudo em questão, a equipe foi 

composta por duas pessoas e foi realizado amostragens durante uma hora em cada ponto 

amostral. Dessa forma, o esforço empregado por campanha foi de 28 horas (duas pessoas 

x uma hora x quatorze pontos), totalizando 112 horas de amostragens efetivas até o 

momento na região. 

Ainda para a amostragem da herpetofauna, durante o deslocamento dos técnicos em 

campo, foi aplicada, de forma não padronizada, o método de amostragem em estradas 

(FITCH, 1987). Esse método é indicado especialmente para a detecção de serpentes. 

Consiste em percorrer estradas em baixa velocidade procurando espécimes que estejam 

parados ou deslocando-se; indivíduos mortos por atropelamento são frequentemente 

registrados por esse método. Os dados coleados por essa metodologia serão tratados como 

encontro ocasional (EO) e não participarão das análises estatísticas apresentadas nesse 

relatório. 

Os animais registrados no presente estudo foram divididos em duas categorias de hábitats. 

Os pontos denominados como Área Aberta (AA) são aqueles localizados em ambientes 

lênticos e geralmente são formados por áreas alteradas. Os pontos denominados como 

Mata Ciliar (MC) foram aqueles localizados em ambientes lóticos, sejam eles em 

preservados, ou não. 

As análises estatísticas apresentadas foram baseadas nos dados coletados de forma 

quantitativa.  

As identificações taxonômicas e informações sobre endemismos, alimentação, 
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distribuição geográfica, foram baseadas em literatura atual (FROST, 2014; IUCN, 2016). 

 

Diagnóstico 

Durante as quatro campanhas de amostragens foram registrados 29 representantes da 

herpetofauna, sendo, 22 espécies de anfíbios anuros pertencentes a 7 famílias e 7 espécies 

de répteis pertencentes a 6 famílias.  

Devido à grande alteração antrópica observada nos hábitats típicos para a distribuição da 

herpetofauna nas estações amostrais da mina Volta Grande, foi constatado que a grande 

maioria das espécies ocorrentes na região são generalistas, adaptadas a ambientes 

degradados.  

A alteração da maioria dos hábitats amostrados levou a colonização desses por espécies 

típicas de áreas abertas, o que contribuiu para uma homogeneização na composição 

herpetofaunísticas e consequentemente da biodiversidade. 

Ainda assim, foram registradas algumas espécies, que mesmo tolerantes a alguma pressão 

antrópica no seu meio, são dependentes de ambientes florestais. Essas espécies foram 

registradas nos ambientes com melhor estrutura vegetacional amostrados. 

O Quadro abaixo apresenta a lista de espécies, com os táxons registrados, os pontos de 

amostragem, as fitofisionomias do ponto amostral, as estações amostrais, o tipo de 

registro, o status de ameaça e as campanhas em que ocorreram os registros. 
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Quadro 10.24 - Representantes da herpetofauna levantadas por registro primário. Fonte: Dados da pesquisa. 

Família Espécie Ponto Amostral 
Estação de 

Amostragem 
Ambiente Método 

Tipo de 

registro 

Categoria 

de ameaça 

Camp

anha 

AMPHIBIA – ANURA 

Bufonidae 

Rhinella pombali HE6, HE8, HE9 EE, EC MC TCS AV, ZOO NA 1 

Rhinella rubescens HE1, HE4, HE8, HE13 EE, EC AA, MC TCS AV NA 1, 2, 4 

Rhinella schneideri HE5, HE6, HE10, HE11 EE, EC AA, MC BA, TCS ZOO NA 1 

Brachycephalidae Ischnocnema juipoca HE4, HE8, HE9, HE10 EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 4 

Craugastoridae Haddadus binotatus HE2, HE8 EE, EC MC TCS AV NA 1, 2, 4 

Centrolenidae Vitreorana uranoscopa HE8 EE MC TCS AV, ZOO NA 4 

Odontophrynidae Odontophrynus cultripes HE1, HE3, HE10, HE12, HE13 EE, EC AA, MC BA, TCS ZOO NA 1, 4 

Hylidae 

Dendropsophus minutus 
HE1, HE3, HE4, HE6, HE10, 

HE11, HE12, HE13 
EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 2, 4 

Dendropsophus nanus HE1, HE3, HE5 EE, EC AA, MC BA, TCS ZOO NA 2, 4 

Hypsiboas albopunctatus 
HE1, HE3, HE4, HE5, HE6, 

HE7, HE10, HE11, HE13 
EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 2, 4 

Hypsiboas faber 
HE3, HE6, HE7, HE8, HE9, 

HE10, HE12, HE13 
EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 2, 4 

Hypsiboas lundii 
HE1, HE3, HE8, HE9, HE10, 

HE11 
EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 2, 4 

Hypsiboas polytaenius  HE3 EE MC TCS ZOO NA 2 

Phyllomedusa burmeisteri HE10 EE AA BA AV, ZOO NA 4 

Scinax longilineus HE1, HE10 EE, EC AA, MC BA, TCS ZOO NA 1 

Scinax gr. catharinae HE8 EE MC TCS AV NA 1 

Scinax fuscovarius HE9, HE13 EE, EC MC TCS AV, ZOO NA 4 

Scinax fuscomarginatus HE11, HE13 EE, EC AA, MC BA, TCS ZOO NA 4 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus HE1, HE4, HE10, HE12 EE, EC AA, MC BA, TCS AV, ZOO NA 1, 2 

Leptodactylus latrans HE6 EC MC TCS ZOO NA 1 

Leptodactylus labyrinthicus HE6 EC MC TCS AV NA 3 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centrolenidae
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Família Espécie Ponto Amostral 
Estação de 

Amostragem 
Ambiente Método 

Tipo de 

registro 

Categoria 

de ameaça 

Camp

anha 

Physalaemus cuvieri HE3, HE6 EE, EC MC TCS ZOO NA 1, 2, 4 

REPTILIA – SQUAMATA 

Amphibaenidae Amphisbaena alba HE13 EC MC EO AV NA 2 

Colubridae Spilotes pullatus HE8 EE MC TCS AV NA 3 

Dipsadidae Leptodeira annulata HE8 EE MC TCS AV NA 1 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia - - AA EO AV NA 1 

Teiidae 
Salvator merianae - - AA EO AV NA 1, 4 

Ameiva ameiva HE7 EE AA BA AV NA 2 

Viperidae Crotalus durissus HE13 EC MC EO AV NA 2 

Legenda: EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; MC = Mata Ciliar; AA = Área Aberta; TCS = Transecto; BA = Busca Ativa; EO = Encontro ocasional; AV = 

Avistado; ZOO = Zoofonia; NA = Não Ameaçado.  



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

157 

 

Durante o presente ciclo anual foram efetuados seis novos registros para a localidade, sendo 

cinco anfíbios (Vitreorana uranoscopa, Scinax fuscovarius, Scinax fuscomarginatus, 

Phyllomedusa burmeisteri e Leptodactylus labyrinthicus) e um réptil (Spilotes pullatus). Dentre 

os novos registros, apenas Vitreorana uranoscopa é uma espécie tipicamente florestal, 

considerada boa bioindicadora ambiental. As demais são espécies hábitat generalistas. 

Por meio da análise da lista de espécies, considerando os dois grupos amostrados (répteis e 

anfíbios), nota-se que o ambiente de mata ciliar participou com o maior número de registros, 

indicando uma maior utilização da taxocenose local em ambientes florestais. De toda forma é 

importante frisar que a grande maioria das espécies registradas em ambientes florestais no 

presente estudo é generalista e possui grande plasticidade de ocupação. Esse resultado pode ser 

atribuído a grande antropização observada em grande parte dos pontos amostrais, o que leva a 

uma homogeneidade ambiental favorecendo a dispersão de espécies generalistas para todos os 

ambientes. Desta forma esse resultado não denota uma boa qualidade ambiental para a área 

amostrada, uma vez que a grande maioria das espécies registradas em ambientes de mata ciliar 

foram também observadas em áreas abertas, demonstrando que os ambientes de mata ciliar 

estão sendo colonizados por espécies generalistas. 

Os resultados acima apresentados são condizentes com o elevado grau de alteração antrópica 

observado na área, que leva a uma homogeneização ambiental, e acaba por selecionar espécies 

adaptadas a colonizarem todos os ambientes amostrados.  

Espécies típicas de ambientes florestais, geralmente são mais sensíveis, não se adaptando 

facilmente a outros tipos de ambientes, já espécies generalistas, expandem sua distribuição 

geográfica a ambientes naturais em áreas alteradas, gerando, assim, uma pressão populacional 

de espécies generalistas em detrimento das especialistas (SILVANO & PIMENTA, 2003). Por 

esse motivo é de fundamental importância para a conservação de espécies florestais a 

manutenção de seus hábitats. 

O resultado de ações antrópicas intensas sobre comunidades herpetofaunísticas é, em geral, um 

empobrecimento na riqueza de espécies, em que um pequeno número de espécies adaptadas a 

ambientes alterados substitui um grande número de espécies adaptadas às condições naturais 

(HADDAD & PRADO, 2005). 

Considerando a riqueza observada nas estações de amostragem, observa-se que ambas 

participaram com um número muito próximo de registros, o que aponta para a uniformidade na 

distribuição da herpetofauna devido a uniformidade das condições ambientais locais.  
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Após a análise bruta da lista de espécies, são apresentados os gráficos de distribuição de riqueza 

observada e estimada nas estações amostrais, nos ambientes e nas distintas campanhas 

amostradas no projeto, utilizando a metodologia Jackknife de primeira ordem, com auxílio do 

software EstimateS (COLWELL, 2005). 

Analisando o gráfico referente aos ambientes amostrados, nota-se que as tendências observadas 

na lista de espécies se repetem. Observa-se que o ambiente florestal foi o que abrigou a maior 

riqueza, mas esse resultado não demonstra qualidade ambiental para os hábitats investigados, 

uma vez que, de uma forma geral, nesse ambiente foram registradas espécies com ecologia 

altamente plástica, capazes de colonizar todos os hábitats amostrados. Esse resultado aponta 

mais uma vez para fato de a antropização na localidade ter gerado uma homogeneidade 

ambiental na área de estudo. 

 

Figura 10.66 - Gráfico de distribuição de riqueza de espécies nos ambientes amostrados. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 
 

Analisando o gráfico referente as estações amostrais, apresentado abaixo, percebe-se que a 

riqueza está distribuída de forma uniforme na área de estudo, indicando que as condições 

ambientais estão distribuídas de forma homogênea na localidade. 
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Figura 10.67 - Gráfico de distribuição de riqueza de espécies nas estações amostrais. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 
 

Os resultados apresentados acima podem ser considerados esperados para a área de estudo, uma 

vez que a grande antropização observada na região favorece a dispersão de espécies generalistas 

para todos os ambientes amostrados.  

A habilidade de deprimir a taxa metabólica, quando em repouso, e ingressar em um estado de 

dormência frente a condições ambientais desfavoráveis é de ampla ocorrência nos animais 

(POUGH et al., 2003). A depressão metabólica é caracterizada por uma redução da atividade, 

por uma inibição coordenada dos processos que produzem e consomem energia nas células, 

além de ajustes específicos, como mudanças no tipo de substrato energético preferencial e de 

catabólitos acumulados (POUGH et al., 2003). Em anfíbios e répteis existe a dormência 

sazonal, onde animais não ativos em determinada época entram em estado de torpor até a 

próxima estação reprodutiva (ABE & GARCIA, 1990; BASTOS & ABE, 1998; POUGH et al., 

2003).  

Assim, pode-se dividir os anfíbios em espécies de reprodução prolongada, os que reproduzem 

durante vários meses do ano; anfíbios de reprodução específica, que se reproduzem apenas 

durante uma estação específica e espécies de reprodução explosiva, que reproduzem em 

condições muito específicas, ou seja, em poucos dias ou semanas do ano (HEUSSER, 1969 

apud AICHINGER, 1987; HEYER, 1973; WELLS, 1977; ZIMMERMAN & RODRIGUES, 

1990).  

Apesar de existirem espécies especializadas em reproduzir em ambientes frios e secos, devido 

a características físicas dos mesmos, a grande maioria apresenta como época preferencial para 
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a reprodução, a quente e úmida (HEUSSER, 1969 apud AICHINGER, 1987; HEYER, 1973; 

ZIMMERMAN & RODRIGUES, 1990).  

A variação sazonal influência fortemente a distribuição de espécies de anfíbios anuros. Seu 

período de reprodução é altamente afetado pela distribuição das chuvas, principalmente porque 

a disponibilidade de sítios aquáticos para reprodução é maior durante a estação chuvosa 

(AICHINGER, 1987). Anfíbios neotropicais são extremamente dependentes da precipitação 

pluviométrica. Um único fator físico, distribuição de chuvas, regula os padrões de atividade 

reprodutiva dos anuros em áreas tropicais que são caracterizadas por uma pronunciada estação 

seca (HEUSSER, 1969 apud AICHINGER, 1987; HEYER, 1973; ZIMMERMAN & 

RODRIGUES, 1990). 

A distribuição da riqueza sazonal da herpetofauna ainda não apresentou um padrão, assim, se 

faz necessária uma maior coleta de dados para uma melhor compreensão dos padrões de 

distribuição sazonal da taxocenose amostrada.  

 

Figura 10.68 - Proporção observada e estimada de espécies registradas nas campanhas. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 
 

Já dentre os répteis observou-se uma uniformidade na distribuição sazonal.  

Dentre os anfíbios, a família Hylidae, como observado em diversos estudos em regiões 

neotropicais (LEITE et al., 2008; ETEROVICK & FERNANDES, 2001; AFONSO & 

ETEROVICK, 2007; SÃO PEDRO & FEIO, 2010; NASCIMENTO, 1991; BERTOLUCI et 

al., 2009), apresentou um maior número de registros.  
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Figura 10.69 - Distribuição das espécies de anuros registradas por família. Fonte: Dados da 

pesquisa. 

 
 

Já dentre os répteis, a família Teiidae foi a que apresentou a maior riqueza, conforme 

apresentado pela Figura abaixo. A família Teiidae compreende nove gêneros viventes. São em 

geral diurnos, forrageadores ativos e de uma forma geral, terrestres (VITT & CARVALHO, 

1992; REEDER et al., 2002, MESQUITA et al., 2006). Os lagartos da família Teiidae são 

considerados territorialistas, apresentando sempre grandes populações a onde ocorrem 

(MARTINS, 1994; PIANKA & VITT, 2003; STAMPS, 1983). 

 

Figura 10.70 - Distribuição das espécies de répteis registradas por família. Fonte: Dados da 

pesquisa. 
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Com a análise do gráfico de distribuição da abundância (%) de espécies, observa-se, para o 

presente estudo, que as espécies mais adaptadas a ambientes degradados são as mais 

abundantes. Observa-se ainda que as quatro espécies mais abundantes são responsáveis por 

56% dos registros. Dentre as espécies menos abundantes estão os representantes com maior 

sensibilidade ambiental (Haddadus binotatus, Ischnocnema juipoca, Scinax gr. catharinae, 

Scinax longilineus e Vitreorana uranoscopa), que juntas somaram 5,5% dos registros. Conclui-

se que as condições ambientais presentes na localidade vêm privilegiando a reprodução de 

espécies generalistas. Esse tipo de resultado é típico de áreas degradadas. 

 

Figura 10.71 - Distribuição da abundância (%) de espécies registradas no estudo. Fonte: Dados 

da pesquisa. 

 

 

Observando o gráfico referente a dominância das espécies amostradas observa-se, de uma 

forma geral, que as espécies mais abundantes no presente estudo, são também as mais 

dominantes, ocorrendo na grande maioria dos ambientes amostrados. Observa-se ainda que, de 

uma forma geral, as espécies mais sensíveis foram as que possuíram as menores dominâncias. 

Conclui-se que a alteração dos hábitats amostrados está causando a colonização de grande parte 

dos hábitats por espécies com grande plasticidade ecológica. 
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Figura 10.72 - Distribuição da dominância (%) de espécies registradas no estudo. Fonte: Dados 

da pesquisa. 

 
 

As análises dos gráficos apresentados a cima levam a conclusão de que as condições ambientais 

registradas na área de estudo estão privilegiando a reprodução e a dispersão de espécies 

generalistas. 

Pela análise da curva de rarefação de espécies, utilizando como unidade amostral os pontos de 

amostragem, nota-se uma tendência inicial a estabilização, mas a assíntota plena não foi 

atingida. Esse resultado indica probabilidade de novos registros de espécies. De toda forma, a 

estabilização da curva do coletor em ambientes tropicais é de difícil obtenção e ocorre somente 

após um grande volume amostral (SANTOS, 2003). 

 

Figura 10.73 - Curva de rarefação de espécies no projeto. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Já para a análise da curva de acumulação de espécies, também utilizando como unidade os 

pontos amostrais, além das conclusões retiradas acima, afirma-se que o estudo pode ser 

considerado satisfatório, uma vez que o estimador Jackknife 1 estimou a presença de 28 

espécies, com erro padrão de ±2 espécies (26 a 30 espécies), estando dessa forma, a riqueza 

amostrada pelos levantamentos quali-quantitativos dentro do estimado nos levantamentos 

quantitativos. 

 

Figura 10.74 - Curva de acumulação de espécies para o estudo. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com as análises de diversidade, equitabilidade e dominância, apresentadas no Quadro 

abaixo, conclui-se que a área de estudo possui um índice de diversidade esperado, quando 

comparado a outros estudos semelhantes (SCALZO dados não publicados). Considerando as 

demais variáveis analisadas, observa-se que a mata ciliar e a estação controle foram as que 

obtiveram os maiores índices de diversidade, indicando que a composição das espécies está 

mais equitativa nessas áreas.  

 

Quadro 10.25 - Índices de diversidade e equitabilidade. Fonte: Dados da pesquisa. 

Índice EC EE AA MC TOTAL 

Taxa_S 18 20 13 21 22 

Individuals 300 299 217 382 599 

Dominance_D 0.09989 0.1628 0.2352 0.0874 0.1145 

Simpson_1-D 0.9001 0.8372 0.7648 0.9126 0.8855 

Shannon_H 2.466 2.289 1.86 2.642 2.517 

Evenness_e^H/S 0.6539 0.4932 0.494 0.6685 0.5634 

Brillouin 2.357 2.173 1.758 2.536 2.442 
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Índice EC EE AA MC TOTAL 

Menhinick 1.039 1.157 0.8825 1.074 0.8989 

Margalef 2.98 3.333 2.231 3.364 3.284 

Equitability_J 0.853 0.7641 0.7251 0.8677 0.8144 

Fisher_alpha 4.204 4.829 3.035 4.78 4.489 

Berger-Parker 0.1467 0.3244 0.3871 0.1492 0.2354 

Chao-1 19.5 26 13 21.5 23 

Legenda: EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; MC = Mata Ciliar; AA = Área Aberta 

 

A análise do dendrograma de similaridade demostra que todas as variáveis consideradas 

possuem alta similaridade, indicando uma homogeneidade na distribuição territorial da 

taxocenose.  

 

Figura 10.75 - Dendrograma de similaridade da taxocenose amostrada. Fonte: Dados da 

pesquisa. 

 
Legenda: EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; MC = Mata Ciliar; AA = Área Aberta 

 

Devido à localização geográfica da área, foram registradas para a região espécies típicas do 

bioma de Mata Atlântica, como: Haddadus binotatus, Phyllomedusa burmeisteri, Scinax gr. 

catharinae e Vitreorana uranoscopa; típicas de áreas de transição entre Cerrado e Mata 

Atlântica, como: Hypsiboas polytaenius, Ischnocnema juipoca, Scinax longilineus, e Rhinella 

pombali; espécies com distribuição típica do bioma do Cerrado, como: Rhinella rubescens, 

Hypsiboas lundii e Odontophrynus cultripes; além de espécies com ampla distribuição que são 
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encontradas em mais de dois biomas brasileiros, como: Dendropsophus minutus, 

Dendropsophus nanus, Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas faber, Leptodactylus fuscus, 

Leptodactylus latrans, Leptodactylus labyrinthicus, Physalaemus cuvieri, Rhinella schneideri, 

Scinax fuscovarius, Scinax fuscomarginatus, Amphisbaena alba, Ameiva ameiva, Crotalus 

durissus, Leptodeira annulata, Hemidactylus mabouia, Spilotes pullatus e Salvator merianae.  

Nota-se, então, que a área amostrada encontra-se em área de transição entre o Cerrado e a Mata 

Atlântica, mas devido à grande antropização observada, foi registrado um maior número de 

espécies com ampla distribuição geográfica. 

No atual estudo, foram consideradas como boas bioindicadoras de qualidade ambiental as 

espécies hábitat especialistas, ou seja, aquelas dependentes e exclusivas de ambientes florestais. 

Essas espécies são: Haddadus binotatus, Ischnocnema juipoca, Scinax gr. catharinae, Scinax 

longilineus e Vitreorana uranoscopa. Desta forma, das espécies registradas, 17% são 

bioindicadores de ambientes com boa qualidade ambiental. 

Em consequência dos desmatamentos, as espécies de anuros de áreas abertas, têm expandido 

geograficamente os seus limites, em detrimento das espécies florestais, (SILVANO & 

PIMENTA, 2003). Ao mesmo tempo, algumas espécies de mata, que ocorrem em clareiras 

naturais, se adaptaram às novas condições dos ambientes abertos. Este fenômeno pode levar a 

uma interpretação errônea dos dados de riqueza apresentados para diferentes áreas. O número 

de espécies generalistas, dependendo do grau de perturbação antrópica, pode ser o maior 

responsável por uma grande riqueza, portanto, mais importante que a riqueza é o número de 

espécies raras, endêmicas ou restritas a ambientes preservados que cada fragmento apresenta, 

pois estas serão realmente afetadas pelos processos de desmatamento e ocupação em razão da 

modificação de seus habitats (SILVANO & PIMENTA, 2003). 

Não foram registradas espécies raras ou ameaçadas no presente estudo. 

Como conclusão final pode-se afirmar que a grande antropização observada na área de estudo, 

levou a uma homogeneização dos hábitats disponíveis a herpetofauna, o que acabou 

selecionando as espécies mais adaptadas a essa condição, que colonizaram toda a área de 

estudo.  

Assim, a região de estudo apresenta uma herpetofauna típica de ambientes degradados e 

adaptada as condições locais.  

Pode-se afirmar que as matas ciliares da região estão colonizadas por espécies generalistas e 

que essa condição é observada em todas as estações amostradas.  
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O registro de espécies especialistas dividindo hábitats parcialmente degradados com espécies 

generalistas é um dado preocupante, uma vez que pode ocorrer uma pressão populacional de 

espécies generalistas em detrimento das especialistas, levando a um declínio populacional de 

espécies mais sensíveis na localidade. Para evitar essa tendência é necessário que seja realizada 

a recuperação e efetiva proteção das áreas de matas ciliares na região. As espécies tipicamente 

florestais continuarão sendo continuamente monitoradas durante o estudo. 

Durante a amostragem realizada, não foram registradas espécies da herpetofauna ameaçadas na 

região da Mina Volta Grande. 

Abaixo segue registro fotográfico obtido durante as amostragens realizadas na área de estudo. 

 

Figura 10.76 - Rhinella rubescens. 

 

Figura 10.77 - Hypsiboas lundii. 

 

 

Figura 10.78 - Haddadus binotatus. 

 

Figura 10.79 - Hypsiboas albopunctatus. 
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Figura 10.80 - Ischnocnema juipoca. 

 

Figura 10.81 - Hypsiboas faber. 

 

Figura 10.82 - Odontophrynus cultripes. 

 

Figura 10.83 - Hemidactylus mabouia. 

 
 

Figura 10.84 - Scinax gr. catharinae 

 

Figura 10.85 - Salvator merianae. 
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Figura 10.86 - Leptodeira annulata. 

 

Figura 10.87 - Ameiva ameiva. 

 
 

Figura 10.88 - Leptodactylus latrans. 

 

Figura 10.89 - Leptodactylus fuscus. 

 
 

Figura 10.90 - Crotalus durissus. 

 

Figura 10.91 - Scinax fuscovarius. 
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Figura 10.92 - Phyllomedusa burmeisteri. 

 

Figura 10.93 - Vitreorana uranoscopa. 

 
 

Figura 10.94 - Dendropsophus minutus. 

 
 

Registro Secundário 

 Anfíbios 

Notou-se, ao realizar o levantamento secundário para a região, a falta de informações da 

herpetofauna próximo a área de estudo, por esse motivo, a lista de dados secundários foi 

elaborada com base na composição anurofaunística da Bacia do rio Grande baseado em maioria 

em relatórios não publicados. Foram levantadas 40 espécies de anfíbios pertencentes a oito 

famílias. O status de ameaça das espécies foi baseado em três fontes: Revisão da lista das 

espécies da fauna ameaçadas de extinção no estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014) e a lista da IUCN (2014). 
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Quadro 10.26 - Espécies de Anuros Levantadas por Registro Secundário para a região 

FAMÍLIA ESPÉCIE TIPO DE REGISTRO 
CATEGORIA 

DE AMEAÇA 

Hylidae Aplastodiscus arildae RNP - 

Dendrobatidae Ameerega flavopicta ART - 

Hylidae Bokermannohyla cf. luctuosa RNP - 

Hylidae Bokermannohyla nanuzae RNP - 

Centrolenidae Vitreorana uranoscopa ART DD – IUCN 

Hylidae Dendropsophus minutus RNP - 

Hylidae Dendropsophus nanus RNP - 

Hylidae Dendropsophus rubicundulus RNP - 

Mycrohylidae Elachistocleis ovalis RNP - 

Hylidae Hypsiboas albopunctatus ART - 

Hylidae Hypsiboas lundii RNP - 

Brachycephalidae Ischnocnema juipoca RNP - 

Leptodactylidae Leptodactylus bokermanni ART - 

Leptodactylidae Leptodactylus cunicularius RNP - 

Leptodactylidae Leptodactylus furnarius ART - 

Leptodactylidae Leptodactylus jolyi ART DD – IUCN 

Leptodactylidae Leptodactylus labyrinthicus RNP - 

Leptodactylidae Leptodactylus marmoratus RNP - 

Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus RNP - 

Hylidae Phyllomedusa burmeisteri RNP - 

Leiuperidae Physalaemus cuvieri ART - 

Leiuperidae Physalaemus marmoratus ART - 

Leiuperidae Physalaemus maximus ART DD – IUCN 

Cycloramphidae Proceratophrys cururu ART DD – IUCN 

Leiuperidae Pseudopaludicola saltica RNP - 

Bufonidae Rhinella crucifer RNP - 

Bufonidae Rhinella granulosa RNP - 

Bufonidae Rhinella pombali RNP - 

Bufonidae Rhinella rubescens RNP - 

Bufonidae Rhinella schneideri ART - 

Hylidae Phyllomedusa ayeaye ART - 

Hylidae Scinax longilineus RNP DD – IUCN 

Hylidae Scinax eurydice RNP - 

Hylidae Scinax fuscovárius RNP - 

Hylidae Scinax luizotavioi RNP - 

Hylidae Scinax machadoi ART - 

Hylidae Scinax ruber RNP - 

Hylidae Scinax squalirostris ART - 

Hylidae Scinax x-signatus ART - 

Cycloramphidae Thoropa miliaris RNP - 
Legenda: ART - Artigos, RNP - Relatório não publicado, Categoria de ameaça segundo IUCN, BR e MG (DD Dados 

Deficientes, NT quase em perigo) 

Fonte: Dados não publicados e Amphibia web 

 

 Répteis 

Notou-se ao realizar o levantamento secundário para a região, a falta de informações da 

herpetofauna próximo a área de estudo, por esse motivo, a lista de dados secundários foi 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

172 

 

elaborada com base na composição anurofaunística da Bacia do rio Grande baseado em sua 

grande maioria em relatórios não publicados. Foram levantadas 54 espécies de répteis 

pertencentes a 14 famílias. O status de ameaça das espécies foi baseado em três fontes: Revisão 

da lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no estado de Minas Gerais (COPAM, 

2010), Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014) e a lista da IUCN (2014). 

 

Quadro 10.27 - Espécies de Répteis Levantadas por Registro Secundário 
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Teiidae Ameiva ameiva Lagarto RNP - 

Amphisbaenidae Amphisbaena alba Cobra cega RNP - 

Amphisbaenidae 
Amphisbaena 

vermicularis 

Cobra de duas 

cabeças 
ART - 

Boidae Boa Constrictor Jibioa RNP - 

Viperidae Bothrops alternatus Urutu RNP - 

Viperidae Bothrops jararaca Jararaca RNP - 

Viperidae Bothrops neuwiedi Jararaquinha RNP - 

Viperidae Bothrops jararacussu Jararacuçu RPN - 

Aligatoridae Caiman latirostris 
Jacaré do papo 

amarelo 
ART - 

Colubridae Chironius carinatus Cobra cipó ART - 

Colubridae Chironius flavolineatus Cobra Cipó RNP - 

Colubridae Clelia clelia Muçurana RNP - 

Anguidae Diploglosus fasciatus Lagarto ART - 

Colubridae Drymoluber brazili Cobra Cipó ART - 

Gymnophthalmidae 
Ecpleophus 

gaudichadii 
Lagarto ART - 

Colubridae 
Elapomorphus 

quinquelineatus 
Jararaquinha ART - 

Leiosauridae Enyalius bilineatus Lagarto RNP - 

Leiosauridae Enyalius brasiliensis Lagarto RNP - 

Colubridae 
Erythrolamprus 

aesculapii 
Falsa coral ART - 

Gymnophthalmidae 
Heterodactylus 

imbricatus 
Lagarto ART - 

Gekkonidae Hemidactlus mabouia Lagartixa RPN - 

Colubridae Imantodes cenchoa Serpente ART - 

Amphisbaenidae 
Leposternon 

microcephalum 

Cobra de duas 

cabeças 
ART - 

Colubridae Leptodeira annulata Jararaca ART - 
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Leptotyphlopidae 
Leptotyphlops 

dimidiatus 
Serpente ART - 

Colubridae Liophis almadensis Serpente ART - 

Colubridae Liophis maryellenae Cobra de capim ART - 

Colubridae Liophis miliaris Cobra de vidro RNP - 

Colubridae Liophis poecilogyrus Casco de Burro RNP - 

Colubridae Liophis viridis Cobra verde RNP - 

Scincidae Mabuya dorsivittata Lagarto RPN - 

Scincidae Mabuya frenata Lagarto RNP - 

Scincidae Mabuya nigropunctata Lagarto RNP - 

Colubridae 
Mastigodryas 

bifossatus 
Jararacuçu ART - 

Elapidae Micrurus frontalis Coral RNP - 

Viperidae Micrurus lemniscatus Coral ART - 

Colubridae Oxyrhopus clathratus Falsa coral ART - 

Colubridae Oxyrhopus guibei Falsa Coral RNP - 

Colubridae Oxyrhopus trigeminus Falsa coral RNP - 

Chelidae Phrynops geoffroanus Cagado RNP - 

Colubridae Phylodrias olfersii Cobra verde RNP - 

Colubridae 
Phylodrias 

patagoniensis 
Papa pinto ART - 

Polychrotidae Polychrus acutirostris Lagarto RNP - 

Colubridae Pseudablabes agassizii Serpente ART - 

Colubridae Sibynomorphus mikanii Cobra jardim RNP - 

Colubridae Spilotes pullatus Caninana ART - 

Colubridae 
Thamnodynastes 

hypoconia 
Dormideira ART - 

Colubridae Tropidodryas serra Cobra cipó ART - 

Colubridae 
Tropidodryas 

striaticeps 
Cobra cipó RNP - 

Tropiduridae Tropiduros torquatus Calango RPN - 

Teiidae Tupinambis teguixin Teiu ART - 

Teiidae Tupinambis merianae Teiu RPN - 

Leiosauridae Urostrophus vautieri Lagarto ART - 

Colubridae Waglerophis merremii Achatadeira ART - 
Legenda: ART - Artigos, RNP - Relatório não publicado, Categoria de ameaça segundo IUCN, BR e MG 

Fonte: Dados não publicados e Reptile data base 

 

10.1.2.7. Caracterização da Avifauna 

O Brasil abriga uma das avifaunas mais ricas e diversificadas do mundo, o número de aves 

registradas no país soma atualmente 1.919 espécies, sendo 278 endêmicas (CBRO, 2015). A 
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avifauna encontrada no Estado de Minas Gerais é rica e diversificada, influenciada pelos biomas 

de Mata Atlântica e Cerrado, sendo estes domínios considerados hotspots mundiais (áreas 

prioritárias para conservação) (LOMBARDI, 2010). De acordo com dados levantados pelo 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), na lista de aves ocorrentes no estado de Minas Gerais 

constam 785 espécies (COPAM, 2010). 

As formações naturais da Mata Atlântica destacam-se por apresentar os maiores índices de 

diversidade encontrados em florestas tropicais, apresentando alto nível de endemismo 

(GIULIETTI & FORERO, 1990). Contudo, no estado de Minas Gerais, a cobertura vegetal da 

Mata Atlântica está atualmente reduzida a remanescentes esparsos. A floresta secundária 

substituiu a maior parte das florestas primárias existentes e restam pequenas manchas 

distribuídas no território mineiro (LEITÃO-FILHO, 1982), atribuindo grande importância na 

realização de estudos ecológicos destes ambientes. 

A Mata Atlântica possui uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta (MMA, 2000). Ao 

longo de sua extensão foram documentadas 1050 espécies de aves (MMA, 2000), destacando-

se 104 ameaçadas de extinção e 207 táxons considerados endêmicos, sendo destes 124 

assinalados como dependentes de ambientes florestais (BROOKS et al., 1999; CORDEIRO, 

2003).  

De acordo com Silva (1995) o Cerrado abriga cerca de 856 espécies da avifauna brasileira, 27 

espécies podem ser consideradas endêmicas do bioma (SILVA & BATES, 2005; LOPES et al., 

2008; VASCONCELOS, 2009). Dentre os biomas brasileiros o Cerrado possui o segundo maior 

número de espécies ameaçadas (48 espécies, 24,9% das ameaças para o Brasil), das quais 90,7% 

reproduzem-se nesse bioma (SILVA, 1995; CURCINO et al., 2011). 

O Cerrado e a Mata Atlântica são biomas originalmente extensos e conferem papel fundamental 

na conservação da biodiversidade do planeta (MMA, 2007). Ambos encontram-se atualmente 

caracterizados por grande pressão antrópica, onde a maior ameaça à biodiversidade é a perda 

de habitat (MMA, 2007).  

A área do estudo da avifauna está localizada na mesorregião do Campo das Vertentes no estado 

de Minas Gerais, no município de Nazareno. De acordo com as descrições contidas no 

mapeamento das áreas prioritárias para a avifauna de Minas Gerais (FUNDAÇÃO 

BIODIVERSITAS, 2005), a região do empreendimento encontra-se próxima à Área 99, 

denominada Região de Itumirim / Bom Sucesso. A região considerada é classificada como de 

importância biológica muito alta para a avifauna, e compreende os municípios de Itumirim, 

Bom Sucesso, Lavras, Ijaci, Itutinga, Ingaí, Nazareno, Ibituruna. Vasconcelos et al. (2002) 
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registrou a ocorrência de 287 espécies de aves na região de Lavras e municípios adjacentes, 

sendo 25 delas endêmicas da Mata Atlântica (8,7%), e seis, restritas à região do Cerrado (2,1%), 

os registros incluem espécies ameaçadas de extinção.  

