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1. INTRODUÇÃO
Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), cabe aos países signatários, incluindo
o Brasil, a missão de criar e manter adequadamente uma rede de áreas protegidas capaz de
atender a três objetivos fundamentais: a conservação da diversidade biológica, a utilização
sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da
utilização dos recursos genéticos (MEDEIROS & YOUNG, 2011).
A previsão da criação de espaços territorialmente a serem especialmente protegidos constava
na Constituição Federal de 1998 (art. 225, §1º, inciso III), mas havia necessidade de
regulamentação sobre a questão. Para isso foi instituída a Lei Federal n. 9.985/2000, que criou
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O SNUC é uma inovação considerada
recente na política ambiental brasileira, que completou vinte anos em 2020, sendo um conjunto
de diretrizes e procedimentos oficiais que possibilitou ao poder público (federal, estadual e
municipal) e a iniciativa privada a criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação
(UCs).
As UCs, segundo o SNUC, têm como função proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo,
as paisagens, os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais e a
sociobiodiversidade (BRASIL, 2000). E ainda fornecem um conjunto restrito de serviços
ambientais estratégicos para o desenvolvimento econômico e social no Brasil, como por
exemplo, potencial de extração de produtos florestais, preservação de estoques de carbono, uso
público (turismo, lazer), conservação dos fluxos hídricos, que alcançam valores monetários
bastante superiores ao que é investido atualmente pelas administrações públicas para a
manutenção do SNUC (MEDEIROS & YOUNG, 2011). Também são uma fonte de recurso
financeiro para as prefeituras a partir do mecanismo do ICMS ecológico a título de compensação
pela presença de UCs em seu território (MEDEIROS & YOUNG, 2011).
Para que seja criada uma nova UC, o processo deve ser precedido de estudos técnicos com dados
confiáveis e atualizados, que permitam identificar a localização, dimensão, limites e atributos
especiais, como por exemplo, a prioridade de conservação da biodiversidade e/ou da paisagem.
Excetuando as UCs na categoria de Estação Ecológica ou Reserva Biológica ou criadas pela
iniciativa privada é obrigatória a realização de consulta pública no processo de criação (BRASIL
2000; 2002).
A área proposta para criação da Unidade de Conservação insere-se no Alto Curso dos rios
Uberabinha e Claro (denominada ACUC), na mesorregião do Triângulo Mineiro, município de
Uberaba (Minas Gerais). Ambos os rios são afluentes da margem esquerda da bacia hidrográfica
do rio Araguari, que por sua vez está inserida na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, integrando
a região hidrográfica do Paraná. A região trata-se de uma chapada de relevo baixo que estendese por cerca de 3.600 km2 (FELTRAN FILHO, 1997), sendo divisor das bacias do rio Paranaíba e
Grande, apresenta baixa densidade demográfica e contempla uma porção bem preservada de
nascentes e campos naturais. Historicamente essa região foi denominada como Chapadão da
Água Emendada ou Chapadão (LOURENÇO, 2007).
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Essa região é citada por naturalistas desde o início do século XIX, como Auguste de Saint Hilaire,
Johann Natterer, Luiz D’Allincourt, Peter Wilhelm Lund e Wilhelm Ludwig von Eschwege.
Naquele tempo, os viajantes percorreriam uma estrada chamada dos Goiases ou do Anhanguera
que situava-se um pouco mais a leste da atual BR–050 (LOURENÇO, 2007), na qual naturalistas
como Lund e Natterer realizaram coletas de aves (PINTO, 1952). Algumas citações desses
personagens históricos sobre a região:
Eschwege, em 1816, ao passar pelo chapadão situado entre o rio Paranaíba e o rio das Velhas
(atual rio Araguari), anotou em seu diário:
“atravessamos, por muito tempo, as planícies mais bonitas, de
extensão significativa, que nenhuma arte poderia ter criado tão
planas” e “percorremos nove léguas sem encontrar vivalma, e isto
por longo tempo, em meio à escuridão da noite. O caminho, bom e
plano, ajudou-nos bastante, ao longo de um percurso por prados
viçosos” (ESCHWEGE, 1996 apud LOURENÇO, 2007).
D’Allincourt, em 1818, descreveu o trecho da Estrada dos Goiases entre o Tijuco e o Uberabinha:
“depois entra-se numa vasta planície, que se estende a perder de
vista, sem encontrar-se água: quase a tocar o horizonte, para a
direita, oferece-se um interessante quadro, que representa a figura
do mar sereno, e algumas árvores ao longe, dispostas em longos
intervalos, formam a mais agradável ilusão de ótica, figurando
navios” e “em várias partes, a superfície deste plano mostra o terreno
levantado como formando pequenas ilhas, divididas por estreitos
canais, que são cheios d’água na época das chuvas, e dão tantas
voltas que dão bem a conhecer o quanto esta grande campina é
horizontal” (D’ALLINCOURT, 1975 apud LOURENÇO, 2005).
Nesse relato o naturalista descreve as formações de campos com murundus, presentes na região
do ACUC.
Saint Hilaire, em 1819, entre os rios Uberabinha e o Tijuco, se referiu à paisagem:
“num trecho de cinco léguas, atravessamos a planície mais regular
que eu já havia visto desde que chegara ao Brasil. A terra era um
pouco arenosa e em quase toda a sua extensão coberta por um capim
mirrado” (SAINT HILAIRE, 1975 apud LOURENÇO, 2007).
Lund publicou o documento “Observações a respeito da vegetação dos campos do interior do
Brasil, especialmente phytohistoricas”, em 1834, percorreu áreas do rio Uberabinha,
destacando:
“toda essa extensão é formada de uma planicie a perder de vista;
aqui e acolá no horizonte divisam-se umas elevações baixas,
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perpendicularmente cortadas nas extremidades, tal como Humboldt
conta dos steppes de Orinoco. A vegetação que cobre estas planicies
é essencialmente graminacea, que agora estava murcha, de
coloração amarello-cinzenta, que communicava ao todo um aspecto·
de desolação; aqui e acolá, o fogo tinha devastado e o capim novo
estava brotando, produzindo o contraste da primavera ao lado do
outomno da mesma paisagem. A completa ausencia de arvores dava
a esta planície o aspecto de um steppe, e nenhum ser vivo se via nem
se ouvia” (MATTOS, 1939).
A região do ACUC é reconhecida como prioritária para conservação da biodiversidade, para
restauração ecológica e ampliação de áreas protegidas em Minas Gerais (MOREIRA et al., 2020).
Ocorre uma alta riqueza de táxons com status de conservação (raras, endêmicas, ameaçadas de
extinção e migratórias; ANGÁ, 2015) associadas a um tipo de formação vegetal com baixa
porcentagem de proteção por meio de Unidades de Conservação de Proteção Integral (PI), os
campos limpos ou sujos sem associação com formações rupestres. Em Minas Gerais tem-se
apenas uma UC de PI que contempla essa fisionomia, sendo o Parque Nacional da Serra da
Canastra, que protege cerca de 69.667 hectares de formações campestres (PROJETO
MAPBIOMAS, 2021), o que representa 0,12% da cobertura de Minas Gerais. Essa baixa
proporção demonstra a urgência de novas áreas com essas formações sejam reconhecidas no
Estado sendo decretadas oficialmente protegidas.
Os campos naturais apresentam alto valor de conservação, sendo fornecedores de serviços
ecossistêmicos (por exemplo, polinização, regulação da água e do clima, lazer). Apesar da
importância, essas formações são negligenciadas nas discussões de políticas globais e ainda
recebem menor atenção na estrutura de múltiplos serviços ecossistêmicos em comparação com
outros sistemas, sejam florestais (GAMFELDT et al., 2013; BENGTSSON et al. 2019) ou agrícolas
(ROBERTSON et al., 2014).
Destaca-se ainda o fato do ACUC tratar-se de uma região prioritária para conservação de
mananciais para abastecimento (MOREIRA et al., 2020), com elevada concentração de
nascentes e córregos que drenam para as bacias hidrográficas dos rios Uberabinha e Claro. O
primeiro é estratégico para o abastecimento do município de Uberlândia e o segundo
eventualmente auxilia no abastecimento de Uberaba.
Existem áreas úmidas temporárias, propícias para ocorrência de espécie raras, como os peixes
anuais (COSTA, 1998) e campos úmidos, com a ocorrência de várias aves ameaçadas de extinção
e/ou migratórias (ANGÁ, 2015). Uma dessas aves, Hydropsalis candicans (bacurau-de-rabobranco), foi descoberta e documentada em 2017 no município de Uberaba, Minas Gerais, em
área de campo hidromórfico na região do ACUC (Biólogo Gustavo Malacco, obs. pess.).
H. candicans ocorre exclusivamente em ambientes campestres da América do Sul, e até 2017
tinha sido registrado apenas em quatro localidades no mundo, distribuídas na Bolívia, Brasil e
Paraguai. No Brasil a única localidade conhecida era o Parque Nacional das Emas (Goiás/Mato
Grosso do Sul). Nos anos seguintes foram realizadas incursões de campo e observações por
birdwatchers na região do ACUC, sendo documentado vários indivíduos da espécie (WIKIAVES,
2021), levando-se a inferir da ocorrência de uma população nessa localidade (Gustavo Malacco,
obs. pess.). Essa informação é de extrema importância para conservação da espécie,
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considerada endêmica e ameaçada de extinção em nível global e nacionalmente (IUCN, 2020;
MMA, 2014a). A ocorrência dessa espécie é mais um atributo especial que justifica a urgência
de prioridade de conservação para região.
Outro atributo especial no ACUC, por configurar-se como uma interessante paisagem, é a
presença de formações de campos com murundus, o que pode ser alvo de criação de um novo
geossítio no âmbito do projeto do Geopark Uberaba – Terra de Gigantes. O patrimônio
geológico em conjunto com a biodiversidade, possibilita a criação de oportunidades para o
desenvolvimento econômico por meio do turismo sustentável, a partir da observação de vida
silvestre e do geoturismo. O Geopark é um programa criado pela UNESCO - Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, para a conservação e valorização de uma
área com um rico patrimônio geológico.
Desde a ocupação da região pelos europeus até a década de 60, no Chapadão provavelmente a
pastagem extensiva foi considerada a única atividade apropriada para ocupar terras e o processo
de trabalho rural apresentava-se fortemente ligado ao ambiente natural, pois a pecuária
dependia das gramíneas nativas que brotavam no início da estação chuvosa (SCHNEIDER, 1996;
LOURENÇO, 2007). A partir da década de 70, em razão dos subsídios financeiros facultados pelas
políticas governamentais, extensas áreas cobertas por vegetação natural foram desmatadas
para a implantação de atividades de silvicultura e de agricultura, como por exemplo, as culturas
de arroz, trigo, milho e soja (SCHNEIDER, 1996; BRITO 2001; SOARES, 2008). Entre a década de
90 e os anos 2000 foram intensificadas as atividades de extração de argila refratária sobretudo
nas formações de campos hidromórficos e inserido o cultivo de cana-de-açúcar, principalmente
em Uberaba (SOARES, 2008).
Atualmente os principais impactos no ACUC que ameaçam a preservação da biodiversidade, os
mananciais de abastecimento e o patrimônio geológico são: perda de hábitat pela substituição
e drenagem de áreas úmidas pelas atividades minerárias; incêndios criminosos; degradação de
hábitat por sobrepastejo e pisoteio pelo gado; perseguição e caça; captura para criação em
cativeiro ou comércio de fauna, sobre-exploração, poluição difusa e contaminação biológica por
Pinus spp ou gramíneas exóticas (ANGÁ, 2015).
Assim, o objetivo do presente documento é de apresentar aos órgãos competentes, a sociedade
civil e iniciativa privada uma proposta de criação de Unidade de Conservação na região do ACUC
no município de Uberaba (MG).
Tal proposta seguiu as recomendações da Instrução Normativa n. 5/2008 do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), baseada nos preceitos legais estabelecidos
na Lei Federal n. 9.985/2000, na Lei Estadual n. 20.922/2013, que dispõe sobre as Políticas
Florestal e de Proteção da Biodiversidade no Estado de Minas Gerais e nas Leis Municipais
Complementares (em Uberaba) n. 359/2006 (Plano Diretor) e n. 389/2008 (Código do Meio
Ambiente).
A proposta é da Organização da Sociedade Civil Associação para a Gestão Socioambiental do
Triângulo Mineiro (ANGÁ) a partir de convênio com o Internacional de Educação do Brasil (IEB)
e financiamento do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês
para Critical Ecosystem Partnership Fund), sendo um programa conjunto da Agência Francesa
para o Desenvolvimento, Conservação Internacional, União Europeia, Fundo para o Meio
17

Ambiente Global (GEF), Governo do Japão e Banco Mundial, com vistas a oferecer financiamento
para proteção de ecossistemas únicos e ameaçados – conhecidos também como hotspots de
biodiversidade. Em 2013, o Conselho de Doadores do CEPF selecionou o Cerrado como um
dos hotspots prioritários para receber recursos do Fundo.
O documento reúne informações levantadas na região do ACUC, através de levantamentos
bibliográficos e vistorias técnicas realizadas in loco, sendo apresentado a localização e
caracterização da área, os limites propostos, os atributos especiais e sugestões da categoria e
denominação da UC.

2. OBJETIVOS
Apresentar proposta de criação de Unidade de Conservação na região do Alto Curso dos rios
Uberabinha e Claro, em Uberaba, Minas Gerais, de acordo com seus atributos (físicos, bióticos
e socioeconômicos) que justificam a criação numa região prioritária para conservação de
recursos hídricos, biodiversidade e ampliação de áreas protegidas.
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3. METODOLOGIA
A proposta foi elaborada a partir da utilização de dados secundários e coletas de dados
primários. Priorizou-se a coleta de dados secundários para a região de inserção da ACUC,
inserida nos municípios de Uberaba, Uberlândia, Nova Ponte e Sacramento, mas principalmente
para Uberaba.
3.1 Meio físico
A definição da área no ACUC foi realizada, junto à coordenação técnica da ANGÁ, a partir do
cruzamento das variáveis, (I) ottobacias disponibilizadas pelo sistema de banco de dados
espaciais IDE SISEMA, (II) propriedades rurais inseridas no sistema do Cadastro Ambiental Rural
(CAR), (III) localização de registros de espécies ameaçadas de extinção, mapeados em projetos
da ANGÁ e localizadas especialmente nas áreas de covoais e solos hidromórficos. A partir deste
cruzamento foi determinada uma ampliação (buffer ou offset) de 1 km de distância, totalizando
35.193,9 hectares (Figura 1), sendo definida a área para a realização dos estudos e elaboração
dos produtos cartográficos.

Figura 1. Delimitação da área de estudo pelo meio físico no ACUC.
Fonte: Google Earth (2019).
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A partir dessa Figura foram gerados os seguintes produtos cartográficos:
- Mapa de uso e ocupação do solo;
- Mapa Geológico;
- Mapa Pedológico;
- Mapa Hipsométrico;
- Mapa de Declividade;
- Mapa de Recursos Hídricos;
- Mapa com a identificação das Áreas de Mananciais para abastecimento público.
- Mapa com as Formações Vegetacionais.
- Mapa das Propriedades Rurais inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR);
- Mapa de Processos Minerários.
Os produtos cartográficos foram elaborados a partir de fontes primárias e secundárias de
informação. As fontes primárias, como as visitas em campo realizadas em dezembro de 2019,
forneceram subsídios para checagem das informações secundárias que foram utilizadas para
elaboração dos produtos cartográficos. Já as fontes secundárias utilizadas, foram baseadas em
dados espaciais disponibilizados por órgãos governamentais e institutos de pesquisa, tais como:
➢
➢
➢
➢
➢

Base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
Projeto Mapbiomas;
Dados espaciais da Plataforma IDE SISEMA;
Dados espaciais da Agência Nacional de Mineração;
Dados espaciais da Embrapa e do SICAR.

A partir da coleta de dados espaciais nestes órgãos governamentais e institutos de pesquisa, os
produtos cartográficos foram elaborados respeitando-se as normas cartográficas, fornecendo
subsídio técnico para a apresentação de uma proposta prévia de UC.
Objetivando identificar a área potencial de prioridade para criação da Unidade de Conservação
no ACUC foi realizado um cruzamento de algumas variáveis no âmbito de uma análise
multicritério em Sistemas de Informação Geográfica, sendo: a) áreas legalmente protegidas
(Figura 2); b) áreas conservadas e antropizadas (considerando o uso do solo em 2019) (Figura
2); c) áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e segurança hídrica (MOREIRA et
al., 2020) (Figura 3); d) grau de prioridade de conservação a partir do risco de extinção de
espécies (Figura 4), com base nos estudos do meio biótico (Figura 5).
Para delimitação das áreas legalmente protegidas, utilizou-se informações fornecidas pelo
Cadastro Ambiental Rural (APP e Reserva Legal) e ainda as seguintes legislações (para APP),
municipais, estadual e federal: Código Florestal Federal (Lei nº 12.651/2012); Código Ambiental
Estadual (Lei nº 20.922/2013); Lei Orgânica do município de Uberlândia; e Lei Complementar
do município de Uberaba nº 389/2008.
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Figura 2. Mapa das áreas legalmente protegidas, conservadas e antropizadas na área proposta para
criação da UC.

Identificou-se 9.544,33 hectares de áreas legalmente protegidas na área de estudo para
implantação da UC, sendo 1.688,32 hectares antropizados e 7.856,01 conservados (Figura 2). A
Figura 3 apresenta mapas com a identificação de áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade e segurança hídrica em Minas Gerais na região proposta para UC, sendo
identificadas áreas prioritárias para: a) conservação da oferta hídrica e de mananciais de
abastecimento; b) conservação da biodiversidade aquática; c) restauração ecológica; d)
ampliação das áreas protegidas; e) conservação da biodiversidade, com a categoria de
classificação. A região proposta para UC apresenta prioridade para conservação em todos os
critérios avaliados, sendo ainda classificada como de muito alta prioridade para conservação da
biodiversidade.
A partir da quantidade de registros de espécies com status de conservação (ameaçadas, raras,
deficiente em dados para avaliar o status de conservação) e o grau de risco de extinção foi
gerado um mapa de concentração, exportado para mapa de calor (formato raster), para
realização da análise multicritério ponderada conforme o grau de risco de extinção, resultando
nas classificações de baixo, médio, alto e extremo risco de extinção conforme apresentado na
Figura 4.
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Figura 3. Mapa das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e segurança hídrica na área
proposta para criação da UC.

Figura 4. Mapa do grau de prioridade para conservação a partir do risco de extinção de espécies na área
proposta para criação da UC.
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Figura 5. Localização dos pontos amostrais do meio biótico com ocorrência de táxons com risco de
extinção.

Com exceção do mapa de extinção de espécies, cuja metodologia já foi descrita, os demais, por
apresentarem informações na forma de polígonos, passaram por tratamento espacial com a
construção de uma matriz vetorial no formato de pontos e recorte espacial conforme polígono
inicialmente apresentado, permitindo a elaboração do mapa de concentração e calor para
posterior análise multicritério ponderada, resultando no Mapa de Potencial/Prioridade para
criação de Unidade de Conservação com a delimitação das classes baixa, média e alta prioridade
(Figura 6).
Utilizou-se o nível de prioridade alta em conjunto com critérios de conectividade de áreas
legalmente protegidas limítrofes inseridos na região de média prioridade, para a definição da
poligonal do mapa final da UC, apresentada nos Resultados.
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Figura 6. Mapa de prioridade para criação de UC a partir de critérios ambientais e normativos.

3.2 Meio Biótico
Foram realizados levamentos secundários para a flora e a fauna, sendo que para os grupos da
herpetofauna e mastofauna ocorreu coleta de dados primários em campo em virtude da pouca
informação disponível na literatura para região do ACUC.
3.2.1

Flora

Para a elaboração da lista de espécies e caracterização das formações vegetais no ACUC foi
realizada pesquisa bibliográfica priorizando trabalhos na região. O estudo mais atualizado e
completo sobre a flora no ACUC é de Angá (2015), que realizou coleta de dados primários e
secundários na região entre 2013 e 2014. Também foi incorporado dados primários de estudo
técnico (não publicado) realizado pela Associação Angá entre 2018 a 2019 (Tabela 1) no Alto
Curso da Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha, em projeto financiado pela Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD/MG).
Tabela 1. Pontos amostrados por ANGÁ em 2018-2020 no Alto Curso da Bacia Hidrográfica do Rio
Uberabinha.
Ponto
1
2
3

Coordenadas
19°22'29.00"S
19°22'54.00"S
19°22'11.00"S

47°56'18.00"O
47°56'37.00"O
47°54'27.00"O
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Ponto
4
5
6
7
8
9

Coordenadas
19°21'58.00"S
19°23'25.63"S
19°21'58.00"S
19°21'1.00"S
19°21'59.00"S
19°20'59.00"S

47°55'2.00"O
47°54'31 54"O
47°55'2.00"O
47°54'47.00"O
47°50'36.00"O
47°50'37.00"O

A lista de espécies da flora foi apresentada segundo a classificação do Angiosperm Phylogeny
Group (APG III, 2009) em ordem alfabética de famílias e gêneros, sem a separação das famílias
de dicotiledôneas e monocotiledôneas. A ortografia, autores dos binômios científicos, hábito e
ocorrência foram checados em teses e dissertações em taxonomia, obras regionais como Flora
de Minas Gerais (vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais), Flora de Goiás e Tocantins
(vinculada à Universidade Federal de Goiás), Flora do Distrito Federal (vinculada à Embrapa
Cenargen), Reflora (Lista da Flora do Brasil de 2020), CNCFlora (Jardim Botânico do Rio de
Janeiro) e Jabot (Banco de Dados da Flora Brasileira).
As espécies ameaçadas de extinção foram avaliadas a partir da Portaria MMA Nº 443/14 (que
definiu as espécies ameaçadas em âmbito nacional; MMA, 2014b). Em Minas Gerais, foi adotada
as considerações do documento Biodiversitas (2007) para classificação das espécies da
ameaçadas de extinção, em virtude da revogação da Deliberação COPAM Nº 367/2008, que
definiu as espécies de flora ameaçadas de extinção no Estado.
Para a nomenclatura das tipologias vegetacionais/fitofisionomias foi utilizada a classificação de
Ribeiro & Walter (1998).
A área de estudo considerada para os registros da flora está apresentada na Figura 7, sendo
identificadas duas áreas com similaridade de vegetação no ACUC: Nascentes do rio
Claro/Uberabinha, que compreende a área proposta da UC e Alto rio Uberabinha, trecho
inserido a jusante da área Nascentes e a montante da área urbana de Uberlândia (excluindo a
região do ribeirão Bom Jardim).