Com relação às alterações ambientais promovidas por atividades antrópicas, a resposta das aves 

a essas ações pode variar desde aquelas que se beneficiam com as alterações de ecossistemas e 

aumentam suas populações, até aquelas que são totalmente eliminadas da natureza (MARINI 

& GARCIA, 2005). Assim, considerando que a perda e a fragmentação de habitats constituem 

as principais ameaças para as aves no Brasil (OLIVEIRA, 2011), o estudo de aves torna-se 

aliado à valoração e conservação do potencial biótico de diversas localidades.  

Taxonomicamente as aves compõem um dos grupos mais representativos, distintos e bem 

estudados em qualquer ambiente, permitindo se utilizar dados ecológicos para análises de 

condições ambientais (VERNER, 1981). As aves, por ocuparem grande diversidade de nichos, 

são consideradas como excelentes bioindicadoras de ecossistemas terrestres, principalmente os 

florestais (ALEIXO & VIELLIARD, 1995), são seres de vital importância para a estabilidade 

biológica na manutenção da biodiversidade, no controle de pragas, na manutenção dos valores 

estéticos da natureza e nos processos de renovação da vegetação nas reservas naturais 

(ALMEIDA & ALMEIDA, 1998).  

A análise de avifauna é um instrumento precioso para a determinação do grau de alteração 

antrópica existente em uma área (ANJOS, 2007). Além disso, na maioria dos casos é possível 

se obter listagens relativamente extensas que oferecem elementos concisos para discussões de 

fundo ecológico.  

  

Metodologia 

Pontos de Amostragem 

Os trabalhos de campo para a amostragem da avifauna foram pré-estabelecidos de forma a 

abranger os diferentes biótopos presentes nas estações amostrais pré-definidas para o estudo.  

As áreas percorridas no estudo da avifauna compreendem áreas caracterizadas por grande 

influência antrópica, onde é observada a presença de residências rurais, pastagens, 

monoculturas em pequena escala, pequenos açudes, capoeiras em diferentes estágios de 

regeneração, e fragmentos de vegetação secundária e ciliar nas porções em melhor estado de 

conservação. Em algumas localidades de altitudes mais elevadas na microrregião ocorrem 

também formações campestres com vegetação típica de cerrado. 
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Assim, as localidades estabelecidas durante as campanhas correspondem aos ambientes 

avaliados como de maior interesse para ocorrência da avifauna na microrregião de estudo, 

considerando todas as fitofisionomias presentes nas estações de amostragem.  

Desta forma, foram demarcados 16 pontos de observação e escuta para as amostragens 

sistemáticas da avifauna. Os pontos foram distribuídos de maneira padronizada entre as 

estações amostrais do empreendimento, visando obter dados comparativos para futuras 

avaliações com relação ao grau de influência do empreendimento sobre a avifauna. 

No Quadro a seguir estão relacionadas as coordenadas dos pontos utilizados durante as coletas 

de dados, além de uma breve descrição para cada um deles. 

 

Quadro 10.28 - Pontos de amostragem da avifauna. Fonte: Dados da pesquisa. 

Ponto E.A. Caracterização Coordenadas Método 

AV01 EE 
Vegetação secundária bem estruturada, circundada por 

pastagem 
542838 7666368 POE 

AV02 EE 
Vegetação ciliar bem conservada circundada por 

pastagem e residência rural. 
542751 7667347 POE 

AV03 EE Pastagem próxima a vegetação ciliar degradada. 541611 7667980 POE 

AV04 EE 
Área brejosa com pequeno lago circundado por 

residências. 
544784 7667215 POE 

AV05 EE 
Mata secundária e capoeira, próximo ao 

empreendimento. 
544964 7668510 POE 

AV06 EE Mata ciliar antropizada do rio das Mortes. 543034 7668747 POE 

AV07 EE Borda de mata ciliar de riacho. 542180 7669104 POE 

AV08 EE Borda de vegetação secundária contendo capoeira densa. 542980 7670234 POE 

AV09 EC Capoeira circundada por área brejosa. 544044 7671221 POE 

AV10 EC Pastagem próxima a capoeira antropizada. 539173 7670282 POE 

AV11 EC 
Vegetação secundária circundada por pastagem e 

monocultura de café. 
538192 7671977 POE 

AV12 EC 
Área de várzea e mata ciliar degradada próximo ao rio 

das Mortes. 
538992 7667503 POE 

AV13 EC Vegetação ciliar degradada circundada por pastagem. 540886 7667053 POE 

AV14 EC 
Mata secundária circundada por monocultura de café e 

área de pastagem. 
541132 7665945 POE 

AV15 EC 
Pequena área de cerrado circundada por mata 

secundária. 
539772 7665787 POE 

AV16 EC Borda de mata ciliar de riacho. 543828 7665784 POE 

Legenda: E.A. = Estação Amostral; EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; POE = Ponto de 

Observação e Escuta. 

 

As Figuras apresentadas abaixo ilustram o desenho amostral aplicado e exemplificam alguns 

pontos amostrados. 
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Figura 10.95 - Desenho amostral da Avifauna 

 

 

Figura 10.96 - Ponto AV2. 

 

Figura 10.97 - Ponto AV5. 
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Figura 10.98 - Ponto AV9. 

 

Figura 10.99 - Ponto AV16. 

 

  

Coleta de dados 

Os resultados apresentados são referentes à quatro campanhas de amostragens da avifauna 

realizadas nas estações amostrais da Mina Volta Grande. As amostragens foram conduzidas por 

uma equipe, composta por um biólogo e um auxiliar. Esta equipe foi responsável pelas 

amostragens nas estações amostrais do empreendimento. Foram realizados, por campanha, um 

total de quatro dias de amostragens em campo. 

Para os levantamentos de espécies da avifauna adotou-se metodologia de campo que permite a 

obtenção de dados quali-quantitativos. O levantamento quantitativo procura, além do registro 

de espécies, estimar a riqueza e a abundância da comunidade estudada (ALEIXO & 

VIELLIARD, 1995). Já o levantamento qualitativo busca fornecer uma listagem o mais 

completa possível, e também contribui para o conhecimento da distribuição espacial das 

espécies nas áreas estudadas (ALEIXO & VIELLIARD, 1995). 

As amostragens da avifauna foram conduzidas percorrendo todas as fitofisionomias que 

compõem o ecossistema das estações amostrais, sendo aqui diferenciadas em áreas 

antropizadas, campos, áreas brejosas, várzeas, capoeiras, e formações florestais.  

As coletas dos dados quantitativos apresentados neste documento foram realizadas através de 

pontos fixos de observação e escuta (VIELLIARD et al., 2010). Esta metodologia é a mais 

indicada em estudos de monitoramento de longa duração, uma vez que a coleta dos dados ocorre 

de forma pontual, permitindo a tomada de informações de riqueza, diversidade, abundância e 

distribuição local, auxiliando no acompanhamento nas variações nos índices de diversidade, 

além de alterações em comunidades de pontos específicos (ALEIXO & VIELLIARD, 1995). 

Para sua aplicação, se estabelece uma rede de pontos na região a ser estudada, onde o 

observador permanece um tempo padronizado em cada ponto, que são demarcados em 
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distâncias não inferiores a 200m (VIELLIARD et al., 2010). Assim, todas as espécies vistas 

e/ou ouvidas são registradas em uma caderneta de campo, descrevendo todos os parâmetros 

observados para cada espécie identificada. 

A metodologia de amostragem por pontos de escuta foi desenvolvida primeiramente na França 

e somente depois acabou sendo utilizada em outros países, especialmente nos Estados Unidos 

e Reino Unido, é um dos métodos de amostragem mais utilizados atualmente, principalmente 

em ecossistemas tropicais (BIBBY et al., 1992; ALEIXO & VIELLIARD, 1995).  

As amostragens da ornitofauna aqui apresentadas foram realizadas ao nascer do Sol, no final 

da tarde e princípio da noite, correspondendo ao horário de maior atividade das aves (SICK, 

1997). Os trabalhos de campo foram realizados com o auxílio de GPS, binóculos, uma câmera 

fotográfica, um gravador de áudio e, um guia de campo (SIGRIST, 2009).  

Para a amostragem da avifauna, cada ponto amostral foi percorrido durante 30 minutos 

matutinos e 30 minutos vespertinos/noturnos. Desta forma, todas as aves observadas e/ou 

ouvidas foram registradas durante os trabalhos de campo, totalizando 32 horas de amostragem 

(1 hora x 2 observadores x 16 pontos) para cada campanha de campo, ou seja, 128 horas para 

as quatro campanhas de campo realizadas.   

As amostragens qualitativas da avifauna foram conduzidas por meio da utilização de transectos 

(BIBBY et al., 1998).  

A abundância relativa das espécies registradas durante os levantamentos por pontos fixos foi 

obtida através do Índice Pontual de Abundância – IPA, que é calculado dividindo-se o número 

de contatos com a espécie pelo número total de unidades amostrais. 

As espécies de aves foram organizadas de acordo com seus requisitos ecológicos, baseado nas 

seguintes relações: 

Quanto ao status as aves foram categorizadas como: Ameaçadas (COPAM, 2010; IUCN, 2016; 

MMA, 2014); de valor econômico, cinegéticas ou xerimbabo (SICK, 1997); Endêmicas 

(STOTZ et al., 1996); e Migratórias (ALVES, 2007; SICK, 1983) 

A determinação de distribuição nos ambientes seguiu eventuais observações realizadas em 

campo, e informações específicas em literatura (SICK, 1997; SICK, 2001), sendo as espécies 

classificadas como generalistas, Florestais, campestres e aquáticas. 

Quanto às classes tróficas ou guildas, seguiu a padronização de Lopes et al.(2005) e Sick (1997), 

bem como em eventuais observações realizadas em campo. 

A classificação das espécies, a nomenclatura e a ordem taxonômica adotadas estão de acordo 

com a lista de espécies brasileiras da CBRO (2015).  
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Diagnóstico 

Durante os estudos da avifauna na localidade foram registradas 196 espécies de aves 

distribuídas em 21 ordens e 47 famílias. A avifauna registrada representa 25% das espécies de 

ocorrência conhecida no estado de Minas Gerais (COPAM, 2010).  

Abaixo está apresentada a lista de espécies registradas durante as campanhas de amostragens 

da avifauna da mina Volta Grande. 

 

.
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Quadro 10.29 - Lista de espécies da avifauna 

Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Tinamiformes 

Tinamidae 
Crypturellus obsoletus inambuguaçu FL GR-IN VO MS-CP Baixa CI 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó C ON VO CP-AA Média CI 

Anseriformes 

Anatidae 
Cairina moschata pato-do-mato AQ GR-IN AV AE-AQ Média CI 

Amazonetta brasiliensis ananaí AQ ON AV-VO AB-AQ Baixa CI 

Galliformes 

Cracidae Penelope obscura jacuguaçu GE ON AV-VO MS Média CI 

Pelecaniformes 

Ardeidae 
Bubulcus ibis garça-vaqueira GE ON AV AA-AE Baixa  

Syrigma sibilatrix maria-faceira GE ON AV AA-AE Baixa  

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis coró-coró FL ON AV AA-AE Média  

Cathartiformes 

Cathartidae 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha GE DT AV AE Baixa  

Coragyps atratus urubu GE DT AV AA-AE Baixa  

Accipitriformes 

Accipitridae 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande FL CR AV-VO MS-AE Baixa  

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo C CR-IN AV AA-AE Baixa  

Urubitinga coronata águia-cinzenta C CR-DT AV-VO AA Alta EN 

Rupornis magnirostris gavião-carijó GE CR-IN AV-VO AA-AE-MS Baixa  

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco C CR-IN AV AA-AE Baixa  

Gruiformes 

Rallidae Aramides saracura saracura-do-mato AQ ON AV-VO AB Média CI 

Charadriiformes 

Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero C ON AV-VO AA-AE Baixa  

Columbiformes 
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha GE GR AV-VO AA-CP Baixa CI 

Columbina squammata fogo-apagou GE GR AV-VO AA-CP Baixa CI 

Patagioenas picazuro asa-branca GE FR-GR AV-VO AA-CP-MS Baixa CI-MI 

Zenaida auriculata avoante C GR AV AA-AE Baixa CI-MI 

Leptotila verreauxi juriti-pupu FL FR-GR AV-VO MS-CP Baixa CI 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca GE GR AV-VO CP-MS Baixa CI 

Cuculiformes 

Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato FL CR-IN AV-VO MS Baixa  

Crotophaga ani anu-preto GE CR-IN AV-VO AA-AB-CP Média  

Guira guira anu-branco GE CR-IN AV-VO AA-CP Baixa  

Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 
Megascops choliba corujinha-do-mato GE CR-IN VO CP-MS-MS Baixa  

Athene cunicularia coruja-buraqueira C CR-IN VO AA Média  

Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado FL IN AV-VO CP Média  

Antrostomus rufus joão-corta-pau GE IN AV MS Média MI 

Nyctidromus albicollis bacurau GE IN AV-VO AA-CP Média  

Hydropsalis parvula bacurau-chintã C IN VO AA Baixa MI 

Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha C IN VO AA Baixa  

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura GE IN AV MS-AA Baixa  

Apodiformes 

Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado GE NE AV-VO AB-CP-MS Baixa  

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura GE NE AV-VO AA-CP Baixa  

Florisuga fusca beija-flor-preto GE NE AV-VO MS Baixa ATL 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta GE NE AV-VO CP Baixa  

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho GE NE AV-VO AB-CP Baixa  

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde GE NE AV-VO MS-MC Baixa  
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde GE NE AV-VO CP-MS Baixa  

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul GE NE AV-VO CP-MS Média  

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca GE NE AV-VO AA Baixa BR 

Trogoniformes 

Trogonidae Trogon surrucura surucuá-variado FL FR-IN AV-VO MS Média  

Coraciiformes 

Alcedinidae 
Megaceryle torquata martim-pescador-grande AQ PI-IN-CR AV AE Baixa  

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde AQ PI-IN AV-VO AE-AB Baixa  

Galbuliformes 

Bucconidae 
Galbula ruficauda ariramba FL IN AV-VO MS-MC Média  

Nystalus chacuru joão-bobo GE CR-IN AV CP-AA Baixa  

Piciformes 

Ramphastidae Ramphastos toco tucanuçu GE ON AV-VO AA-CP-MS Média  

Picidae 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado GE IN VO CP-MS Média  

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado GE FR-IN AV-VO CP Baixa  

Colaptes campestris pica-pau-do-campo C FR-IN AV-VO AA-CP Baixa  

Cariamiformes 

Cariamidae Cariama cristata seriema C ON AV-VO AA-CP Baixa CI 

Falconiformes 

Falconidae 

Caracara plancus carcará GE ON AV-VO AA-AE Baixa  

Milvago chimachima carrapateiro GE CR-IN AV-VO AA-AE-MS Baixa  

Herpetotheres cachinnans acauã GE CR VO MS Média  

Falco femoralis falcão-de-coleira C CR-IN AV AA-CP Média  

Psittaciformes 

Psittacidae 

Psittacara leucophthalmus periquitão GE FR AV-VO AA-AE-MS Média XE 

Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha GE FR AV-VO AE-MS Média BR-NT-XE 

Eupsittula aurea periquito-rei GE FR AV-VO AA-CP-MS Baixa XE 
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Forpus xanthopterygius tuim GE FR AV-VO AA-CP Baixa XE 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo GE FR-GR-NE AV-VO AA-CP-MS Baixa XE 

Pionus maximiliani maitaca GE FR AV-VO AA-AE-MS Média XE 

Passeriformes 

Thamnophilidae 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa FL IN VO MC-MS Média  

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto FL IN AV-VO MC-MS Baixa  

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho GE IN VO CP-MS Média  

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata FL IN AV-VO MC-MS Média  

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul FL IN VO MC-MS Média ATL 

Melanopareiidae Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho C IN VO CP-AA Baixa CE 

Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente FL IN VO MC-MS Baixa  

Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde FL IN AV-VO MC-MS Média  

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado GE IN VO CP-AA Baixa  

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamoso FL IN VO CP-MS Média BR 

Xenopidae Xenops rutilans bico-virado-carijó FL IN AV-VO MS Média  

Furnariidae 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama AQ IN AV-VO AA-AB Baixa BR 

Furnarius rufus joão-de-barro GE IN AV-VO AA-AB Baixa  

Lochmias nematura joão-porca FL IN AV-VO AB-MC Baixa  

Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio FL IN AV-VO MS Baixa  

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco FL IN AV-VO MC-MS Média  

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia FL IN AV-VO MC-MS Baixa  

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau GE IN AV-VO AA-CP Baixa  

Anumbius annumbi cochicho C IN VO AA-CP Baixa  

Certhiaxis cinnamomeus curutié AQ IN VO MC-MS Média  

Synallaxis ruficapilla pichororé FL IN VO MC-MS Baixa ATL 

Synallaxis cinerascens pi-puí FL IN VO MC-MS Média ATL 

Synallaxis frontalis petrim FL IN VO MC-MS Baixa  
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Synallaxis albescens uí-pi C IN VO MC-MS Baixa  

Synallaxis spixi joão-teneném GE IN AV-VO AB-CP-MC Baixa ATL 

Pipridae 
Ilicura militaris tangarazinho FL FR-IN AV-VO MC-MS Média ATL 

Chiroxiphia caudata tangará FL FR-IN AV-VO MC-MS Baixa ATL 

Tityridae 

Schiffornis virescens flautim FL FR-IN AV-VO MC-MS Baixa  

Pachyramphus viridis caneleiro-verde FL IN AV-VO CP Baixa  

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto GE IN AV-VO MC Baixa  

Platyrinchidae Platyrinchus mystaceus patinho FL IN AV-VO MC-MS Média  

Rhynchocyclidae 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza FL FR-IN AV-VO MC-MS Baixa ATL 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo FL IN AV-VO MS Baixa  

Corythopis delalandi estalador FL IN AV-VO MC-MS Baixa  

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato FL IN VO MC-MS-CP Baixa  

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta FL IN AV-VO MC-MS-CP Baixa  

Todirostrum poliocephalum teque-teque FL IN AV-VO AB-MC Baixa ATL 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio GE IN AV-VO AA-MS-CP Baixa  

Poecilotriccus plumbeiceps tororó FL IN AV-VO MS Baixa  

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha FL IN AV-VO CP Baixa ATL 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro C IN AV-VO CP Baixa  

Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro C IN AV AA-CP Baixa MI 

Euscarthmus meloryphus barulhento C IN AV-VO AB Baixa  

Camptostoma obsoletum risadinha GE FR-IN AV-VO AA-AB-CP Baixa  

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela C FR-IN AV-VO AA-CP-MS Baixa MI 

Elaenia chiriquensis chibum C FR-IN AV-VO CP-AA Média MI 

Elaenia obscura tucão GE FR-IN AV-VO CP-AA Baixa MI 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta FL FR-IN VO CP-MS Média MI 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada FL FR-IN VO MS Baixa MI 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela FL FR-IN VO CP-MS Baixa MI 
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Phaeomyias murina bagageiro GE FR-IN VO CP-MS Baixa MI 

Phyllomyias fasciatus piolhinho FL FR-IN VO AA-CP-MS Baixa MI 

Serpophaga subcristata alegrinho GE IN AV-VO CP Baixa MI 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata GE FR-IN AV-VO CP-MC Média MI 

Myiarchus ferox maria-cavaleira GE IN AV-VO CP-MC Média  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi GE ON AV-VO AA-CP-MS Baixa MI 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado GE FR-IN AV-VO CP-MC Baixa MI 

Megarynchus pitangua neinei GE FR-IN AV-VO CP-MC Baixa MI 

Myiarchus swainsoni irré GE FR-IN VO CP-MC Baixa MI 

Sirystes sibilator gritador FL IN VO MC Média  

Casiornis rufus maria-ferrugem FL IN AV AA Média MI 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho GE FR-IN AV-VO AB-MC Baixa MI 

Tyrannus melancholicus suiriri C IN AV-VO AA-CP Baixa MI 

Tyrannus savana tesourinha C FR-IN AV AA-CP Baixa MI 

Empidonomus varius peitica GE IN AV-VO AA-CP Baixa MI 

Colonia colonus viuvinha GE IN AV-VO CP-MS Baixa MI 

Myiophobus fasciatus filipe GE IN AV-VO CP-MS Baixa MI 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada AQ IN AV-VO AA-AB-AQ Baixa  

Arundinicola leucocephala freirinha AQ IN AV AA-AB-AQ Baixa MI 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo AQ IN VO AA-AB Baixa MI 

Lathrotriccus euleri enferrujado FL IN VO MS Baixa MI 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado C IN AV MS Baixa  

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho C IN AV AA-CP Baixa  

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno GE IN AV AA-CP Baixa MI 

Xolmis cinereus primavera C IN AV AA-CP Média MI 

Xolmis velatus noivinha-branca C IN AV AA-CP Baixa MI 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis pitiguari FL CR-IN VO MC-MS Baixa  
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza FL IN AV-VO CP-MS-MC Baixa BR 

Vireo chivi juruviara FL FR-IN VO MC Baixa MI 

Corvidae 
Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo C ON AV-VO AA-CP Baixa CE 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça GE ON AV-VO AA-AE-CP Baixa  

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa GE IN AV AA-AE Baixa  

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora GE IN AV-VO AA-AE-CP Baixa MI 

Progne tapera andorinha-do-campo GE IN AV AE-CP Baixa MI 

Progne chalybea andorinha-grande GE IN AV AA Média MI 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio AQ IN AV AE-AQ-AB Baixa  

Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra GE IN AV-VO AB-CP Baixa  

Turdidae 

Turdus leucomelas sabiá-branco GE FR-IN AV-VO AA-CP-MC-MS Baixa MI-XE 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira GE FR-IN AV-VO AA-CP-MC-MS Baixa MI-XE 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca GE FR-IN AV-VO CP-MC-MS Baixa MI-XE 

Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo C FR-IN AV-VO AA-CP Baixa  

Motacillidae Anthus lutescens caminheiro-zumbidor C GR-IN AV-VO AA Baixa MI 

Passerellidae 

Zonotrichia capensis tico-tico GE ON AV-VO AA-AB-CP-MS Baixa XE 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo C GR-IN AV-VO AA-CP Baixa  

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo FL GR-IN AV-VO MS Baixa  

Parulidae 

Setophaga pitiayumi mariquita FL IN AV-VO CP Baixa  

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra AQ IN VO AB-CP Baixa  

Basileuterus culicivorus pula-pula FL IN AV-VO MC-MS Baixa  

Myiothlypis flaveola canário-do-mato FL IN AV-VO MC-MS Média  

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador FL IN AV-VO MC-MS Média ATL 

Icteridae 

Psarocolius decumanus japu GE FR AV-VO AB Baixa  

Gnorimopsar chopi pássaro-preto GE ON AV-VO AA-CP Baixa XE 

Chrysomus ruficapillus garibaldi AQ GR AV-VO AB Baixa  

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo AQ GR AV-VO AA-AB Baixa  
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Molothrus bonariensis chupim C GR-IN AV-VO AA-CP Baixa MI 

Thraupidae 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo C FR-GR AV-VO CP-MC Baixa XE 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha FL FR AV-VO MC-MS Baixa ATL 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento GE FR-IN AV-VO AA-CP Baixa XE 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro GE FR-IN AV-VO CP-MS Baixa  

Tangara cayana saíra-amarela GE FR-IN AV-VO AA-CP-MS Baixa  

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho GE IN AV-VO AA-MS-CP Média MI 

Sicalis flaveola canário-da-terra C GR AV-VO AA-AB-CP Baixa XE 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem FL FR-IN AV-VO MC-MS Baixa ATL 

Volatinia jacarina tiziu C GR-IN AV-VO AA-AB-CP Baixa MI-XE 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete FL FR-IN AV-VO MC Baixa  

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza C GR-IN AV-VO AA-CP Baixa XE 

Tachyphonus coronatus tiê-preto FL FR-IN AV-VO MC-MS Baixa ATL 

Tersina viridis saí-andorinha GE FR-IN AV-VO AA-CP-MC-MS Baixa MI 

Dacnis cayana saí-azul GE FR-IN AV-VO AA-CP-MS Baixa  

Coereba flaveola cambacica GE NE AV-VO AA-CP-MC Baixa  

Sporophila lineola bigodinho C GR AV-VO AA-CP Baixa MI-XE 

Sporophila plumbea patativa C GR AV-VO AA-CP Baixa MI-XE 

Sporophila nigricollis baiano C GR AV-VO AA-CP Baixa MI-XE 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas C GR AV-VO CP Baixa BR 

Sporophila leucoptera chorão AQ GR AV-VO AB Baixa MI 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado AQ GR-IN AV-VO AB Baixa  

Emberizoides herbicola canário-do-campo C IN AV-VO CP Média  

Saltatricula atricollis batuqueiro C GR-IN AV-VO CP Baixa CE 

Saltator similis trinca-ferro GE FR-IN AV-VO CP-MS Média XE 

Thlypopsis sordida saí-canário GE FR-IN AV-VO CP Baixa  

Cardinalidae Cyanoloxia brissonii azulão C FR-IN VO CP Baixa XE 
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Ordem / Família Espécie Nome Popular Hábito Guilda Registro Ambiente S.A. Status 

Fringillidae Euphonia chlorotica fim-fim GE FR VO MC-MS Baixa  

Passeridae Passer domesticus pardal GE ON AV AA-CP Média 
 

Legenda – Ambiente: AA = Registro em Áreas Antropizadas; AE = Registro em ambiente aéreo, acima da copa das árvores; CP = Registro em capoeira; MC = 

Registro em mata ciliar; MS = Registro em mata secundária. Registro: AV = Avistamento; VO = Vocalização. Hábito: AQ = Aquático; C = Campestre; FL = Florestal; 

GE = Generalista. Status: ATL = Espécie endêmica da Mata Atlântica; CE = Espécie endêmica do Cerrado; BR = Espécie endêmica do Brasil; CI = Cinegética, ou 

espécie de interesse para caça; MI = Espécie migratória; NT = Espécie classificada como Quase Ameaçada ou “Near Threatened” pelo IUCN (2017); XE = 

Xerimbabo, ou espécie de valor comercial. S.A. = Sensibilidade Ambiental. Guildas: CR = Carnívoro; DT = Detritívoro; FR = Frugívoro; GR = Granívoro; IN = 

Insetívoro; NE = Nectarívoro; ON = Onívoro. ( * ) = Registro exclusivo da campanha atual.. 
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A ordem dos Passeriformes foi a mais representativa com 115 espécies, ou seja, 65% do total 

de espécies registradas para o estudo. O predomínio dos Passeriformes era esperado, uma vez 

que esta ordem abrange a maioria das espécies de aves conhecidas, distribuídas nos mais 

diversos ambientes (SICK, 1997).  

As famílias mais abundantes na área de estudo estão relacionadas na Figura a seguir, onde se 

destacam aquelas com riqueza igual ou superior a seis espécies. 

 

Figura 10.100 - Famílias mais abundantes na área de estudo. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A família Tyrannidae foi a mais abundante nos levantamentos de campo, com 35 espécies. A 

Tyrannidae corresponde uma das maiores famílias de aves da região neotropical, e comumente 

lidera os ranques de riqueza em estudos de avifauna no Brasil (SICK, 1997).  A CBRO (2015) 

descreve o registro de 141 espécies desta família para o país. Os registros realizados no estudo 

envolvem espécies com diferentes características na ocupação de ambientes (SICK, 1997; 

SIGRIST, 2009). 

A família Thraupidae foi a segunda família mais abundante, com 25 espécies identificadas no 

estudo. Essa família é representada por 157 táxons registrados para o Brasil (CBRO, 2015), 

com espécies que compõem grupos de hábitos variados. Os registros obtidos para esta família 

da avifauna apresentam espécies de hábitos especializados e generalistas (SICK, 1997; 

SIGRIST, 2009). 

Para avaliar a distribuição da avifauna na localidade as espécies foram categorizadas de acordo 

com a utilização dos ambientes amostrados. Assim, consideraram-se como espécies de hábitos 
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generalistas (GE) aquelas que se adaptam bem a diferentes ambientes; como especialistas de 

ambientes florestais (FL), aquelas que dependem das formações florestais para a manutenção 

de suas populações, envolvendo espécies mais sensíveis; como aves de hábitos campestres (C) 

aquelas que utilizam áreas abertas bem conservadas ou não; e como aquáticas (AQ) aquelas 

espécies de hábitos associados à presença de água (SICK, 1997).  

As aves generalistas, que ocupam os mais diversos ambientes, apresentaram a maior riqueza do 

estudo (83 espécies). Seguidas das espécies de hábitos florestais (55 espécies), que ocorrem nas 

matas ciliares e secundárias, e nas capoeiras altas. Das espécies registradas 42 apresentam 

hábitos campestres, com registros em capoeiras baixas e campos antropizadas. Os táxons de 

hábitos associados à presença de água foram representados por 16 espécies, identificadas em 

ambientes brejosos e alagados, bem como nas proximidades do Rio das Mortes, de córregos e 

de pequenos açudes em propriedades rurais. 

Na Figura abaixo estão relacionadas as riquezas de espécies de acordo com seus hábitos. 

 

Figura 10.101 - Riquezas de espécies com relação à utilização dos ambientes. Fonte: dados da 

pesquisa. 

 
 

Nas áreas do estudo da avifauna as formações da vegetação são bastante variáveis, onde, além 

das porções contendo fragmentos de vegetação preservada, ocorrem áreas de pastagem, 

residências rurais, capoeiras, monoculturas, e pequenas áreas brejosas. 

 Nas áreas mais próximas ao Rio das Mortes se encontram pequenos fragmentos de mata 

secundária e matas ciliares estreitas, que se distribuem por entre os campos antropizados. As 

porções de vegetação preservada oferecem recursos particulares para as mais diversas 
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populações das avifauna, notadamente para aquelas mais sensíveis, e contribuem para uma 

distribuição mais equilibrada da comunidade (ALEIXO, 1999; WILLIS, 1979).  

Observa-se que a maior riqueza de aves levantadas através dos levantamentos quantitativos 

durante as campanhas ocorreu nas formações em regeneração denominadas como capoeira, 

onde ocorrem espécies de diferentes características de ocupação dos ambientes, conforme 

apresentado pela Figura abaixo. 

 

Figura 10.102 – Distribuição da riqueza observada e estimada nos ambientes amostrados. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 
Legenda: AA = Área Antropizada; AB = Área Brejosa; AE = Aéreo, acima da copa das árvores; AQ = Ambiente 

Aquático; CP = Capoeira; MC = Mata Ciliar; MS = Mata Secundária. 

 

 

Os ambientes com maior nível de antropização são utilizados por grande variedade de espécies, 

onde a maioria dos registros se referem a espécies de comportamentos generalistas e de baixa 

sensibilidade ambiental (STOTZ et al., 1996).  

A abundância relativa das espécies registradas é aqui expressa através de índice denominado 

IPA (Índice Pontual de Abundância), que é obtido dividindo-se o número de contatos com a 

espécie pelo número total de unidades amostrais (pontos fixos). O Quadro a seguir demonstra 

os valores de IPA das espécies registradas, considerando as estações amostrais e a sazonalidade. 
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Quadro 10.30 - Valores de abundância relativa e IPA obtidos para avifauna. Fonte: Dados da 

pesquisa. 