Figura 7. Região geográfica considerada para a caracterização da flora no ACUC.
Fonte: Google Earth (2020).
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3.2.2

Ictiofauna

Para o levantamento dos dados secundários da ictiofauna foram utilizados sete estudos, sendo:
- Água e Terra (2008), que realizou monitoramento da ictiofauna no reservatório da PCH
Martins, no rio Uberabinha.
- Rêgo (2008), que realizou um monitoramento da ictiofauna entre os anos de 2006 e 2007 na
área de influência da UHE Capim Branco I no rio Araguari.
- Silva et al. (2010), que avaliou entre os anos de 2009 e 2010 a composição faunística de peixes
presentes nos remanescentes de rios à jusante das usinas Capim Branco I e II, Miranda, Nova
Ponte e Pai Joaquim, inseridas no rio Araguari.
- Junqueira (2011), que avaliou a estrutura e composição da ictiofauna de 40 riachos da bacia
do rio Araguari.
- Sampaio et al. (2012), que inventariou a ictiofauna do rio Uberabinha entre 2011 e 2012.
- Dos Reis et al. (2012), que realizou inventário da ictiofauna no Parque Florestal de Nova Ponte
(MG) no rio Claro.
- Angá (2015), que realizou um levantamento da ictiofauna em 2014 na bacia do Uberabinha,
sendo amostrados 65 pontos, sendo 19 pontos no ACUC, inseridos nas regiões de número 1 e 2
(Figura 8).
A classificação taxonômica seguiu Fricke et al. (2020).

Figura 8. Pontos de coleta da ictiofauna na bacia do rio Uberabinha.
Fonte: Angá (2015).
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3.2.3

Herpetofauna

Para a elaboração da listagem regional da herpetofauna na região das bacias hidrográficas dos
rios Claro e Uberabinha (Uberaba) foram utilizadas 16 publicações envolvendo estudos com
anfíbios e répteis realizados na região do Triângulo Mineiro (Tabela 2), mas foram incluídos
apenas os registros que englobaram os municípios das bacias dos rios Claro e Uberabinha
(Uberaba, Uberlândia, Nova Ponte e Sacramento) e municípios limítrofes (Araguari e Estrela do
Sul).
Tabela 2. Lista de referências utilizadas para elaboração da listagem regional da herpetofauna da Bacia
do Rio Uberabinha.
Número
Grupo
Município
Referência
1
Anfíbios
Uberlândia
Menin & Giaretta (2003)
2
Anfíbios
Uberlândia
Moura & Feio (2010)
3
Anfíbios
Uberlândia
Giaretta et al. (2008)
4
Serpentes
Uberlândia
Brites & Bauab (1988)
Perdizes, Iraí de Minas, Nova Ponte, Pedrinópolis,
5
Serpentes
Costa et al. (2014)
Sacramento, Santa Juliana e Serra do Salitre
6
Serpentes
Estrela do Sul
Nascimento et al. (2017a)
7
Quelônios
Estrela do Sul
Maffei et al. (2016)
8
Anfíbios
Uberaba
Nascimento et al. (2016)
9
Anfíbios
Uberaba
Maffei et al. (2017)
Anfíbios e
10
Uberaba, Uberlândia e Araguari
Neves et al. (2019)
Répteis
11
Anfíbios
Uberlândia
Muniz et al. (2008)
12
Anfíbios
Sacramento
Fiorillo et al. (2019)
Uberlândia, Uberaba, Veríssimo, Ituiutaba, Prata,
13
Anfíbios
Conte et al. (2013)
Monte Alegre de Minas e Campina Verde
14
Anfíbios
Uberlândia
Giaretta & Menin (2004)
Perdizes, Uberlândia, Monte Alegre de Minas e
15
Anfíbios
Martins & Giaretta (2012)
Ituiutaba
16
Anfíbios
Estrela do Sul, Uberaba e Nova Ponte
Nascimento et al. (2017b)

Entre 2 e 7 de dezembro de 2019 foram amostrados in loco 10 pontos na região da ACUC (Figura
9). A Foto 1 a Foto 4 demonstram algumas dos pontos de amostragem.
A amostragem foi realizada por dois pesquisadores utilizando-se de métodos de busca ativa e
auditiva totalizando 40 horas em uma área no norte do município de Uberaba com um esforço
de 6 (seis) dias de campo.
Para o registro dos anfíbios foram utilizados métodos complementares e simultâneos: busca em
sítios reprodutivos (SCOTT JR. & WOODWARD, 1994) e transectos auditivos (ZIMMERMAN,
1994). A coleta de dados foi feita durante o turno de vocalização com início ao entardecer
(18:00) e se encerrando às 23:00, durante cinco noites consecutivas. Foram percorridos os
perímetros de corpos d’água pré-selecionados, estimando a abundância de cada espécie de
anfíbio através do número de machos vocalizando em cada local amostrado. Apenas os
indivíduos visualizados foram adicionados na contagem final.
A busca por répteis foi realizada pela procura visual limitada pelo tempo, também chamada de
busca ativa, que consiste em caminhar lentamente, procurando em todos os microambientes
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acessíveis por espécimes escondidos sob troncos, pedras, galhos, serapilheira (CAMPBELL &
CHRISTMAN, 1982). A busca ativa diurna foi feita nos fragmentos de vegetação nativa durante
o período da manhã (9:00 - 12:00; Figura 9). No período noturno a busca foi realizada
concomitantemente com a procura de anfíbios (Foto 6). Espécimes encontrados se deslocando
nas estradas, áreas antropizadas, etc., foram registrados como encontros ocasionais.

Figura 9. Pontos amostrados na amostragem da Herpetofauna no ACUC em dezembro de 2019.
Fonte: Google Earth (2020).

Foto 1. Ponto 3, área de campo úmido com pequeno
lago e curso d’água com borda encharcada e entorno
formado por campos de murundum.

Foto 2. Ponto 4, lagoa antrópica resultante de retirada
de material escavado formando no entorno pequenas
lagoas.
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Foto 3. Ponto 6, campo de murundum e entorno
caracterizado com solo preparado para plantio de
cana-de-açúcar e áreas de depósito de material inerte.

Foto 5. Busca ativa diurna.

Foto 4. Ponto 8, mata ciliar de curso d’água de pequeno
porte com entorno caracterizado por braquiária e
estrada vicinal.

Foto 6. Busca ativa noturna.

Os indivíduos foram registrados audiovisualmente e quando possível fotografados. Para
identificação das espécies foram consultados artigos sobre anfíbios e répteis da região
amostrada (BRITES & BAUAB, 1988; GIARETTA & MENIN 2004; MENIN et al., 2004; SILVA et al.,
2005; GIARETTA et al., 2008; MARTINS & GIARETTA, 2009; CONTE et al., 2013; COSTA et al.,
2014; BANG & GIARETTA, 2016; MAFFEI et al., 2016; 2017; NASCIMENTO et al., 2016; 2017;
NEVES et al., 2019).
A nomenclatura taxonômica adotada está de acordo com Segalla et al. (2019) para anfíbios, e
Costa & Bérnils (2018) para répteis. As abreviaturas “aff.” (affinis = afim de) e “cf.” (confers =
confere com) foram adotadas devido à incerteza sobre a identificação de determinadas
espécies.
O status de conservação das espécies foi definido com base nas Listas da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (MMA, 2014a), na Lista Vermelha Ameaçada de Extinção da União
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2020) e na Lista das Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção no Estado de Minas Gerais (COPAM, 2010). Também foram verificadas
as espécies da lista da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora
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Selvagens Ameaçadas (CITES 2020). O endemismo para o Cerrado foi classificado de acordo com
Valdujo et al. (2012) e Nogueira et al. (2011).
A riqueza total foi descrita de forma hierárquica (número de ordens, famílias e espécies) e para
avaliação da suficiência amostral foram confeccionadas curvas de acumulação e rarefação de
espécies com base no estimador Jackknife 1. As estimativas foram feitas através da extrapolação
da curva de acumulação de espécies, realizada a partir de 1.000 aleatorizações no programa
EstimateS 9.1 (COLWELL, 2013), considerando cada ponto de amostragem como uma amostra.
Todos os indivíduos registrados foram considerados na análise.
3.2.4

Avifauna

Para a confecção do banco de dados da avifauna no ACUC utilizaram-se fontes bibliográficas
(artigos, teses, monografias, resumos de congressos e relatórios técnicos), consulta a coleções
zoológicas (Coleção Ornitológica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de
Minas Gerais - DZUFMG), comunicações pessoais de pesquisadores (Biólogos Gustavo B.
Malacco e Dimas Pioli, oriundos de inventários entre os anos de 2016 a 2019) e a base de dados
do sítio eletrônico wikiaves para o município de Uberaba (MG).
A revisão bibliográfica baseou-se em quatro estudos:
- Brandt & Souza (1992) e Lopes et al. (2010) – avifauna de campos naturais na região de
cabeceiras dos rios Claro e Uberabinha/Uberaba;
- Malacco et al. (2013) – avifauna da Reserva Vegetal do Clube Caça e Pesca Itororó de
Uberlândia, MG;
- Angá (2015) – Diagnóstico Ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha, sendo
considerado as informações disponibilizadas para o setor alto da Bacia (a montante da área
urbana do munícipio de Uberlândia), distribuídas em 5 “regiões geográficas”, denominadas:
Ribeirão Bom Jardim (BJ), Rio Uberabinha (AC), Campos com murundus isolados (CM),
Nascentes do Ribeirão Beija-flor (BF) e Nascentes Claro/Uberabinha (NF) (Figura 10). A região
Nascentes Claro/Uberabinha (denominada no relatório como NU) coincide com a área proposta
para criação da Unidade de Conservação.
As espécies registradas foram classificadas quanto ao padrão de utilização no ambiente,
sensibilidade a perturbações ambientais, padrão de raridade e índice de vulnerabilidade,
endemismo, status de conservação (ameaçadas de extinção, migratórias), de interesse
comercial ou cinegéticas.
A sensibilidade a perturbações ambientais foi definida em alta, média e baixa, como proposto
por Parker et al. (1996).
As aves foram classificadas quanto ao padrão de utilização no ambiente (adaptado de SILVA,
1995 e BAGNO & MARINHO-FILHO, 1998):



Aquáticas: Espécies que ocorrem ambientes aquáticos (lagoas, rios, brejos).



Estritamente campestres: ocorrem exclusivamente em vegetação campestre (e.g. campo
hidromórfico, campo limpo, campo cerrado, cerrado sensu stricto);
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Estritamente florestais: ocorrem em habitats florestais (e.g. floresta estacional
semidecidual, matas ciliares, matas de galeria e capoeiras)



Preferencialmente campestres ou florestais: Espécies que ocorrem em vegetação
campestre e florestal.

Figura 10: Regiões geográficas consideradas para o diagnóstico da avifauna na bacia hidrográfica do rio Uberabinha,
desconsiderar as regiões “Setor Urbano” e “Baixo rio Uberabinha”.
Fonte: Angá (2015).

Para a avaliação dos endemismos, considerou-se para espécies registradas as seguintes
publicações:



Endêmicas do Cerrado: Silva (1997), Silva & Bates (2002); Silva & Santos (2005); Lopes
(2008) e Lopes (2012);



Endêmicas da Mata Atlântica e Pampas: Parker et al. (1996) e Stattersfield et al. (1998);



Endêmicas do Brasil (Piacentini et al. 2015).

O arranjo taxonômico e situação das espécies com relação à sua ocorrência no Brasil seguiu
Piacentini et al. (2015).
A definição do status de espécies ameaçadas de extinção apoiou-se em nível global (IUCN, 2020),
nacional (MMA, 2014a) e estadual (Deliberação Normativa COPAM N.º 147, de 30 de abril de
2010, publicada no Caderno Executivo do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
04/05/2010). Adicionalmente foram analisadas informações disponíveis na Lista da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção: incluindo as espécies quase ameaçadas e deficientes em dados
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(MMA, 2015) e as Listas Vermelhas das Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção em
Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2007).
Para análise de raridade utilizou-se uma matriz adaptada de Leme (2009), adotando-se três
critérios: padrão de utilização no ambiente, sensibilidade a perturbações ambientais e
frequência de ocorrência.
A combinação dos três critérios gera uma matriz de oito células com sete formas de raridade
(adaptado de RABINOWITZ et al., 1986). Espécies aquáticas ou essencialmente
florestais/campestres, de frequência comum e de baixa sensibilidade a perturbações
ambientais, não são consideradas raras e nem vulneráveis (IV = 8). Espécies estritamente
florestais ou campestres, de frequência incomum e de alta; média sensibilidade a perturbações
ambientais são raras nas três dimensões e altamente vulneráveis (IV = 1).
Das seis células restantes (IV de 2 a 7), três são raras em duas dimensões (a - frequência de
ocorrência e padrão de utilização no ambiente; b - frequência de ocorrência e sensibilidade a
perturbações ambientais; c - padrão de utilização no ambiente e sensibilidade a perturbações
ambientais) e três são raras em uma dimensão (padrão de utilização no ambiente ou
sensibilidade a perturbações ambientais ou frequência de ocorrência). As células receberam um
índice de vulnerabilidade conforme pode ser observado na Tabela 3 (adaptado de KATTAN,
1992).
Tabela 3. Valores de Índices de Vulnerabilidade (IV), segundo critérios de padrão de utilização no ambiente,
sensibilidade a perturbações ambientais e frequência de ocorrência.
Padrão de utilização no ambiente
Valores de Índices de Vulnerabilidade (IV)
Generalistas
Sensibilidade às perturbações ambientais
Frequência de ocorrência

Restritas

Baixa

Alta/Média

Baixa

Alta/Média

Comum

IV=8

IV=6

IV=5

IV=2

Incomum/Raras

IV=7

IV=4

IV=3

IV=1

Em relação a frequência de ocorrência, adotou-se a classificação proposta em Angá (2015). As
espécies não citadas em Angá (2015) foram classificadas mediante experiência do autor desse
relatório.
As espécies visitantes oriundas dos Hemisférios Norte ou Sul foram classificadas segundo a
classificação disponibilizada por Piacentini et al. (2015). Enquanto as espécies cinegéticas e de
interesse comercial (xerimbabo) foram classificadas a partir de Sick (1997).

3.2.5

Mastofauna

Para o levantamento de dados secundários da mastofauna foram considerados 11 estudos
conduzidos em um raio de 70 km do ACUC. Esse parâmetro foi adotado devido à carência de
estudos sistematizados localizados em menores perímetros, principalmente em relação a
pequenos mamíferos terrestres e alados. Além disso, é sabido que médios e grandes mamíferos
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possuem características que os permitem se deslocar por longas distâncias. Os estudos
utilizados foram:
- Stutz et al. (2004), levantamentos sistematizados da quiropterofauna (morcegos) ao longo de
dois anos em áreas próximas ao município de Uberlândia (MG);
- Facure et al. (2004), inventário na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental
Galheiros, em Perdizes (MG).
- Área Verde (2007), inventário no Parque Florestal Nova Ponte, município de Nova Ponte (MG)
de propriedade na época da Caxuana S.A. Reflorestamento;
- Bruna et al. (2009), inventário na Estação Ecológica do Panga, pertencente a Universidade
Federal de Uberlândia, localizada ao sul do município de Uberlândia (MG);
- Petrus (2010), diagnóstico na Mina Alaor Pereira, nas fazendas Santa Luzia, Barreiro do Eli, zona
rural de Uberaba (MG);
- Área Verde (2014), inventário nas fazendas Santana e Nova Ponte, município de Nova Ponte
(MG);
- Carvalho (2014), estudo sistematizado envolvendo dados de atropelamento de vertebrados na
rodovia BR-050, trecho Uberlândia/ Uberaba (MG);
- Fonseca et al. (2016), inventário na RPPN Vale Encantado, localizada no município de Uberaba
(MG);
- Gaia (2018), inventário em 2018 nas fazendas Betel, Brasilândia, Bom Jardim, Engenho, Floresta
e São Joaquim, pertencentes ao Grupo Cadelca, localizadas nos municípios de Uberaba,
Uberlândia e Prata (MG);
- Totus (2019), inventário em 2019 nas fazendas São José, Santa Luzia e Monjolinho,
propriedades inseridas em Uberlândia (MG);
- COMAM (2019), estudo realizado no ano de 2019, na fazenda Água Emendada, de propriedade
da Duratex Florestal LTDA em Uberaba (MG);
A coleta de dados primários ocorreu durante a estação chuvosa, entre os dias 14 e 21 de janeiro
de 2020, totalizando sete dias de campo. A Foto 7 a Foto 10 demonstram algumas das paisagens
amostradas em campo.
Sabe-se que entre os mamíferos, há representativa diversidade de hábitos e, por conseguinte,
de padrões corporais que exigem a aplicação de métodos variados para a determinação de
parâmetros ecológicos (VOSS & EMMONS, 1996). Para este levantamento utilizou-se métodos
de amostragem variados, visando contemplar as diferenças de tamanho corporal, dieta, hábitos
e comportamento exibidos por animais pertencentes a este grupo, porém vale ressaltar que as
técnicas adotadas propiciaram exclusivamente o registro da mastofauna terrestre de médio
grande porte.
Dito isto, para o registro primário de mamíferos foram utilizados métodos não invasivos,
incluindo armadilhamento fotográfico e busca ativa (diurno/ crepuscular), a fim de obter
registros diretos (visualização e vocalização), como também, indiretos (fezes, tocas, pegadas,
carcaças, etc). Conjuntamente foram realizadas entrevistas informais com moradores e
trabalhadores locais, no intuito de inferir possíveis espécies de ocorrência local não confirmadas
pelos métodos aplicados.
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Foto 7. Área de campo arbustivo, com presença de
campos hidromóficos (lagoas naturais).

Foto 8. Área florestal.

Foto 9. Plantação de soja e silvicultura.

Foto 10. Área de campos hidromórficos, cercada por
pastagem e plantio de soja.

Para o diagnóstico, foram instaladas quatro armadilhas fotográficas (Figura 11), alocados em
locais com indícios da passagem da fauna silvestre como, por exemplo, próximos à curso d`água
(córregos, ribeirões etc.) e estradas ou “trilheiros” deixados por animais. As armadilhas foram
iscadas com atrativos para frugívoros (mamão, manga, laranja, banana, abóbora), carnívoros
(enlatados para gatos e bacon) e ungulados (sal).
Foram realizadas entrevistas informais não estruturadas com moradores locais, residentes há
alguns anos na região, conhecedores do ambiente e com alguma experiência com a fauna nativa.
As entrevistas foram conduzidas de modo a não induzir os entrevistados a incluir animais
específicos na lista, mas sim buscando a verificação e conferência de detalhes que permitisse
confirmar a presença de determinada espécie na área. O método de entrevista, quando
corretamente aplicado, pode constituir uma ferramenta importante no inventário de espécies,
permitindo o registro de algumas espécies e a possível confirmação do desaparecimento local
de outras. Para tal, foram utilizados guias de campo para ilustrar e confirmar espécies citadas
(BECKER & DALPONTE, 2013; BORGES & TOMÁS, 2008; MAMEDE & ALHO, 2008).
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Figura 11. Imagem de satélite ilustrando os locais de instalação de armadilhas fotográficas para
amostragem da mastofauna no ACUC.
Fonte: Google Earth (2020).