Espécie 

Valores De IPA 

Estação 

Controle 

Estação 

Experimento 

Época  

Seca 

Época  

Chuvosa 
Total 

Crypturellus obsoletus 0.09 0.03 0.00 0.13 0.06 

Crypturellus parvirostris 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 

Amazonetta brasiliensis 0.13 0.13 0.19 0.06 0.13 

Penelope obscura 0.03 0.13 0.06 0.09 0.08 

Bubulcus íbis 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Syrigma sibilatrix 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Mesembrinibis cayennensis 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 

Coragyps atratus 0.06 0.22 0.22 0.06 0.14 

Accipiter bicolor 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Heterospizias meridionalis 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Rupornis magnirostris 0.03 0.13 0.06 0.09 0.08 

Aramides saracura 0.03 0.06 0.00 0.09 0.05 

Vanellus chilensis 0.06 0.03 0.06 0.03 0.05 

Columbina talpacoti 0.38 0.56 0.25 0.69 0.47 

Columbina squammata 0.28 0.44 0.28 0.44 0.36 

Patagioenas picazuro 0.44 0.63 0.53 0.53 0.53 

Zenaida auriculata 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Leptotila verreauxi 0.06 0.13 0.03 0.16 0.09 

Leptotila rufaxilla 0.03 0.09 0.09 0.03 0.06 

Piaya cayana 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Crotophaga ani 0.09 0.00 0.09 0.00 0.05 

Phaethornis pretrei 0.19 0.03 0.19 0.03 0.11 

Eupetomena macroura 0.03 0.03 0.06 0.00 0.03 

Florisuga fusca 0.00 0.13 0.13 0.00 0.06 

Colibri serrirostris 0.13 0.03 0.16 0.00 0.08 

Chlorostilbon lucidus 0.19 0.13 0.22 0.09 0.16 

Thalurania furcata 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Amazilia fimbriata 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02 

Amazilia láctea 0.03 0.03 0.00 0.06 0.03 

Heliomaster squamosus 0.06 0.03 0.06 0.03 0.05 

Trogon surrucura 0.03 0.09 0.06 0.06 0.06 

Megaceryle torquata 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 

Chloroceryle amazona 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

Galbula ruficauda 0.13 0.09 0.19 0.03 0.11 

Nystalus chacuru 0.00 0.09 0.00 0.09 0.05 

Ramphastos toco 0.28 0.34 0.38 0.25 0.31 

Picumnus cirratus 0.06 0.22 0.16 0.13 0.14 

Colaptes melanochloros 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

Colaptes campestres 0.00 0.50 0.28 0.22 0.25 

Cariama cristata 0.00 0.22 0.13 0.09 0.11 

Caracara plancus 0.06 0.25 0.13 0.19 0.16 
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Espécie 

Valores De IPA 

Estação 

Controle 

Estação 

Experimento 

Época  

Seca 

Época  

Chuvosa 
Total 

Milvago chimachima 0.06 0.13 0.09 0.09 0.09 

Herpetotheres cachinnans 0.03 0.03 0.00 0.06 0.03 

Psittacara leucophthalmus 0.53 0.56 0.44 0.66 0.55 

Aratinga auricapillus 0.00 0.44 0.31 0.13 0.22 

Eupsittula aurea 0.13 0.38 0.19 0.31 0.25 

Forpus xanthopterygius 0.22 0.44 0.47 0.19 0.33 

Brotogeris chiriri 0.13 0.00 0.13 0.00 0.06 

Pionus maximiliani 0.00 0.25 0.25 0.00 0.13 

Dysithamnus mentalis 0.03 0.03 0.06 0.00 0.03 

Herpsilochmus atricapillus 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

Thamnophilus ruficapillus 0.16 0.16 0.19 0.13 0.16 

Thamnophilus caerulescens 0.34 0.22 0.28 0.28 0.28 

Pyriglena leucoptera 0.22 0.25 0.25 0.22 0.23 

Melanopareia torquata 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Conopophaga lineata 0.00 0.06 0.03 0.03 0.03 

Sittasomus griseicapillus 0.09 0.06 0.03 0.13 0.08 

Lepidocolaptes angustirostris 0.00 0.16 0.06 0.09 0.08 

Lepidocolaptes squamatus 0.00 0.06 0.03 0.03 0.03 

Furnarius figulus 0.03 0.09 0.13 0.00 0.06 

Furnarius rufus 0.19 0.28 0.22 0.25 0.23 

Lochmias nematura 0.16 0.13 0.19 0.09 0.14 

Clibanornis rectirostris 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Automolus leucophthalmus 0.09 0.03 0.06 0.06 0.06 

Philydor rufum 0.19 0.03 0.19 0.03 0.11 

Phacellodomus rufifrons 0.22 0.25 0.19 0.28 0.23 

Anumbius annumbi 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Certhiaxis cinnamomeus 0.22 0.00 0.19 0.03 0.11 

Synallaxis ruficapilla 0.13 0.00 0.09 0.03 0.06 

Synallaxis cinerascens 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 

Synallaxis frontalis 0.06 0.09 0.00 0.16 0.08 

Synallaxis albescens 0.03 0.06 0.00 0.09 0.05 

Synallaxis spixi 0.16 0.31 0.19 0.28 0.23 

Ilicura militaris 0.03 0.16 0.13 0.06 0.09 

Chiroxiphia caudata 0.06 0.09 0.13 0.03 0.08 

Schiffornis virescens 0.03 0.03 0.06 0.00 0.03 

Pachyramphus viridis 0.00 0.06 0.03 0.03 0.03 

Pachyramphus validus 0.03 0.06 0.03 0.06 0.05 

Platyrinchus mystaceus 0.06 0.03 0.06 0.03 0.05 

Mionectes rufiventris 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Leptopogon amaurocephalus 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

Corythopis delalandi 0.06 0.19 0.09 0.16 0.13 

Phylloscartes ventralis 0.03 0.09 0.00 0.13 0.06 

Tolmomyias sulphurescens 0.25 0.16 0.31 0.09 0.20 
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Espécie 

Valores De IPA 

Estação 

Controle 

Estação 

Experimento 

Época  

Seca 

Época  

Chuvosa 
Total 

Todirostrum poliocephalum 0.31 0.25 0.38 0.19 0.28 

Todirostrum cinereum 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Poecilotriccus plumbeiceps 0.00 0.13 0.03 0.09 0.06 

Hemitriccus nidipendulus 0.06 0.16 0.19 0.03 0.11 

Hemitriccus margaritaceiventer 0.00 0.09 0.03 0.06 0.05 

Euscarthmus meloryphus 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

Camptostoma obsoletum 0.16 0.22 0.25 0.13 0.19 

Elaenia flavogaster 0.19 0.25 0.28 0.16 0.22 

Elaenia chiriquensis 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Elaenia obscura 0.03 0.06 0.03 0.06 0.05 

Myiopagis caniceps 0.13 0.00 0.06 0.06 0.06 

Myiopagis viridicata 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 

Capsiempis flaveola 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 

Phaeomyias murina 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Phyllomyias fasciatus 0.13 0.41 0.25 0.28 0.27 

Serpophaga subcristata 0.03 0.03 0.00 0.06 0.03 

Legatus leucophaius 0.03 0.03 0.06 0.00 0.03 

Myiarchus ferox 0.25 0.22 0.31 0.16 0.23 

Pitangus sulphuratus 0.13 0.19 0.19 0.13 0.16 

Myiodynastes maculatus 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 

Megarynchus pitanguá 0.19 0.09 0.06 0.22 0.14 

Myiarchus swainsoni 0.06 0.03 0.06 0.03 0.05 

Sirystes sibilator 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02 

Casiornis rufus 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

Myiozetetes similis 0.06 0.06 0.13 0.00 0.06 

Tyrannus melancholicus 0.13 0.09 0.06 0.16 0.11 

Tyrannus savana 0.03 0.16 0.06 0.13 0.09 

Empidonomus varius 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02 

Colonia colonus 0.06 0.25 0.22 0.09 0.16 

Myiophobus fasciatus 0.19 0.25 0.19 0.25 0.22 

Fluvicola nengeta 0.06 0.13 0.09 0.09 0.09 

Arundinicola leucocephala 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

Gubernetes yetapa 0.00 0.22 0.03 0.19 0.11 

Lathrotriccus euleri 0.06 0.03 0.03 0.06 0.05 

Knipolegus lophotes 0.03 0.13 0.13 0.03 0.08 

Xolmis velatus 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 

Cyclarhis gujanensis 0.03 0.16 0.03 0.16 0.09 

Hylophilus amaurocephalus 0.31 0.19 0.31 0.19 0.25 

Vireo chivi 0.16 0.09 0.09 0.16 0.13 

Cyanocorax cristatellus 0.13 0.09 0.19 0.03 0.11 

Cyanocorax chrysops 0.09 0.44 0.34 0.19 0.27 

Pygochelidon cyanoleuca 0.09 0.13 0.22 0.00 0.11 

Stelgidopteryx ruficollis 0.19 0.38 0.50 0.06 0.28 
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Espécie 

Valores De IPA 

Estação 

Controle 

Estação 

Experimento 

Época  

Seca 

Época  

Chuvosa 
Total 

Progne tapera 0.00 0.16 0.00 0.16 0.08 

Tachycineta albiventer 0.19 0.06 0.25 0.00 0.13 

Troglodytes musculus 0.19 0.19 0.25 0.13 0.19 

Turdus leucomelas 0.25 0.13 0.31 0.06 0.19 

Turdus rufiventris 0.03 0.06 0.06 0.03 0.05 

Turdus amaurochalinus 0.09 0.13 0.13 0.09 0.11 

Mimus saturninus 0.09 0.16 0.16 0.09 0.13 

Anthus lutescens 0.00 0.06 0.06 0.00 0.03 

Zonotrichia capensis 0.72 1.09 0.56 1.25 0.91 

Ammodramus humeralis 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

Arremon flavirostris 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Setophaga pitiayumi 0.06 0.03 0.03 0.06 0.05 

Geothlypis aequinoctialis 0.16 0.09 0.09 0.16 0.13 

Basileuterus culicivorus 0.19 0.28 0.31 0.16 0.23 

Myiothlypis flaveola 0.16 0.16 0.06 0.25 0.16 

Myiothlypis leucoblephara 0.50 0.28 0.41 0.38 0.39 

Psarocolius decumanus 0.13 0.00 0.06 0.06 0.06 

Gnorimopsar chopi 0.16 0.25 0.09 0.31 0.20 

Chrysomus ruficapillus 0.66 0.22 0.19 0.69 0.44 

Pseudoleistes guirahuro 0.00 0.13 0.00 0.13 0.06 

Molothrus bonariensis 0.19 0.28 0.19 0.28 0.23 

Schistochlamys ruficapillus 0.00 0.25 0.09 0.16 0.13 

Tangara cyanoventris 0.09 0.09 0.00 0.19 0.09 

Tangara sayaca 0.41 0.28 0.44 0.25 0.34 

Tangara cayana 0.78 0.94 1.00 0.72 0.86 

Conirostrum speciosum 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 

Sicalis flaveola 0.41 0.50 0.28 0.63 0.45 

Hemithraupis ruficapilla 0.41 0.34 0.44 0.31 0.38 

Volatinia jacarina 0.19 0.38 0.13 0.44 0.28 

Coryphospingus pileatus 0.13 0.38 0.19 0.31 0.25 

Tachyphonus coronatus 0.28 0.25 0.44 0.09 0.27 

Tersina viridis 0.31 0.41 0.44 0.28 0.36 

Dacnis cayana 0.16 0.13 0.19 0.09 0.14 

Coereba flaveola 0.28 0.38 0.31 0.34 0.33 

Sporophila lineola 0.22 0.16 0.00 0.38 0.19 

Sporophila plúmbea 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

Sporophila nigricollis 0.25 0.28 0.00 0.53 0.27 

Sporophila ardesiaca 0.00 0.09 0.06 0.03 0.05 

Sporophila leucoptera 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

Emberizoides herbícola 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 

Saltatricula atricollis 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

Saltator similis 0.44 0.63 0.66 0.41 0.53 

Thlypopsis sórdida 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 
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Espécie 

Valores De IPA 

Estação 

Controle 

Estação 

Experimento 

Época  

Seca 

Época  

Chuvosa 
Total 

Cyanoloxia brissonii 0.06 0.09 0.09 0.06 0.08 

Euphonia chlorotica 0.06 0.06 0.03 0.09 0.06 

Passer domesticus 0.16 0.00 0.16 0.00 0.08 

 

As espécies mais abundantes nas amostragens quantitativas estão relacionadas na Figura 

abaixo, destacando-se aquelas com os maiores valores de IPA. 

 

Figura 10.103 - Espécies mais abundantes nas amostragens (IPA ≥ 0.34). Fonte: Dados da 

pesquisa. 

 
 

De acordo com os valores apresentados na Figura acima, o tico-tico (Zonotrichia capensis) é a 

espécie com maior frequência de registros nas amostragens, seguida da saíra-amarela (Tangara 

cayana), com IPA aproximado, e do periquitão (Psittacara leucophthalmus), que já apresenta 

índice consideravelmente inferior. 
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Figura 10.104 - tico-tico (Zonotrichia capensis). 

 

Figura 10.105 - saíra-amarela (Tangara cayana). 

 
 

Figura 10.106 - periquitão (Psittacara leucophthalmus). 

 
 

Dentre as espécies relacionadas como mais abundantes no estudo, o pula-pula-assobiador 

(Myiothlypis leucoblephara), o periquitão (Psittacara leucophthalmus), e o trinca-ferro 

(Saltator similis), são as que apresentam maior sensibilidade ambiental com relação a 

influências antrópicas (BIRDLIFE, 2018). As espécies de maior sensibilidade ambiental podem 

ser utilizadas como indicadoras de qualidade dos ambientes onde ocorrem, sugerindo a 

disponibilidade de recursos especializados. 

Todas as espécies identificadas no estudo foram analisadas com relação ao nível de 

sensibilidade ambiental, segundo informações disponibilizadas pela Birdlife (2018).  Para as 

avaliações deste parâmetro utilizou-se as seguintes descrições: “baixa sensibilidade”, para as 

espécies que possuem populações bem distribuídas e atualmente estáveis; “média 

sensibilidade”, para as espécies que possuem populações em declínio, acima de 10.000 

indivíduos, e; “alta sensibilidade”, para as espécies que possuem populações em declínio, 

abaixo de 10.000 indivíduos. 
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As espécies de baixa sensibilidade ambiental apresentaram a maior representatividade com 149 

espécies (76%), as espécies de média sensibilidade foram representadas por 46 espécies (23%). 

Apenas a espécie Urubitinga coronata, popularmente conhecida como águia-cinzenta, se 

enquadrou no perfil de alta sensibilidade ambiental. Abaixo segue o perfil percentual da 

sensibilidade ambiental da avifauna registrada durante o período de amostragem. 

 

Figura 10.107 – Sensibilidade das espécies registradas. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

 

Para uma avaliação mais aprofundada da comunidade de aves registrada durante os trabalhos 

de campo, estimou-se a riqueza de espécies através do método Jackknife 1 (KREBS, 1999). O 

método de estimativa acusou a ocorrência de 205 espécies, com intervalo de confiança (95%) 

de ± 8 espécies. Este resultado foi obtido partindo de 173 espécies registradas nas amostragens 

quantitativas, ou seja, das 196 espécies identificadas no estudo da avifauna 23 foram registradas 

de maneira qualitativa, e não participaram das análises sistemáticas. 

A curva do coletor apresentada na Figura abaixo apresentou crescimento contínuo, com a 

inclusão de novas espécies até o final das amostragens. A estabilização da curva de acumulação 

é dependente da repetição gradual dos registros efetuados durante as campanhas de campo, e 

assim, é necessário o levantamento de grande volume de dados, em diferentes períodos, a fim 

de atingir a assíntota total da curva (BARROS, 2009). 
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Figura 10.108 - Curva de acumulação de espécies de aves observadas e estimadas. Fonte: Dados 

da pesquisa. 

 
 

Na Figura abaixo estão representados os valores de riqueza de espécies observadas e estimadas 

pelos métodos quantitativos para as quatro campanhas de campo realizadas para a avifauna na 

mina Volta Grande. Não houve variações significativas entre as riquezas observadas durante as 

campanhas de campo, indicando uma homogeneidade sazonal na distribuição de espécies. 

 

Figura 10.109 - Relação das riquezas de espécies observadas e estimadas. Fonte: Dados da 

pesquisa. 

 
 

A curva de rarefação (n° de espécies esperado baseado no n° de indivíduos) elaborada com o 

auxílio do software Past. 2.08 (HAMMER & HARPER, 2003) não apresenta tendência à 

estabilização para os registros de espécies. A inclinação da curva representada no gráfico indica 
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a repetição dos registros das espécies mais comuns, sugerindo que o período de amostragem 

pode ser considerado satisfatório, e que com a continuidade das amostragens no decorrer das 

campanhas poderão ocorrer novos registros de espécies nos levantamentos quantitativos 

(ALTEFF & MARÇAL-JÚNIOR, 2009).  

 

Figura 10.110 - Curva de rarefação de aves. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Para discutir a diversidade de espécies cabe incluir que este termo corresponde à quantidade e 

distribuição da informação genética dentro da comunidade natural (EMBRAPA, 1999 apud 

OVREAS & TORSVIK, 1998). Neste sentido, os resultados apresentados para a diversidade de 

aves objetivam avaliar a variedade e a abundância das espécies registradas nos diferentes 

habitats estudados. 

Magurran (1988) indica que o índice Shannon raramente atinge valores acima de H’ = 4,5. 

Assim, o valor encontrado para o total de amostragens no presente estudo (H’ = 4,70) descreve 

uma avifauna extremamente diversa (MAGURRAN, 1988). A Equitabilidade obtida (J’ = 0.91) 

para as áreas amostradas confere baixa dominância (D’ = 0.01) entre as espécies com relação à 

distribuição nos ambientes. Os valores dos índices de diversidade obtidos nas campanhas de 

seca e chuva e nas estações amostrais não apresentaram diferenças estatísticas significativas, 

indicando uma homogeneidade na distribuição sazonal e territorial da diversidade local. 
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Quadro 10.31 – Índices de diversidade obtidos para a avifauna. Fonte: Dados da pesquisa. 

Índice EE EC Seca Chuva Total 

Taxa_S 132 154 143 139 173 

Individuals 623 829 747 705 1452 

Dominance_D 0.01455 0.01293 0.01285 0.01599 0.01254 

Simpson_1-D 1 1 0.9871 1 0.9875 

Shannon_H 4,513 4,649 4,616 5 4,706 

Evenness_e^H/S 0.691 0.6785 0.7066 0.6476 0.6396 

Brillouin 4,195 4 4,317 4,201 5 

Menhinick 5,288 5,349 5,232 5,235 5 

Margalef 20.36 22.77 21.46 21.04 23.62 

Equitability_J 0.9243 0.923 0.93 0.912 0.9133 

Fisher_alpha 51.21 55.69 52.52 51.85 51.19 

Berger-Parker 0.04013 0.04222 0.04284 0.05674 0.03994 
Legenda: EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle. 

 

De acordo com o dendrograma de similaridade entre as variáveis amostradas, observa-se que 

de uma forma geral todas as variáveis possuem grande similaridade o que indica uma 

uniformidade na distribuição sazonal e territorial da avifauna. 

 

Figura 10.111 – Dendrograma de similaridade de aves. Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Com os registros de espécies de aves obtidos durante as campanhas de campo os resultados 

gerais de riqueza e diversidade alcançados apontam para o fato de o empreendimento não estar 

causando interferência direta na avifauna, onde se registrou diferentes grupos de espécies 

sensíveis a interferências antrópicas, que estão distribuídos de maneira equilibrada nas estações 

amostradas e ambientes.  

As características da comunidade de aves de uma determinada localidade são fortemente 

influenciadas pela estrutura da vegetação e pela heterogeneidade de habitats encontrados 

(ALEIXO, 1999; CURCINO & PEDRONI, 2011). De tal modo, conforme as características 

observadas em campo e as informações obtidas em literatura especializada, nos itens a seguir 

estão relacionados os principais registros de aves realizados durante o trabalho de campo na 

área da mina Volta Grande. 

Consideram-se como aves generalistas aquelas com grande valência ecológica, capazes de 

ocupar diversos ambientes, sejam eles naturais ou antropizados (OLMOS et al., 2005). Além 

da capacidade de dispersão nos ambientes, muitas das espécies de hábitos generalistas também 

utilizam fontes variadas de alimento, o que confere maior capacidade adaptativa para este grupo 

(GIMENEZ & ANJOS, 2003). 

A seguir alguns exemplos de espécies de hábitos generalistas identificadas e fotografadas 

durante o monitoramento da avifauna.  

 

Figura 10.112 - Carcará (Caracara plancus). 

 

Figura 10.113 - Risadinha (Camptostoma 

obsoletum). 
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Figura 10.114 - Urubu (Coragyps atratus). 

 

Figura 10.115 - Rolinha (Columbina talpacoti). 

 
 

Figura 10.116 - Carrapateiro (Milvago 

chimachima). 

 

Figura 10.117 - Tuim (Forpus xanthopterygius). 

 
 

Figura 10.118 - Fogo-apagou (Columbina 

squammata). 

 

 

Figura 10.119 - Trinca-ferro (Saltator similis). 
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Figura 10.120 - Tucanuçu (Ramphastos toco). 

 

Figura 10.121 - Bacurau (Nyctidromus albicollis). 

 
 

Figura 10.122 - Pombão (Patagioenas picazuro). 

 

Figura 10.123 - Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). 

 
 

Muitas aves utilizam formações florestais durante suas atividades, dentre elas, além dos táxons 

típicos destes ambientes também ocorrem exemplares de hábitos generalistas, que não são 

totalmente dependentes destes ambientes para sua sobrevivência (GIMENES & ANJOS, 2003). 

De maneira geral, a presença de fragmentos florestais em bom estado de conservação pode 

auxiliar diretamente na ecologia das populações de aves, com o fornecimento de alimento e 

refúgio para diversos grupos da avifauna (WILLIS, 1979). Os ambientes florestais mais densos 

influenciam de maneira positiva para uma distribuição de ocorrência mais estável das 

populações de aves típicas destes ambientes (DARIO, 1999).  

A seguir alguns exemplos de espécies de hábitos florestais identificadas e fotografadas durante 

o monitoramento da avifauna da mina Volta Grande. 
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Figura 10.124 - Ariramba-de-cauda-ruiva 

(Galbula ruficauda).  

 

Figura 10.125 - Guaracava-cinzenta (Myiopagis 

caniceps).  

 
 

Figura 10.126 - Tiê-de-topete (Trichothraupis 

melanops).  

 

Figura 10.127 - Abre-asa-de-cabeça-cinza 

(Mionectes rufiventris).  

 
 

Figura 10.128 - Tangarazinho (Ilicura 

militaris). 

 

 

Figura 10.129 - Tangará (Chiroxiphia caudata).  
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Figura 10.130 - Bico-virado-carijó (Xenops rutilans). 

 
 

O grupo de espécies que utilizam áreas campestres também é bem amplo, principalmente pelo 

fato de envolver grande volume das espécies de hábitos generalistas que ocorrem tanto em áreas 

abertas contendo vegetação alterada como em ambientes campestres bem conservados (SICK, 

2001). 

A seguir alguns exemplos de espécies de hábitos essencialmente campestres identificadas e 

fotografadas em capoeiras baixas e em áreas parcialmente antropizadas durante o 

monitoramento da avifauna. 

 

Figura 10.131 - Pica-pau-do-campo (Colaptes 

campestres).  

 

Figura 10.132 - Tico-tico-rei-cinza (Coryphospingus 

pileatus).  
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Figura 10.133 - Barulhento (Euscarthmus 

meloryphus). 

 

Figura 10.134 - Arapaçu-de-cerrado  

(Lepidocolaptes angustirostris). 

 
 

Figura 10.135 - Andorinha-doméstica-grande 

(Progne chalybea). 

 

Figura 10.136 - Tiziu (Volatinia jacarina). 

 
 

Figura 10.137 - Noivinha-branca (Xolmis velatus). 

 

 

Figura 10.138 - Baiano (Sporophila nigricollis). 

 
 

No Brasil, cerca de 160 espécies de aves possuem hábitos aquáticos, aparecendo com maior 

representatividade os Ardeídeos (garças e socós) e Anatídeos (patos e marrecas). As aves 

aquáticas utilizam de forma diversa os recursos de corpos d’água.  
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Na microrregião estudada os locais onde se encontram biótopos com a presença de água são 

representados pelo Rio das Mortes, córregos, pequenos açudes em propriedades rurais, e áreas 

brejosas. A disponibilidade de ambientes aquáticos conferiu considerável riqueza de espécies 

com este hábito, com o registro de 16 espécies.  

A seguir registros fotográficos de espécies de hábitos aquáticos identificadas e fotografadas 

durante o monitoramento da avifauna da mina Volta Grande.  

 

Figura 10.139 - Saracura-do-mato (Aramides 

saracura). 

 

Figura 10.140 - Chopim-do-brejo (Pseudoleistes 

guirahuro). 

 

Figura 10.141 - Tesoura-do-brejo (Gubernetes 

yetapa). 

 

 

Figura 10.142 - Sabiá-do-brejo (Embernagra 

platensis). 
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Figura 10.143 - Garibaldi (Chrysomus ruficapillus). 

 

Figura 10.144 - Andorinha-do-rio (Tachycineta 

albiventer). 

 
 

Os movimentos em massa de um grande número de indivíduos de uma determinada espécie de 

uma localidade para outra são conhecidos como migração (BEGON et al., 1996). Os 

movimentos podem ou não se repetir anualmente, sendo controlados por diferentes fatores que 

se relacionam com a ecologia das espécies (SICK, 1983). 

Além de migrações conspícuas e em escala continental, há muitos movimentos sazonais em 

menor escala que envolve populações de aves neotropicais (OLSMOS et al., 2005). Estes 

deslocamentos são em geral pouco documentados e mal compreendidos. As evidências destes 

movimentos consistem de registros que indicam que determinada espécie desaparece de 

determinada região, ou localidade, durante parte do ano (OLSMOS et al., 2005). Na maioria 

dos casos os padrões migratórios em escala regional são muito difíceis de verificar, as 

populações migratórias frequentemente chegam a áreas já ocupadas por populações residentes 

da mesma espécie (OLSMOS et al., 2005). 

Segundo Sick (1997), das espécies de aves com ocorrência no território brasileiro, 152 são 

visitantes. Os comportamentos migratórios de aves que se tem conhecimento na América do 

Sul, segundo Sick (1983), podem ser diferenciados em quatro tipos de deslocamentos (ALVES, 

2007): “migrações neárticas” (aves provenientes do hemisfério norte); “migrações austrais” 

(aves que deslocam para o norte a partir do hemisfério sul); “migrações regionais” em busca de 

recursos hídricos e tróficos (frutificações e florações), que incluem movimentos regionais, 

locais ou parciais; e, “migrações altitudinais”, que são realizadas em cadeias de montanhas. 

Assim, considerando as classificações de Sick (1983) e as determinações taxonômicas 

apresentadas em Sick 1997 e 2001, bem como em Alves (2007), para os movimentos 

migratórios das aves em ambientes terrestres no Brasil, no presente estudo 48 espécies podem 

ser consideradas migrantes de acordo com as descrições a seguir. 
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Quadro 10.32 – Lista de espécies de aves migratórias registradas na mina Volta Grande. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Táxon Nome Comum Tipo de Migração 

Patagioenas picazuro asa-branca Migrante Austral 

Zenaida auriculata avoante Migrante Austral 

Antrostomus rufus joão-corta-pau Migrante Austral 

Hydropsalis parvula bacurau-chintã Migrante Austral 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro Migrante Austral 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela Migrante Austral 

Elaenia chiriquensis chibum Migrante Austral 

Elaenia obscura tucão Migrante Austral 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta Migrante Austral 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada Migrante Austral 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela Migrante Austral 

Phaeomyias murina bagageiro Migrante Austral 

Phyllomyias fasciatus piolhinho Migrante Austral 

Serpophaga subcristata alegrinho Migrante Austral 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata Migrante Austral 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi Migrante Austral 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado Migrante Austral 

Megarynchus pitangua neinei Migrante Austral 

Myiarchus swainsoni irré Migrante Austral 

Casiornis rufus maria-ferrugem Migrante Austral 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho Migrante Austral 

Tyrannus melancholicus suiriri Migrante Austral 

Tyrannus savana tesourinha Migrante Austral 

Empidonomus varius peitica Migrante Austral 

Colonia colonus viuvinha Migrante Austral 

Myiophobus fasciatus filipe Migrante Austral 

Arundinicola leucocephala freirinha Migrante Austral 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo Migrante Austral 

Lathrotriccus euleri enferrujado Migrante Austral 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno Migrante Austral 

Xolmis cinereus primavera Migrante Austral 

Xolmis velatus noivinha-branca Migrante Austral 

Vireo chivi juruviara Migrante Austral 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora Migrante Austral 

Progne tapera andorinha-do-campo Migrante Austral 

Progne chalybea andorinha-grande Migrante Austral 

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor Migrante Austral 

Molothrus bonariensis chupim Migrante Austral 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho Migrante Austral 

Tersina viridis saí-andorinha Migrante Austral 

Sporophila leucoptera chorão Migrante Austral 
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Táxon Nome Comum Tipo de Migração 

Turdus leucomelas sabiá-branco Migrante Altitudinal 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira Migrante Altitudinal 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca Migrante Altitudinal 

Volatinia jacarina tiziu Migrante Austral 

Sporophila lineola bigodinho Migrante Austral 

Sporophila plumbea patativa Migrante Austral 

Sporophila nigricollis baiano Migrante Austral 

 

A seguir fotografias de espécies migratórias identificadas durante o estudo da avifauna. 

 

Figura 10.145 - Gibão-de-couro (Hirundinea 

ferrugínea).  

 

Figura 10.146 - Bentevizinho-de-penacho-

vermelho (Myiozetetes similis).  

 
 

Figura 10.147 - Filipe (Myiophobus fasciatus).  

 

 

Figura 10.148 - Bigodinho (Sporophila lineola).  

 
 

De acordo com Begon et al. (1996), pode-se afirmar que espécies consideradas endêmicas são 

aquelas que têm sua distribuição restrita a uma determinada área ou região. Neste sentido, foram 

registradas 23 espécies consideradas (STOTZ et al., 1996), conforme citado no Quadro abaixo. 
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Quadro 10.33 - Lista de espécies migratórias de aves registradas durante na mina Volta Grande. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Táxon Nome Comum Endemismo 

Florisuga fusca beija-flor-preto Mata Atlântica 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul Mata Atlântica 

Synallaxis ruficapilla pichororé Mata Atlântica 

Synallaxis cinerascens pi-puí Mata Atlântica 

Synallaxis spixi joão-teneném Mata Atlântica 

Ilicura militaris tangarazinho Mata Atlântica 

Chiroxiphia caudata tangará Mata Atlântica 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza Mata Atlântica 

Todirostrum poliocephalum teque-teque Mata Atlântica 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha Mata Atlântica 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador Mata Atlântica 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha Mata Atlântica 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem Mata Atlântica 

Tachyphonus coronatus tiê-preto Mata Atlântica 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca Brasil 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamoso Brasil 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama Brasil 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza Brasil 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas Brasil 

Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha Brasil 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho Cerrado 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo Cerrado 

Saltatricula atricollis batuqueiro Cerrado 

 

A seguir fotografias de espécies endêmicas identificadas durante o estudo da avifauna: 

 

Figura 10.149 - Pula-pula-assobiador 

(Myiothlypis leucoblephara). 

 

Figura 10.150 - Tiê-preto (Tachyphonus 

coronatus) 
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Figura 10.151 - Tangarazinho (Ilicura militaris). 

 

Figura 10.152 - João-teneném (Synallaxis spixi). 

 
 

Na atualidade o Brasil é o país com o maior número de espécies ameaçadas no mundo, dentre 

elas são 166 espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção, o que corresponde a 12% 

das aves ameaçadas do planeta (BIRDLIFE, 2017). Nas últimas décadas a avifauna mineira 

sofreu intensa pressão antrópica, a alteração de ambientes naturais tem sido muito expressiva, 

o que conduz a inclusão de novas espécies na lista de aves ameaçadas no Estado 

(DRUMMOND, 2005).  

As espécies de aves podem ser ameaçadas devido a alterações de seu habitat, tais como reduções 

das matas ciliares, poluição dos cursos d’água, destruição de florestas, atividades agropecuárias, 

além da pressão de caça de espécies cinegéticas e xerimbabos (MMA, 2003; DRUMMOND, 

2005). Ações de captura de animais para criação em cativeiro e a caça predatória são apontadas 

como as principais causas de declínio populacional de espécies (DRUMMOND, 2005). 

Apesar da intensa fragmentação e antropização da cobertura vegetal da localidade onde se 

insere o empreendimento, foi possível se registrar espécies de maior sensibilidade ambiental. 

Segundo consta Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) 

e, em âmbito global para a IUCN (2016), a águia-cinzenta (Urubitinga coronata) (Figura 

10.153), é atualmente classificada como “Em Perigo” ou “Endangered” (EN), pois tem uma 

população muito pequena e fragmentada, e devido gravidade das ameaças que enfrenta sugere 

fortemente um declínio significativo e contínuo nos números (BIRDLIFE, 2017). 

Dentre as espécies registradas no presente estudo a jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 

auricapillus) (Figura 10.154) é atualmente classificada como Near Threatened (NT) ou Quase 

Ameaçada (IUCN, 2017). Suas populações demonstram queda para uma taxa que se aproxima 

do limite para classificação como Vulnerável (BIRDLIFE, 2017). 
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Figura 10.153 - Águia-cinzenta (Urubitinga 

coronata).  

 

Figura 10.154 - Jandaia-de-testa-vermelha 

(Aratinga auricapillus).  

 
 

Com a realização de quatro visitas sazonais nas áreas da Mina Volta Grande os resultados gerais 

dos estudos de monitoramento demonstraram uma avifauna de elevada riqueza e diversidade 

de espécies, com a presença de espécies sensíveis a alterações ambientais de alto valor 

conservacionista. Não foi observada nenhuma alteração nas populações registradas durante as 

atividades de campo. Houve um aumento gradativo na riqueza de espécies durante as 

campanhas. 

As espécies de maior sensibilidade a interferências antrópicas, classificadas como de 

sensibilidade “Alta” e “Média”, podem ser utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental 

dos ambientes onde ocorrem.  

Além da alta riqueza observada, os resultados incluem importantes registros de ocorrência para 

a localidade como a Urubitinga coronata e a Aratinga auricapillus, que foram destacadas neste 

documento como de maior importância conservacionista. A Aratinga auricapillus sofre com a 

pressão de xerimbabo, já a Urubitinga coronata está incluída na categoria de ameaça EN -  Em 

Perigo, nos âmbitos nacional e global.  

Com os resultados obtidos em campo durante as quatro campanhas realizadas, quando se 

registrou o total de 196 espécies de aves, os estudos de monitoramento da avifauna na localidade 

se evidenciam como um instrumento aliado à mitigação dos possíveis impactos gerados com o 

desenvolvimento do empreendimento. 

Segundo consta Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) 

e, em âmbito global para a IUCN (2017), a águia-cinzenta (Urubitinga coronata), é atualmente 

classificada como “Em Perigo” ou “Endangered” (EN), pois tem uma população muito pequena 

e fragmentada, e devido gravidade das ameaças que enfrenta sugere fortemente um declínio 

significativo e contínuo nos números (BIRDLIFE, 2017). 
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A Urubitinga coronata (águia-cinzenta) é uma das maiores aves de rapina da América do Sul 

e é considerada ameaçada de extinção na categoria “em perigo” com uma população estimada 

em menos de 1500 indivíduos (BIRDLIFE, 2016). A espécie é considerada por Stotz et al. 

(1996) como de alta prioridade para pesquisa e conservação, porém, no Brasil ainda é pouco 

estudada.  

Esta espécie foi registrada na quarta campanha de campo de maneira ocasional em 

deslocamento nas estradas de acesso externo ao empreendimento. Considerando que se trata de 

uma espécie de ecologia muito sensível e pouco estudada, durante as próximas campanhas sua 

presença será investigada de maneira sistemática através de técnicas de observação de longa 

distância. O esforço para o registro desta espécie será intensificado para maiores entendimentos 

sobre a sua ecologia e distribuição regional, e assim, caso seja necessário, serão avaliadas 

possíveis ações de manejo com vistas à conservação de suas populações na região. 

 

Registro Secundário 

Para a elaboração do diagnóstico da Área de influência indireta (AII), foi realizado 

levantamento bibliográfico a respeito dos estudos sobre a avifauna disponíveis para as 

proximidades do empreendimento. A análise de dados secundários visa identificar a 

composição da avifauna em patamar regional, permitindo melhor compreensão da comunidade 

de aves presente na região e auxiliando nos estudos desenvolvidos em campo. Como referência 

para as espécies com provável ocorrência na área de influência do empreendimento foi 

consultada a lista de espécies com registros documentados da localidade, contidas no site 

wikiaves (www.wikiaves.com.br).  

Analisando essas referências, obteve-se um total de 293 espécies pertencentes a 56 famílias e 

21 ordens, o que representa 37,8% da avifauna presente em Minas Gerais (Mattos et al., 1993). 

A família mais representativa foi Tyrannidae (bem-te-vi, suiriris, lavadeiras e afins) composta 

por 42 espécies, em seguida, vieram às famílias Thraupidae (sanhaços, tangaras e afins) e 

Emberizidae (tico-tico, coleirinhas, baianos e afins), com 18 espécies cada. 