Sabe-se que diversos mamíferos têm por hábito deslocar-se preferencialmente em trilhas préexistentes (TOMAS & MIRANDA 2003), sobretudo carnívoros como os felinos (CRAWSHAW,
1997). Portanto, utilizou-se o método de busca direta de espécies por meio de visualizações e
vocalizações, sendo percorridas as estradas vicinais inseridas nas áreas de interesse, tanto no
período do dia, quanto crepuscular. Além da vistoria nas estradas vicinais, foram selecionados
pontos estratégicos inseridos na vegetação natural e cursos d’água, sendo estes locais propícios
a passagem da fauna. Durante a busca ativa, os registros diretos que inclui vestígios (pegadas,
tocas, fuçadas etc.) e visualizações, foram identificadas, fotografadas e anotadas suas
localizações geográficas.
A nomenclatura taxonômica utilizada, seguiu Quintela et al. (2020). Para a definição do status
de ameaça das espécies registradas, foram consultadas as seguintes listas de espécies
ameaçadas de extinção vigentes, DN COPAM n. 147/2010 à nível estadual (Minas Gerais); o Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio à nível nacional (MMA, 2014a;
ICMBio, 2018) e IUCN (2020), à nível mundial. A indicação da fauna cinegética foi pesquisada por
meio da Instrução Normativa MMA n. 01/2014 que dispõe sobre a implementação da
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo
de Extinção - CITES (MMA, 2014c).
Apresenta-se a seguir as ilustrações das metodologias aplicadas para coleta de dados primários,
durante o levantamento da mastofauna no ACUC (Foto 11 a Foto 14).
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Foto 11. Armadilha fotográfica, instalada em área amostral.

Foto 12. Iscas atrativas para mamíferos, dispostas em
frente a armadilha fotográfica.

Foto 13. Registro de vestígio deixado por mamífero (pegada),
em área de vegetação natural.

Foto 14. Entrevista informal com morador/ trabalhador
local, com apontamento de espécies citadas.

Para os mamíferos indicados como de potencial ocorrência para região pretendida levou-se em
consideração as espécies de ampla ocorrência, confirmadas nos estudos secundários, bem como
as características ambientais favoráveis para o estabelecimento de espécies que requerem certo
tipo de habitat específico, como por exemplo, dependentes de áreas alagadas e campos
hidromórficos. Em relação aos quirópteros e pequenos mamíferos (roedores e marsupiais), cabe
ressaltar que muitas espécies levantadas para os estudos secundários devem ocorrer também
nas áreas pretendidas para a UC, contudo devido as características destes animais somente
através de estudos in loco é possível inferir a real presença destas espécies.
Para a flora e a fauna verificou-se espécies presentes no documento Apêndice do documento
Perfil do ecossistema: hotspot de biodiversidade do Cerrado (2018).

36

3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO
Para o diagnóstico socioeconômico adotou-se como referência o levantamento dos indicadores
socioeconômicos do município de Uberaba (MG), em virtude da proposta de criação da UC
inserir 100% do território do município. Para atingir esse objetivo realizou-se pesquisas em
banco de dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas Brasil,
Instituto de Economia Aplicada (Ipea), Fundação João Pinheiro (FJP), entre outros órgãos oficiais
do Governo Federal, do estado de Minas Gerais e do município de Uberaba.
Os indicadores socioeconômicos utilizados foram: histórico de ocupação do município de
Uberaba, dinâmica populacional, evolução e distribuição da população, infraestrutura e
saneamento básico, energia elétrica, estrutura produtiva, lazer, turismo e cultura, patrimônio
natural e cultural, uso e ocupação do solo, estrutura habitacional, nível de vida, longevidade e
fecundidade, mortalidade infantil, renda, educação, resíduos sólidos, organização social,
conflitos socioambientais, ICMS ecológico e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Foram
ainda levantados os benefícios e impactos socioambientais a partir da criação da UC.
Também foram realizadas visitas in loco para a identificação do padrão de ocupação, aplicação
de questionários, diálogos com os residentes, estrutura das propriedades, observações e
descrições sobre as condições de vida que se relacionam com os fatores sociais, econômicos,
culturais, a partir da relação entre os residentes e a região proposta para UC.
A primeira visita foi realizada em setembro de 2019 e objetivou o reconhecimento das
propriedades rurais, empreendimentos e comunidades, assim como o auxílio para identificação
dos usos do solo. Nessa etapa foram amostrados 28 pontos no ACUC (Figura 12; Foto 15 e Foto
16).
A segunda visita ocorreu em novembro de 2019 e consistiu em diálogos com os residentes a
partir da comunicação porta-a-porta com a aplicação de questionários (Foto 17 e Foto 18).
A comunicação porta-a-porta é um método de abordagem direta utilizada para obtenção de um
diálogo próximo e ético com os responsáveis por uma determinada propriedade, cujo intuito é
a obtenção, ou melhor, coleta de informações para um fim pretendido. No caso desse
trabalho/estudo a coleta de dados se voltou para análise da viabilidade da proposta de criação
da UC.
O público alvo que recebeu as visitas porta-a-porta foram os proprietários, moradores,
trabalhadores e demais pessoas ligadas às propriedades na região do ACUC, sendo visitadas 12
propriedades e entrevistadas 10 pessoas. Faz parte da análise dessas propriedades, um
assentamento do Governo Federal, o Santa Teresa do Cedro (Foto 19) e uma comunidade,
denominada Palestina (Foto 20).
Algumas propriedades ou empreendimentos não houve retorno para aplicação do questionário,
como na Aviagem, RHI Magnesita, Usina Uberaba e Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários.
Os responsáveis por essa interlocução não estavam presentes, ou se presentes, não podiam
responder as questões sem a autorização do corpo diretor do empreendimento. Nesse sentido,
adotou-se uma estratégia de deixar o questionário, sendo fornecido um e-mail e telefone para
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contato. Mas nenhuma das empresas retornou com o questionário ou entrou em contato pelo
número e e-mail.

Foto 15. Reconhecimento de campo.

Foto 16. Reconhecimento de campo.

Foto 17. Abordagem porta a porta com a aplicação de
questionários.

Foto 18. Abordagem porta a porta com a aplicação
de questionários.

Foto 19. Entrevista no Assentamento Santa Tereza do
Cedro.

Foto 20. Comunidade Palestina.
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Figura 12. Pontos amostrados pela equipe do meio socioeconômico em setembro de 2019 para
reconhecimento da região do ACUC.
Fonte: Google Earth (2019).
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DA ÁREA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO NO ACUC, UBERABA (MG)
A área proposta para a criação da UC de Proteção Integral, deu-se, conforme procedimento metodológico
a partir da definição da área de alto potencial para criação de Unidade Conservação.
A Figura 13 apresenta o mapa de localização e de uso do solo na região proposta para a UC, resultado da
incorporação da delimitação integral da área de alta prioridade, com posterior inclusão das áreas
legalmente protegidas lindeiras a esta, definindo uma poligonal inicial para a criação da UC. A partir desta
delimitação foi realizado o recorte espacial das classes de uso do solo, mapeadas na área de estudo
primária, resultando em um uso do solo com quase 60% de áreas naturais (cerca de 2.902 hectares), e
entre as formações naturais, 89% sendo caracterizadas por campos naturais (classificados como úmidos
ou covoais). Também fazem parte algumas formações de florestas paludosas.

Figura 13. Mapa de uso do solo na área proposta para criação de UC.

Considerando a área proposta para a criação de Unidade de Conservação a partir da análise multicritério,
foi realizado o recorte manual desta, compatibilizando o uso rural consolidado com a preservação de
áreas já legalmente protegidas e suas conexões com remanescentes naturais e área degradadas passíveis
de recuperação, resultando em uma área proposta para criação da UC de Proteção Integral no ACUC com
3.544,27 (três mil e quinhentos e quarenta e quatro) hectares, sendo os limites apresentados na coloração
verde na Figura 14.
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Figura 14. Mapa da proposta de criação de UC de Proteção Integral em Uberaba (MG).

Ressalta-se que cerca de 92,5% do desenho da UC é caracterizado por áreas legalmente protegidas
(reservas legais e áreas de preservação permanente), sendo 1.551,50 hectares declaradas como reservas
legais, que representa 43,8% do território e apenas 7,5% do território proposto não apresenta proteção
legal, sendo representado em sua maioria por cerrados sensu stricto, áreas de pousio e áreas degradadas
por atividades de mineração.
Mas um dado que preocupa é que 72,65% da área proposta da UC inicial está em regime de concessão de
lavra, ou seja, se classificadas as atividades, no caso de exploração de argila e turfa, como de interesse
social e/ou utilidade pública e aprovado o licenciamento ambiental, é possível a intervenção em APP. No
caso de Reserva Legal há necessidade de processo de relocação instruído junto ao licenciamento
ambiental. No item 4.1 está apresentado o detalhamento dessas informações.
A Figura 15 apresenta os limites da proposta de UC de Proteção Integral em Uberaba.
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Figura 15. Localização da área proposta para criação de UC de Proteção Integral em Uberaba (MG).

A Figura 16 e Figura 17Figura 17 demonstram o acesso e a distância da área proposta para UC no ACUC e
os municípios-polo de Uberaba e Uberlândia, perfazendo cerca de 73 quilômetros em ambos os casos. O
acesso por Uberlândia ocorre a partir da BR-050 e estradas vicinais e o acesso por Uberaba a partir da
MG-798 e estradas vicinais.

Figura 16. Distância entre área proposta par criação da UC no ACUC e a área urbana de Uberaba.
Fonte: Google Maps (2021).
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Figura 17. Distância entre área proposta par criação da UC no ACUC e a área urbana de Uberlândia.
Fonte: Google Maps (2021).

4.1 Meio Físico
O ACUC está localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro, nos municípios de Uberaba, Uberlândia, Nova Ponte e
Sacramento. Ambos os rios são afluentes da margem esquerda da bacia hidrográfica do rio Araguari, inserido, portanto na
Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio Araguari - PN2 (UPGRH-PN2), assim denominada pelo Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que por sua vez está inserida na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, integrando a região
hidrográfica do Paraná (Figura 18

Figura 18).