 

Quadro 10.34 - Lista de espécies da avifauna obtido através de dados secundários 

NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

TINAMIFORMES 

Tinamidae 

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu R 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó R 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

217 

 

NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã R 

Nothura maculosa codorna-amarela R 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira R 

Dendrocygna viduata irerê R 

Dendrocygna autumnalis asa-branca R 

Cairina moschata pato-do-mato R 

Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista R 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho R 

Anas bahamensis marreca-toicinho R 

Netta erythrophthalma paturi-preta R 

GALLIFORMES 

Cracidae 

Penelope obscura jacuaçu R 

CICONIIFORMES 

Ciconiidae 

Mycteria americana cabeça-seca R 

SULIFORMES 

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus biguá R 

PELECANIFORMES 

Ardeidae 

Nycticorax nycticorax savacu R 

Butorides striata socozinho R 

Bubulcus íbis garça-vaqueira R 

Ardea Alba garça-branca-grande R 

Syrigma sibilatrix maria-faceira R 

Egretta thula garça-branca-pequena R 

Threskiornithidae 

Mesembrinibis cayennensis coró-coró R 

Platalea ajaja colhereiro R 

CATHARTIFORMES 

Cathartidae 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha R 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta R 

Sarcoramphus papa urubu-rei R 

ACCIPITRIFORMES 

Accipitridae 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza R 

Elanus leucurus gavião-peneira R 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande R 

Ictinia plúmbea sovi R 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo R 

Urubitinga coronata águia-cinzenta R 

Rupornis magnirostris gavião-carijó R 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco R 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta R 

FALCONIFORMES 

Falconidae 

Caracara plancus caracará R 

Milvago chimachima carrapateiro R 

Herpetotheres cachinnans acauã R 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio R 

Falco sparverius quiriquiri R 

Falco rufigularis cauré R 

Falco femoralis falcão-de-coleira R 

GRUIFORMES 

Rallidae 

Aramides cajanea saracura-três-potes R 

Aramides saracura saracura-do-mato R 

Pardirallus nigricans saracura-sanã R 

Gallinula galeata frango-d'água-comum R 

Porphyrio Martinica frango-d'água-azul R 

CARIAMIFORMES 

Cariamidae 

Cariama cristata seriema R 

CHARADRIIFORMES 

Charadriidae 

Vanellus cayanus batuíra-de-esporão R 

Vanellus chilensis quero-quero R 

Jacanidae 

Jacana jaçanã jaçanã R 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha-roxa R 

Columbina squammata fogo-apagou R 

Columba Lívia pombo-doméstico R 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Patagioenas speciosa pomba-trocal R 

Patagioenas picazuro pombão R 

Patagioenas cayennensis pomba-galega R 

Patagioenas plúmbea pomba-amargosa R 

Zenaida auriculata pomba-de-bando R 

Leptotila verreauxi juriti-pupu R 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira R 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã R 

Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha R, E 

Aratinga áurea periquito-rei R 

Forpus xanthopterygius tuim R 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo R 

Pionus maximiliani maitaca-verde R 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro R 

CUCULIFORMES 

Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato R 

Crotophaga ani anu-preto R 

Guira guira anu-branco R 

Tapera naevia saci R 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

Bubo virginianus jacurutu R 

Athene cunicularia coruja-buraqueira R 

Asio clamator coruja-orelhuda R 

CAPRIMULGIFORMES 

Nyctibiidae 

Nyctibius griséus mãe-da-lua R 

Caprimulgidae 

Hydropsalis albicollis bacurau R 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura R 

APODIFORMES 

Apodidae 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca R 

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha R 

Trochilidae 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro R 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado R 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura R 

Florisuga fusca beija-flor-preto R 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta R 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho R 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde R 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta R 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco R 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca R 

Amazilia láctea beija-flor-de-peito-azul R 

Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde R, E 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca R, E 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista R 

CORACIIFORMES 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande R 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde R 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno R 

Momotidae 

Baryphthengus ruficapillus juruva-verde R 

GALBULIFORMES 

Galbulidae 

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão R, E 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva R 

Bucconidae 

Nystalus chacuru joão-bobo R 

Nonnula rubecula macuru R 

Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu R 

Picidae 

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado R 

Melanerpes candidus pica-pau-branco R 

Veniliornis passerinus picapauzinho-anão R 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado R 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo R 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela R 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca R 

Campephilus robustus pica-pau-rei R 

PASSERIFORMES 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Thamnophilidae 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra R, E 

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho R 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa R 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto R 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho R 

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha R 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata R 

Taraba major choró-boi R 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora R 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul R 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho R, E 

Drymophila malura choquinha-carijó R 

Melanopareiidae 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho R 

Conopophagidae 

Conopophaga lineata chupa-dente R 

Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde R 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado R 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado R, E 

Furnariidae 

Xenops rutilans bico-virado-carijó R 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama R, E 

Furnarius rufus joão-de-barro R 

Lochmias nematura joão-porca R 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco R 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia R 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete R 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau R 

Anumbius annumbi cochicho R 

Schoeniophylax phryganophilus bichoita R 

Certhiaxis cinnamomeus curutié R 

Synallaxis ruficapilla pichororé R 

Synallaxis cinerascens pi-puí R 

Synallaxis frontalis petrim R 

Synallaxis albescens uí-pi R 

Synallaxis spixi joão-teneném R 

Pipridae 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão R 

Manacus manacus rendeira R 

Ilicuramilitaris tangarazinho R, E 

Chiroxiphia caudata tangará R 

Antilophia galeata soldadinho R 

Platyrinchus mystaceus patinho R 

Tityridae 

Schiffornis virescens flautim R 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde R 

Pachyramphus castaneus caneleiro R 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto R 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto R 

Cotingidae 

Phibalura flavirostris tesourinha-da-mata R 

Rhynchocyclidae 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza R 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo R 

Corythopis delalandi estalador R 

Phylloscartes eximius barbudinho R 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato R 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta R 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó R 

Todirostrum poliocephalum teque-teque R, E 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio R 

Myiornis auricularis miudinho R 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha R, E 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro R 

Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro R 

Euscarthmus meloryphus barulhento R 

Camptostoma obsoletum risadinha R 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela R 

Elaenia spectabilis guaracava-grande R 

Elaenia mesoleuca tuque R 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme R 

Elaenia chiriquensis chibum R 

Elaenia obscura tucão R 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta R 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada R 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

223 

 

NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Phaeomyias murina bagageiro R 

Phyllomyias fasciatus piolhinho R 

Polystictus superciliaris papa-moscas-de-costas-cinzentas R, E 

Serpophaga nigricans joão-pobre R 

Serpophaga subcristata alegrinho R 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata R 

Myiarchus swainsoni irré R 

Myiarchus ferox maria-cavaleira R 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado R 

Casiornis rufus maria-ferrugem R 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi R 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro R 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado R 

Megarynchus pitanguá neinei R 

Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea R 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho R 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca R 

Tyrannus melancholicus suiriri R 

Tyrannus savana tesourinha R 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus peitica-de-chapéu-preto R 

Empidonomus varius peitica R 

Colonia colonus viuvinha R 

Myiophobus fasciatus filipe R 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada R 

Arundinicola leucocephala freirinha R 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo R 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu R 

Lathrotriccus euleri enferrujado R 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento R 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho R 

Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha R, E 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno R 

Xolmis cinereus primavera R 

Xolmis velatus noivinha-branca R 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari R 

Vireo olivaceus juruviara R 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza R, E 

Corvidae 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo R 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça R 

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa R 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora R 

Progne tapera andorinha-do-campo R 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande R 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio R 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco R 

Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra R 

Cistothorus platensis corruíra-do-campo R 

Donacobiidae 

Donacobius atricapilla japacanim R 

Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara R 

Turdidae 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira R 

Turdus leucomelas sabiá-barranco R 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca R 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro R 

Turdus albicollis sabiá-coleira R 

Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo R 

Motacillidae 

Anthus hellmayri caminheiro-de-barriga-acanelada R 

Coerebidae 

Coereba flaveola cambacica R 

Thraupidae 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro R 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta R 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto R 

Thlypopsis sórdida saí-canário R 

Tachyphonus coronatus tiê-preto R 

Lanio pileatus tico-tico-rei-cinza R 

Lanio melanops tiê-de-topete R 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha R, E 

Tangara desmaresti saíra-lagarta R, E 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento R 
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NOME DO TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro R 

Tangara cayana saíra-amarela R 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo R, E 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva R 

Tersina viridis saí-andorinha R 

Dacnis cayana saí-azul R 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem R, E 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho R 

Emberizidae 

Zonotrichia capensis tico-tico R 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo R 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul R 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu R 

Poospiza cinérea capacetinho-do-oco-do-pau R, E 

Sicalis citrina canário-rasteiro R 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro R 

Sicalis luteola tipio R 

Emberizoides herbicola canário-do-campo R 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado R 

Embernagra longicauda rabo-mole-da-serra R, E 

Volatinia jacarina tiziu R 

Sporophila lineola bigodinho R 

Sporophila nigricollis baiano R 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas R, E 

Sporophila caerulescens coleirinho R 

Sporophila bouvreuil caboclinho R 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo R 

Cardinalidae 

Piranga flava sanhaçu-de-fogo R 

Cyanoloxia brissonii azulão R 

Parulidae 

Parula pitiayumi mariquita R 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra R 

Basileuterus culicivorus pula-pula R 

Basileuterus hypoleucus pula-pula-de-barriga-branca R 

Basileuterus flaveolus canário-do-mato R 

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador R 

Icteridae 

Psarocolius decumanus japu R 
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Icterus pyrrhopterus encontro R 

Gnorimopsar chopi graúna R 

Chrysomus ruficapillus garibaldi R 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo R 

Molothrus oryzivorus iraúna-grande R 

Molothrus bonariensis vira-bosta R 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul R 

Fringillidae 

Sporagra magellanica pintassilgo R 

Euphonia chlorotica fim-fim R 

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira R 

Estrildidae 

Estrilda astrild bico-de-lacre R 

Passeridae 

Passer domesticus Pardal R 

Legenda: R = espécie residente (evidencias de reprodução no país disponível); E = espécie endêmica do Brasil (CBRO, 

2011).  Fonte: www.wikiaves.com.br 

 

10.1.2.8. Caracterização da Mastofauna 

Introdução 

A mastofauna brasileira é a mais rica em número de espécies do mundo, das 4.890 espécies 

atualmente registradas, cerca de 701 espécies de mamíferos terrestres são encontradas no Brasil, 

das quais 110 estão incluídas em listas de espécies ameaçadas de extinção (MMA 2014, 

PAGLIA et al. 2012, REIS et al., 2006), número este que tende a aumentar com a utilização de 

novas tecnologias de biologia molecular em análises filogenéticas. As crescentes expansões das 

fronteiras agrícolas e industriais culminam no que hoje é a principal ameaça para o grupo: a 

perda e fragmentação de habitat (COSTA et al. 2005). 

A dimensão continental do país, os distintos biomas presentes em seu território e seu clima 

tropical, entre outros fatores, contribuem para a enorme diversidade de mamíferos no país. 

Minas Gerais é um estado onde a diversidade de tipos de ambiente, as diferenças climáticas, a 

grande variação de altitude e as variadas tipologias vegetacionais propiciam a ocorrência de 

áreas com elevados índices de diversidade e endemismo de mamíferos. Os dois biomas 

brasileiros considerados como Hotspots mundiais, regiões com elevada diversidade e 

endemismo e sob alto grau de ameaça, estão presentes em Minas Gerais: o Cerrado e a Mata 

Atlântica (MYERS et al. 2000; MITTERMEIER et al. 2004). No estado estão presentes 260 

http://www.wikiaves.com.br/
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espécies de mamíferos das quais 45 encontram-se em alguma das categorias de ameaça na lista 

estadual (COPAM 2010).  

Os mamíferos com ocorrência no Cerrado totalizam cerca de 195 espécies, sendo que 18 delas 

são endêmicas e 17 estão incluídas na lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas 

de extinção (MMA, 2014). Embora altamente ameaçada, a mastofauna da Mata Atlântica é 

pouco conhecida. Fonseca e colaboradores (1996) aponta para a ocorrência de pelo menos 250 

espécies na Mata Atlântica, com 65 endemismos. Entre as espécies ameaçadas, os animais de 

grande porte, como carnívoros e primatas, representam os grupos sob o maior risco de extinção 

(MMA 2008).  

Devido a sua diversidade de tamanhos e hábitos alimentares, esses animais desempenham 

papéis importantes em uma série de processos nos ecossistemas, sendo fundamentais na 

dinâmica dos mesmos (EISENBERG & REDFORD, 1999), e sua conservação representa a 

conservação de todo o ambiente onde estão inseridos. 

Mamíferos de maior porte desempenham papel fundamental na manutenção da diversidade, 

atuando como dispersores e predadores de sementes, predadores de plântulas e reguladores de 

níveis tróficos inferiores (PALOMARES et al., 1995; BECK-KING & HELVERSEN, 1999). 

O grau de ameaça e a importância ecológica do grupo tornam evidente a necessidade de se 

incluir informações sobre mamíferos de médio e grande porte em inventários e diagnósticos 

ambientais (PARDINI et al, 2006). 

Apesar dos crescentes níveis de degradação ambiental observados no País, novas espécies de 

mamíferos vêm sendo descobertas ainda hoje, e ao mesmo tempo, com o aumento do 

conhecimento e também em função dos elevados níveis de destruição dos habitats florestais, 

muitas espécies de mamíferos vêm sendo incluídas nas listas de espécies ameaçadas de extinção 

(BIODIVERSITAS, 2005). 

Assim sendo, o desenvolvimento de estudos sobre o grupo apresenta-se como ferramentas de 

grande importância para avaliação da situação da mastofauna nos diferentes ambientes da mina 

Volta Grande. Neste sentido, o estudo do grupo permitirá o diagnóstico ambiental da área 

implantação do empreendimento possibilitando a identificação e avaliação dos possíveis 

impactos decorrentes do empreendimento sobre a comunidade de mamíferos de médio e grande 

porte. 
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Metodologia 

Pontos de Amostragem 

Para o presente estudo, foram selecionados vinte pontos amostrais, distribuídos em dez 

transectos. Durante as campanhas de campo, os transectos foram percorridos pela manhã e/ou 

pela tarde/noite. Os pontos e os transectos foram selecionados de forma a realizar uma 

amostragem representativa no âmbito local. Os pontos amostrais, seu respectivo transecto, a 

estação amostral, a caracterização fitofisionômica e coordenada geográfica estão apresentados 

no Quadro abaixo. As Figuras em sequência representam o desenho amostral empregado e 

exemplificam algumas áreas amostradas. 

 

Quadro 10.35 - Pontos de amostragem da mastofauna. Fonte: Dados da pesquisa. 

Ponto E.A. Caracterização Coordenadas Método 

MA1.1 
EE Mata Ciliar/Ambiente Antropizado 

541316 7668042 
TCS, CT 

MA1.2 541609 7668670 

MA2.1 
EE 

Ambiente Florestal/Ambiente 

Antropizado 

542801 7666286 
TCS 

MA2.2 542671 7666388 

MA3.1 
EE/EC Mata Ciliar/Ambiente Antropizado 

545871 7667497 
TCS 

MA3.2 545123 7667450 

MA4.1 
EE/EC Mata Ciliar/Ambiente Antropizado 

540349 7667202 
TCS 

MA4.2 541261 7667819 

MA5.1 
EC 

Mata Ciliar/Ambiente 

Antropizado/Ambiente Florestal 

540559 7667094 
TCS 

MA5.2 540492 7666522 

MA6.1 
EC 

Ambiente Antropizado/Campo/Mata 

Ciliar 

539970 7665932 
TCS, CT 

MA6.2 539046 7665677 

MA7.1 
EE 

Ambiente Antropizado/Campo/Mata 

Ciliar 

542984 7667039 
TCS, CT 

MA7.2 542640 7667139 

MA8.1 
EE 

Ambiente Florestal/Campo/Ambiente 

Antropizado 

543684 7670053 
TCS 

MA8.2 542825 7669990 

MA9.1 
EE Mata Ciliar/Ambiente Antropizado 

541745 7669202 
TCS 

MA9.2 542232 7668969 

MA10.1 
EE Mata Ciliar/Ambiente Antropizado 

543380 7669183 
TCS 

MA10.2 543967 7669636 

Legenda: E.A. = Estação Amostral; EE = Estação Experimento; EC = Estação Controle; TCS = Transecto; CT = Armadilha 

Fotográfica. 

 

Abaixo segue imagem exemplificando o desenho amostral e fotos exemplificando a realidade 

ambiental dos transectos. 
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Figura 10.155 - Distribuição dos pontos da mastofauna 

 

 

Figura 10.156 – TCS1. 

 

Figura 10.157 – TCS6. 
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Figura 10.158 – TCS7. 

 

Figura 10.159 – TCS8. 

 

 

Coleta de dados 

Estudos mastofaunísticos dependem largamente de evidências indiretas da presença de espécies 

(pegadas, fezes, pelos, carcaças, tocas, marcas, entre outras) e de dados secundários (literatura 

técnico-científica e entrevistas com moradores da região), uma vez que mamíferos são animais 

de hábitos crípticos e tímidos, com áreas de vida relativamente grandes, de baixa densidade 

populacional e, em sua maioria, noturna (PARDINI et. al., 2006), o que dificulta sua 

visualização em campo. 

As amostragens referentes a mastofauna foram realizadas em quatro campanhas, por uma 

equipe contendo um biólogo e um auxiliar. Os trabalhos de campo seguiram a metodologia 

adaptada para amostragem de médios e grandes mamíferos (CULLEN et al., 2006). Foram 

conduzidos transectos nas áreas mais propícias à presença de mamíferos dentro das estações 

amostrais da mina Volta Grande, como fragmentos florestais e áreas próximas a cursos d’água, 

além de ambientes propícios para o registro de evidências de mamíferos, como regiões brejosas 

e áreas de solo nu. Evidências indiretas foram identificadas com o auxílio de guias 

especializados (BORGES & TOMÁS, 2004; OLIVEIRA & CASSARO, 2005).  

Durante as campanhas de monitoramento, os mamíferos de médio e grande porte foram 

amostrados através de transectos noturnos e diurnos por registro visual, vocalização e por 

vestígios (pegadas, fezes e ossadas). A seleção dos transectos foi realizada a fim de amostrar 

todos os ambientes encontrados na área de estudo, considerando os habitats promissores para 

amostragem. A transecção é considerada um método eficiente para levantamento da 

comunidade de mamíferos de médio e grande porte (PAGLIA, 2009).  
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As transecções foram realizadas durante os dias de amostragem em cada campanha de campo, 

totalizando aproximadamente 80 horas de amostragens efetivas (10 transectos x 1 hora x 2 

pessoas x 4 campanhas). 

Durante as transecções, os animais foram registrados através de visualização direta, 

vocalização, pegadas ou quaisquer outros vestígios característicos das espécies (como fezes, 

tocas e ossadas, por exemplo). Para cada registro efetuado foi anotado, em caderneta de campo 

apropriada: data do registro, identificação da trilha, espécie registrada, número de indivíduos e 

observações relacionadas ao comportamento dos indivíduos no momento do registro, caso 

houvesse. 

Para o monitoramento, foram utilizadas também armadilhas fotográficas (câmeras traps) da 

marca Bushnell modelo Trophy Cam e Moutrie modelo A7I. Essas armadilhas são sensíveis ao 

calor e movimento, sendo disparadas quando um animal se aproxima. Essa metodologia tem 

sido uma das mais eficientes e dinâmicas para o levantamento e monitoramento da fauna 

terrestre, principalmente daquelas de hábitos crípticos e caracteriza-se por ser um método não 

intrusivo (PAGLIA, 2009). A utilização de armadilhas fotográficas permite realizar o 

monitoramento de grandes extensões de área, não sendo necessária uma constante vigilância do 

sítio de estudo. É também ideal para o registro efetivo da riqueza de espécies, uma vez que a 

grande maioria dos animais é arredia à presença humana (PAGLIA, 2009). As armadilhas 

fotográficas foram instaladas em trilhas com sinais de passagem de mamíferos totalizando um 

esforço amostral de 216 horas por campanha (3 câmeras x 24 horas x 3 dias). 

Também foram realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores locais conhecedores da 

mastofauna de ocorrência na área. Nas entrevistas foram anotadas as espécies citadas e, quando 

necessário, feito perguntas a respeito de características específicas dos animais. Foram 

apresentadas durante as entrevistas pranchas com ilustrações de espécies de provável 

ocorrência. Um levantamento bibliográfico da literatura técnico-científica também foi 

realizado, com o intuito de identificar quais são as espécies de mamíferos de ocorrência 

esperada na região (REIS et al., 2006; EISENBERG & REDFORD, 1999; OLIVEIRA & 

CASSARO, 1999; EMMONS & FEER, 1997). As espécies citadas em entrevistas foram 

incluídas na lista de espécies somente após a confirmação de sua possível ocorrência na região 

segundo a literatura especializada e quando pelo menos 40% dos entrevistados confirmaram a 

sua presença.  

A taxonomia utilizada neste estudo segue aquela proposta por Paglia e colaboradores (2012). 

As categorias de ameaça de extinção seguem MMA (2014) e COPAM (2010). 
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Diagnóstico 

Registros primários e secundários apontam para a ocorrência de 47 espécies de mamíferos para 

a região de estudo, distribuídos em 8 ordens e 20 famílias.  

Considerando apenas os registros secundários, 47 espécies (100%) foram levantadas através de 

levantamento bibliográfico; 15 espécies (32%) foram levantadas durante o Estudo de Impacto 

Ambiental; e 22 espécies (47%) foram citadas em entrevistas com moradores locais. 

Já considerando apenas os dados primários coletados durante as quatro campanhas do 

monitoramento, foram registradas 14 espécies, o que representa 30% da fauna de provável 

ocorrência na região. 

A espécie identificada como Lycalopex vetulus na última campanha, trata-se na realidade da 

espécie Cerdocyon thous, desta forma, para a lista de espécies dessa campanha, foi realizado 

esse ajuste. 

Abaixo é apresentada a lista de espécies registradas durante o monitoramento da mastofauna da 

mina Volta Grande. 
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Quadro 10.36 - Espécies de mamíferos levantadas para a região. Fonte: Dados da pesquisa. 

Ordem/Família Espécie 
Nome 

Comum 

Registro 

Secundário 
Registro Primário 

Status 

EIA Ent. Bib. C1 C2 C3 C4 TCS 

Didelphimorphia 

Didelphidae 

Calorumys philander Catita     X             

Didelphis aurita Saruê     X             

Didelphis albiventris Gambá X X X PE PE PE CT, PE 1, 3, 4, 7, 9, 10   

Gracilinanus microtarsus Cuiquinha     X             

Marmosops incanus Cuíca     X             

Metachirus nudicaudatus Jupati     X             

Micoureus paraguayanus Cuíca     X             

Monodelphis domestica Catita     X             

Philander frenatus 
cuíca-de-

quatro-olhos 
    X             

Cingulata 

Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus  tatu-galinha X X X   PE 
TO, 

CT 
PE 3, 4, 7   

Euphractus sexcinctus tatu-peba X X X TO TO TO TO 1, 2, 4, 5, 8   

Priodontes maximus  
tatu-

canastra 
    X           EM(MG)/VU(BR) 

Tolypeutes tricinctus tatu-bola     X           EM(BR) 

Cabassous unicinctus 
tatu-do-

rabo-mole 
    X             

Cabassous tatouay  
tatu-de-

rabo-mole 
    X             

Pilosa 

Myrmecophagid

ae 

Myrmecophaga cf. 

tridactyla  

tamanduá-

bandeira 
  X X PE       1, 8 VU(MG)/VU(BR) 
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Ordem/Família Espécie 
Nome 

Comum 

Registro 

Secundário 
Registro Primário 

Status 

EIA Ent. Bib. C1 C2 C3 C4 TCS 

Tamandua tetradactyla 
tamanduá-

mirim 
  X X             

Primates 

Atelidae 
Alouatta caraya Bugiu     X             

Alouatta g. clamitans Bugiu     X           VU(MG)/VU(BR) 

Cebidae Sapajus nigritus 
macaco-

prego 
    X             

Calithrichidae Callithrix penicillata mico-estrela X X X VI, VO VO     2, 7, 8, 9  

Pitheciidae Callicebus nigrifrons Guigó X X X             

Lagomorpha 

Leporidae Silvilagus brasiliensis Tapeti X X X   VI CT   1, 3   

Carnivora 

Felidae 

Leopardus pardalis Jaguatirica   X X           VU(MG) 

Leopardus sp. 
gato-do-

mato 
  X X FZ PE PE PE 4, 8, 9   

Leopardus tigrinus 
gato-do 

mato 
    X           EM(MG)/EM(BR) 

Leopardus wiedii  
gato-

maracajá 
X   X           EM(MG)/VU(BR) 

Puma concolor onça-parda   X X           VU(MG)/VU(BR) 

Puma yagouaroundi Jaguarundi     X FZ       6 VU (BR) 

Canidae 

 Lycalopex vetulus  Raposinha     X           VU (BR) 

Cerdocyon thous 
cachorro-

do-mato 
X X X PE PE 

VI, PE, 

FZ 
PE 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10 
  

Chrysocyon brachyurus lobo Guará X X X           
VU (MG), VU 

(BR) 

Mustelidae Lontra longicaudis Lontra     X           VU(MG) 
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Ordem/Família Espécie 
Nome 

Comum 

Registro 

Secundário 
Registro Primário 

Status 

EIA Ent. Bib. C1 C2 C3 C4 TCS 

Eira barbara Irara   X X             

Galictis cuja Furão X   X             

Mephitidae Conepatus semistriatus Jaritataca X X X PE, VI   PE VI 2, 4, 8, 9   

Procyonidae 
Nasua nasua Quati X X X   PE PE VI 1, 6   

Procyon cancrivorus mão-pelada X X X             

Cetartiodactyla 

Tayassuidae Pecari tajacu Cateto     X           VU(MG) 

Cervidae 

Mazama americana 
veado-

mateiro 
  X X             

Mazama gouazoubira 
veado-

catingueiro 
X X X PE PE PE PE, FZ 3, 6, 9, 10   

Rodentia 

Sciuridae Guerlinguetus ingrami Caxinguelê     X             

Caviidae 

Cavia porcelllus Preá     X             

Hidrochoerus 

hidrochaeris 
Capivara X X X PE, FZ   PE   1, 2   

Cuniculidae Cuniculus paca Paca   X X PE VI   PE 6, 7, 8   

Dasyproctidae Dasyprocta aguti Cutia     X             

Erethizontinae Coendou prehensilis 
ouriço-

caixeiro 
  X X             

Legenda: Registro Secundário: EIA = Estudo de Impacto Ambiental Mina Volta Grande (CERN, 2015); Ent. = Entrevista como moradores locais; Bib. = Bibliografia (Costa 

& Patton, 2006, Reis et al., 2006, Rylands et at., 2008, Oliveira & Cassaro, 2006, Bonvicino et al., 2008). Registro Primário: CT = Câmera trap; PE - Pegada, VI - 

Visualização, VO = Vocalização; FZ = Fezes; TO = Toca; CA = Carcaça; VE = Vestígio. Status: VU - Vulnerável, CR - Criticamente em perigo, EM - Em Perigo. Espécies 

ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais: (COPAM 2010), no Brasil: - (MMA 2014). 
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Apesar do registro de espécies prioritariamente generalistas e de baixa massa corporal, 

foi-se constatado que a localidade é área de vida, mesmo que de forma ocasional, de 

espécies com requisições ecológicas específicas e que promovem grandes deslocamentos, 

apontando para a boa qualidade ambiental do entorno do empreendimento, o que fornece 

capacidade suporte para espécies mais exigentes. 

O tamanduá-bandeira foi identificado como Myrmecophaga cf. tridactyla, devido ao fato 

de seus vestígios serem muito parecidos com o tamanduá-mirim (Tamandua 

tetradactyla). Esse animal foi identificado através de uma pegada, na qual não foi possível 

a determinação se se tratava de um tamanduá-bandeira ou um tamanduá-mirim; e através 

de um vestígio impresso em um cupinzeiro. Por esse motivo essa espécie está identificada 

como Myrmecophaga cf. tridactyla, mas uma maior coleta de dados e análise de vestígios 

se faz necessária para a confirmação da identificação dessa espécie. 

Levando em consideração apenas as espécies levantadas por registro primário, apesar de 

a grande maioria apresentar resiliência a impactos antrópicos (71%), pois são espécies 

generalistas e de ampla distribuição geográfica, foi registrado um número considerável 

(29%) de espécies com maiores necessidades ecológicas, dando um indicativo que apesar 

de localmente a área de estudo se encontrar altamente alterada, regionalmente ainda há 

ambientes capazes de suportar espécies com maiores requisições ecológicas. Dentre as 

espécies registradas, algumas são consideradas bioindicadoras de ambientes bem 

estruturados, como o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga cf. tridactyla), o gato-do-mato 

(Leopardus sp.), o jaguarundi (Puma yagouaroundi) e o veado-catingueiro (Mazama 

gouazoubira). 

Observa-se pela descrição das espécies bioindicadoras registradas, que esse são em 

grande parte representantes da ordem Carnivora. Os carnívoros juntamente com os 

primatas são as ordens que proporcionalmente possuem o maior número de espécies 

ameaçadas no Brasil, os primeiros por serem predominantemente predadores, 

apresentando baixas densidades populacionais, grande necessidade de espaço e 

frequentes conflitos com humanos e os últimos por possuírem hábito exclusivamente 

florestal (portanto, baixa tolerância à destruição das florestas) (MMA, 2008). 

Estudos sobre a diversidade de mamíferos em fragmentos de tamanhos variados 

(SIVIERO 2006; PARDINI, 2010) demonstraram que o tamanho do fragmento e a 

conectividade com outros fragmentos são de fundamental importância para a diversidade 
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de mamíferos em uma região. Pardini (2010), demonstrou ainda que a estrutura da 

paisagem (quantidade e configuração espacial da cobertura vegetal) e a estrutura local 

(heterogeneidade e complexidade da vegetação e disponibilidade de recursos) 

incrementam a ocorrência/abundância/riqueza de mamíferos. Deste modo, a distribuição 

das espécies registradas para a área de estudo está relacionada, ao fato de além de sua 

área de vida estar inserida em uma matriz fragmentada com grande interferência humana, 

há, possivelmente, a presença regional de corredores ecológicos e áreas relativamente 

preservadas, o que contribui para um aumento da biodiversidade devido a coexistência de 

espécies generalistas e especialistas em uma mesma região (VOSS E EMMONS, 1996). 

Durante as quatro campanhas de campo, foram obtidos 93 registros diretos e indiretos de 

mamíferos de médio e grande porte em que foi possível a identificação até o nível de 

espécie. As espécies generalistas com maior tolerância em ocupar ambientes alterados, 

como o mico-estrela (Callithrix penicillata), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o 

quati (Nasua nasua) e o tatu-peba (Euphractus sexcinctus) foram as espécies com os 

maiores números de registros, indicando que as condições locais vêm privilegiando a 

ocorrência de espécies com maiores plasticidades ecológicas. 

Dentre as espécies com as menores densidades amostradas é possível ressaltar os 

predadores de topo da cadeia alimentar, como o gato-do-mato (Leopardus sp.), o 

jaguarundi (Puma yagouaroundi), além do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga cf. 

tridactyla). Esses animais, devido a suas longas gestações e amplas áreas de vida, 

geralmente ocorrem em baixa densidade. 

O Quadro abaixo apresenta quali-quantitativamente os registros obtidos durante as quatro 

campanhas referentes ao monitoramento da mastofauna da mina Volta Grande. 
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Quadro 10.37 - Lista de registros de mamíferos obtidos por levantamento primário para a região. Fonte: Dados da pesquisa. 

Espécie 

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4 

Total Transectos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Didelphis albiventris 1                               1                       2 1     1 1     1       8 

Euphractus sexcinctus 3 2     1                 1                           1       1                 9 

Myrmecophaga tridactyla  1             1                                                                 2 

Callithrix penicillata   2           4 2     5         5                                               18 

Leopardus sp.       1                             1                 1           1             4 

Puma yagouaroundi           3                                                                     3 

Cerdocyon thous 1   2                 1     1                   1   2   1 1           1         11 

Conepatus semistriatus       1       1                           1   1         1         1             6 

Mazama gouazoubira     1                         1             1     1     1 1     1     2         9 

Hidrochoerus hidrochaeris 2                                       1 1                                     4 

Cuniculus paca           1                     1                                         1     3 

Sylvilagus brasiliensis                     1                       1                                   2 

Nasua nasua                               3         1                   6                   10 

Dasypus novemcinctus                            1                 2                           1       4 

Abundância 8 4 3 2 1 4   6 2   1 6   2 1 4 7   1   2 2 4 1 1 1 2 2 5 3 6 1 2 3   3 2 1     93 

Riqueza 5 2 2 2 1 2   3 1   1 2   2 1 2 3   1   2 2 3 1 1 1 1 2 4 3 1 1 2 3   2 2 1     14 
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Durante as quatro campanhas do monitoramento, foi possível avaliar que apesar de a área 

de inserção do empreendimento sofrer com um grande processo antrópico, o que favorece 

a presença de espécies generalistas, os fragmentos hábitat específicos são capazes de 

manter, mesmo em menores densidade e de forma mais ocasional, espécies sensíveis a 

um contato mais intenso com a atuação humana. 

Através do gráfico de distribuição de riqueza observada e estimada nas campanhas, 

utilizando a metodologia Jackknife de primeira ordem, com auxílio do software 

EstimateS (version 6.0 b1.) (COLWELL, R. K. 2000), observa-se que a variação sazonal 

da riqueza de mamíferos de médio e grande porte aparentemente se manteve estável, 

indicando uma uniformidade sazonal na distribuição dos mamíferos na localidade. 

A uniformidade sazonal é um resultado comum em estudos mastofaunísticos, uma vez 

que no período de chuva apesar da abundância de recurso alimentar o que causa um menor 

deslocamento dos animais, o substrato é mais propício para a marcação de rastros o que 

facilita a impressão e consequentemente o registro de evidências. Já em época de seca, 

apesar do solo ser menos propício a impressão de vestígios, devido à maior escassez de 

recursos, as espécies tendem a se deslocar mais em busca de recursos alimentares, o que 

aumenta a probabilidade de seu registro em um maior número de áreas amostrais. 

 

Figura 10.160 - Distribuição da riqueza estimada e observada de mamíferos nas distintas 

campanhas de campo. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Legenda: C = Campanha. 
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Pela análise da variação dos índices de diversidade nas quatro campanhas de campo, 

apresentado pelo Quadro abaixo, observa-se que as tendências observadas na figura acima 

se repetem. Não houve diferença estatística significante entre os índices de diversidade 

observados nas distintas campanhas, apontando para uma uniformidade sazonal na 

distribuição da diversidade da mastofauna.  

Observa-se ainda que o índice de diversidade total obtido é esperado quando comparado 

para estudos em regiões semelhantes (SCALZO, DADOS NÃO PUBLICADOS). Em 

estudos de longa duração é comum ocorrerem pequenas variações entre os índices de 

diversidade de uma determinada área, sem grande importância ecológica. 

 

Quadro 10.38 - Índices de diversidade da mamíferos. Fonte: Dados da pesquisa. 

Índice C1 C2 C3 C4 Total 

Taxa_S 11 10 10 9 14 

Individuals 30 22 23 18 93 

Dominance_D 0.1489 0.2479 0.1342 0.1852 0.1019 

Simpson_1-D 0.8511 0.7521 0.8658 0.8148 0.8981 

Shannon_H 2.13 1.832 2.137 1.927 2.443 

Evenness_e^H/S 0.765 0.6244 0.8477 0.7631 0.8217 

Brillouin 1.727 1.404 1.681 1.457 2.209 

Menhinick 2.008 2.132 2.085 2.121 1.452 

Margalef 2.94 2.912 2.87 2.768 2.868 

Equitability_J 0.8883 0.7954 0.9283 0.877 0.9256 

Fisher_alpha 6.264 7.076 6.733 7.163 4.575 

Berger-Parker 0.2667 0.4545 0.2174 0.3333 0.1935 

Chao-1 12.5 20.5 12 24 14 

                         Legenda: C. = Campanha. 