A área está inserida em uma região de exploração extensiva pela cadeia do agronegócio, principalmente
nos locais mais planos que favorecem a introdução da agricultura mecanizada para a produção de
commodities. Ainda nos locais mais elevados, estão presentes as plantações de Pinus e Eucalipto, além
das empresas de mineração que exploram argila refratária.
De maneira geral, a área em questão é alvo de uso extensivo dos recursos naturais para desenvolvimento
de atividades econômicas, por vezes explorada além do limite de sua resiliência. Isso tem ocasionado a
redução das áreas naturais de habitat da fauna e da manutenção do regime hídrico da bacia, podendo
impactar o abastecimento público de água para a população do distrito sede de Uberlândia.
O alto curso do rio Uberabinha ainda se constitui como o principal manancial de água para abastecimento
público do município de Uberlândia, contribuindo com uma diversidade de atividades agropecuárias e
industriais que se desenvolvem sobre as vertentes da bacia e utilizam o recurso hídrico disponibilizado
pelo manancial.
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Figura 18. Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos do Rio Araguari – PN2.
Fonte: http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/mapoteca/Mapas/2013/upgrh-pn2-rioaraguari.png

Elaborou-se um mapa preliminar de uso do solo a partir dos dados disponibilizados pela plataforma
MAPBIOMAS, com mapeamento realizado com imagens Landsat do ano de 2018. O resultado obtido,
demonstrou, conforme produto cartográfico apresentado a seguir, uma concentração de áreas de
culturas, com quase 50% ocupadas (Figura 19). Entre as formações naturais, as formações campestres
apresentaram maior representatividade, com cerca de 20%.
O Mapa Geológico foi elaborado a partir dos dados disponibilizados pela plataforma IDE SISEMA, assim a
área de estudo é caracterizada predominantemente pela unidade Formação Marília (com mais de 90%),
seguida pelas Formações Serra Geral e também por Coberturas detrito-lateríticas com concreções
ferruginosas (Figura 20). O Mapa Pedológico foi elaborado a partir dos dados disponibilizados pela
plataforma IDE SISEMA, UFV e UFLA, no qual a área apresenta predominantemente classes de Latossolos
e ainda áreas de Gleissolo (Figura 21).
Para os mapas Hipsométrico e de Declividade utilizou-se dados disponibilizados pela plataforma IDE
SISEMA, neles a área de estudo apresenta trechos predominantemente acima de 1.000 metros de altitude
(Figura 22) e outros com baixa declividade, entre 0 e 7 graus, exceção à vertente na Bacia do rio Tijuco,
que apresenta trechos de maior declividade (Figura 23).
A área apresenta cursos d’água pertencentes às bacias hidrográficas do rio Uberabinha, do rio Claro, do
rio Tijuco e do ribeirão da Rocinha (Figura 24 e Figura 25). No mapa de Mananciais de Abastecimento
Público, utilizou-se dados disponibilizados pela plataforma IDE SISEMA, ANA e CODAU, insere-se o
Manancial Sucupira (Figura 26), localizado na bacia hidrográfica do rio Uberabinha, responsável pelo
fornecimento parcial de água bruta para a população da cidade de Uberlândia.
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Figura 19. Mapa preliminar de uso do solo para no ano de 2018.
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Figura 20. Mapa geológico.
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Figura 21. Mapa pedológico.
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Figura 22. Mapa hipsométrico.
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Figura 23. Mapa de declividade.
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Figura 24. Mapa de recursos hídricos.
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Figura 25. Mapa de localização das bacias hidrográficas.
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Figura 26. Mapa com a identificação das Áreas de Mananciais para abastecimento público.
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O Mapa preliminar do Cadastro Ambiental Rural (CAR) demonstrou a presença de 97 propriedades
cadastradas (Figura 27), ocupando quase 99% da área de estudo, com tamanho médio de 517 hectares
por propriedade.
O mapa apresentado na Figura 28 demonstra o uso da terra e a delimitação de áreas protegidas, a partir
das informações declaradas pelos proprietários no CAR. Nota-se a predominância de áreas de uso
alternativo do solo consolidado com 21.423,50 ha, o que equivale a 60,87% do total estudado, em
detrimento das áreas de vegetação nativa com 8.958,01 ha, equivalente a 25,45%. Essas somadas
totalizam 86,32% de usos declarados junto ao CAR, sendo o remanescente, 13,68% da totalidade,
equivalente às áreas não inscritas no CAR e inscritas no CAR sem uso declarado.
Ainda, é importante destacar, que somadas todas as áreas declaradas como Vereda (2.072,19 ha), Área
de Preservação Permanente (4.339,64 ha) e Reserva Legal (5.338,79 ha), contabilizam-se 11.750,62 ha de
áreas legalmente protegidas declaradas no CAR. Entretanto, ao realizar uma comparação com o total de
vegetação nativa declarada em 8.958,01 ha, tem-se, a partir dos dados fornecidos, um déficit de 2.792,61
ha de áreas legalmente protegidas, desprovidas de vegetação nativa, reforçando a necessidade de
execução de ações de recuperação ambiental na região do estudo.
O Mapa de Processos Minerários foi elaborado a partir dos dados disponibilizados pela plataforma IDE
SISEMA e do SIGMINE da ANM. O mapa apresenta as substâncias requeridas e a fase do processo
minerário (Figura 29), totalizando 71 junto à Agência Nacional de Mineração em suas diferentes etapas
para 6 tipos de substâncias. De acordo com as informações apresentadas, os polígonos vinculados aos
processos minerários ocupam 30.191,9 hectares, representando 85,78% da área de estudo. Estes já
possuem algum tipo de requerimento para pesquisa e/ou exploração mineral.
Considerando os números totais (71 processos minerários), tem-se a seguinte distribuição quantitativa e
espacial para os 4 tipos de processos minerários identificados: (I) Requerimento de Pesquisa: 2 processos
ocupando 307 hectares; (II) Autorização de Pesquisa: 46 processos ocupando 17.192 hectares; (III)
Requerimento de Lavra: 3 processos ocupando 758 hectares e (IV) Concessão de Lavra: 20 processos
ocupando 11.933, 20 hectares. Analisando o resultado, destaca-se que as áreas que possuem concessão
de lavra, tecnicamente estão aptas pela ANM para a exploração mineral, dependendo de licenças
ambientais e/ou negociação fundiária, ou seja, já estão sendo exploradas ou em caráter iminente de
serem exploradas.
Comparativamente, analisando o Mapa de Uso e Cobertura da Terra (Figura 35), foram identificados
apenas 139,20 hectares de áreas exploradas por mineração no ano de 2019, representando 1,16% do
total concedido para o processo de lavra (11.933, 20 ha), demonstrando que a exploração mineral possui
grande possibilidade de evolução em curto e médio prazo, sendo um tema importante de debate no
processo de proposição da Unidade de Conservação.
Para os 71 processos dos 6 tipos de substâncias identificadas, tem-se a seguinte distribuição: (I) Argila: 24
processos ocupando 9.661 hectares; (II) Argila Cauliníca: 1 processo ocupando 607 hectares; (III) Argila
Refratária: 9 processos ocupando 4.251 hectares; (IV) Bauxita: 1 processo ocupando 333 hectares; (V)
Hidrargilita: 1 processo ocupando 734 hectares e (VI) Turfa: 35 processos ocupando 14.603 hectares, este
último é o de maior representatividade quantitativa e espacial.
A Figura 30 apresenta a localização de estradas rurais, rodovias, ferrovias e aglomerados rurais, como o
Povoado de Palestina, localizado às margens da ferrovia, no município de Uberaba (MG).
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Figura 27. Mapa das propriedades inseridas no Cadastro Ambiental Rural.
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Figura 28. Mapa de cobertura da terra a partir do uso declarado no Cadastro Ambiental Rural.
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Figura 29. Mapa dos processos minerários.
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Figura 30. Mapa de localização das infraestruturas.
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Após a elaboração dos mapas iniciais, a partir de dados secundários, foi realizada a (I) saída a campo para
interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos tipos de cobertura e uso
da terra; e elaborada a (II) chave de representação das classes gerais e específicas para realização da etapa
de mapeamento manual de uso da terra.
A saída a campo se constitui em uma importante ferramenta para análise da paisagem e sobretudo para
checagem e refinamento da etapa de mapeamento de uso e ocupação do solo, uma vez que permite a
identificação no local das dúvidas de classificação encontradas na etapa de mapeamento preliminar do
uso do solo.
Assim para esse trabalho o campo, realizado em dezembro de 2019, permitiu o conhecimento da dinâmica
de uso e ocupação do solo. Durante o trajeto percorrido, conforme representação na Figura 31, com
cerca de 80 km em estradas de terra na área de estudo e adjacências, foi possível realizar o registro
fotográfico de várias classes de uso e ocupação do solo, com a utilização do equipamento Drone DJI Mavic
2 Pro e Câmera Fotográfica.

Figura 31. Trajeto realizado em campo destacado na cor vermelha.
Fonte: Google Earth (2019).
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Os registros em campo tiveram início no entroncamento da BR-050 com a estrada rural nas proximidades
da empresa ERCAL e Posto “50tão”, seguindo até a ferrovia e margeando por esta até o povoado de
Palestina, município de Uberaba, percorrendo o divisor de águas entre as bacias dos rios Tijuco e
Uberabinha e dos rios Tijuco e Claro. Do povoado da Palestina, extremo sul da área de estudo, retornouse até às proximidades da empresa Magnesita, de onde percorreu-se de oeste a leste a principal área de
abrangência dos campos úmidos e campos de murundus, no divisor de águas das bacias hidrográficas do
rio Claro e rio Uberabinha, seguindo até a região da Usina Uberaba, ocupada predominantemente pelo
plantio de cana de açúcar, finalizando com trajeto até a região norte, na bacia hidrográfica do ribeirão da
Rocinha, totalizando cerca de 80 km de percurso.
A seguir são apresentados alguns registros fotográficos realizados durante o trajeto (Figura 32),
possibilitando, a partir das imagens com localização geográfica também registrada, a compreensão e
espacialização das dinâmicas de ocupação da área de estudo (Foto 21 a Foto 27).

Figura 32. Localização e direção dos registros fotográficos.
Fonte: Google Earth (2019).

59

Foto 21. Vista aérea da área de estudo – Fragmento de Cerrado, culturas e a empresa Magnesita aos fundos.

Foto 22. Vista aérea da área de estudo – Divisor de águas com ferrovia ao centro, campo de murundu/cultura à
esquerda (bacia Uberabinha e Claro) e cultura/cerrado à direita (bacia Tijuco).
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Foto 23. Vista aérea da área de estudo – Vista da bacia do rio Tijuco.

Foto 24. Vista aérea da área de estudo – Campo de murundu, rodeado por culturas agrícolas na bacia do rio Claro.
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Foto 25. Vista aérea da área de estudo – Povoado de Palestina ao centro, no município de Uberaba.

Foto 26. Vista aérea da área de estudo – Plantio de cana com evidência de drenagem de área úmida no centro da
imagem.
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Foto 27. Vista aérea da área de estudo – Campo cerrado / murundus ao centro e Usina Uberaba aos fundos.