 

Durante as quatro campanhas do monitoramento, foram conduzidos dezesseis dias de 

amostragem de mamíferos de médio e grande porte na região. A curva de rarefação de 

espécies, utilizando como unidade amostral os transectos realizados em cada campanha, 

apesar de uma tendência inicial a estabilização, não atinge sua assíntota plena. Vale 

ressaltar que as análises estatísticas são feitas apenas com os registros primários 

levantados. Em todo caso não há facilidade na estabilização da curva do coletor, sendo as 

mesmas atingidas após um grande número de amostragens (SANTOS, 2003). 
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Figura 10.161 - Curva de rarefação de espécies de mamíferos nos estudos. Fonte: Dados da 

pesquisa. 

 
 

Através da análise da curva da acumulação de espécies apresentada abaixo, além da 

conclusão retirada acima, nota-se ainda que o estudo pode ser considerado satisfatório, 

uma vez que o método de estimativa Jackknife de primeira ordem estimou o encontro de 

15 espécies de mamíferos de médio e grande porte para a região, com um erro padrão de 

uma espécie para mais ou para menos. Assim, a total amostrado encontra-se dentro do 

mínimo estimado. 

 

Figura 10.162 - Curva de acumulação de espécies de mamíferos nos estudos. Fonte: Dados 

da pesquisa. 
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Fragmentos que anteriormente ocupavam grandes áreas são frequentemente divididos em 

pequenas porções, separadas por estradas, campos, cidades e um grande número de outras 

atividades humanas. O processo de fragmentação de habitat é caracterizado pela redução 

da área original e pelo aumento do efeito de borda (MURCIA, 1995). Consequentemente, 

os organismos presentes nos fragmentos não estão apenas reduzidos e subdivididos, mas 

também expostos a uma série de mudanças abióticas e bióticas associadas à borda dos 

hábitats (LAURANCE, 1997). Os efeitos de borda podem ocorrer por mudanças 

abióticas, modificações nas condições ambientais, efeitos biológicos diretos, envolvendo 

alterações na abundância distribuição e reprodução das espécies e por efeitos biológicos 

indiretos, mudando interações ecológicas como predação e competição (MURCIA, 

1995). 

Robinson (1996) observou que fragmentos tropicais isolados são mais afetados em curto 

prazo por pressão de caça do que por fatores biológicos intrínsecos, como competição e 

predação. Isso se deve ao fato de que a fragmentação permite maior acesso de caçadores 

as matas e impede que as populações sejam reabastecidas através da migração, tanto pela 

ausência de fontes potenciais de migrantes, como pela limitação aos movimentos da fauna 

nativa imposta pela paisagem intensamente modificada (ROBINSON, 1996). Foi citado 

por moradores locais, que a caça ainda é uma prática comum na região. 

A presença de animais exóticos é outro problema enfrentado pelas populações de 

mamíferos silvestres (BAKER, et al., 2003). A presença de gado, cavalos, cães e gatos 

domésticos era um fato previsível devido à proximidade do empreendimento com zonas 

rurais. Para Baker et al. (2003) o decréscimo das populações animais silvestres está 

relacionado à predação por gatos e cães domésticos, tanto quanto à redução e 

fragmentação de hábitat.  

Com exceção da área de operação do empreendimento, a onde a entrada e a circulação de 

animais domésticos é controlada, em todas as áreas e campanhas amostradas foram 

registradas evidências de cachorro-doméstico (Canis lupus familiaris), gato-doméstico 

(Felis catus), gado (Bos taurus) e cavalo (Equus caballus). 
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Figura 10.163 - Presença de gado (Bos 

taurus) na área de estudo. 

 

Figura 10.164 - Presença de gato-

doméstico (Felis catus) na área de estudo. 

 
 

Figura 10.165 - Presença de cachorro-

doméstico (Canis lupus familiaris) na área 

de estudo.  

 

Figura 10.166 – Presença de cavalo (Equus 

caballus) na área de estudo. 

 
 

É necessário para a conservação da fauna de mamíferos em longo prazo de uma região 

que sejam mantidos hábitat específicos não fragmentados como campos naturas e áreas 

florestadas, além do controle a caça através de ações de educação ambiental e do controle 

da invasão de habitas naturais por espécies exóticas (MMA, 2008).  

Não foram levantadas espécies endêmicas por registro primário durante as campanhas do 

monitoramento da mastofauna da mina Volta Grande. 

As espécies jaguarundi (Puma yagouaroundi), gato-do-mato (Leopardus sp.) e tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga cf. tridactyla) são consideradas como ameaçadas de extinção 

nas listagens consultadas. 

Como conclusão final da amostragem, pode-se dizer que considerando o avançado nível 

de fragmentação e de antropização dos ambientes amostrados, foi-se registrada uma 
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riqueza considerável da mastofauna, com a presença de espécies bioindicadoras de 

ambientes bem estruturados, mas de uma forma geral, devido à grande pressão antrópica 

observada a grande maioria da mastofauna registrada é composta por animais de baixa 

massa corporal e adaptados a colonizar ambientes alterados. 

Abaixo segue registro fotográfico realizado na área de estudo. 

 

Figura 10.167 –Pegada de veado-catingueiro 

(Mazama gouazoubira). 

 

Figura 10.168 – Pegada de capivara 

(Hidrochoerus hidrochaeris). 

 
 

Figura 10.169 – Fezes de capivara 

(Hidrochoerus hidrochaeris). 

 

Figura 10.170 – Pegada de cachorro-do-

mato (Cerdocyon thous). 
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Figura 10.171 – Toca de tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus). 

 

Figura 10.172 – Pegada de jaratataca 

(Conepatus semistriatus). 

 
 

Figura 10.173 – Fezes de gato-do-mato 

(Leopardus sp.). 

 

Figura 10.174 – Fezes de jaguarundi (Puma 

yagouaroundi). 

 
 

Figura 10.175 – Vestígio de tamanduá 

(Myrmecophaga cf. tridactyla). 

 

Figura 10.176 – Pegada de tamanduá 

(Myrmecophaga cf. tridactyla). 
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Figura 10.177 – Mico-estrela (Callithrix 

penicillata). 

 

Figura 10.178 – Pegada de cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous). 

 
 

Figura 10.179 – Pegada de veado-catingueiro 

(Mazama gouazoubira). 

 

Figura 10.180 – Pegada de tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus). 

 
 

Figura 10.181 – Pegada de gambá (Didelphis 

albiventris). 

 

Figura 10.182 – Toca de tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus). 
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Figura 10.183 – Pegada de gato-do-mato 

(Leopardus sp.). 

 

Figura 10.184 – Pegada de quati (Nasua nasua). 

 
 

Figura 10.185 – Pegada de paca (Cuniculus 

paca). 

 

Figura 10.186 – Tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus). 

 
 

Figura 10.187 – Pegada de jaratataca 

(Conepatus semistriatus). 

 

Figura 10.188 – Fezes de cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous). 
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Figura 10.189 – Pegada de gato-do-mato 

(Leopardus sp.). 

 

Figura 10.190 – Pegadas de quati (Nasua 

nasua). 

 
 

Figura 10.191 – Pegada de cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous). 

 

Figura 10.192 - Gambá (Didelphis albiventris). 

 
 

Figura 10.193 – Pegada de veado-catingueiro 

(Mazama gouazoubira). 

 

Figura 10.194 – Cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous). 
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Figura 10.195 – Pegada de paca (Cuniculus 

paca). 

 

Figura 10.196 – Pegada de gato-do-mato 

(Leopardus sp.) 

 
 

Figura 10.197 – Pegada de tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus). 

 

Figura 10.198 – Fezes de veado-catingueiro 

(Mazama gouazoubira). 

 
 

Figura 10.199 – Quati (Nasua nasua). 

 

Figura 10.200 – Gambá (Didelphis albiventris). 

 
 

Dentre as espécies registradas durante a execução do programa de monitoramento da 

mastofauna da área da mina Volta Grande, as espécies jaguarundi (Puma yagouaroundi), 
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gato-do-mato (Leopardus sp.) e tamanduá-bandeira (Myrmecophaga cf. tridactyla) são 

consideradas como ameaçadas de extinção. 

Abaixo é citado detalhadamente a ecologia de cada uma dessas espécies, assim como as 

ações que são tomadas para o monitoramento especifico desses táxons. 

O jaguarundi (Puma yagouaroundi) é condiderado como Vulnerável nacionalmente 

(MMA, 2014). É um felino de ampla distribuição geográfica, ocorrendo em toda américa 

do sul, de hábitos tipicamente noturno e solitário, é uma espécie de porte médio, com 

comprimento que varia de 50 a 80 cm, e pesa em torno de 5 kg. O corpo é alongado, com 

a cabeça e orelhas pequenas e possui coloração uniforme. Apesar de ter ampla distribuição 

no Brasil, ocorre em baixas densidades populacionais (0,01-0,05 ind/km2).  

Estima-se que nos próximos 15 anos ou três gerações poderá ocorrer um declínio de pelo menos 

10% desta população em razão principalmente da perda e fragmentação de habitat pela expansão 

agrícola. Habita florestas de planícies e matas, utiliza ambientes florestais primários e 

secundários, restingas, cerrado, manguezais e áreas alteradas (Santos et al. 2004, Michalski & 

Peres 2005, Novak 2005, Rocha & Dalponte 2006, Trolle et al. 2007, Oliveira et al. 2010). Em 

ambientes alterados pode ser observada utilizando a matriz circundante não florestal, desde que 

esta esteja associada à matriz natural (Oliveira et al. 2010). 

A dieta da espécie compreende uma grade diversidade pequenos e médios vertebrados (Manzani 

& Monteiro-Filho 1989, Facure & Giaretta 1996, Tófoli et al. 2009, Oliveira et al. 2010, Bianchi 

et al. 2011).  

Percorrem grandes distâncias em um dia, cerca de 7km em 24h (Sunquist & Sunquist 2002), 

possuem área de vida entre 88 e 100km2. 

A principal ameaça à espécie é a perda e fragmentação de habitats, provocada especialmente pela 

expansão agropecuária. A caça, seja ela cultural ou retaliatória em casos de conflitos com 

proprietários rurais, também representa ameaça à espécie (Michalski & Peres 2005). 

Atropelamentos e queimadas em áreas adjacentes a áreas de ocorrência da espécie são outras 

ameaças importantes (Santos et al. 2004). 

Assim, para a conservação dessa espécie são necessárias a manutenção e a conexão de longas 

áreas naturais; a aplicação de programas de educação ambiental visando a diminuição da caça, de 

atropelamentos e de queimadas criminosas. 

Na área de estudo foi registrada durante a primeira campanha de campo no transecto 6. 

Durante as próximas campanhas de campo a espécie continuará a ser continuamente 

monitorada pelas metodologias da transecto e de câmera trap. 
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O gato-do-mato (Leopardus sp.), apesar de não ter sido identificado até seu epiteto 

específico poder ser considerada como ameaçada, pois as duas espécies com potencial 

ocorrência para a área de estudo encontram-se ameaçadas: Leopardus trigrinus em perigo 

(MMA, 2014) – vulnerável (COPAM, 2010) e Leopardus wiedii vulnerável (MMA, 2014) 

- em perigo (COPAM, 2010). 

A espécie possui ampla distribuição e uma das menores espécies de felino encontrada no 

Brasil e também uma das menos conhecidas. Tem porte semelhante ao do gato doméstico 

comum no país (MMA, 2017). Ocorre numa variedade de habitats que inclui florestas 

ombrófilas, deciduais, semideciduais e mistas de araucária, tropicais e subtropicais, tanto de baixa 

altitude quanto montanas e pré-montanas. Também ocorre nas diversas fisionomias do Cerrado, 

Caatinga e Pantanal. Pode ser encontrada tanto em áreas primitivas quanto em algumas áreas 

alteradas, incluindo áreas próximas a plantações de café, soja, cana e alguns fragmentos de mata 

secundária (MMA, 2014). Embora chegue a ser encontrada em ambientes alterados, não aparenta 

ser abundante (comum) em nenhum lugar, ou seja, é uma espécie que ocorre em baixas densidades 

(MMA, 2008).  

A área de vida conhecida para uma fêmea e um macho translocados em ambiente de Cerrado foi 

de 1 e 17,4 km2, enquanto em mosaico de mata decidual secundária e áreas agrícolas foi de 6,1 a 

18,1 km2 (Rodrigues & Marinho-Filho, 1999; Oliveira et al., 2006). A alimentação é variada, 

incluindo, predominantemente, pequenos vertebrados, podendo incluir, ocasionalmente, animais 

de maior porte (MMA, 2008). 

Na natureza, o potencial máximo de uma fêmea deixar descendentes, ao longo de seu período de 

vida, é de aproximadamente cinco, resultante do baixo potencial reprodutivo, o que torna a 

capacidade de recuperação das populações da espécie bem mais lenta (MMA, 2008) 

As maiores ameaças à sobrevivência da espécie são a perda, a fragmentação e a alteração dos 

habitats. A captura de exemplares para animal de criação, tanto em escala local quanto para o 

tráfico, também constitui ameaça a este pequeno felino (MMA, 2008). As ações que podem 

contribuir para a conservação da espécie no local são vinculadas a manutenção de hábitat e ações 

de educação ambiental e controle da caça e tráfico de animais. 

Para a área de estudo foi registrado nos transectos 4, 8 e 9 em todas as campanhas de campo. Sua 

presença será constantemente avaliada com a utilização de técnicas como câmera trap e busca por 

vestígios.  

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga cf. tridactyla) é considerado como vulnerável 

(MMA, 2014; COPAM, 2010). Essa espécie foi identificada como Myrmecophaga cf. 
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tridactyla, devido ao fato de seus vestígios serem muito parecidos com o tamanduá-mirim 

(Tamandua tetradactyla). 

Possui distribuição geográfica conhecida desde o sul de Belize e Guatemala, na América Central, 

até a América do Sul. Abrange áreas como oeste dos Andes, noroeste do Equador, leste andino, 

Colômbia, sul da Venezuela, sudeste da Bolívia, oeste do Paraguai, noroeste da Argentina, leste 

do Uruguai e Brasil (Wetzel, 1982, 1985). Originalmente, ocorria em todos os Estados brasileiros, 

mas atualmente está extinta nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e em declínio 

populacional nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil (MMA, 2008). 

A espécie apresenta uma série de adaptações para a sua alimentação, constituída de formigas e 

cupins (MMA, 2008). 

Os tamanduás-bandeira toleram ampla variedade de habitats, desde campos limpos, cerrados, 

florestas, até campos com plantações (Miranda, 2004) a diferentes altitudes. Podem ter atividade 

ao longo do dia e da noite, dependendo da temperatura e da chuva (Eisenberg & Redford, 1999; 

Camilo-Alves & Mourão, 2006). Embora se associe muito ao Cerrado e aos Campos Limpos, 

ambientes florestais são utilizados pela espécie para repouso e abrigo durante as horas mais 

quentes do dia, enquanto os Campos Limpos são utilizados durante as horas de temperatura mais 

amena, para as atividades de alimentação (Medri, 2002; Camilo-Alves, 2003; Medri & Mourão, 

2005a; Camilo-Alves & Mourão, 2006). 

O único par de mamas localiza-se logo abaixo das axilas. O período de gestação descrito para a 

espécie é em média de 183 a190 dias e geralmente nasce apenas um filhote por vez (Eisenberg & 

Redford, 1999). O intervalo entre os nascimentos pode atingir nove meses (Eisenberg & Redford, 

1999). 

As maiores ameaças a esse animal estão relacionadas a alteração, perda e fragmentação de 

hábitats, assim como a caça e os atropelamentos. 

Na área de estudo essa espécie foi registrada no transecto 1 e 8 na primeira campanha de campo. 

Sua presença será constantemente avaliada com a utilização de técnicas como câmera trap e busca 

por vestígios. As ações que podem contribuir para a conservação da espécie no local são 

vinculadas a manutenção de hábitat e ações de educação ambiental (controle de caça e 

atropelamento). 

 

10.1.2.9. Considerações finais 

Como conclusão final pode-se afirmar que um fator foi observado em todos os grupos: 

Apesar da presença de algumas espécies bioindicadoras, devido ao fato de a mina Volta 

Grande estar situada em uma macrorregião altamente antropizada, o processo de 
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colonização local por espécies generalistas vem sendo favorecido. Sendo assim, a grande 

maioria das espécies registradas são aquelas que mais bem de adaptam a ambientes com 

certos níveis de perturbação. 

A riqueza mastofaunística registrada pode indicar que regionalmente a localidade possui 

ambientes que atuam como áreas reservatório e possuem capacidade suporte para a 

manutenção de espécies mais sensíveis, fato que permite a ocorrência mesmo de forma 

ocasional, de espécies com maiores requisições ecológicas na área de estudo. Esse fato 

pode auxiliar em um processo de recolonização da área no caso da melhoria ambiental 

local. 

É possível que para alguns grupos mais sensíveis, com um menor poder dispersivo, como 

por exemplo a ictiofauna e herpetofauna, a pressão antrópica da área atue de forma mais 

intensiva. Já para a avifauna e mastofauna, observou-se, que por serem animais com um 

maior poder dispersivo, a riqueza e diversidade observadas na região pode ser 

influenciada por uma diversidade beta. 

De toda forma, por esse relatório se basear em apenas quatro campanhas de campo, é 

necessária uma maior coleta de dados a fim de se obter os padrões ecológicos de 

distribuição das espécies e assim confirmar ou descartar essas tendências iniciais 

observadas.  

Apesar do reduzido tamanho dos fragmentos florestais, esses exercem importância 

relevante uma vez que funcionam como corredores e trampolins ecológicos, favorecendo 

o fluxo gênico entre os indivíduos que habitam ambientes mais estáveis do entorno. A 

supressão ou a alteração desses corredores poderia causar interrupção desse fluxo gênico, 

gerando em longo prazo efeitos da depressão endogâmica. Primack e Rodrigues (2001) 

destacam a necessidade da preservação de áreas, mesmo que fragmentadas, formando 

corredores ecológicos, uma vez que estas áreas servem de refúgio e sítios de alimentação. 

Desta forma, a condução de esforços na preservação dos fragmentos florestais e da 

reabilitação de áreas degradadas próximas ao empreendimento torna-se aliado a 

manutenção e melhoria da diversidade faunística local. 

A manutenção das matas ciliares é de fundamental importância para a manutenção, e em 

longo prazo, para a melhoria das taxocenoses da fauna do local. O controle de ruídos 

também se faz necessário visando o não afugentamento das espécies e a consequente 
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recolonização da área, assim como o controle do lançamento de efluentes e lixiviantes 

visando manter a qualidade da água. 

A preservação da fauna presente na área do empreendimento requer conhecimento no que 

diz respeito ao hábitat e as pressões ocorrentes nesses. Como a fauna da região é 

totalmente dependente da flora, toda a degradação sobre a vegetação terá reflexos 

negativos.  

Mas a manutenção de hábitats somente, não garante a conservação dos animais, uma vez 

que em grande parte dos casos, a população local mantém uma relação utilitarista com a 

fauna. Desta forma uma maior eficácia quanto à preservação só seria possível com a 

implantação de programas educativos ambientais junto aos funcionários responsáveis 

pela implantação e operação do empreendimento, assim como com moradores locais, uma 

vez que, a biodiversidade do local já se encontra comprometida com diversas fontes de 

impacto. 

 

10.2. Meio Socioeconômico 

 

10.2.1. Introdução 

A caracterização do Meio Antrópico apresenta a realidade socioeconômica dos 

municípios de Nazareno (sede e povoados) e São Tiago (sede, distritos e povoados), uma 

vez que essas localidades, como um todo, foram consideradas partícipes das Áreas de 

Influência Indireta (AII) e de Influência Direta (AID) devido à proximidade da Mina de 

Volta Grande.  

A região é suscetível a potenciais impactos ambientais, diretos ou indiretos, advindos do 

empreendimento já em operação. Esses podem ser observados a partir das alterações 

promovidas na estrutura social, econômica, cultural e política dos municípios em apreço.  

As descrições e análises seguintes tiveram como objetivo melhor compreender as inter-

relações entre a Mina de Volta Grande, o local onde a mesma está instalada e os efeitos 

advindos da ampliação do empreendimento. Assim, buscou-se identificar os efeitos 

(positivos e negativos) para as populações a serem afetadas através da realização de um 

diagnóstico que incluiu elementos da dinâmica econômica e populacional, da organização 

social e política, do uso e ocupação do solo e as condições de infraestrutura econômica e 

social dos municípios.  
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Entende-se que o estudo do meio socioeconômico permite a compreensão das 

especificidades sociais existentes, possibilitando o planejamento de políticas de 

abordagem aos diversos problemas ambientais emergentes. O presente diagnóstico, 

portanto, trabalha com os múltiplos aspectos constitutivos dos municípios que sofrem 

influência do empreendimento. Seu conteúdo é descritivo e analítico, e decorre da 

integração de um complexo de variáveis demográficas, sociais, econômicas, infra 

estruturais, espaciais e culturais.  

A estrutura desse diagnóstico socioeconômico contempla os troncos temáticos 

estabelecidos pelo termo de referência da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. 

Seu ordenamento reproduz a sequência temática estabelecida no referido roteiro 2 – salvo 

os acréscimos de aspectos e temas complementares que foram contemplados e 

adicionados para subsidiarem uma compreensão mais ampla do meio no qual o 

empreendimento será inserido. 

 

10.2.2. Metodologia 

Considerou-se, nos estudos do meio socioeconômico, não apenas os efeitos físicos do 

empreendimento no espaço de influência, mas sim os possíveis efeitos nos indicadores 

socioeconômicos do local, como níveis de emprego e renda, bem como a dinâmica entre 

a população local e a Mina Volta Grande.  

Para a elaboração do diagnóstico, dados e informações primárias e secundárias foram 

levantadas. Estes foram coletados nas bases de dados oficiais dos governos Federal, 

Estadual e Municipal, como o IBGE, DATASUS, Fundação João Pinheiro e PNUD Brasil 

e aqueles obtidos por meio de visitas a campo.  

No mês de março do ano de 2013, foram realizadas para primeira versão deste 

diagnóstico, visitas técnicas, afim de levantar dados primários, sendo estes obtidos através 

de conversa com líderes locais, aplicação de questionários de percepção ambiental para 

AID, além da observação do modo de vida e condições locais. 

Para esta versão do diagnóstico, afim de confirmar e complementar as informações foi 

realizada também visita técnica, compreendida entre o período de 04/10/2017 à 

06/10/2017. Foram realizadas basicamente as mesmas atividades, que são de observação, 

entrevistas e pesquisa de percepção, com a exceção de que desta vez a pesquisa também 

se estendeu também para os municípios da AII. 
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Optou-se por apresentar os dados por intermédio da análise comparativa entre os 

municípios. Essa tipologia analítica é relevante uma vez que situa a unidade de análise 

em um contexto geral, permitindo que sejam estabelecidos parâmetros de observação para 

avaliação dos resultados como positivos ou negativos. Seguindo esse direcionamento, 

todos os indicadores elaborados pelo IBGE e/ou outra fonte de dados nacional para o 

município serão apresentados comparativamente ao Brasil e a unidade da federação da 

qual o objeto de estudo faz parte. Desta forma, estabelecem-se parâmetros nacionais e 

regionais para apresentação dos indicadores, condizente com a 3 forma de apresentação 

e análise dos dados adotada pelo IBGE Cidades.  

Quando os indicadores apresentados forem elaborados pela Fundação João Pinheiro ou 

qualquer outra fonte de pesquisa estadual, o parâmetro comparativo será a capital do 

estado, Belo Horizonte, o que nos fornecerá subsídios à compreensão da realidade 

pesquisada, situando-a e contextualizando-a. Os indicadores referentes à caracterização 

do meio rural serão apresentados de forma descritiva, bem como os indicadores culturais 

e os que versam sobre a estrutura econômica (recolhimento de impostos, PIB municipal, 

recolhimento de CFEM), haja vista as especificidades e finalidades dos mesmos. 

 

10.2.3. Delimitação das áreas de influência 

As áreas de influência relacionadas a ampliação da Mina Volta Grande foram delimitadas 

pela equipe multidisciplinar a partir de estudo e reconhecimento da região in loco. Para 

delimitação da Área de Influência Direta (AID) considerou-se a proximidade dos 

povoados indicados em relação ao empreendimento. E a Área de Influência Indireta (AII) 

foi delimitada em função dos limites territoriais nos quais a mina está inserida.  

 Área de influência indireta – AII 

A AII é representada pelos municípios de Nazareno e São Tiago, ambos localizados na 

microrregião de São João Del Rei, mesorregião do Campo das Vertentes, Estado de Minas 

Gerais.  
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 Área de influência direta – AID 

A AID é representada pelos povoados de Estação de Nazareno e Estação Coqueiros 

(município de Nazareno) e distrito de Mercês de Água Limpa (Capelinha), povoados de 

Minas Brasil/Germinal, Cajengá e Manteiga (município de São Tiago). 

 

10.2.4. Caracterização da AII e AID 

10.2.4.1. Área de Influência Indireta - Município de São Tiago 

 Aspectos Populacionais/ Informações geográficas e históricas/ Localização 

geográfica 

Para este relatório será considerada a mesma conceituação utilizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que descreve o território do Estado de 

Minas Gerais como composto por doze Mesorregiões Geográficas, que segundo o IBGE 

“são formadas por conjuntos de municípios contíguos, pertencentes à mesma unidade de 

federação, que apresentam uma identidade regional originada a partir de formas de 

organização do espaço geográfico definidas pelas dimensões socioeconômicas, natural 

e histórica, assim como pela rede de comunicação e de lugares que configuram uma 

articulação espacial. Foram instituídas pela Resolução do Presidente do IBGE n° 11, de 

5 de junho de 1990”. (IBGE, Metodologia utilizada para o Recenseamento, 2000).  

A Mesorregião do Campo das Vertentes, localizada no sul do estado é composta por 36 

municípios, e é uma das unidades que configuram o território mineiro. Esta Mesorregião 

é subdividida em três Microrregiões Geográficas: Barbacena, Lavras e São João Del Rei. 

Nesta última está inserido o município de Nazareno. As microrregiões geográficas, por 

sua vez, “são conjuntos de municípios contíguos, definidas como parte das mesorregiões 

que apresentam especificidades quanto à organização do espaço. Sua delimitação leva 

em conta, além das dimensões formadoras das mesorregiões, a vida de relações em nível 

local, pela possibilidade de atendimento às suas populações, por parte dos setores sociais 

básicos e do comércio varejista e atacadista. Foram instituídas pela Resolução do 

Presidente do IBGE n° 11, de 5 de junho de 1990” (IBGE, Metodologia utilizada para o 

Recenseamento, 2000).  

São Tiago está distante 195 km da capital Belo Horizonte pela BR-381 e entrada na BR-

494, todo o caminho é feito por rodovia pavimentada. O município limita-se ao norte com 
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Oliveira, a nordeste com Resende Costa, a leste com Ritápolis, a sudeste com Conceição 

da Barra de Minas, a sul com Nazareno e a oeste com Bom Sucesso.  

A sede de São Tiago tem sua posição determinada pelas coordenadas 20º 54’ 46” de 

latitude sul e 44º 30’ 32” de longitude oeste. Com uma área de 572,400 km² e população 

de 10.561 habitantes, registradas no último Censo em 2010, a unidade territorial registra 

uma densidade demográfica de 18,45 habitantes/km². 

 

 Breve histórico 

Não há informações e nem documentação relevante que possibilite estabelecer uma data 

da ocupação e chegada dos primeiros habitantes de São Tiago. Conta-se, entretanto, que 

no ano de 1708, no contexto de desbravamento do território pelos bandeirantes, foi 

descoberto ouro na região. O local da descoberta era então denominado Vargem Alegre, 

situado na Fazenda das Gamelas de propriedade do Padre José Manoel, região em que já 

habitavam alguns proprietários de terras.  

Outro fato significativo que pode ser tratado como marco histórico do início do 

povoamento de São Tiago é transmitido através da história oral: a construção em meados 

de 1760, de uma Capela em homenagem à Santiago Maior (padroeiro da cidade), na 

Fazenda das Gamelas. Uma nesga de terreno (hoje logradouro público na sede municipal 

de São Tiago) foi doada para a sua construção por Domingos da Costa Afonso e sua 

esposa. A Capela era frequentada por ocasião de cultos e festas religiosas pelos 

fazendeiros e donos de terras locais. 

 

Figura 10.201 - Rua em município de São Tiago Figura 10.202 - Praça do Forno São Tiago 

  
Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 
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Imagina-se, embora sem base em documentações concretas, que na região já existiam 

várias propriedades agrícolas, o que acarretou no início da formação de um pequeno 

núcleo populacional, dado os fatos já mencionados da descoberta do ouro em 1708 e da 

construção da Capela em meados de 1760.  

Segundo a dinâmica de formação dos primeiros povoados, sua elevação a arraial e 

posteriormente a vila e cidade, pode-se concluir que os primeiros habitantes da região 

edificaram as suas casas ao redor da Capela. De forma progressiva, os habitantes iam 

desenvolvendo as atividades socioeconômicas do arraial em formação. Essas atividades 

eram predominantemente a pecuária e a agricultura.  

Em 1820, foi construída a Igreja do Rosário, e, de acordo com um documento eclesiástico, 

todas as Igrejas do Distrito de São Tiago foram anexadas à freguesia de São João Del Rei 

(hoje município de Tiradentes). Este último fato, ocorrido em 1849, configurou São Tiago 

como distrito de São João Del Rei. 

Posteriormente São Tiago se tornou distrito do município de Bom Sucesso, e em 27 de 

dezembro de 1948 foi elevado a município, com território desmembrado do mesmo.  

O topônimo do município também tem a sua origem perdida no passado e, embora careça 

de fontes fidedignas, atribui-se o seu nome à homenagem a São Tiago (Santiago Maior), 

Santo da devoção dos primeiros moradores do povoado (IBGE CIDADES, 2013). 

 

 Dinâmica Populacional 

Segundo dados dos três últimos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, a população 

brasileira teve um crescimento em valores percentuais de 15,4% entre 1991 e 2000 e de 

12,5% entre 2000 e 2010, porém o Estado de Minas Gerais, apesar de também apresentar 

crescimento, teve índices menores com aumento registrado de 13,6% entre 1991 e 2000 

e de 9,7% entre 2000 e 2010.  

Essas informações estão traduzidas e exemplificadas nos números absolutos para a 

contagem da população no Brasil e no Estado de Minas Gerais dispostos no Quadro a 

seguir: 
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Quadro 10.39 - Dinâmica populacional 

Unidade 
Ano 

1991 2000 2010 Estimativa 2017 

Brasil 146.825.475 169.799.170 190.755.799 207.660.929 

Minas Gerais 15.743.152 17.891.494 19.597.330 21.119.536 

São Tiago 9.624 10.245 10.561 11.073 
Fonte: 1991, 2000, 2010 e 2017 – IBGE Censo Demográfico 

 

O município de São Tiago apresentou, segundo dados do último Censo de 2010, uma 

população total de 10.561 pessoas divididas em 3.326 domicílios (3.022 famílias). 

Analisando a evolução da população são-tiaguense nos últimos três censos demográficos, 

observa-se um aumento da mesma, que passou de 9.642 em 1991 para 10.245 em 2000, 

o que significa, em valores percentuais, um crescimento de 6,3%. Para o ano de 2010 a 

população registrada foi de 10.561, representando um crescimento de 3,1% entre 2000 e 

2010. Desta forma, observa-se que, embora o cenário e dinâmica populacional sejam os 

mesmos (maior crescimento na década de 90 do que nos anos 2000), o município de São 

Tiago apresenta taxas de crescimento inferiores às do Brasil e Minas Gerais. Isso 

evidencia um nítido processo de estagnação populacional. São Tiago cresceu menos de 

5% na última década, o que em valores absolutos representou o aumento de pouco mais 

de 300 indivíduos. Percebe-se ainda que, segundo a estimativa do IBGE para a população 

de São Tiago para o ano de 2017, o município apresentou taxa de crescimento 

populacional em 4,9%, para um período de 7 anos.  

Em sequência observa-se na representação gráfica a evolução populacional do município 

de São Tiago em números absolutos: 

 
Figura 10.203 - . Dinâmica Populacional - São Tiago (MG). 

 
Fonte: 1991, 2000, 2010 e 2017 – IBGE Censo Demográfico 
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O meio que mais contribuiu para o ligeiro crescimento populacional de São Tiago ao 

longo das últimas duas décadas foi o urbano, que, apesar de tímido, cresceu de forma 

progressiva (22,2% entre 1991 e 2000 e 13,5% entre 2000 e 2010). Por outro lado, o meio 

rural veio em queda vertiginosa (queda de 27,1% entre 1991 e 2000 e 33,1% entre 2000 

e 2010). 

O município teve um decréscimo do seu meio rural em números absolutos de quase 1.500 

indivíduos nesse período de 20 anos. Os resultados apresentados não traduzem 

efetivamente uma realidade positiva ou negativa para o município. O que de fato se 

constata é o elevado índice de variação na evolução da população urbana em detrimento 

da população rural de São Tiago.  

No gráfico apresentado a seguir, podemos observar nitidamente a variação de dados 

descrita e a discrepância entre os meios urbano e rural em São Tiago. A realidade 

representada na Figura abaixo também será importante para a análise da taxa de 

urbanização, outro dado que merece atenção nesse estudo. 

 
Figura 10.204 - Distribuição da população urbana e rural de São Tiago(MG). 

 
Fonte: 1991, 2000 e 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

Pode- se concluir que a perda de indivíduos na zona rural em São Tiago contribuiu muito 

para o aumento da taxa de urbanização do município. Esta situação constatada em 2010, 

aproxima São Tiago da realidade do Brasil e Minas Gerais, a variação era de 12 a 8 pontos 

percentuais nas últimas décadas nos anos de 2000 e 1991 e para o ano de 2010 registra-

se uma diferença de 5,1% em relação à urbanização do estado e 4,2% em relação à 
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urbanização do país. São Tiago registrou pela primeira vez, em 2010, uma taxa de 

urbanização superior a 80%, observe no Quadro abaixo. 

 

Quadro 10.40 - População total, urbana, rural e taxa de urbanização. 

Unidade 
Taxa de Urbanização Comparativas 

Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural Urbanização 2000 1991 

Brasil 190.755.799 160.925.804 29.829.995 84,4 % 81,2 75,6 

Minas Gerais 19.597.330 16.715.216 2.882.114 85,3 % 82,0 74,9 

São Tiago 10.561 8.471 2.090 80,2 % 72,8 63,3 
Fonte: 1991, 2000 e 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

Já a distribuição da população por sexo apresenta-se quase que em uma situação de 

equilíbrio perfeito nos números registrados, uma vez que para o ano de 2.000 a população 

masculina era de 50,5% e a feminina de 49,5%, em 2.010 a masculina era de 50,6 e a 

feminina de 49,4% e no ano de 2.015 a masculina com 51,2% e a feminina com 48,8%. 

 

Figura 10.205 - Distribuição da população por sexo em 2010 de São Tiago(MG). 