A realização da saída a campo e os registros fotográficos realizados subsidiaram a elaboração da chave de
representação das classes gerais e específicas para a etapa de mapeamento manual de uso da terra. A
chave de representação ou chave de fotointerpretação tem por objetivo estabelecer correlações entre o
que se observa nas imagens aéreas e a realidade, reduzindo o caráter subjetivo da interpretação. A seguir
apresenta-se na Figura 33, o resultado final da chave de fotointerpretação.
Conforme representação acima, os critérios utilizados para a elaboração da chave foram: 1. Cor: Cor
dominante da imagem; 2. Forma: geometria do objeto; 3. Textura: lisa ou rugosa, homogênea ou
heterogênea; 4. Tamanho: critério que varia conforme a escala da fotografia aérea ou a resolução espacial
da imagem e 5. Estrutura: paralela, quadriculada, retangular. A partir dos resultados desta etapa,
prosseguiu-se com o cronograma de trabalho, finalizando com a elaboração dos seguintes mapas:
➢ Mapa final regional de cobertura e uso da terra.
➢ Mapa regional com as formações vegetacionais.
A etapa de mapeamento de cobertura e uso da terra, trouxe informações importantes para entender a
dinâmica espacial de ocupação na área de estudo. O Mapa de Cobertura e Uso da Terra, resultado desta
etapa, demonstra, conforme Figura 34 (graficamente), Figura 35 e Figura 36Figura 36 (espacialmente), a
predominância de determinados usos como Cultura Anual e Cana de Açúcar em detrimento de áreas
cobertas por vegetação nativa, destacando as áreas de Campo Úmido (9,85%) e Covoais (8,73%) como as
formações naturais com maior representatividade.
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Figura 33. Chave de fotointerpretação.
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Figura 34. Percentuais de cobertura na área de estudo no ano de 2019.

Analisando o gráfico, percebe-se que as áreas naturais (Formação Florestal; Cerrado stricto sensu; Campo
Úmido; Covoal; Mata Paludosa; e Massa D´água) somam 27,29% de vegetação nativa, representando
9.605,5 hectares, enquanto as atividades promovidas pela ação humana (Área Urbana; Benfeitorias;
Mineração; Ferrovia; Cultura Anual; Cultura Permanente; Pivô Central; Pastagem; Silvicultura; Cana de
açúcar; Espelho D'água; e Áreas Degradadas) somam 72,71% de áreas antropizadas, representando
25.588,44 hectares, demonstrando uma forte pressão sobre as áreas naturais.
Do ponto de vista dos componentes do meio físico, além do mapa de uso e cobertura da terra
apresentado, destaca-se a grande relevância ambiental da área de estudo, enquanto “caixa d’água” do
principal manancial de abastecimento público da cidade de Uberlândia, uma vez que reúne condições
naturais de solo e relevo que garantem o armazenamento da água precipitada no período chuvoso, para
abastecimento dos cursos hídricos no período de estiagem.
Desta maneira, considerando a grande relevância dos serviços ambientais prestados pela área de estudo,
não só do ponto de vista ecológico, mas também de beleza cênica e especialmente de fornecimento de
água bruta para consumo de uma população de mais de quase setecentos mil habitantes, para a
agricultura irrigada e para uma diversidade de agroindústrias na região, pensar na sua proteção é garantir
o equilíbrio ecológico, a manutenção do habitat de espécies de fauna, a perenidade da agricultura
irrigada, da indústria local e das comunidades que dependem dos serviços ambientais ali presentes.
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Figura 35. Mapa regional de uso e cobertura da terra para o ano de 2019.
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Figura 36. Mapa regional de formações de vegetação nativa.
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Com a identificação dos atributos físicos e do mapa potencial na área de estudo do ACUC realizou-se
análise multicritério em Sistemas de Informação Geográfica para definição de prioridade para criação
da UC a partir de diversas variáveis.
O Mapa das Áreas Legalmente Protegidas e do Tipo de Uso do Solo, foi elaborado a partir do recorte
das áreas legalmente protegidas para a área prioritária para a criação da UC, detalhando qual a
tipologia de proteção, seja Área de Preservação Permanente e/ou Reservas Legais, declaradas no
Cadastro Ambiental Rural, resultando em 3.278 hectares de áreas legalmente protegidas, sendo
1.551,50 hectares na forma de reserva legal (Figura 37).

Figura 37. Mapa de áreas legalmente protegidas e do tipo de uso na área proposta para criação de UC.

A Figura 38 apresenta o mapa de propriedades rurais (a partir de recorte do CAR), atividades agrícolas
e minerários (disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração), os produtos de áreas protegidas
e uso do solo. Foram identificadas 17 propriedades, uma média de 287 hectares cada. Em relação a
mineração, todo o território apresenta registros de processos minerários, a maioria é para exploração
de argila e de argila refratária, totalizando 76,9% (3.758 hectares), seguido pela turfa com 23,1% (1137
hectares).
Sobre a fase do processo mineral, a maior parte já apresenta concessão de lavra com 72,7% da área
(3.550 hectares). Esse fato é muito preocupante, uma vez que esses locais são prioridade para
conservação da biodiversidade e segurança hídrica, como também da conservação da fauna (única
população em Minas Gerais de Hydropsalis candicans (bacurau-do-rabo-branco; ver item 4.2.4). As
áreas que possuem concessão de lavra, tecnicamente estão aptas pela ANM para a exploração mineral,
dependendo de licenças ambientais e/ou negociação fundiária, ou seja, já são exploradas ou em
caráter iminente de serem exploradas.
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Em relação as áreas agrícolas, a paisagem predominante é caracterizada por culturas anuais (976
hectares) seguido pela silvicultura e cana-de-açúcar (Figura 38).

Figura 38. Mapa de propriedades rurais e atividades agrícolas e minerárias inseridas na área proposta para
criação de UC.

A partir do recorte realizado, foram avaliados os critérios ambientais e socioeconômicos levantados,
resultando em uma nova delimitação, conforme Figura 39, garantindo a manutenção das atividades
agrícolas e integrando a proteção da paisagem, através das áreas legalmente protegidas, de vegetação
nativa limítrofes e degradadas. Verifica-se que na proposta as áreas agrícolas passíveis de exploração
não são contempladas.
Ressalta-se que cerca de 92,5% do desenho da UC é caracterizado por áreas legalmente protegidas
(reservas legais e áreas de preservação permanente), sendo 1.551,50 hectares de reservas legais
(grande parte sobrepostas em APPs), que representa 43,8%, e apenas 7,5% do território proposto não
apresenta proteção legal, sendo representado em sua maioria por cerrados sensu stricto, áreas de
pousio e degradadas por atividades de mineração.
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Figura 39. Mapa da proposta de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral.

4.2 Meio Biótico
4.2.1

Flora

Conforme destacado no item Metodologia, para flora foram considerados informações de duas áreas
inseridas no ACUC, cuja descrição segue abaixo.
Nascentes Claro/Uberabinha (NCU)
Região caracterizada pelas cabeceiras dos Rios Uberabinha e Claro, representada por campos com
murundus hidromórficos. É o local de maior representatividade (tamanho e conservação) de campos
naturais na região (Foto 28) e coincide com a área proposta para UC.

Foto 28. Campos naturais na região das Nascentes do Rio Uberabinha.

Alto Rio Uberabinha (AU)
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Setor alto da calha do Rio Uberabinha, a jusante da região Nascentes, caracterizado por formações
de vereda, florestas ripárias e campos naturais (Foto 29).

Foto 29. Campo úmido na calha do Rio Uberabinha.

A seguir são descritas as formações vegetacionais naturais identificadas na área proposta UC no ACUC.
Cabe destacar que a vegetação natural foi bastante alterada, sendo encontrados remanescentes de
diferentes fisionomias do Cerrado, como os campos úmidos com murundus, fragmentos de cerrado,
veredas em vários estágios de sucessão limítrofes as matas paludosas, margeando os cursos d’água e
nas cabeceiras dos cursos d’água, onde os solos apresentam maior fertilidade e disponibilidade hídrica.
Campos
Associados às nascentes onde os solos são hidromórficos, com pouca capacidade de drenagem. Esta
fisionomia possui maior representatividade na região do ACUC. Grande parte da diversidade dos
campos é caracterizada por espécies herbáceas, principalmente gramíneas e ciperáceas, que
circundam as matas ribeirinhas e paludosas (ARAÚJO et al., 2002).
Os campos úmidos ocorrem em terrenos periódicamente ou permanentemente encharcados, em
locais com afloramento de lençol freático, ou em depressões fechadas, que acumulam água durante a
estação chuvosa (RIBEIRO & WALTER 1998). A saturação hídrica do solo promove alterações químicas
determinadas, entre outros fatores, por condições de anoxia ou hipoxia, que limitam o
estabelecimento de espécies de plantas (TANNUS, 2007) e determinam a ocorrência de ambientes
seletivos, colonizados por espécies tolerantes ao excesso hídrico, mesmo que temporário (ARAÚJO et
al., 2002).
Dessa forma, as comunidades vegetais encontradas em locais onde há saturação hídrica do solo
apresentam características paisagísticas e composição florística distintas daquelas encontradas sobre
solos bem drenados em seu entorno. As formações vegetais que se desenvolvem sobre solos úmidos
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ou alagadiços possuem características e processos determinados pela dinâmica hídrica, que favorece
e condiciona a existência da flora e da fauna a ela associada (TANNUS, 2007).
A área da ACUC constitui um importante ecossistema, pois contribue com recursos alimentares e
territórios de criação e refúgio permanente ou temporário para inúmeras espécies animais, além de,
em certos casos, constituírem fonte de recursos naturais para populações humanas.
Os campos, presentes nas cabeceiras das bacias do chapadão Uberaba-Uberlândia, assumem também
a forma de veredas ou campos de murundus (SCHNEIDER, 1996).
Os campos com murundus caracterizam-se como formas circulares ou elípticas nas vertentes e nas
cabeceiras de drenagem, permanecendo temporariamente ou frequentemente alagadas pelas chuvas
e lençol freático elevado e pela presença de microrelevos internos. Encontram-se em solos com
saturação hídrica sazonal (Gleissolos), apresentando um nível ferruginoso sobreposto por um
horizonte argiloso e fortemente aluminoso (extraído como material refratário) e, ambos, recobertos
por um horizonte de matéria orgânica (PIRES JUNIOR, 2017).
Segundo ainda Pires Junior (2017), há evidências que indicam que os solos dos microrelevos são
provavelmente formados pela degradação gradual e pela erosão, ambas causadas pelas sucessivas
gerações de térmitas. Assim a formação dos murundus é atribuída a um processo de sucessão primária
em que ilhas ecológicas (os próprios montes) crescem gradualmente em tamanho e,
consequentemente, em termos de complexidade, diversidade de espécies, biomassa e energia total
devido à sobreposição de espécies que ocupam o local ao longo do tempo.
Os microrelevos são cobertos por plantas do cerrado e por depressões dominadas por gramíneas,
ciperáceas e outros tipos de vegetação rasteira (Foto 30). Esses morrotes podem ser circulares ou
elípticos, de 0,5 a 15 metros de diâmetro e de 0,3 a 2,0 metros de altura (MARTINS & ROSOLEN, 2014).