 
Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

A distribuição da população são-tiaguense por sexo difere-se do Brasil e Minas Gerais. O 

contraste é observado nas unidades de análise citadas, que mostram uma situação 

diferente. Observamos a desproporção declinando para a população feminina, quando em 

São Tiago pode-se considerar que não há desproporção. Assim, enquanto no Brasil e em 

Minas a população feminina é ligeiramente maior, em São Tiago essa diferença é 

praticamente insignificante, sendo que o município se encontra em considerável situação 

de equilíbrio. 
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Quadro 10.41 - Razão de sexos. 

Unidade Homens (%) Mulheres (%) Razão de Sexo 

Brasil 48,97 51,03 96,0 

Minas Gerais 49,2 50,8 96,9 

São Tiago 50,18 49,82 100,7 

Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

Nas pirâmides etárias apresentadas abaixo, será possível verificar que a população 

masculina é superior principalmente na faixa etária economicamente ativa (20 a 49 anos), 

fato que pode ser explicado com as atividades econômicas desenvolvidas no município, 

que estão ligadas principalmente à agropecuária e mineração. A estrutura populacional 

do município de São Tiago nos anos de 2000, 2010 e 2015, dividida por sexo e por idade, 

encontra-se representada pelas Pirâmides Etárias a seguir. 

 

Figura 10.206 - Estrutura Etária São Tiago 2000. 

 
Fonte: 2000 – DATASUS 
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Figura 10.207 - Estrutura Etária São Tiago 2010. 

 
Fonte: 2010 – DATASUS 

 

Figura 10.208 - Estrutura Etária São Tiago 2015 

 
Fonte: 2015 – DATASUS 

 

Outro fato que pode ser constatado através da análise da pirâmide, é que a população 

masculina acima de 60 anos é inferior à população feminina, fato também que pode ser 

aferido ao tipo de trabalho realizado pela população masculina, que pode reduzir a 

longevidade dos mesmos. 

Verifica-se ainda na estrutura etária de São Tiago que no período analisado a base da 

pirâmide foi se estreitando. Isso significa uma redução em valores percentuais na 

população de 0 a 9 anos, ou seja, a população do município vem envelhecendo ao longo 

dos anos. Essa característica é observada pela homogeneização dos dados e mudança do 

desenho da pirâmide. Os valores e o comportamento para cada uma das idades ficam 
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semelhante. Esse fato pode ser comprovado também com a equiparação de dados e 

números de indivíduos da população adulta (até os 50 anos).  

O comportamento da estrutura da pirâmide mostra um equilíbrio principalmente para 

análises econômicas, mas também um risco. Com o crescimento e equilíbrio da população 

adulta somado ao aumento da expectativa de vida dessa população, pode refletir numa 

eminente "inversão da base da pirâmide" e aumento da razão de dependência.  

O fato acima apresentado também pode ser verificado através da análise da base, que 

deixou de ser mais larga e a pirâmide assume uma forma mais quadrada de sua base (0 a 

14) até os dados acima citados. Observamos também que a partir dos 50 anos a pirâmide 

vai se afunilando, mas os percentuais vêm aumentando ligeiramente (com percentuais 

maiores registrados para a população idosa). 

Apesar da estrutura etária de São Tiago estar um pouco mais equilibrada, o 

desenvolvimento da pirâmide se assemelha um pouco ao do Brasil e ao de Minas Gerais 

(que ainda possuem a base um pouco mais larga). Em ambos o afunilamento gradativo 

no topo da pirâmide é notado mais tardiamente, comprovando o aumento da expectativa 

de vida.  

A partir da constatação do gradativo aumento da porcentagem da população idosa do 

município de São Tiago, e a fim de mensurar o nível de envelhecimento da população 

pesquisada, buscou-se conhecer o índice de envelhecimento da mesma. Tal indicador foi 

calculado de acordo com metodologia do DATASUS: 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 60 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
× 100 

 

Pode-se observar que o índice vem crescendo ao longo dos anos, atingindo um aumento 

de 34% no período entre décadas (2000-2010) e um aumento de 36% na meia década 

seguinte (2010 - 2015), corroborando a análise anteriormente apresentada na qual 

afirmou-se que o cenário contemporâneo do município em relação à estrutura etária 

apresenta a diminuição do contingente populacional jovem e o aumento da população 

idosa, mesmo que de forma suave. O Quadro a seguir é representativo do indicador citado. 
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Quadro 10.42 - Índice de envelhecimento. 

Unidade 
Índice de Envelhecimento 

2000 2010 2015 

São Tiago 42,9 57,5 78,5 
Fonte: 2000, 2010 e 2015 – DATASUS 

 

A título de conclusão, ressalta-se o fato de que o município apresentou um crescimento 

populacional pouco significativo ao longo dos últimos 15 anos. Como reflexo, observou-

se um envelhecimento da população no mesmo período analisado, representado pela 

homogeneização da base da pirâmide e do meio da pirâmide etária, o que projeta um 

crescimento populacional constante e a tendência de um envelhecimento rápido da 

população. São Tiago é um município pequeno, mas, por uma possível influência da 

atividade minerária, vê a sua estrutura populacional se modificar muito rapidamente. Isso 

é evidenciado sobretudo pelos fatores de queda vertiginosa da população rural nas últimas 

décadas e do aumento da população na faixa economicamente ativa. Conclui-se que a 

população de São Tiago está envelhecendo, uma vez que o número de idosos para cada 

100 habitantes aumentou significativamente. 

 

 Infraestrutura Municipal 

 Economia do município 

A atividade mineradora não é a principal atividade do município, mas pode ter influência 

direta no aumento do PIB local, uma vez que pode impulsionar os outros setores. A 

mineração local está voltada à exploração industrial de jazidas minerais, à metalurgia e 

ao comércio desses produtos industrializados. As principais reservas minerais são as de 

feldspato e cassiterita, de onde é retirado o estanho e a tantalita, sendo o feldspato o 

representante mais significativo para a economia local. 

Fora a atividade minerária, a economia local tradicional tem sua base sustentada na 

agropecuária. O setor agrícola produz principalmente banana, café, goiaba, laranja, maça 

e pêssego (em lavouras permanentes); e arroz, cana de açúcar, feijão, mandioca e milho 

(em lavouras temporárias). A pecuária é sustentada na produção leiteira, fora uma tímida 

participação da produção de ovos de galinha (207 mil dúzias ao ano) segundo dados do 

último Censo Agropecuário. 

Segundo informações do último Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, 

existem 792 estabelecimentos agropecuários de produtores individuais no município de 
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São Tiago. Destes 25,25% correspondem a estabelecimentos com lavouras permanentes 

(200 unidades) e 56,56% estabelecimentos de lavouras temporárias (448 unidades). Do 

número total 679 estabelecimentos possuem pastagens naturais (85,73%). 

As atividades que integram o setor terciário exercem um papel de grande relevância na 

economia do município, servindo principalmente ao atendimento das mineradoras e 

extrativistas da região. As prestezas do setor oferecem grande suporte no 

desenvolvimento das atividades industriais. Ele se dá por meio da contratação de serviços 

de empreitada, da manutenção de máquinas e veículos e da de estruturas básicas, que vão 

desde a alimentação e transporte de empregados, até mesmo o fornecimento de serviços 

básicos como serviços de saúde (postos de saúde e farmácias), bancos e hospedagem. 

Os principais estabelecimentos comerciais operantes no município estão ligados ao 

atendimento e às demandas básicas da população, especialmente nos gêneros alimentícios 

(padarias, mercearias e supermercados), e da saúde (farmácias), podendo afirmar que o 

comércio local atende, de modo geral, a todas essas necessidades. (2010 – IBGE censo 

Demográfico) 

Cabe salientar que, em municípios onde as atividades do setor secundário influem muito 

na economia local (principalmente na mineração, que é o caso de São Tiago), em geral, é 

possível observar um número significativo de oficinas mecânicas e de lojas de autopeças 

sempre associadas ao atendimento da frota de caminhões e demais veículos que circulam 

no município. 

A tradição da cozinha mineira, somada à habilidade para fazer quitandas, é uma 

reminiscente conservação de ofícios que acompanha a trajetória histórica e cultural do 

município. Fato este que fez com que, nos últimos anos, a indústria de produção de 

biscoitos tenha se concretizado e assumiu um papel na economia local, o que acabou 

atribuindo ao município de São Tiago, através dos populares, o título de “Terra do Café 

com Biscoito". 
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Figura 10.209 - Forno da Praça – Venda de Biscoitos produzidos pelos produtores locais 

 
Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 

 

Existem dezenas de fábricas de biscoitos no município, que empregam milhares de 

pessoas de forma direta ou indireta. Segundo informações de populares, a produção é de 

cerca de 200 toneladas por mês, embora careça de fontes oficiais. Destacam-se o 

tradicional biscoito de polvilho, a torradinha de queijo e os biscoitos doces, como as 

rosquinhas de nata, casadinhos, dentre outros. 

 

 

 PIB e valores adicionados à produção 

O Produto interno Bruto (PIB) do município é resultado da soma de todas as riquezas 

produzidas por determinada localidade (somatório do Valor Adicionado e dos Impostos 

sobre produtos líquidos de subsídios). Através da análise do PIB de São Tiago, será 

possível analisar o desenvolvimento das atividades econômicas no município. 

De acordo com os dados do IBGE o PIB de São Tiago aumentou significativamente no 

período observado, pois o PIB em 2014 é aproximadamente 4 vezes maior do que o 

observado no ano de 2000. 

 

Quadro 10.43 - Participação dos setores econômicos no PIB. 

Ano Total Agropecuária Indústria Serviços 
Imp. Liq. Subsíd. 

Prod. 

2000 31.940 9.410 (30%) 5.836(18,3%) 15.539(48,7%) 1.154(3%) 

2010 73.096 12.970(17,7%) 10.567(14,5%) 45.391(62,1%) 4.388(5,7%) 

2014 127.211 22.963(18%) 16.779(13,2%) 79.613(62,6%) 7.855(6,2%) 
Fonte: IBGE Cidades 
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O setor de serviços é o principal responsável pelo PIB do município, dentre as atividades 

estão relacionadas contratação de serviços de empreitada, da manutenção de máquinas e 

veículos e da de estruturas básicas, que vão desde a alimentação e transporte de 

empregados, até mesmo o fornecimento de serviços básicos como serviços de saúde 

(postos de saúde e farmácias), bancos e hospedagem. 

Neste período também se observou a queda na representatividade da agropecuária no PIB 

municipal, que acontece juntamente com a urbanização identificada anteriormente. A 

agricultura apesar de reduzida sua importância, mantêm-se como a segunda atividade com 

maior geração de PIB no município.  

No ano de 2014, segundo IBGE, o setor da indústria sofreu uma pequena queda de 1,3%, 

foi o único setor no qual apresentou decréscimo na contribuição do município de São 

Tiago nos últimos anos. Os setores de Agropecuária e Serviços manifestaram pequeno 

acréscimo para contribuição geral do município, de maneira que o setor de agropecuária 

permaneceu em segundo lugar com 18% e com maior contribuição para o município o 

setor de serviços com 62,6%. 

O Valor Adicionado Fiscal (VAF), corresponde ao valor do Produto Interno Bruto, 

excluídos os impostos líquidos de subsídios. Para o município de São Tiago, seguem os 

valores representados a seguir: 

 

Figura 10.210 - Evolução do Valor Adicionado Fiscal (R$) São Tiago (MG). 

 
Fonte: 2017 – Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

O VAF seguiu o mesmo comportamento de evolução do PIB. Vale ressaltar que ambos 

são indicadores-referência quando da análise econômica de determinada localidade e 
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estão sempre associados (por isso possuem um desenho parecido quando os valores são 

traduzidos no gráfico). No caso de São Tiago, traduziu-se os valores e possíveis 

tendências através do crescimento econômico gradativo do município ao longo dos anos. 

Outro indicador econômico de referência é a taxa de emprego no setor formal, que segue 

representada a seguir. 

 

Figura 10.211 - Taxa de emprego no setor formal (%) São Tiago (MG). 

 
Fonte: 2017 – Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

A taxa de emprego no setor formal em São Tiago aumentou muito pouco na última 

década, registrando um total de 7,9% (2003 – 2013). 

 

 Recolhimento de impostos 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2011) a Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) é devida aos Estados, ao Distrito Federal, 

aos Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela 

utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. 

A Compensação Financeira é devida por quem exerce atividade de mineração em 

decorrência da exploração ou extração de recursos minerais e cabe 65% de sua 

arrecadação ao município, 23% ao Estado e 12% para a União. 

Os recursos originados da CFEM não podem ser aplicados em pagamento de dívida ou 

no quadro permanente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos 

Municípios. As receitas deverão ser aplicadas em projetos, que direta ou indiretamente 

revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da 
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qualidade ambiental, da saúde e educação. A seguir, o gráfico representativo da 

arrecadação do imposto do município de São Tiago baseado em informações do DNPM. 

 

Figura 10.212 - Evolução da arrecadação CFEM - São Tiago (MG). 

 
Fonte: DNPM 

 

O Quadro a seguir permite visualizar a arrecadação de impostos municipais com repasse 

pelo estado de Minas Gerais. 

 

Quadro 10.44 - Repasses Estaduais. 

REPASSES ESTADUAIS 2010 2015 

Repasse ICMS 15.966.874,28 2.120.119,05 

Repasse IPI 280.694,39 38.242,69 

TOTAL 16.249.578,67 2.160.376,74 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SEF/MG 

 

As arrecadações totais (ICMS + IPI) do município apresentam um declínio bastante 

significativo no ano de 2015, com um percentual de redução de 86,7%. Este fato pode 

estar ligado à severa crise político econômica que o país enfrenta no momento, que afetou 

todos os setores da economia, como pode ser observado na queda do ICMS que é o 

imposto cobrado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação em 86,7%, o que 

indica uma redução no consumo de mercadorias e a redução do IPI que incide sobre 

produtos industrializados em 86,4%, o que reflete diretamente nos cofres públicos e 

consequentemente no repasse aos municípios. A situação econômica de Minas Gerais esta 

entre as piores do país no momento. 
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Quanto aos repasses do governo federal, estes incluindo os convênios de saúde, 

desenvolvimento urbano, educação, Assistência Social e Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM, exceto aqueles recursos pagos diretamente ao cidadão (como por 

exemplo bolsa família), segundo dados do site da transparência do governo federal, do 

ano de 2010 até o ano de 2015, o crescimento anual foi de 10,9% ao ano, de 2015 a 2016 

foi de 22,7% e de 2016 para 2017 até o período de 1,16%. 

 

Quadro 10.45 - Repasses Federais. 

Indicador Repasses Federais 

2010 6.716.568,52 

2015 10.380.010,01 

2016 12.739.589,19 

2017 10.739.765,11* 

*dados registrados até o mês de outubro de 2017. 

Fonte: Site da transparência Governo Federal, 2017. 

 

Vale ressaltar que os repasses federais não possuem relação direta com a economia do 

país como os estaduais acima mostrados, uma vez que independente dos setores de 

comércio, indústria e serviços apresentarem-se positivos, estes devem ser repassados para 

manutenção da infraestrutura de serviços do município estabelecidos por instrumentos 

legais e conclui-se que por isso não apresentaram declínio. 

 

 Uso e ocupação do solo – rural e urbano 

No município de São Tiago não foi encontrado nenhuma lei de uso e ocupação do solo 

demonstrando como deve ser o zoneamento e a desmarcação da região. Assim, observou-

se que o município é bem polarizado e distribuído a sua ocupação por toda a área. Nos 

dias de hoje, a sede urbana de São Tiago é configurada pelos bairros Centro, Cerrado, 

Cruzeiro e Nações Unidas e por bairros planejados com ruas paralelas nos loteamentos 

Flor do Ipê, São José e Monsenhor Francisco Elói.  

O município possui um distrito, denominado Mercês de Água Limpa (Capelinha), além 

de doze povoados na zona rural: Capão das Flores, Fundo da Mata, Tatu, Patrimônio, 

Chapada, Córrego Fundo, Jacaré, Cajengá, Germinal e Povoado dos Melos, e duas 

comunidades com características quilombola: São Pedro das Carapuça e Içara, ainda não 

reconhecidas pelo Fundação Palmares.  



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

273 

 

Figura 10.213 - Mercês de Água Limpa 

 
Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 

 

Em relação a infraestrutura da região rural observa-se um grande número de 

estabelecimentos agropecuários pequenos ocupando uma proporção significativa da área 

total. Grande parte destes estabelecimentos rurais estão voltados para o desenvolvimento 

da pecuária leiteira e da agricultura familiar de subsistência e horticultura, ou àqueles que 

se transformaram em sítios de lazer. Muitos destes estabelecimentos, considerados como 

pequenas propriedades, são usualmente resultado da fragmentação por herança de 

estabelecimentos maiores. Seus moradores, frequentemente, trabalham em outras 

atividades ou estabelecimentos rurais para complementar a renda familiar e utilizam o 

terreno para atividades de subsistência conforme já citado. 

 

 Infraestrutura viária 

Aproximadamente 80% das ruas da sede de São Tiago são asfaltadas; o restante tem 

calçamento poliédrico e bloquete de concreto. O município possui a MG-335 e outras 

estradas vicinais que ligam o distrito sede ao distrito de Mercês de Água Limpa e aos 

demais povoados. 

Partindo de Belo Horizonte para São Tiago, a principal rodovia de acesso é a BR 381, 

também conhecida como Rodovia Fernão Dias. É uma rodovia diagonal que foi 

privatizada nos trechos que interligam as cidades de São Paulo a Belo Horizonte e que 

serve de ligação entre os estados brasileiros do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, 

atravessando importantes municípios da região sudeste. A rodovia ainda permanece 
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sendo administrada pelo Governo Federal nos trechos que interligam Belo Horizonte ao 

Estado do Espírito Santo.  

Partindo da BR-381, o acesso para São Tiago se dá pela rodovia federal BR-494, que é 

considerada uma rodovia de ligação entre a BR-381 e a BR- 265, principais acessos ao 

município de São João Del Rei.  

A cidade conta com uma frota de 4.969 veículos, dispostos conforme representado no 

Quadro a seguir. 

 

Quadro 10.46 - Frota de Veículos (2016). 

TIPO DE VEÍCULO FROTA 

Automóvel 3.021 

Caminhão 241 

Caminhão trator 4 

Caminhonete 485 

Camioneta 121 

Micro-ônibus 20 

Motocicleta 918 

Motoneta 37 

Ônibus 30 

Trator de rodas - 

Utilitário 5 

Outros 87 

Total 4.969 
Fonte: 2016 – IBGE 

 

 Saneamento básico e energia elétrica 

As condições de saneamento básico e energia elétrica são relevantes quando se analisa a 

infraestrutura de determinada localidade. Em São Tiago, a empresa prestadora de água é 

a COPASA e a prestadora de energia elétrica é a CEMIG. 

No gráfico a seguir, segue-se a distribuição percentual da população com acesso a 

abastecimento de água por rede geral, a forma mais adequada de abastecimento para 

consumo humano. 
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Figura 10.214 - População com acesso a abastecimento de água por rede geral (%) 

 
Fonte: 2017 - Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Embora tenha apresentado um crescimento de quase 15% entre os anos de 2000 e 2010, 

em relação ao abastecimento por rede geral, o município de São Tiago ainda se encontra 

muito aquém do desempenho da capital, Belo Horizonte, que apresentou em 2010 100,0% 

dos domicílios com abastecimento por rede geral.  

Buscou-se, então, compreender o tipo de saneamento (adequado, semi-adequado, 

inadequado) por meio de localização em todo o município de São Tiago. Esses dados 

estão dispostos no gráfico a seguir. 

 

 

Figura 10.215 - Distribuição dos domicílios por tipo de saneamento e meio de localização 

em 2010 (%) São Tiago (MG). 

 
Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 
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Podemos verificar que no meio rural a situação relativa ao saneamento básico contribui 

para o desempenho insatisfatório do município. Isso porque, ao passo que na zona urbana 

98,7% dos domicílios apresentaram saneamento básico adequado, apenas 3,4% dos 

domicílios na zona rural o fizeram. Outro extremo é a análise do percentual de domicílios 

que apresentaram saneamento básico inadequado. Na zona urbana, apenas 0,4% dos 

domicílios apresentaram esse tipo de saneamento; ao passo que na zona rural, 26,6% dos 

domicílios apresentam o saneamento básico considerado inadequado.  

Desta forma, como o município não apresentou níveis satisfatórios em relação ao 

saneamento básico, sobretudo na zona rural, buscou-se uma análise mais acurada do 

mesmo, sobretudo relacionando-o ao tema da saúde. Para tanto, foram levantados os 

dados de internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado, 

conforme apresentado no Quadro a seguir. 

 

Quadro 10.47 - Internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado (%). 

UNIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belo 

Horizonte 
1,62 1,6 1,72 1,55 1,41 1,55 1,25 1,2 0,68 0,51 0,51 0,38 

São Tiago 2,58 5,56 3,76 5,78 3,58 2,47 4,35 2,81 2,2 1,91 1,84 0,75 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social, 2017. 

 

Com quase 25% da população sem acesso ao abastecimento de água por rede geral, o 

município de São Tiago registrava, desde o início da última década, um elevado índice 

de internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado. Em todos os 

anos, até 2006, a discrepância com relação à Belo Horizonte (que possui 100% da rede 

geral de abastecimento de água desde 2005) era muito grande.  

Nos últimos anos, principalmente a partir de 2008, quando a porcentagem da população 

sem acesso a rede geral cai para 15%, o registro de internações cai bastante para valores 

abaixo dos 2% e se assemelham aos índices, ou pelo menos registram valores um pouco 

mais próximos aos da capital. Essa porcentagem da população sem acesso à rede geral de 

abastecimento de água chega a 10% em 2010.  

Por fim, segue a apresentação dos gastos públicos com atividades de saneamento básico. 

Conforme observa-se, o investimento são-tiaguense em atividades desse tipo ainda é 

muito baixo e raramente ultrapassam R$ 15,00 per capita ao longo dos últimos anos. Se 

comparados aos investimentos da capital podemos observar que os interesses do poder 
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público municipal no saneamento estão muito aquém do ideal. Em 2010 e 2011, por 

exemplo, não foi investida nenhuma verba em saneamento básico. 

 

Figura 10.216 - Gasto per capita com saneamento (R$) São Tiago (MG). 

 
Fonte: 2017 - Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Cabe ainda ressaltar, para título de informação, que com relação à distribuição de energia 

elétrica, apenas 0,27% dos domicílios de São Tiago não dispunham de fornecimento, 

segundo dados do Censo Demográfico 2010. 

 

 Nível De Vida 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Gini 

Divulgado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) da Organização das Nações Unidas (ONU), o IDH de uma determinada 

localidade, permite mensurar acerca da qualidade de vida da população. O índice é uma 

referência mundial no que se refere às aferições acerca do desenvolvimento humano, 

sendo utilizado por pesquisadores e instituições de pesquisa de todo o mundo. Para sua 

composição, são consideradas as variáveis: I) Longevidade, que mostra a expectativa de 

vida ao nascer dos indivíduos; II) Grau de Instrução, que analisa o nível de educação da 

população e; III) PIB per capita, que avalia a renda populacional, mostrando que a 

qualidade de vida não está relacionada unicamente aos aspectos econômicos da 

sociedade.  
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É realizada uma média estatística, através da agregação das três variáveis ora descritas, 

na qual atribui-se pesos às mesmas e faz-se a devida uniformização das medidas, cujo 

resultado será uma variação de 0 a 1. Locais com índice inferior a 0,500 são definidos 

como de baixo IDH; os que possuem valores entre 0,500 e 0,799 possuem médio IDH; e 

os que estão acima de 0,800, incluindo o próprio, possuem alto IDH. 

 

Quadro 10.48 - IDHM, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda 

ÍNDICE ANO 

UNIDADE 

SÃO 

TIAGO 

SÃO JOÃO DEL 

REI 

BELO 

HORIZONTE 

IDH 

1991 0,418 0,532 0,602 

2000 0,565 0,673 0,726 

2010 0,662 0,758 0,810 

LONGEVIDADE 

1991 0,682 0,331 0,406 

2000 0,732 0,544 0,617 

2010 0,825 0,690 0,737 

EDUCAÇÃO 

1991 0,205 0,744 0,727 

2000 0,416 0,826 0,784 

2010 0,533 0,860 0,856 

RENDA 

1991 0,521 0,613 0,740 

2000 0,593 0,679 0,792 

2010 0,660 0,733 0,841 
Fonte: Atlas do Desenvolvido Humano no Brasil 

 

No período compreendido entre os anos de 1991 e 2010, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) de São Tiago cresceu 58,4%, passando de 0,418 em 1991 

para 0,662 em 2010. Crescendo de 1991 para 2000 em 35,2% e de 2.000 para 2.010 em 

19,8%. Pode –se observar um grande avanço no IDH local, superando até mesmo os 

encontrados para o principal município da microrregião, São João Del Rei que foi de 

42,5% e da capital Belo Horizonte de 34,5%. A evolução do IDM de São Tiago é 

significativa, embora o IDH dos municípios que são usados para comparação seja mais 

elevado.  

Neste mesmo período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do 

município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 24,4%. Se 

mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 16,4 anos para 

alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,862), 

e 9,6 anos para alcançar Poços de Caldas (MG), o município com o melhor IDH-M do 

Estado (0,779).  
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Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de São Tiago é 0,663. 

Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8).  

Em relação aos outros municípios do Brasil, São Tiago apresenta uma situação 

intermediária: ocupa a 2846ª posição, sendo que 2846 municípios (51,7%) estão em 

situação melhor e 2660 municípios (48,3%) estão em situação pior ou igual.  

Para finalizar as análises acerca do IDH-M, apresenta-se o gráfico de contribuição de cada 

variável na evolução do índice para o município. A dimensão que mais contribuiu para 

que houvesse crescimento no período foi a Educação, com 154%, seguida pela 

Longevidade, com 26,7%, e pela Renda, com 21%. 

 

Figura 10.217 - Contribuição das variáveis na evolução do IDH. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvido Humano no Brasil, 2017. 

 

O aumento da longevidade também pode ser observado no alargamento do topo da 

pirâmide etária no item anterior. 

Outro indicador utilizado para mensurar-se acerca do nível de vida de determinada 

localidade é o Índice de Gini. Este indicador tem por objetivo medir o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 

tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém 

toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
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Quadro 10.49 - Coeficiente de Gini 

UNIDADE 1991 2000 2010 

Brasil 0,63 0,64 0,6 

Minas Gerais 0,61 0,61 0,56 

São Tiago 0,55 0,52 0,44 

Fonte: Atlas do Desenvolvido Humano no Brasil 

 

O município de São Tiago apresentou uma melhora em seu quadro de desigualdade no 

índice analisado, passando de 0,55 em 1991 para 0,52 em 2000, e em 2010 para 0,44. 

Ainda na análise do mesmo índice, vale ressaltar que dentro do contexto nacional e 

estadual, o desempenho 

do município é muito bom, uma vez que apresenta índices melhores do que o Brasil e 

Minas Gerais para ambos os anos em análise. A questão da desigualdade social e da má 

distribuição de renda é algo que tem ainda muito a avançar, isso em todas as escalas, tanto 

para o município quanto para o estado e a federação. 

 

 Saúde 

A saúde, juntamente com a educação e a renda, é uma das principais categorias de análise 

das condições de vida de um município, o estudo desse indicador auxilia na avaliação da 

qualidade de vida da população pesquisada. A variável saúde é um dos componentes do 

IDH juntamente com as demais variáveis mencionadas. Busca-se, desta forma, qualificar 

a oferta e o acesso da população de São Tiago aos serviços de saúde oferecidos no 

município a fim de se mensurar acerca da sua qualidade de vida.  

A situação da saúde são-tiaguense será apresentada com base em dados do IBGE, 

DATASUS e Fundação João Pinheiro, que são os órgãos competentes em elaborar os 

indicadores de saúde para o Brasil e para o Estado de Minas Gerais. Serão apresentados 

os indicadores responsáveis por qualificar a oferta e o acesso aos bens de saúde no 

município, bem como os que têm por objetivo traçar o perfil do setor na cidade e da 

população em geral.  

De acordo com o acesso aos dados do Sistema de Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), ao todo, somam-se 8 estabelecimentos de saúde 

em São Tiago, dentre os quais 6 são públicos municipais e 1 é privado. Os 

estabelecimentos públicos contabilizam 1 Hospital, 2 Postos de Saúde e 1 Centro 

Odontológico e 1 APAE situados na sede do município e 2 postos de saúde, no distrito 
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de Mercês de Água Limpa e no povoado de povoado de São Pedro da Carapuça. A 

Secretaria de Municipal de Saúde dispõe de atendimento psicológico e distribuição de 

medicamentos.  

 

Figura 10.218 -  P.S. José Gabriel de Souza Figura 10.219 - Hospital São Vicente de Paulo 

  
Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 Fonte: Hospital São Vicente de Paulo, 2017. 

 

O Hospital São Vicente de Paulo está localizado na Avenida Governador Magalhães 

Pinto, número 192, Centro, e é o principal fornecedor de serviços de saúde no local. O 

atendimento funciona 24 horas, com médicos plantonistas e enfermeiros que atuam no 

atendimento de urgência e encaminhamentos. No ano de 2013, as especialidades 

disponíveis para atendimento da comunidade eram de clínica geral, ginecologia e 

pequenas cirurgias e os exames disponíveis e realizados eram laboratoriais, Ultrassom, 

Eletrocardiograma e Raio X.  

No mesmo período de 2013, o estabelecimento dispunha de 6 médicos e 2 ambulâncias 

adaptadas (modelo Fiat Doblô), além de diversos aparelhos utilizados nos exames (3 

eletrocardiógrafos, 1 aparelho de raio-x. 1 ultrassom doppler colorido, 2 berços 

aquecidos, 2 desfibriladores, 1 incubadora, 6 reanimadores pulmonares e 1 

respirador/ventilador). O município ainda possuía7 equipamentos odontológicos 

completos, 2 vans, 1 Kombi, 1 VW Gol e 2 Fiat Uno que serviam os Postos de Saúde 

Familiar (PSF) e o administrativo, além de 1 ônibus em convênio com a Secretaria 

Estadual de Saúde através do SETS (Sistema Estadual de Transporte em Saúde).  

Além dos 6 médicos o município possuía disponíveis para atendimento da população 3 

cirurgiões dentistas, 1 psicólogo, 1 psicólogo educacional, 1 fisioterapeuta, 1 

fonoaudiólogo, 1 farmacêutico, 2 farmacêuticos bioquímicos, 1 terapeuta ocupacional, 1 
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técnico em radiologia, 5 enfermeiros, 24 auxiliares e técnicos de Enfermagem, 4 

auxiliares de consultórios dentários, 18 agentes comunitários de saúde e 4 agentes de 

saúde pública.  

Traçado o perfil da saúde do município, segue-se uma análise situacional da mesma, por 

intermédio da apresentação de indicadores de contexto, tais quais, mortalidade por grupos 

de causa de todas as idades, óbitos por mil habitantes, dentre outros.  

O primeiro indicador apresentado é a mortalidade proporcional total, de todas as idades, 

por grupos de causas de morte, conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

Figura 10.220 - . Mortalidade proporcional em todas as idades por grupo de causas (2010). 

 
Fonte: 2010 - SIH / DATASUS 

 

A principal causa dos óbitos no município de São Tiago foram as doenças do aparelho 

circulatório, representada por 49% do total de mortes no ano. A constatação de tumores, 

as doenças do aparelho respiratório e as demais causas definidas também tem uma 

distribuição percentual considerável e devem ser destacadas como outro fator que leva a 

população São Tiago ao óbito. Após doenças do aparelho circulatório, a maior 

representatividade de mortalidade vem das demais causas definidas representadas por 

18%, seguidas pelas neoplasias por 13%, e também as doenças do aparelho respiratório 

que somam 10% do total de mortes em 2010. As demais categorias distribuem-se 

conforme representado no gráfico anterior.  

As doenças do aparelho circulatório são, segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde e do Ministério da Saúde de 2011, a principal causa de morte no mundo e no Brasil. 
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O município de São Tiago segue, portanto, a tendência mundial e nacional para o 

indicador. 

A taxa bruta de mortalidade está representada no gráfico seguinte, em um comparativo 

da evolução do indicador com Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. 

 

Figura 10.221 - Número de óbitos (por 1.000 habitantes). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Observa-se que, ao passo que em Belo Horizonte o número de óbitos por 1.000 habitantes 

tenha se mantido constante ao longo do período analisado, em São Tiago o indicador 

apresentou variações mais consideráveis. Registrou nos últimos anos de análise uma 

grande variação, passando de 4,93, em 2009, para 6,82 em 2010, seguindo para 6,49 

mortos para cada mil habitantes em 2011.  

Durante um período maior (entre os anos de 2003 e 2008), o município registra valores 

superiores a 7 mortes/mil, com exceção do ano de 2006. São Tiago também se mantém, 

na maioria das vezes, acima de Belo Horizonte, durante toda a série analítica. Diminui os 

níveis do indicador no ano 2009 mantendo-se abaixo da capital nesse período, mas voltou 

a registrar um valor alto no ano seguinte. 

Analisando a esperança de vida ao nascer, observa-se um aumento de 2,96 anos na 

expectativa de vida da população são-tiaguense no período compreendido entre os anos 

de 1991 e 2000; passando de 65,94 para 68,9 anos, desempenho que mais se assemelha 

muito ao desempenho do Brasil e que fica um pouco abaixo do desempenho de Minas 

Gerais. Esses dados seguem representados no gráfico seguinte.  
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Figura 10.222 - Esperança de vida ao nascer (em anos) – Evolução no Brasil, em Minas 

Gerais e em São Tiago. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Em sequência, no ano de 2010, nota-se no gráfico um avanço considerável na esperança 

de vida ao nascer em todo o Brasil. Em São Tiago, houve um aumento de 5,58 anos na 

esperança de vida ao nascer, passando de 68,9 em 2000, para 74,48 anos em 2010, 

equiparando com os valores do estado de Minas Gerais. 

Por fim, seguem apresentados os gastos totais com saúde por habitante (ou gasto per 

capita com atividades de saúde). 
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Figura 10.223 - Gastos per capita com atividades de saúde (R$). 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Apesar dos investimentos com atividades de saúde do poder público de São Tiago para 

cada um de seus habitantes ser muito inferior aos investimentos de Belo Horizonte, é 

notada certa evolução, observada na constante elevação nos valores representados pela 

linha do gráfico. Com uma ligeira queda nos investimentos nos anos de 2008 e 2009, o 

município registra, na última década, uma elevação de 80,04% de gastos neste setor.  

No entanto, vale ainda destacar que o indicador trata do gasto per capita com atividades 

de saúde, ficando condicionado às variações no contingente populacional das localidades 

em análise. 

 

 Educação  

A educação é uma variável importante para se avaliar o desenvolvimento de um local e o 

nível de vida de sua população.  

Em São Tiago, o Índice de Desenvolvimento Humano teve um aumento de 10,31% no 

período compreendido entre 1991 e 2000, sendo que a variável que mais contribuiu para 

esse crescimento foi a educação, com 38,7%, o que revela uma melhoria na qualidade dos 

serviços de educação no município.  

De acordo com dados do cadastro da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

de 2008, o município de São Tiago conta com um total de 10 escolas, sendo 6 municipais, 

3 estadual e 1 privada. Destas escolas 8 oferecem ensino fundamental, 1 ensino pré-

escolar, 2 ensino de jovens e adultos e 2 ensino médio. Vale destacar que a prefeitura 
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disponibiliza transporte escolar aos alunos que têm suas residências localizadas distantes 

das escolas, em zona rural. 

 

Figura 10.224 - Escola Estadual Afonso Pena Junior 

 
Fonte: SILVA.A.C.B.,2017 

 

Os níveis de ensino que mais oferece vagas nas escolas de São Tiago é o fundamental, 

com 62,5%, seguido pela pré-escola, com 25%. O que é mister de se enfatizar é o baixo 

percentual de escolas que oferecem o nível médio de ensino no município. Enquanto que 

no Brasil e em Minas Gerais mais de 30% das escolas estão essencialmente destinadas a 

oferecer tal nível de ensino, em São Tiago somente nem 12,5% das escolas o oferece. 

 

Quadro 10.50 - Distribuição das escolas por níveis de ensino (%). 

UNIDADE PRÉ-ESCOLA FUNDAMENTAL MÉDIO 

Brasil 9,1 53,5 37,4 

Minas Gerais 12,7 55,4 31,9 

São Tiago 25 62,5 12,5 

Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

Os gráficos a seguir tratam das taxas de alfabetização e analfabetismo para o município. 
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Figura 10.225 - Taxa de Alfabetização (%) Pessoas de 10 anos ou mais de idade Brasil, 

Minas Gerais e São Tiago. 

 
Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

 

Figura 10.226 - Evolução da taxa de analfabetismo (%)-São Tiago (MG). 

 
Fonte: 2010 – IBGE Censo Demográfico 

 

A significativa melhora no indicador, saindo de 16,68% de pessoas analfabetas em 1991 

para 7,91% em 2010, foi a principal responsável pela melhoria no IDH-M no município 

de Nazareno. Em 2010 o município registrou valores melhores em relação aos do Estado 

de Minas Gerais (valores ligeiramente mais baixos), e apresentou resultados melhores do 

que o Brasil (uma diferença de 2,62%), o que também evidencia a evolução do indicador 

e do município, nesse sentido.  

A frequência aos níveis de ensino por indivíduos em faixa etária adequada segue 

representada no gráfico a seguir. 
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Figura 10.227 - Evolução da frequência dos indivíduos em faixa etária adequada nos 

Ensinos Fundamental e Médio (%). 

 
Fonte: 2017 - Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Conforme observa-se no gráfico acima, no que se refere à frequência ao nível 

fundamental de ensino, o desempenho do município apresenta-se questionável, uma vez 

que, até o ano de 2009 São Tiago vinha apresentando uma tímida elevação e a partir do 

ano de 2010 apresentou uma leve queda na taxa de frequência, totalizando uma redução 

de 5,2 entre os anos de 2007 e 2014.  

Já para o nível médio de ensino o desempenho do município pode ser considerado muito 

bom, uma vez que, ao longo dos anos, o município apresentou elevação na taxa de 

frequência, representada por uma variação de 0,8 entre os anos de 2007 e 2014. 

No ano de 2007 76,5% da população frequentava o ensino fundamental em idade 

adequada, mas esse índice registrou uma breve elevação e prosseguiu registrando queda 

desde então até atingir 71,7%, no ano de 2014, onde o maior valor registrado foi no ano 

de 2009 com 80,1%.  

Para o ensino médio o ano de 2007 registrou 38,5 % da população frequentando o nível 

de ensino em idade adequada. Destaca-se que este índice apresentou evolução ascendente 

e registrou em 2014 o seu maior valor, com 48,3% da população. 

A qualidade do ensino no município pode ser mensurada a partir da análise dos 

indicadores IDEB e IQGE. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para medir 

a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base 

no desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e em taxas de aprovação. Ele é mensurado para os 

primeiros anos (1º ao 5º) e para os últimos anos (6º ao 9º ano) em conjunto. Desta forma, 

os gráficos a seguir, representativos do IDEB de São Tiago, comparativamente aos 

mesmos índices para Belo Horizonte. 

 

Figura 10.228 - Evolução do IDEB no Ensino Fundamental 1° ao 5° ano (0 a 10). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Figura 10.229 - Evolução do IDEB no Ensino Fundamental 6° ao 9° ano (0 a 10). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Observa-se que, em ambos os conjuntos de séries, São Tiago situou-se abaixo de Belo 

Horizonte apenas no primeiro ano de análise nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Para todos os outros anos analisados manteve-se acima da capital nas séries iniciais e 

finais do mesmo nível de ensino, apresentando uma leve piora quando analisados os dados 
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das séries iniciais para as séries finais. É oportuno ressaltar que o índice varia de 0 a 10, 

sendo 0 a avaliação mínima e 10 a avaliação máxima.  

Já o Índice de Qualidade Geral da Educação (IQGE) é calculado com base na média 

ponderada dos 3 índices de qualidade do ensino por série (4ª/5ª e 8ª/9ª séries do ensino 

fundamental e 3ª série do ensino médio). A ponderação é dada pelo número de alunos em 

cada série que prestaram exames de português e de matemática. Ele foi elaborado pela 

Fundação João Pinheiro e é calculado apenas em âmbito estadual. 

 

Figura 10.230 - Índice de Qualidade Geral da Educação Evolução (0 a 1). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Neste índice, o município de São Tiago apresentou um bom desempenho, que a partir de 

2006, sempre registrou valores maiores em relação à capital Belo Horizonte, com uma 

significativa evolução até o ano de 2010. O índice varia de 0 (pior desempenho) a 1 

(melhor desempenho).  

Com relação ao investimento em atividades de educação, o município de São Tiago, 

aparentemente, não vem fazendo esforços para melhorias no setor, os gastos per capita 

não apresentam uma plena evolução, apresentando valores aleatórios (muitas das vezes 

baixos e raramente consideráveis). Além disso, os investimentos são inferiores aos da 

capital, Belo Horizonte. A evolução dos gastos per capita com educação ao longo dos 

anos vem representada no Quadro a seguir. 
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Quadro 10.51 - Gastos per capita com atividades de educação (R$). 

Unidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belo Horizonte 149,3 171,8 158,3 172,3 2,94 227,7 218,5 280,4 329,7 333,9 407 456,9 

São Tiago 115,9 109,6 94,29 88,55 124,1 118,7 124,1 136,8 176,7 261,9 201,4 219,6 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

 Renda 

A fim de caracterizar economicamente a população do município de São Tiago, optou-se 

pelos indicadores renda per capita e PIB per capita, que são referência quando da análise 

da renda e economia em determinado local. A variável renda, entre suas funcionalidades, 

serve para refletir a paridade de poder de compra dos indivíduos. Ela também é um dos 

componentes do Índice de Desenvolvimento Humano, que objetiva mensurar a qualidade 

de vida de determinado lugar.  

A renda per capita de São Tiago e a da capital, Belo Horizonte encontra-se representada 

a seguir. 

 

Figura 10.231 - Renda per capita (RS). 

 
Fonte: 2017 – Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Observa-se que a renda per capita em São Tiago, está muito abaixo de Belo Horizonte, 

isso se explica muito pela diferente situação econômica de cada um dos municípios, bem 

como a participação dos mesmos na dinâmica econômica em esfera nacional. Já o PIB 

per capita apresenta-se da seguinte maneira: 
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Figura 10.232 - PIB per capita (RS). 

 
Fonte: 2000 - 2011 – Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Observa-se que o PIB per capita em São Tiago está abaixo do PIB Belo Horizonte quando 

analisados os mesmo indicadores. Fato normal se observarmos as diferentes situações 

econômicas de cada um dos municípios, bem como a participação dos mesmos na 

dinâmica econômica em esfera nacional. Ao mesmo tempo, esses valores que associam a 

produção de riquezas do município distribuídas igualmente para cada indivíduo, podem 

ser traduzidas e acompanharem os valores de distribuição dessas mesmas riquezas no 

Índice Gini anteriormente demonstrado. As riquezas não se traduzem em renda bruta para 

os indivíduos, e o coeficiente demonstra que as riquezas não são bem distribuídas para a 

população como um todo. 

 

 Segurança Pública 

A situação da segurança pública em São Tiago será apresentada a seguir com base nos 

dados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, elaborado pela Fundação João 

Pinheiro, que é o órgão competente em elaborar os indicadores de segurança pública no 

estado de Minas Gerais.  

Observamos que para o município de São Tiago, as taxas de mortalidade por homicídio 

surgem como dado de forma esporádica, sendo que na maioria dos anos para quais o dado 

foi coletado, esse índice é de 0 mortes. Quando houve registros de homicídios (2003, 

2006, 2008 e 2011), o índice apresentou valores inferiores aos da capital (uma cidade 

muito mais violenta). A análise desse indicador São Tiago garante um bom desempenho 
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e se mostra como um município bem tranquilo, onde as ocorrências de homicídio são 

registradas esporadicamente. 

 

Figura 10.233 - Taxa de mortalidade por homicídio população total (por mil habitantes). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

A taxa de crimes violentos em São Tiago também se apresentou baixa se comparada aos 

valores apresentados para Belo Horizonte, embora tenha apresentado algumas elevações 

para alguns anos analisados ao longo da última década. 

 

Figura 10.234 - Evolução da taxa de crimes violentos (por cem mil habitantes). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Os crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio em São Tiago também estão 

bem abaixo dos índices de Belo Horizonte, e estão demonstrados nos gráficos a seguir. 
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Figura 10.235 - Evolução da taxa de crimes violentos contra a pessoa (por cem mil 

habitantes). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 
Figura 10.236 - Evolução da taxa de crimes violentos contra o patrimônio (por cem mil 

habitantes). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Por fim, apresentam-se o gasto per capita com segurança pública em São Tiago e em Belo 

Horizonte, no qual se pode observar que ambas as unidades analíticas apresentaram 

melhorias em relação ao valor investido na área no período analisado, o que revela uma 

maior preocupação e cuidado do poder público com o setor, embora os investimentos 

ainda sejam muito pequenos. 
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Figura 10.237 - Evolução do gasto per capita com segurança pública (R$). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

 Lazer, Turismo e Cultura 

Há alguns anos, o município de São Tiago foi incluído pelo Governo de Minas no circuito 

da Estrada Real, estando bem próximo das cidades históricas de São João Del Rei e 

Tiradentes.  

Pela tradição cultural e forte contribuição econômica através da indústria de biscoitos, o 

município de São Tiago promove a "Festa do Café com Biscoito", que acontece na praça 

da Igreja Matriz, e atrai visitantes de outras regiões do estado e do país. A festa se 

prolonga por um fim de semana inteiro com degustações de biscoitos em barracas 

montadas além de uma gama de atividades culturais. Nos últimos anos a festa vem se 

consolidando como um dos principais atrativos da região.  

Os atrativos naturais são muitos e apresentam um bom potencial para o aproveitamento 

turístico. Há algumas cachoeiras, como as da Soledad e do Simplício; o Balneário da 

Usina; e o Recanto do Rio do Peixe, que dispõe de área gramada, uma prainha de 200 

metros de extensão e infraestrutura para receber o turista.  

As Igrejas situadas na sede do município também são um bom atrativo para o turista, 

dentre elas listam-se: A Igreja Matriz de São Tiago, a Capela do Rosário, a Capela de São 

Sebastião e o Santuário Deus e Pátria, também conhecida como Igreja do Senhor dos 

Montes.  

Culturalmente, a cidade possui diversas manifestações e festas populares, dotadas de 

motivações e atributos religiosos. Algumas das principais são apresentadas a seguir.  

 Festa do Padroeiro São Tiago Maior em 25 de julho;  
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 Aniversário do Município em 26 de julho.  

 Festa do Café com Biscoito no segundo final de semana de setembro;  

 Baile do Além no último final de semana de outubro;  

 e Tradicional Festa à Fantasia em 30 de dezembro.  

À título de conclusão, seguem os dados do investimento público municipal em atividades 

de preservação do patrimônio cultural e em difusão cultural no município de São Tiago e 

de Belo Horizonte. 

 

Figura 10.238 - Gastos per capita com atividades de preservação do patrimônio cultural 

(R$). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Figura 10.239 - Gastos per capita com difusão cultural (R$). 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
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Nota-se que em relação à preservação do patrimônio cultural, tanto em São Tiago quanto 

em Belo Horizonte os gastos são semelhantes, sendo que nos últimos anos, o investimento 

em São Tiago foi nulo. Já em atividades de difusão cultural, o município apresentou uma 

gradativa evolução nos gastos ao longo dos anos (com baixas em 2005 e 2006), chegando 

em 2011 com um investimento 36 vezes maior do que os valores que eram aplicados em 

2000, estando muito acima dos valores gastos em difusão cultural na capital, Belo 

Horizonte. 

 

10.2.4.2. Área de Influência Indireta - Município de Nazareno 

 Aspectos Populacionais / Informações Geográficas e Históricas / Localização 

Geográfica 

Nazareno está distante 240 km da capital Belo Horizonte pela BR-381 e entrada na MG-

332 e todo o acesso se dá por rodovia pavimentada. O município limita-se ao norte com 

Bom Sucesso e São Tiago, à leste com Conceição da Barra de Minas, à sudeste com São 

João Del Rei, ao sul com Carrancas, à sudoeste com Itutinga e à oeste com Ibituruna. 

A sede de Nazareno tem sua posição determinada pelas coordenadas 21º 12’ 59” de 

latitude sul e 44º 36’ 51” de longitude oeste. Com uma área de 329,128 km² e população 

de 7.954 habitantes registradas no último Censo em 2010, a unidade territorial registra 

uma densidade demográfica de 24,17 habitantes/km². 

A cidade se encontra em um vale com uma altitude média de 930m. 

 

 Breve Histórico 

Em meados do século XVIII, o movimento das bandeiras, incentivado pela descoberta de 

ouro na região, trouxe paulistas e portugueses às margens do Rio Grande. Os primeiros 

habitantes chegaram atraídos pelas grandes possibilidades de sucesso econômico com a 

descoberta de veios auríferos, fato este que parece incontestável, pois observam-se, até 

hoje, valas e escavações que datam do início do século XVIII em todo o território de 

Nazareno. 

Esta série de acontecimentos põe à prova que o fator básico e preponderante do início da 

formação e povoamento do atual município de Nazareno foi a riqueza do seu subsolo. O 

nome dos primeiros habitantes do então arraial em formação não vem ao conhecimento, 

pois notas, registros e biografias a este respeito são muito escassas ou inexistentes. É 
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certo, porém, que já existia, em 1725, um arraial formado por um pequeno comércio, 

atividade agrícola em pleno desenvolvimento e número elevado de pessoas que se 

ocupavam com a exploração e retirada do ouro na região. É sabido, ainda, que no ano de 

1725 a capela de Nossa Senhora de Nazaré foi construída, em terrenos doados pelos 

fazendeiros Manuel Seixas Pinto e seu irmão José Gonçalves Pinto. 

 No ano de 1734, a nova povoação tinha o nome de Ribeiro Fundo, sendo posteriormente 

alterado para Nossa Senhora de Nazaré, Nazaré e finalmente Nazareno (todos os três 

últimos em virtude da capela erguida no local). Segundo se conta, o município 

anteriormente denominado "Nazaré", passou a denominar-se Nazareno, porque havia um 

outro município, no território Nacional, com o nome de Nossa Senhora de Nazaré, no 

Estado do Piauí. 

Os milagres atribuídos à Virgem de Nazaré levavam ao local constantes peregrinações. 

Tal movimento influiu bastante no crescimento e no progresso do arraial, juntamente com 

a exploração de ouro na região. Somados esses dois fatores à disponibilidade de terras e 

ao incremento das atividades ligadas à criação de gado, o crescimento e expansão do 

município foram impulsionados. 

Em 1870, eram ainda poucas as fazendas existentes na região. Cerca de dois terços da 

área distrital pertenciam à Confraria de Nossa Senhora de Nazaré e a quatro potentados 

do ouro: Barão da Cachoeira, também conhecido como Barão da Ponte Nova e de 

Conceição da Barra, Barão de Coqueiros, Tenente Gabriel Leite e Capitão José 

Bernardino. Dentre os filhos ilustres de Nazareno, destacam-se o Padre José Dias 

Custódio, que teve papel relevante em 1831, com o "Manifesto dos Mineiros" contra D. 

Pedro I; e o Cônego Heitor Augusto da Trindade que, de 1893 a 1955, consagrou toda a 

sua vida na formação espiritual de seu povo e no amparo social da comunidade 

nazarenense (IBGE CIDADES, 2013). 
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Figura 10.240 - Câmara Municipal de Nazareno (Fonte: Silva, A. 2017) 

 
 

 

 Dinâmica Populacional 

Segundo dados dos três últimos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, a população 

brasileira teve um crescimento em valores percentuais, de 15,7% entre 1991 e 2000 e de 

12,3% entre 2000 e 2010. Para comparativo com o ano de 2017 tivemos um crescimento 

de 8,9% considerando a estimativa populacional para o ano de 2017 e o intervalo de 7 

anos (2000 a 2017). 

Já a população do Estado de Minas Gerais apresentou valores de crescimento menor, se 

comparados à realidade nacional. O aumento registrado foi de 13,7% entre 1991 e 2000 

e de 9,5% entre 2000 e 2010. Para comparativo com o ano de 2017 tivemos um 

crescimento de 7,8% considerando a estimativa populacional para o ano de 2017 e o 

intervalo de 7 anos (2000 a 2017). 

O município de Nazareno, por sua vez, apresentou, segundo dados do último Censo em 

2010, uma população total de 7.954 pessoas divididas em 2.451 domicílios (2.307 

famílias).   

Analisando a evolução da população nazarenense baseada nos últimos três Censos 

Demográficos, observa-se um aumento da mesma, que passou de 6.921 em 1991 para 

7240 em 2000, o que significa, em valores percentuais, um crescimento de 4,6%. 

Para o ano de 2010 a população registrada foi de 7.954, representando um crescimento 

de 9,9% entre 2000 e 2010. 

Essas informações estão traduzidas e exemplificadas nos números para a contagem da 

população no Brasil, no Estado de Minas Gerais e no Município de Nazareno dispostos 

no Quadro abaixo: 
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Quadro 10.52 – Crescimento Populacional 

CRESCIMENTO POPULACIONAL 

Ano Nazareno 
Crescimento 

% Nazareno 

MINAS 

GERAIS 

CRESCIMENTO 

% MINAS 

GERAIS 

BRASIL 
CRESCIMENTO 

% BRASIL 

1991 6.921  15.743.152  146.825.475  

2000 7.240 4,6% 17.891.494 13,7% 169.799.170 15,7% 

2010 7.954 9,9% 19.597.330 9,5% 190.755.799 12,3% 

*2017 8.583 7,9% 21.119.536 7,8% 207.660.929 8,9% 

* Valores baseados em estimativas da população brasileira no ano de 2017 conforme dados do IBGE 

FONTE: IBGE – População em 1991 / 2000 / 2010 CENSOS Demográficos e 2017 estimativa de população. 

 

Observa-se que Nazareno apresenta uma taxa de crescimento inferior às do Brasil e Minas 

Gerais considerando o período de 1991 a 2010. Verificamos, porém, que a taxa aumentou 

na cidade de Nazareno de 4,6% no primeiro período (1991-2000) para 9,9% no segundo 

período (2000-2010), em relação ao estado e ao Brasil temos uma diminuição da taxa do 

primeiro período para o segundo período. Estes cresceram mais na década de 90 do que 

nos anos de 2000 a 2010.  

 

Urbano X Rural  

Ao analisarmos a dinâmica entre a população urbana e rural podemos destacar uma 

tendência mundial de uma diminuição da população rural e um aumento da população 

urbana devido ao avanço tecnológico na agricultura e pecuária e com isso causando um 

deslocamento da população rural para domicílios urbanos. E é o que concluímos dos 

dados apresentados dos últimos três censos tanto para o Brasil, como para Minas Gerais.  

Nesse contexto tivemos uma queda de 18,71% da população rural do Estado entre 1991 

e 2000, e outra queda de 10,36% no período de 2000 a 2010. No País também tivemos 

queda na população rural, sendo de 11,67% no primeiro período e de 6,30% no segundo 

período. A população urbana de Minas teve um crescimento de 24,41% no primeiro 

período e outro crescimento de 14,09% no segundo. No Brasil tivemos números parecidos 

com crescimento de 24,24% e 16,82% nos dois períodos analisados para a população 

urbana. 
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Quadro 10.53 – População Urbana x Rural 

EVOLUÇÃO POPULAÇÃO URBANA X RURAL 

 NAZARENO MINAS BRASIL 

Domicílio 1991-2000 2000-2010 1991-2000 2000-2010 1991-2000 2000-2010 

Rural -17,97% 25,53% -18,71% -10,36% -11,67% -6,30% 

Urbana 13,09% 5,70% 24,41% 14,09% 24,24% 16,82% 

  Fonte: 1991,2000 e 2010 IBGE – Censo Demográfico 

 

Considerando a situação de domicílios no município de Nazareno, verificamos que o 

meio urbano apresentou um crescimento muito superior ao meio rural, com base nos 

valores absolutos compreendido no intervalo de 1991 e 2010. O meio urbano cresceu 

19,5% e o meio rural cresceu 3,0 %.  

O crescimento rural teve uma queda acentuada de 18% entre os anos de 1991 e 2000 e 

um crescimento surpreendente, divergente do país e do estado como um todo, de 25,5% 

entre 2000 e 2010, enquanto que o crescimento urbano foi de 13,09% no primeiro período 

e de 5,7%, no segundo período. 

 

Se compararmos a taxa de urbanização do município de Nazareno com as taxas do Brasil 

e de Minas Gerais, é possível observar que o município acompanhou o estado e nos dados 

coletados dos anos de 1991e de 2000, e já no ano de 2010 houve uma divergência entre 

as três esferas analisadas, sendo que o estado e o país continuaram aumentando sua taxa 

de urbanização e o município teve uma pequena queda. Chega a quase 80% em 2000 e 

registra uma pequena queda em 2010 indo a taxa para 76%.  

 

Quadro 10.54 – Taxa de Urbanização 

TAXA DE URBANIZAÇÃO 

Localidade 2010 2000 1991 

Brasil 84,4 81,2 75,6 

Minas Gerais 85,3 82,0 74,9 

Nazareno 76,0 79,0 73,1 
Fonte: 1991, 2000 e 2010 – IBGE Censo  

 

A distribuição da população por sexo apresenta um leve desequilíbrio nos números 

registrados na cidade de Nazareno se comparada com o Estado e com o País. O número 

de indivíduos do sexo masculino é ligeiramente maior do que os indivíduos do sexo 

feminino no município, ao contrário do que acontece no estado e país, onde o número de 

mulheres é maior do que o número de homens. Podemos ver essa relação na tabela 

apresentada abaixo com a % da razão do sexo ao longo dos anos: (Em tempo, Razão de 
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Sexo é razão entre o número de homens e o número de mulheres em uma determinada 

população. Assim se ele é igual a 100% o número de homens é igual número de mulheres, 

se ele é menor do que 100% o número de homens é menor do que de mulheres e se for 

maior do que 100% número de homens é maior do que número de mulheres. Ressaltando 

que quanto mais longe a taxa estiver do 100%, maior será a diferença entre os números 

de mulheres e homens.)  

 

Quadro 10.55 – Taxa de Urbanização 

LOCALIDADE 
TABELA RAZÃO DE SEXO 

1991 2000 2010 

Nazareno 104,40% 102,46% 107,35% 

Minas Gerais 98,28% 97,92% 96,85% 

Brasil 97,50% 96,91% 95,95% 

 

A pirâmide etária de um determinado local é a principal variável para se analisar a 

distribuição da população, considerando a faixa etária e também o sexo, assim podemos 

visualizar estas pirâmides referentes a cidade de Nazareno, dispostas nos gráficos abaixo: 

 

Figura 10.241 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade – 

Nazareno - 2000 

 
Fonte: 2000 – IBGE – Censo Demográfico 
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Figura 10.242 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade – 

Nazareno – 2010 

 
Fonte: 2000 – IBGE – Censo Demográfico 

 

Analisando as duas pirâmides etárias de 2000 e 2010 vemos que a base da pirâmide etária 

da cidade de Nazareno diminuiu, principalmente na faixa etária de 0 a 9 anos 

(considerando que o tempo entre os censos ora analisados são de 10 anos), enquanto que 

as faixas acima estão apresentando um valor maior para o ano de 2010 em relação ao de 

2000, isso significa que a população do município vem envelhecendo ao longo dos anos.  

Observamos também que a partir dos 50 anos os valores percentuais vêm aumentando 

ligeiramente (sobretudo na população masculina), denotando o envelhecimento da 

população de Nazareno. Nenhum valor tão expressivo que venha a acarretar na famosa 

"inversão da base da pirâmide", mas o desenvolvimento da sua estrutura etária se 

assemelha muito às do Brasil e de Minas Gerais, nos fatores ora citados. 

O topo da pirâmide, que representa as faixas etárias mais altas, apresenta um pequeno 

aumento, sinalizando o aumento da expectativa de vida da população do município e o 

seu envelhecimento. 

As pirâmides etárias a seguir mostram a distribuição da população por sexo e segundo as 

faixas etárias da população tanto para Minas Gerais quanto para o Brasil, nos anos de 

2000 e 2010, a fim de demonstrar que a estrutura etária do município de Nazareno 

acompanha a mesma lógica evolutiva. 
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Figura 10.243 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Minas 

Gerais - 2000 

 
Fonte: 2000 – IBGE – Censo Demográfico 

 

Figura 10.244 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Minas 

Gerais - 2010 

 
Fonte: 2010 – IBGE – Censo Demográfico 
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Figura 10.245 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil – 

2000 

 
Fonte: 2000 – IBGE – Censo Demográfico 

 

 

Figura 10.246 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil - 

2010 

 
Fonte: 2010 – IBGE – Censo Demográfico 

 

Conforme mostrados nos gráficos acima podemos deduzir que o Brasil vem, nos últimos 

anos, apresentando uma nova estrutura demográfica, uma tendência mundial, com 
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estreitamento da base da pirâmide e aumento das faixas intermediárias e do topo. Essas 

mudanças são caracterizadas principalmente pela redução da taxa de crescimento 

vegetativo e por transformações profundas na composição de sua estrutura etária. 

Evidência disso é o ligeiro, mas significativo, aumento da população de idosos, o que 

pode ser observado também no município de Nazareno, que apresentou um quadro 

semelhante se comparados às estruturas do Brasil e de Minas Gerais. 

O gráfico abaixo mostra a sobreposição das pirâmides etárias de Nazareno e do Brasil 

referentes ao Censo de 2010. Conclui-se que a população de Nazareno tem uma estrutura 

parecida com a do Brasil, com uma redução na porcentagem de pessoas em Nazareno na 

faixa etária entre os 15 e 35 anos, podendo significar uma migração em busca de trabalho 

e/ou estudo. 

 

Figura 10.247 - Pirâmide Etária

 
Fonte: 2010 – IBGE – Censo Demográfico  

 

A partir da observação do gradativo aumento da porcentagem da população idosa do 

município de Nazareno e a fim de mensurar o nível de envelhecimento da população 

pesquisada, buscou-se conhecer o índice de envelhecimento da mesma. Tal indicador foi 

elaborado pela Fundação João Pinheiro e trata do número de pessoas residentes de 65 
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anos de idade ou mais anos dividido pelo número de pessoas residentes menores de 15 

anos de idade e multiplicado por 100.   

Pelo gráfico abaixo podemos visualizar que o índice veio em uma crescente de 2001 até 

o ano de 2009, quando em 2010 teve uma queda. Mesmo após essa queda o índice voltou 

a crescer, indicando na linha evolutiva o envelhecimento da população. Considerando o 

índice de envelhecimento no ano de 2001, que era de 28,3 e o índice, no último ano 

analisado, que era de 38,5 temos um crescimento do índice de 10,2 no índice em números 

absolutos. 

 

 Infraestrutura Municipal 

 Economia do município 

A principal atividade econômica do município de Nazareno está representada pela 

atividade minerária, voltada para exploração industrial de jazidas, à metalurgia e ao 

comércio de produtos industrializados. As principais reservas minerais são a de feldspato 

e cassiterita, de onde é retirado o estanho e a tantalita, sendo o feldspato o representante 

mais significativo para a economia local. (IBGE,2012) 

Fora a atividade industrial, a base de sustentação econômica do município é a produção 

agropecuária onde se pratica a agricultura familiar e a produção destinada à 

comercialização local. (IBGE,2012) 

Devido ao pequeno número de propriedades e à produção leiteira não muito expressiva, 

boa parte da fabricação está associada à Cooperativa de Produção de Leite do Município 

de Bom Sucesso. Já os principais produtos de cultura permanente são: banana, café e 

laranja; e de cultura temporária: cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. (IBGE,2012) 

 Segundo informações do último Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, 

existem 425 estabelecimentos agropecuários no município de Nazareno sendo que 412 

são de produtores individuais, e ainda, 22,33% correspondem a estabelecimentos com 

lavouras permanentes (92 unidades) e 55,09% estabelecimentos de lavouras temporárias 

(227 unidades). Do número total, 259 estabelecimentos possuem pastagens naturais 

(62,86%). 

Em relação a pecuária temos 287 estabelecimentos com criação de galináceos, 363 com 

criação de bovinos, 241 com criação equinos e 190 com criação suínos. Devido ao grande 

porcentagem dos estabelecimentos com criação de várias espécies confirmamos que a 
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agropecuária é do tipo familiar e para o comércio de pequeno monte, concentrando para 

o município/ entorno.   

 As atividades que integram o setor terciário tem um papel de grande relevância na 

economia do município, servindo principalmente ao atendimento das mineradoras e 

extrativistas da região. As prestezas do setor oferecem grande suporte no 

desenvolvimento das atividades industriais através da contratação de serviços de 

empreitada, da manutenção de máquinas e veículos e da de estruturas básicas que vão 

desde a alimentação e transporte de empregados, até mesmo o fornecimento de serviços 

básicos como de saúde (postos de saúde e farmácias), bancos e hospedagem. 

 Os principais estabelecimentos comerciais operantes no município estão ligados ao 

atendimento e às demandas básicas da população, especialmente nos gêneros alimentícios 

(padarias, mercearias e supermercados), e da saúde (farmácias), podendo afirmar que o 

comércio local atende, de modo geral, a todas essas necessidades. (IBGE,2012) 

 Cabe salientar que, em municípios onde as atividades do setor secundário influem muito 

na economia local (principalmente na mineração, que é o caso de Nazareno), podemos 

observar um número significativo de oficinas mecânicas e de lojas de autopeças sempre 

associadas ao atendimento da frota de caminhões e demais veículos que circulam no 

município. 

  

 PIB e Valores Adicionados à Produção 

O Produto interno Bruto (PIB) do município é resultado da soma de todas as riquezas 

produzidas por determinada localidade (somatório do Valor Adicionado e dos Impostos 

sobre produtos líquidos de subsídios). A evolução do PIB em apresenta um crescimento 

gradativo ao longo dos anos, e um crescimento mais elevado nos últimos anos analisados 

indo de R$91.000,00 no ano de 2009 para R$213.300,00 no ano de 2014. Valor 

Adicionado Fiscal (VAF) corresponde ao valor do Produto Interno Bruto, excluídos os 

impostos líquidos de subsídios. Para o município de Nazareno, o VAF seguiu o mesmo 

comportamento de evolução do PIB com crescimento constante exceto nos anos de 2005, 

2006 e 2007. Vale ressaltar que ambos são indicadores referência no que diz respeito à 

análise econômica de determinada localidade e estão sempre associados.  

A taxa de emprego no setor formal em Nazareno aumentou gradativamente ao longo do 

período de 2000 a 2013, tendo uma pequena queda na crise de 2009. Vemos que a taxa 
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aumentou de 10% no ano de 2000 para 22,8% no ano de 2013, mais que dobrando de 

valor. Apesar do principal setor responsável pela economia do município (a mineração) 

vir ampliando as suas atividades consideravelmente e ser o maior contribuinte no VAF 

municipal, ele não oferece diretamente seus empregos à população local, segundo dados 

do Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Observamos nos gráficos a participação 

da indústria no VAF municipal de Nazareno (em comparação aos outros setores e 

individualmente). 

 

Figura 10.248 - Participação dos setores econômicos no VAF - Nazareno 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

O desenvolvimento econômico no município é significativo tendo em vista a evolução do 

PIB municipal na última década e o aumento da taxa de emprego no setor formal.    

 

 Recolhimento de Impostos 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2011) a Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) é devida aos Estados, ao Distrito Federal, 

aos Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela 

utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. 

A Compensação Financeira é devida por quem exerce atividade de mineração em 

decorrência da exploração ou extração de recursos minerais e cabe 65% de sua 

arrecadação ao município onde ocorre a mineração, 23% ao Estado de origem da extração 

e 12% para a União distribuídos ente o DNPM, IBAMA e MCT/FNDCT. 

Os recursos originados da CFEM não podem ser aplicados em pagamento de dívida ou 

no quadro permanente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos 
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Municípios. As receitas deverão ser aplicadas em projetos, que direta ou indiretamente 

revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da 

qualidade ambiental, da saúde e educação. 

Abaixo segue tabela referente ao CFEM ano base 2016 para o Município de Nazareno, 

discriminando as substâncias minerais exploradas. 

 

Quadro 10.56 – Arrecadação Municipal - CFEM 

ARRECADAÇÃO CFEM - NAZARENO - ANO DE 2016 

ARRECADADOR 

(SUBS. 

AGRUPADORA) 

QTDE 

TÍTULOS 

VALOR 

OPERAÇÃO 
RECOLHIMENTO 

% 

RECOLHIMENTO 

CFEM CFEM 

1 
Minério de 

Tântalo 
1 103.231.668,12 2.066.464,19 2,00% 

2 Feldspato 1 23.802.428,73 476.383,15 2,00% 

3 
Minério de 

Estanho 
1 2.234.416,05 44.738,18 2,00% 

 Total  129.268.512,90 2.587.585,52 2,00% 
Fonte: 2017 – DNPM - DIPAR 

 

A arrecadação da CFEM no município de Nazareno em 2016 foi de R$ 2.587.585,52 o 

que representa 0,30% do total recolhido por Minas Gerais.  

A evolução de arrecadação dos impostos em valores líquidos no município apresentou 

um crescimento considerável, principalmente nos anos de 2010 e 2011. O aumento é de 

consideráveis 438,78%, observados num intervalo de 11 anos, com uma pequena queda 

em 2006 e 2009 que não afetou o crescimento global da arrecadação. 

 

Figura 10.249 - Evolução de impostos líquidos – Nazareno 

 
Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
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 Uso e ocupação do solo – Rural e Urbano 

 No município de Nazareno tem-se um número elevado de estabelecimentos 

agropecuários pequenos ocupando uma proporção significativa da área total. Grande 

parte dos estabelecimentos rurais estão voltados para o desenvolvimento da pecuária 

leiteira e da agricultura familiar de subsistência e horticultura, ou transformaram-se em 

sítios de lazer. Muitos destes estabelecimentos, considerados como pequenas 

propriedades são usualmente resultado da fragmentação por herança de estabelecimentos 

maiores. Seus moradores frequentemente trabalham em outras atividades ou 

estabelecimentos rurais para complementar a renda familiar e utilizam o terreno para 

atividades de subsistência. 

 Para análise do uso urbano foi considerado somente a sede municipal, por ser 

polarizadora de população, não sendo, portanto, detalhado neste estudo, os demais 

distritos e núcleos urbanos da região. 

A sede urbana do município de Nazareno apresenta em determinados locais ruas com 

traçados irregulares e rampas com inclinações acentuadas, fruto de uma ocupação 

espontânea ao longo dos anos. O desenvolvimento urbano associado ao início da 

formação do município se adaptou à topografia e às necessidades da época, implicando 

em um povoamento preferencialmente às margens dos cursos d’água. 

Nos dias de hoje, a sede urbana de Nazareno é configurada pelos bairros Centro, Rosário, 

Nossa Senhora de Nazaré, Bela Vista e Cohab. 

O município possui disposições legais de zoneamento do solo, bem como Código de 

Obras, Código de Posturas e Lei Orgânica Municipal, que dá as diretrizes gerais acerca 

da ocupação das terras. 

 

 Infraestrutura Municipal 

 Infraestrutura Viária 

Aproximadamente 80% das ruas da sede de Nazareno são asfaltadas o restante tem 

calçamento poliédrico e bloquetes de concreto. O município possui a MG-332 e outras 

estradas vicinais que ligam o distrito sede aos povoados. 
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Figura 10.250 - Ruas asfaltadas em Nazareno (Silva, A. 2017) 

 
 

Partindo de Belo Horizonte para Nazareno, a principal rodovia de acesso é a BR 381, 

também conhecida como Rodovia Fernão Dias. É uma rodovia diagonal que foi concedida 

a iniciativa privada nos trechos que interligam as cidades de São Paulo a Belo Horizonte 

e que serve de ligação entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, atravessando 

importantes municípios da região sudeste.   

Partindo da BR-381, o acesso para Nazareno se dá pela rodovia estadual MG-332, que é 

considerada uma rodovia de ligação e é o principal acesso aos municípios de Ibituruna e 

Bom Sucesso. 

A cidade conta com uma frota de 3820 veículos, dispostos conforme representado no 

Quadro seguinte: 

 

Quadro 10.57 – Veículos no município de Nazareno 

TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE DE VEÍCULOS 

Automóvel 2146 

Caminhão 221 

Trator 19 

Caminhonete 367 

Camioneta 61 

Ciclomotor 4 

Microônibus 19 

Motocicleta 817 

Motoneta 37 

Ônibus 41 
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TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE DE VEÍCULOS 

Reboque 58 

Semirreboque 21 

Outros 9 

Total 3820 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN – Junho/2017. 

 

 Saneamento básico e energia elétrica 

As condições de saneamento básico e energia elétrica são relevantes quando a 

infraestrutura de determinada localidade é analisada. Em Nazareno, a empresa prestadora 

de água é a COPASA e a prestadora de energia elétrica é a CEMIG. 

No Quadro a seguir, segue-se o percentual da população com acesso a abastecimento de 

água por rede geral nos anos dos censos de 2000 e 2010, a forma mais adequada de 

abastecimento para consumo humano.  

 

Quadro 10.58 – Abastecimento de água  

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Ano Nazareno Belo Horizonte 

2000 92,05 97,71 

2010 93,97 98,47 

Fonte: 2017 - Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

 

Segundo dados do IMRS (2017), o município de Nazareno apresentou um pequeno 

aumentou de 92,05% da população atendida por rede de abastecimento por rede geral no 

censo de 2000 para 93,97% da população atendida no ano de 2010. 

Nas tabelas abaixo podemos ver que o município de Nazareno está em desenvolvimento 

em relação ao saneamento básico. Temos o aumento da população que possui em seu 

domicílio banheiros e água encanada indo de 89,49% em 2000 para 99,44% em 2010. Em 

relação ao serviço de esgotamento sanitário temos um aumento de 49,75% da população 

atendida no ano 2000 para 66,81% em 2010. E por último temos a porcentagem em 2000 

de 91,96% da população em domicílios atendida com coleta de lixo (direta e indireta), 

para 98,42% em 2010. Fizemos uma comparação com a cidade de Belo Horizonte para 

verificarmos que o aumento das variáveis estão maiores na cidade de Nazareno, mas que 

a população atendida ainda está abaixo do que na cidade de Belo Horizonte. 
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Quadro 10.59 – Abastecimento público 

 

POPULAÇÃO EM 

DOMICÍLIOS COM 

BANHEIRO E ÁGUA 

ENCANADA (%) 

POPULAÇÃO 

ATENDIDA COM 

SERVIÇO DE 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO (REDE) 

POPULAÇÃO EM 

DOMICÍLIOS COM 

COLETA DE LIXO 

(DIRETA E INDIRETA) 

Ano Nazareno Belo Horizonte Nazareno Belo Horizonte Nazareno Belo Horizonte 

2000 89,49 96,72 49,75 91,92 91,96 98,38 

2010 99,44 98,33 66,81 95,66 98,42 99,46 

Fonte: 2017 – Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

À medida que os índices apresentados nas tabelas anteriores foram aumentando, vemos 

no gráfico que as internações relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e 

doenças de veiculação hídrica caíram drasticamente chegando próximo a zero nos últimos 

anos analisados.  

Por fim, segue a apresentação dos gastos públicos per capita com atividades de 

saneamento básico. Conforme observa-se, o investimento nazarenense em atividades 

desse tipo ainda é muito baixo, mas ao longo dos anos possui alternância de picos, hora 

elevado hora muito baixo. Assim concluímos que os gastos são emergências e não de 

forma constante. Passa-se um tempo grande sem investimentos e em um determinado 

momento gasta-se muito, apesar dos valores gastos estarem muito baixo para uma 

variável tão importante na saúde da população. 

Cabe ainda ressaltar, para título de informação, que com relação à distribuição de energia 

elétrica, no ano de 2000, 97,7% da população do município era atendida, houve um 

acréscimo e o índice passou para 99,58% da população atendida, deixando apenas 0,42% 

dos domicílios de Nazareno sem fornecimento de energia pela CEMIG, segundo dados 

do IMRS. 

 

 Nível de vida 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Gini 

O IDH, elaborado com o objetivo de mensurar acerca da qualidade de vida da população 

de determinado local, é um importante indicador quando da análise socioeconômica de 

determinada realidade. Divulgado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) da Organização das Nações Unidas (ONU), o índice é 

referência mundial no que se refere às aferições acerca do desenvolvimento humano, 

sendo utilizado por pesquisadores e instituições de pesquisa de todo o mundo. Levando 
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em consideração aspectos de saúde, educação e renda, ele objetiva transpor a ideia de que 

qualidade de vida está relacionada unicamente aos aspectos econômicos da sociedade. 

Para tanto, ele é composto pelas seguintes variáveis: I) Longevidade, que mostra a 

expectativa de vida ao nascer dos indivíduos; II) Grau de Instrução, que analisa o nível 

de educação da população e; III) PIB per capita, que avalia a renda populacional. 

É realizada uma média estatística através da agregação das três variáveis ora descritas, na 

qual atribui-se pesos às mesmas e faz-se a devida uniformização das medidas, cujo 

resultado será uma variação de 0 a 1. Locais com índice inferior a 0,500 são definidos 

como de baixo IDH; os que possuem valores entre 0,500 e 0,799 possuem médio IDH; e 

os que estão acima de 0,800, incluindo o próprio, possuem alto IDH. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, desenvolvido pela equipe do PNUD 

Brasil com dados dos censos de 1991, 2000 e 2010 é a fonte de pesquisa utilizada para 

obter-se os valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). 

 

Quadro 10.60 – IDH 

IDH M - Evolução em Nazareno 

Ano IDHM Renda Longevidade Educação 

1991 0,408 0,501 0,659 0,206 

2000 0,588 0,585 0,737 0,471 

2010 0,690 0,662 0,830 0,597 

Fonte: 2017 - Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Nazareno é 0,690, em 2010, o que situa 

esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 

0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,830, seguida de Renda, com índice de 0,662, e de Educação, com índice de 

0,597 (Atlas Brasil). 
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Figura 10.251 - Área comercial de Nazareno (Fonte: Silva, A., 2017) 

 
 

 Evolução 

Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,588 em 2000 para 0,690 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 17,35%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 75,24% entre 

2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,126), seguida por Longevidade e por Renda (Atlas 

Brasil). 

Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,408 em 1991 para 0,588 em 2000 - uma taxa de 

crescimento de 44,12%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 69,59% 

entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,265), seguida por Renda e por 

Longevidade (Atlas Brasil). 

Para efeitos comparativos das análises que serão realizadas a seguir, apresentamos os 

índices do estado de Minas Gerais, para uma comparação de escala estadual; do Brasil 

para uma comparação federal: e os índices dos municípios com menor IDHM e maior 

IDHM do Brasil. 
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Figura 10.252 – Evolução IDH 

 
 

Entre 1991 e 2010, o IDHM do município passou de 0,408, (1991), para 0,690 (2010), 

enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica 

em uma taxa de crescimento de 69,12% para o município e 47% para a UF; uma taxa de 

redução do hiato de desenvolvimento humano de 52,36% para o município e 53,85% para 

a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,391), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, 

por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda (Atlas Brasil). Nazareno 

ocupa a 2182ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse 

ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço). 

Vemos pelo gráfico que o IDH-M de Nazareno teve um crescimento constante entre o 

ano de 1991 e 2010, com um crescimento maior entre 1991 e 2000. O município se 

encontra com o IDH abaixo, mas próximos do Estado e da União.   

Outro indicador utilizado para mensurar-se acerca do nível de vida de determinada 

localidade é o Índice de Gini. Este indicador tem por objetivo medir o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 
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têm o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém 

toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

O município de Nazareno apresentou uma piora em seu quadro de desigualdade no índice 

analisado, passando de 0,45 em 1991 para 0,48 em 2000, mas teve uma melhora caindo 

0,01 chegando o índice de GINI a 0,47. Vemos que o Estado no primeiro período 

continuou com o mesmo índice e no segundo período caiu de 0,61 para 0,56. No Brasil 

tivemos um pequeno aumento de 0,63 em 1991 para 0,64 em 2000, e no segundo período 

uma queda para 0,60. No entanto, vale destacar que, dentro de um contexto nacional e 

estadual, o desempenho do município é satisfatório, uma vez que apresenta índices 

melhores do que o Brasil e Minas Gerais  

para os anos analisados.  A questão da desigualdade social e da má distribuição de renda 

é algo que tem ainda muito a avançar, isso em todas as escalas, tanto para o município 

quanto para o estado e a federação. 

 

 Saúde 

A saúde, juntamente com a educação e a renda, é uma das principais categorias de análise 

das condições de vida de um município. O estudo desse indicador auxilia na avaliação da 

qualidade de vida da população pesquisada. A variável saúde é um dos componentes do 

IDH juntamente às demais variáveis mencionadas. Busca-se, desta forma, qualificar a 

oferta e o acesso da população de Nazareno aos serviços de saúde oferecidos no município 

a fim de se mensurar sua qualidade de vida. 

De acordo com o acesso aos dados do Sistema de Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), os estabelecimentos de saúde em Nazareno são 

todos públicos municipais. Os estabelecimentos públicos contabilizam 1 Hospital, 2 

postos de saúde e uma APAE, todos situados na sede município. 

O Hospital Municipal Santo Antônio está localizado na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 

Centro, e é o principal fornecedor de serviços de saúde no local. O atendimento funciona 

24 horas com médicos plantonistas e enfermeiros que atuam no atendimento de urgência 

e encaminhamentos. As especialidades disponíveis à comunidade para atendimentos são 

de clínica geral, ginecologia e pequenas cirurgias. Os exames disponíveis e realizados são 

laboratoriais, Eletrocardiograma e Raio X. De acordo com o coordenador do Hospital são 

realizados, em média, 70 atendimentos por dia, sendo 75% relacionados a atendimentos 
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clínicos e 25% traumas. A população de Nazareno também pode contar com o PSF – 

Programa Saúde da Família com o objetivo de atenção primária e secundária. Para esse 

projeto, são atendidas entre 3 e 4 mil pessoas por quadrimestre e as principais 

especialidades/patologias são pediatria, hipertensão, diabetes, cardiologia.  

 

Figura 10.253 - Hospital Municipal - Nazareno (Fonte: Silva A., 2017) 

 
 

O município ainda conta com 4 cirurgiões dentistas, 1 psicólogo, 1 psicólogo educacional, 

2 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 1 nutricionista, 1 oftalmologista, 2 farmacêuticos, 2 

farmacêuticos bioquímicos, 1 auxiliar em patologia, 1 técnico em radiologia, 3 

enfermeiros, 11 auxiliares e técnicos de Enfermagem, 1 técnico em saúde bucal, 1 

auxiliares de consultórios dentários, 19 agentes comunitários de saúde e 5 agentes de 

saúde pública. 

A principal causa dos óbitos no município de Nazareno foram as doenças do aparelho 

circulatório, representada por 25% do total de mortes no ano. As neoplasias também tem 

uma distribuição percentual considerável e devem ser destacadas como outro fator que 

leva a população nazarenense ao óbito, sendo representada por 20%. As demais categorias 

distribuem-se conforme representado na tabela: 

 

Figura 10.254 – Mortalidade em Nazareno 

MORTALIDADE PROPORCIONAL EM TODAS AS IDADES POR GRUPO DE 

CAUSAS - NAZARENO 

2010 

Doenças do aparelho circulatório 25% 

Neoplasias (tumores) 20% 

Doenças endócrinas. nutricionais e 

metabólicas 
15% 

Causas externas de morbidade e 12% 
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MORTALIDADE PROPORCIONAL EM TODAS AS IDADES POR GRUPO DE 

CAUSAS - NAZARENO 

mortalidade 

Doenças do aparelho respiratório 8% 

Demais causas definidas 20% 

 Fonte: SIH/DATASUS2010 
 

As doenças do aparelho circulatório são, segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde e do Ministério da Saúde de 2017, a principal causa de morte no mundo e no Brasil. 

O município de Nazareno segue, portanto, a tendência mundial e nacional para o 

indicador. 

 Já a taxa bruta de mortalidade está representada no gráfico seguinte, em um comparativo 

da evolução do indicador com Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. 

Observa-se que, ao passo que em Belo Horizonte o número de óbitos por 1.000 habitantes 

tenha se mantido constante ao longo do período analisado, por volta de 6, em Nazareno o 

indicador apresentou variações mais consideráveis, registrando inclusive, uma grande 

variação, passando de 4,82 em 2009 para 8,17 mortos para cada mil habitantes em 2010. 

Apesar dessa inconstância com relação a taxa bruta de mortalidade a variação se mantém, 

na maioria das vezes, acima de Belo Horizonte, diminuindo os níveis do indicador em 

alguns anos. 

Analisando a esperança de vida ao nascer, observa-se um aumento de 4,6 anos na 

expectativa de vida da população nazarenense no período compreendido entre os anos de 

1991 e 2000, passando de 64,56 para 69,2 anos, e um aumento de 5,6 anos no período 

entre 2000 e 2010. Comparando o desempenho do município com o estado e com o país 

vemos uma tendência de crescimento da esperança de vida ao nascer parecida em todos, 

sendo que o município ficou um pouco abaixo do estado nesta linha de tendência e um 

pouco acima do país. Esses dados seguem representados no gráfico seguinte.  
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Figura 10.255 - Esperança de vida ao nascer - Nazareno

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Brasil - 2017 

 

Por fim, seguem apresentados os gastos totais com saúde por habitante (ou gasto per 

capita com atividades de saúde).  

 
Figura 10.256 – Gasto municipal em Saúde 

 
   Fonte: Índice de Responsabilidade Social – 2017 

 

Nota-se que os investimentos com atividades de saúde do poder público de Nazareno vem 

crescendo ao longo dos anos analisados, e acompanha a tendência de crescimento da 

cidade de Belo Horizonte. Há um aumento significativo nos últimos anos com um 
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crescimento saindo do valor de R$137,31 em 2007 para R$341,54 no ano de 2013, uma 

elevação de 249% de gastos neste setor. 

No entanto, vale ainda destacar que o indicador trata do gasto per capita com atividades 

de saúde, ficando condicionado às variações do contingente populacional das localidades 

em análise e dos atendimento de outras regiões. 

 

 Educação 

A educação é uma variável importante para se avaliar o desenvolvimento de um local e o 

nível de vida de sua população. 

Em Nazareno, o Índice de Desenvolvimento Humano teve um aumento de 69,12% no 

período compreendido entre 1991 e 2010, sendo que a variável que mais contribuiu para 

esse crescimento foi a educação, com 289,81%, o que revela uma melhoria na qualidade 

dos serviços de educação no município. De acordo com dados do cadastro da Secretaria 

de Estado de Educação de Minas Gerais de 2017, o município de Nazareno conta com 

um total de 5 escolas, sendo 2 municipais, 1 estadual e 2 privadas. Destas escolas 2 

oferecem ensino fundamental, 2 ensino pré-escolar, 1 ensino de jovens e adultos e 1 

ensino médio. Uma delas ainda oferece educação profissional de nível técnico e outra 

oferece educação especial exclusiva. Vale destacar que a prefeitura disponibiliza 

transporte escolar aos alunos que têm suas residências na zona rural localizadas distantes 

das escolas, visto que todas as escolas do município estão localizadas na sede urbana 

municipal. 

O nível de ensino que mais oferece vagas nas escolas de Nazareno é o fundamental. 

Enfatiza-se o baixo número de escolas em Nazareno, especialmente escolas que oferecem 

o nível médio de ensino. Em 2017, de acordo com informações cedidas pela Secretaria 

Municipal de Nazareno, estavam matriculados 108 alunos entre 1 e 3 anos em creche; 

191 alunos de 4 e 5 anos na Educação Infantil; 580 alunos no Ensino Fundamental, do 1º 

ao 5º ano. 

A distribuição de escolas por níveis de ensino, segue o índice abaixo: 
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Quadro 10.61 – Distribuição escolar por níveis de ensino 

UNIDADES PRÉ-ESCOLA FUNDAMENTAL MÉDIO 

Brasil 9,1 53,5 37,4 

Minas Gerais 12,7 55,4 31,9 

Nazareno 40 40 20 

Fonte: 2010 - IBGE, Censo Demográfico 

 

Os gráficos abaixo estão relacionados às taxas de alfabetização e analfabetismo de 

Nazareno: 

 

Figura 10.257 Evolução da taxa de analfabetismo (%) – Nazareno

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

 

A significativa melhora no indicador, saindo de 16,83% de pessoas analfabetas em 1991 

para 8,61% em 2010, foi a principal responsável pela melhoria no IDH-M no município 

de Nazareno. Em 2010, o município registrou valores semelhantes aos do Estado de 

Minas Gerais (valores ligeiramente mais baixos), e apresentou resultados melhores do 

que o Brasil (uma diferença de 1,92%), o que também evidencia a evolução do indicador 

e do município, neste sentido. 

A frequência aos níveis de ensino por indivíduos em faixa etária adequada segue 

apresentada no gráfico a seguir: 
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Figura 10.258 – Evolução da frequência escolar por faixa etária 

 
Fonte: Índice Mineiro De Responsabilidade Social 

 

Podemos observar pelo gráfico acima que tanto a taxa de crianças que frequentam o 

ensino fundamental quanto a de adolescente que frequenta o ensino médio na série 

adequada possuem uma pequena variância com pequenos aumentos ou pequenas quedas 

ao longo dos anos analisados. Vemos que o ensino fundamental possui taxa por volta de 

75% já no ensino médio esta taxa gira em torno de 52%. 

A qualidade do ensino no município pode ser mensurada a partir da análise dos 

indicadores IDEB e IQGE. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para medir 

a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base 

no desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e em taxas de aprovação. Ele é mensurado para os 

primeiros anos (1º ao 5º) e para os últimos anos (6º ao 9º ano) em conjunto. Desta forma, 

seguem os gráficos representativos do IDEB observado de Nazareno com o IDEB 

projetado para os dois períodos indicadores acima: 
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Figura 10.259 – IDEB Nazareno 

 
Fonte:  IDEB/ INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Figura 10.260 – IDEB Nazareno 

 
Fonte:  IDEB/ INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Verifica-se que o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental no município de 

Nazareno apresenta uma crescente evolução, chegando a ser superior aos índices 

calculados como metas para os anos de 2009, 2011, 2013 e 2015. 

Já para o IDEB relacionado aos anos finais, vemos que apenas no ano de 2011 o índice 

foi superior à meta projetada. Assim nota-se que esta evolução não acompanhou os 

índices dos anos iniciais, chegando a reduzir no ano de 2013, mas retomando o 

crescimento em 2015, ainda abaixo da meta projetada. 
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Para efeito de comparação segue o gráfico abaixo com mesmos índices de IDEB’s para a 

cidade de Belo Horizonte.  

 

Figura 10.261 – Comparativo IDEB Nazareno e Belo Horizonte 

 
Fonte:  IDEB/ INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Figura 10.262 – Comparativo IDEB Nazareno e Belo Horizonte 

 
Fonte:  IDEB/ INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Nos índices para os anos iniciais há uma paridade entre as duas cidades apresentando 

quase que os mesmos índices, exceto para o ano de 2007 que Nazareno ficou bem abaixo 

de Belo Horizonte. 
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No gráfico acima há uma discrepância para os índices nos anos finais do ensino médio 

com a cidade de Nazareno apresentando índices bem superiores à cidade de Belo 

Horizonte. 

É oportuno ressaltar que o índice varia de 0 a 10, sendo 0 a avaliação mínima e 10 a 

avaliação máxima. 

Já o Índice de Qualidade Geral da Educação (IQGE) é calculado com base na média 

ponderada dos 3 índices de qualidade do ensino por série (4ª/5ª e 8ª/9ª séries do ensino 

fundamental e 3ª série do ensino médio). A ponderação é dada pelo número de alunos em 

cada série que prestaram exames de português e de matemática. Ele foi elaborado pela 

Fundação João Pinheiro e é calculado apenas em âmbito estadual e podemos ver a 

evolução deste índice no gráfico abaixo tanto para Nazareno como para Belo Horizonte 

para comparação. 

 

Figura 10.263 – Índice de Qualidade Geral da Educação 

 
Fonte: Índice Mineiro De Responsabilidade Social 

 

Neste índice, o município de Nazareno apresentou desempenho razoável, semelhante à 

capital Belo Horizonte, com dados próximos entre os dois. O índice saiu de 0,32 no ano 

de 2006 e foi para 0,50 no ano de 2013 para Belo Horizonte e saiu de 0,35 em 2006 e 

subiu para 0,48 no ano de 2013 para Nazareno. O índice varia de 0 (pior desempenho) a 

1 (melhor desempenho).  
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Com relação ao investimento em atividades de educação, o município de Nazareno tem 

feito esforços para melhorias no setor, aumentando os gastos per capita com atividades 

de educação ao longo do período analisado e apesar de ter um investimento menor, segue 

a mesma tendência de aumento visto na cidade de Belo Horizonte.  

 

Figura 10.264 – Dados per capta com o setor de educação 

 
Fonte: Índice Mineiro De Responsabilidade Social 

 

Quadro 10.62 – Gasto per capita com atividades de educação 

MUNICÍPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nazareno 105,94 114,62 112,7 131,32 94,45 184,41 180,97 184,93 264,75 218,05 349,95 312,67 346,84 362,07 

Belo 

Horizonte 
149,29 171,77 158,3 172,31 2,94 227,73 218,47 280,4 329,67 333,91 407,02 456,88 500,63 487,14 

Fonte: Índice Mineiro De Responsabilidade Social 

 

 Renda 

A fim de caracterizar economicamente a população do município de Nazareno, optou-se 

pelos indicadores renda per capita e PIB per capita, que são referência quando da análise 

da renda e economia em determinado local. A variável renda, entre suas funcionalidades, 

serve para refletir a paridade de poder de compra dos indivíduos. Ela também é um dos 

componentes do Índice de Desenvolvimento Humano, que objetiva mensurar a qualidade 

de vida de determinado lugar. 

A renda per capita de Nazareno e a da capital, Belo Horizonte, encontram-se 

representadas a seguir. 
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Figura 10.265 – Renda per capta de Nazareno e Belo Horizonte 

 
Fonte: Índice Mineiro De Responsabilidade Social 

 

Observa-se que a renda per capita em Nazareno está muito abaixo de Belo Horizonte. Isso 

é explicado em função da diferente situação econômica de cada um dos municípios, bem 

como da participação dos mesmos na dinâmica econômica nacional. 

O PIB per capita em Nazareno está um pouco abaixo do PIB Belo Horizonte quando 

analisados os mesmos indicadores. Fato normal se observarmos as diferentes situações 

econômicas de cada município, bem como a participação dos mesmos na dinâmica 

econômica em esfera nacional. Ao mesmo tempo, esses valores que associam a produção 

de riquezas do município distribuídas igualmente para cada indivíduo, podem ser 

traduzidas e acompanharem os valores de distribuição dessas mesmas riquezas no Índice 

GINI anteriormente demonstrado. As riquezas não se traduzem em renda bruta para os 

indivíduos, e o coeficiente demonstra que as riquezas não são bem distribuídas para a 

população como um todo. 

  

 Segurança Pública 

A situação da segurança pública em Nazareno será apresentada a seguir com base nos 

dados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, desenvolvido pela Fundação João 

Pinheiro, o órgão competente para elaborar os indicadores de segurança pública no estado 

de Minas Gerais. 

Observamos que para o município de Nazareno as taxas de mortalidade por homicídio 

surgem como dado de forma esporádica, sendo que na maioria dos anos esse índice foi 
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de 0 mortes. Quando houve registros de homicídios (2005, 2006 e 2013), o índice 

apresentou valores inferiores aos da capital (uma cidade muito mais violenta). Na análise 

desse indicador Nazareno garante um bom desempenho e se mostra como um município 

bem tranquilo, onde as ocorrências de homicídio são registradas esporadicamente. 

 

Figura 10.266 – Taxa de homicídios 

 
   Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

A taxa de crimes violentos em Nazareno também se apresentou baixa quando comparada 

aos valores apresentados para Belo Horizonte, embora tenha apresentado algumas 

elevações principalmente nos anos de 2005 e 2006, mas mesmo assim ficando bem abaixo 

da capital mineira, como vemos no gráfico abaixo. 

 

Figura 10.267 – Taxas de crimes 

 
   Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
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Os crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio em Nazareno também estão 

bem abaixo dos índices de Belo Horizonte, e estão demonstrados nos gráficos abaixo e 

vemos que em alguns anos este valor teve uma alta principalmente nos anos de 2005, 

2006 e 2013, mas que mesmo assim os índices ficaram muito abaixo considerando Belo 

Horizonte. 

Figura 10.268 – Taxas de crimes 

 
   Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Figura 10.269 – Taxas de crimes 

 
   Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

 

Por fim, apresentam-se o gasto per capita com segurança pública em Nazareno e em Belo 

Horizonte. Observamos o aumento constante do gasto com segurança pública na capital 

a partir do ano de 2005, enquanto em nazareno os valores são bem inferiores e não 

ultrapassou o valor de R$5,00. Esse quadro revela uma maior preocupação e cuidado do 
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poder público com o setor na capital, mas em Nazareno os investimentos ainda possam 

ser considerados pequenos.  

Evolução do gasto per capita com segurança pública (R$) Nazareno (MG): 

 

Figura 10.270 – Gasto per capta com segurança 

 
    Fonte: Indice Mineiro de RS 

 

 Lazer, turismo e cultura 

Há alguns anos, o município de Nazareno foi incluído pelo Governo de Minas no circuito 

da Estrada Real, estando bem próximo das cidades históricas de São João del Rei e 

Tiradentes.  Culturalmente, a cidade tem relação estreita com seus espaços públicos 

(praça, igreja), eventos religiosos, festas de Exposição – comuns em cidades do interior 

de Minas Gerais.  

Seguem os dados do investimento público municipal em atividades de preservação do 

patrimônio cultural e em difusão cultural no município de Nazareno e de Belo Horizonte. 

Gastos per capita com atividades de preservação do patrimônio cultural (R$) Nazareno 

(MG): 

 



AMG MINERAÇÃO SA 

AMPLIAÇÃO MINA VOLTA GRANDE  CERN 
 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA – VOL II 

 

333 

 

Figura 10.271 – Gasto per capita – Preservação do patrimônio 

 
    Fonte: Indice Mineiro de RS 

 

Figura 10.272 – Gasto per capita – difusão cultural 

 
    Fonte: Índice Mineiro de RS 

 

Nota-se que em relação à preservação do patrimônio cultural, Nazareno apresenta valores 

de investimento praticamente insignificantes, com a maioria dos anos analisados com o 

investimento nulo. Comparando com Belo Horizonte vemos uma discrepância com 

aumento do investimento crescente desde 2004 até o ano de 2013. 

Já em atividades de difusão cultural, o município apresentou uma significativa evolução 

a partir do ano 2009, chegando a apresentar índices maiores do que Belo Horizonte nos 
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anos de 2010, 2011 e 2012. Mesmo com uma queda em 2013 tivemos um aumento 

significativo nos valores investidos considerando os anos iniciais da análise. 

 

 Conclusão  

Após visita in loco e atualização de diferentes dados relacionados aos municípios de São 

Tiago e Nazareno e seus vilarejos do entorno, além do estudo de documentos produzidos 

previamente, conclui-se que os municípios seguem as mesmas tendências na grande 

maioria de seus indicadores – comparando-os com documentos produzidos 

anteriormente. 

Existe variação entre índices em cenários específicos que seguem tendências estaduais e 

federais.  

 

10.3. Patrimônio Cultural / Histórico - Arqueológico 

A região da Mina Volta Grande o início da fundação de arraiais e lugarejos remonta ao 

contexto das entradas dos bandeirantes, mais precisamente na virada do século XVII. O 

movimento bandeirante, que tinha como objetivo a descoberta de pedras e metais 

preciosos e a escravização dos indígenas foi extremamente marcante ao longo do século 

XVII e na primeira metade do século XVIII. 

Antes da descoberta de metais preciosos nas minas gerais, no final do século XVII, 

algumas fazendas já haviam sido estabelecidas, muitas das quais para abastecer os 

bandeiras e os tropeiros que percorriam os caminhos vindos da Bahia. 

Perto de uma dessas fazendas, denominada Fazenda das Gamelas e de propriedade do 

Padre José Manoel, foi descoberto ouro em 1708. Como em outras localidades, esse fato 

fez acorrer à região uma nova população, tanto para explorar a riqueza quanto para servir 

de mão de obra, esta majoritariamente escrava. 

Lentamente, um núcleo populacional começou a crescer e, muitos anos mais tarde, em 

meados da década de 1760, foi erguida uma capela em homenagem a Santiago Maior. Na 

região de Nazareno, tem-se notícia de que a primeira capela foi erguida bem antes, em 

1725, em terra doada pelo fazendeiro Manoel dos Seixas Pinto e em homenagem a Nossa 

Senhora de Nazaré. Este núcleo populacional no entorno da capela era conhecido como 

Arraial do Ribeiro Fundo; mais tarde, foi rebatizado como Freguesia de Nossa Senhora 

do Nazaré e, por fim, apenas de Nazareno. 
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Essa fase de crescimento populacional foi percebida em toda a província de Minas Gerais; 

em 1920, por exemplo, sua população ultrapassou os 120 mil habitantes, muito em função 

das atividades minerárias e agropecuárias. 

Como de fato ocorria na época colonial, ao redor das igrejas erguiam-se casas e comércios 

de secos e molhados. Economicamente, a atividade agropecuária ganhava destaque na 

região de São Tiago e Nazareno. 

Com o afluxo de uma população negra e escrava, logo no início do século XIX, em 1820, 

eles construíram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em São Tiago. Pouco tempo 

depois, já em 1849, São Tiago ficou subordinado a São João del-Rei, mais tarde a Bom 

Sucesso, e finalmente atingindo sua emancipação como município em 27 de dezembro de 

1948. 

Como tantas outras vilas de Minas Gerais, São Tiago e Nazareno concentraram suas 

atividades econômicas na agropecuária a partir da diminuição da atividade mineratória 

no final do século XVIII. Esse cenário se manteve ao longo do século XIX, e foi 

transformado apenas com a chegada da era industrial e da Estrada de Ferro D. Pedro II, 

na década de 1880. 

A lógica comercial do período colonial permanecia, e os novos caminhos das ferrovias 

agora substituíam a Estrada Real e o Caminho Novo no escoamento das riquezas em 

direção aos portos do país, notadamente o de Santos e mesmo o da capital, que até 1960 

era a cidade do Rio de Janeiro. 

A construção tradicional das estradas de ferro no Brasil previa um traçado que se adaptava 

à natureza do local, principalmente numa região de mares de morros, como a de Minas 

Gerais. Além disso, muitas linhas seguiam os cursos dos rios. Em São Tiago e Nazareno, 

não foi diferente. As duas estações ferroviárias – Estação Coqueiros e Estação Nazareno, 

que hoje dão nome às duas povoações – estão localizadas bem próximas ao rio que 

atualmente se encontra quase que separando os dois municípios. 

A estação de Nazareno foi inaugurada em 1887, como parte integrante da linha Antônio 

Carlos-Barra do Paraopeba. Esta linha pertencia à Estrada de Ferro Oeste de Minas 

(EFOM), e que atingiu São João del-Rei em 1881. Posteriormente, em 1931, passou à 

Rede Mineira de Viação, funcionando até 1984. A estação encontra-se em péssimo estado 

de conservação, e os trilhos foram retirados provavelmente poucos anos após seu 

fechamento. 
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A estação Coqueiros, inaugurada também em 1887, foi desativada no mesmo ano da 

estação Nazareno, mas foi restaurada e encontra-se em ótimo estado de conservação. É 

importante observar que ambas, antes de serem fechadas, já estavam sob o controle da 

Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), criada em 1957. 

Quanto à emancipação de Nazareno, destacam-se duas datas: a primeira, em 1943, quando 

passou a distrito de São João del-Rei; a segunda, em 1953, quando adquiriu sua 

autonomia. 

Ao longo do século XX, após o processo de industrialização tardio no Brasil, diversas 

regiões das Minas Gerais voltaram o foco para a mineração, agora não mais à procura de 

ouro e diamantes, mas sim para o minério de ferro e outros metais, como o manganês. 

Esse processo tornou-se extremamente forte já no início do século XX, e em muitas 

localidades definiu os rumos do binômio industrialização/urbanização das cidades. 

Na análise socioeconômica que se segue, será possível avaliar a influência da atividade 

minerária para os municípios de São Tiago e Nazareno. 

 

Patrimônio Arqueológico 

A pesquisa Arqueológica é incluída no macroprojeto de licenciamento ambiental, sendo 

indissociável do mesmo. Primeiro previsto pela resolução CONAMA nº 001, de 1986, 

hoje é principalmente regulamentado pelas portarias nº 07, de 1988, e Instrução 

Normativa IPHAN 001/2015. 

Assim, o Diagnóstico e Prospecção Arqueológica foi conteúdo dos estudos ambientais 

para da Mina de Volta Grande, cujo principal objetivo foi assegurar o cumprimento dos 

dispositivos legais e também assegurar a informação da presença ou ausência do 

patrimônio no entorno do referido empreendimento. 

Submeteu-se tal estudo à análise do IPHAN que emitiu anuência favorável a Mina Volta 

Grande. 

 

 