Foto 30. Área de campo hidromórfico observada na região do ACUC com espécies arbustivas.
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A vegetação arbustiva-arbórea dos murundus apresenta ligeiro aumento rumo à periferia, mas é raro
ocorrer mais que duas pequenas árvores por morrote e estas não existem em todos eles (Foto 31). A
vegetação, no conjunto do “covoal”, evidencia a existência de dois microambientes distintos
convivendo entrelaçados (Foto 32): o ambiente mais seco dos morrotes e outro mais úmido,
constituído pela base de toda a depressão (MARTINS & ROSOLEN, 2014).
Para fins de conservação, algumas funções das zonas úmidas de murundus devem ser destacadas: (1)
contribuem significativamente para a biodiversidade apresentando fauna e flora endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção; (2) têm um "efeito esponja", amortecendo as mudanças na descarga hídrica
devido à ocorrência de chuvas locais; (3) estocam carbono do solo; (4) filtram os resíduos de
fertilizantes e pesticidas utilizados na agricultura; (5) fornecem fibras e frutas para as comunidades
tradicionais; (6) alguns táxons da fauna e flora estão associados apenas às áreas úmidas e, portanto,
vulneráveis à extinção (GIBBS, 2000).
Nos campos hidromórficos do ACUC são encontradas espécies consideradas em extinção em Minas
Gerais, nacionalmente e globalmente. Sendo assim, essas regiões devem receber atenção especial
como áreas prioritárias para conservação da biodiversidade local.
Embora representem sítios de coleta muito procurados pelos botânicos, pela peculiaridade de sua
flora, estudos detalhados sobre seus aspectos florísticos e ecológicos são bastante restritos.

Foto 31. Campos de murundus registrados no ACUC com as ilhas de vegetação arbustiva de cerrado.
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Foto 32. Campos de murundus registrados no ACUC evidenciando os micros sítios de solo hidromórfico e as ilhas de
vegetação envolvendo gramíneas nativas.

Cerrado sensu stricto
Vegetação com predominância arbóreo-arbustiva, com altura média variando de 3 a 5 metros. O
estrato arborescente é mais ou menos contínuo e aberto, com falta de nitidez de limites entre os
arbustos e as arvoretas. O estrato baixo é formado por gramíneas, subarbustos e poucas ervas. Um
terceiro estrato pode ser distinguido por arbustos e subarbustos esparsos de 0,20 a 1,0 m, com órgãos
subterrâneos bem desenvolvidos, pela intensa esclerofilia, lignificação precoce, pilosidade abundante
e microfilia. Este tipo pode muitas vezes apresentar formas mais densas, onde as árvores estão mais
próximas e predominam com relação aos arbustos e, também, formas mais ralas, com o predomínio
dos arbustos e subarbustos (RIBEIRO & WALTER, 1998).
Destaca-se que na área delimitada para UC, os fragmentos de cerrado (Foto 33) ocupam pequenas
manchas ao entorno das áreas do ACUC e as espécies registradas também estão associadas aos
morrotes dos murundus como já descrito.
São exemplos da flora de ambiente de cerrado sensu stricto da região proposta para unidade de
conservação: Diplusodon vigartus, Erythroxylum daphnites, Kielmeyera grandiflora, Lafoensia pacari,
Plathymenia reticulata, Qualea grandiflora e Qualea multiflora.
O estrato herbáceo/arbustivo encontra-se bastante alterado nos fragmentos visitados e pouco resta
da cobertura original (Foto 34). Predominam ervas e arbustos ruderais, como as gramíneas exóticas
(Foto 35), as leguminosas Crotalaria brachystachya e Desmodium sp e diversas outras ervas daninhas
como Waltheria sp., que são indicadores de áreas de cerrado antropizadas (RIBEIRO & WALTER,1998).
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Foto 33. Trecho de cerrado sensu stricto.

Foto 34. Estrato herbáceo/arbustivo bastante antropizado em trecho de cerrado sensu stricto.
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Foto 35. Trecho de cerrado sensu stricto em meio a gramíneas exóticas (Brachiaria sp.).

Vereda
As veredas são comunidades hidrófilas formadas por agrupamentos mais ou menos densos de
arbustivo-herbáceas com predominância de buritis (Mauritia flexuosa; Foto 36). O buriti é uma
palmeira de porte arbóreo que caracteriza as veredas da região dos cerrados do Brasil Central (RIBEIRO
& WALTER,1998). Na vereda os buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15 metros e a
cobertura varia de 5% a 10%.
Segundo Ribeiro & Walter (1998), supõe-se que a vereda seja um estágio para a formação ou expansão
da mata galeria, porém cada uma pré-definida por suas vegetações características, tendo como base
a ausência de buritis jovens nas matas estabelecidas, a inexistência de um dreno ou córrego definido
na vereda e outras condições, como pouco sombreamento, que permitam ocupação de outras
espécies arbóreas.
Cabe destacar que ao longo do ACUC é possível observar vários estágios da vereda (Foto 37) associados
a níveis diferentes de profundeza do lençol freático.
As espécies de gramíneas de veredas frequentemente encontradas no ACUC são da família Poacae,
destacando-se o gênero Andropogon e Eriocaulaceae, do gênero Syngonanthus. Além dessas famílias
são comuns alguns gêneros de Melastomataceae como as do gênero Desmocelis e Leandra. Outra
característica marcante desse ambiente é a grande presença de pteridófitas (Lycopodium
carolinianum) e fungos em seu sub-bosque, evidenciando a alta umidade desses ambientes.
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Foto 36. Vereda com presença de buritis.

Foto 37. Vereda com dossel tomado por espécies em transição para mata paludosa.
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Mata Paludosas
De acordo com Ribeiro (2011), a Mata Paludosa tem sua origem atribuída à ocupação de veredas por
espécies arbóreas e arbustivas adaptadas a solos encharcados. Segundo Carvalho (2015), a formação
destas matas se inicia com o surgimento de agrupamentos de espécies lenhosas junto aos buritizeiros,
os quais com o tempo coalescem e as veredas assumem fisionomia e estrutura de floresta.
Quase sempre as matas paludosas observadas no ACUC são circundadas por faixas de vegetação não
florestal em ambas as margens, ocorrendo em transição brusca com formações savânicas e campestres
naturais, o que pode ser observado ao longo dos cursos das áreas úmidas.
Nos trechos de mata paludosa, o lençol freático está próximo ou sobre a superfície do terreno durante
o ano todo, mesmo na estação seca (Foto 38). Apresenta trechos longos com topografia bastante
plana, sendo poucos os locais acidentados. Possui linha de drenagem (leito do córrego) muitas vezes
pouco definida e sujeita a modificações. Caracteriza-se pela grande importância litossociológica de
espécies como Calophyllum brasiliense, Richeria australis, Croton urucuna e Dendropanax cuneatum,
registradas nesses fragmentos.

Foto 38. Trecho de mata paludosa com linha de drenagem ainda pouco definida.

Composição da flora
Foram registradas 210 espécies distribuídas em 51 famílias botânicas (Tabela 4), destas as mais
representativas com maior número de táxons foram das famílias Asteraraceae, Fabaceae e
Melastomataceae, perfazendo um total de aproximadamente 40% das espécies totais observadas.
Foram coletadas 70 espécies na formação de campo com murundu, 99 espécies no cerrado sensu
stricto, 59 espécies na vereda e 13 espécies na mata paludosa (Tabela 4). O número de espécies de
cerrado é maior em razão das perturbações recentes (incêndios principalmente) observadas nesses
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ambientes causando florações adaptativas as condições das espécies. No Cerrado, um dos fatores
abióticos que influenciam na fenologia das plantas é o fogo, o qual é um distúrbio natural que interfere
em diversos ecossistemas do mundo. O fogo altera as condições do habitat podendo afetar a floração,
frutificação, atributos das sementes e germinação (ZIRONDI, 2019).
Outra observação é quanto ao hábito, 70% das espécies são subarbustivas, arbustivas ou herbáceas
em razão do tipo de fisionomias e as condições edáficas presentes na região.
Destaca-se que das 210 espécies, 87% foram amostradas na região Nascentes do Alto Curso dos Rios
Claro e Uberabinha (Tabela 4), local da proposta da UC.
Tabela 4. Listagem da flora com ocorrência no ACUC com ano de registro, fisionomia e hábito de registro.
Família
Acanthaceae
Alstroemeriaceae
Anacardiaceae
Annonaceae

Apocynaceae

ESPÉCIE
Ruellia geminiflora ar. angustifolia Kunth
Alstroemeria longistyla Schenk

Arecaceae

Fisionomia

Hábito

AU

CM

Sb

AU

CE

Hb

NCU

MP, VE

Ar

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff.

NCU

CE

Ar

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

NCU

MP

Ab, Ar

Xylopia emarginata Mart.

AU

MP

Ar

Barjonia laxa Malme

NCU

CM

Sb

Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson

NCU

CE, VE

Ar

NCU

CM

Sb

Tabernaemontana solanifolia A.DC.

NCU

CE

Ar

Dendropanax cuenatum

AU

MP

Ar

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin.

AU

MP

Ar

VE

Hb

VE

Ar

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze.

NCU

AU

Mauritia flexuosa L. f
Asteraceae

2018/2019

Tapirira guianensis Aubl.

Oxypetalum regnellii (Malme) Malme

Araliaceae

Angá
(2015)

Achyrocline satureioides DC

AU
NCU

CM

Hb

Aldama discolor (Blake) E.E.Schill. & Panero

NCU

CE

Hb, Ab

Ageratum fastigiatum (Gardn.) R. M. King et H. Rob.

NCU

CM

Hb, Sb, Ab

NCU

CE

Sb

NCU

CM, VE

Sb

NCU

Aspilia reflexa (Sch.Bip. ex Baker) Baker

NCU

Baccharis breviseta DC.
Baccharis dracunculifolia DC.

NCU

CM, CE

Ab

Baccharis erigeroides DC.

NCU

CE

Sb

Baccharis humilis Sch. Bip.ex Baker

NCU

CM

Hb

Baccharis salicifolia (Ruíz Lopez & Pavón) Pers.

NCU

CE

Ab

Baccharis trinervis Pers.

NCU

VE

Li, Sb

Bidens pilosa L.

NCU

CE

Hb

Calea clausseniana Baker

NCU

CM

Hb

CM

Hb

VE

Hb

MP, VE

Hb

CM

Hb

CM

Ab

Elephantopus biflorus (Less.) Sch. Bip.

NCU

Campuloclinium hirsutum Gardner

NCU

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight

NCU

Eupatorium stachyophyllum Spreng.

NCU

Lepidaploa rufogrisea (A. St.-Hil.) H.Rob.

NCU

NCU
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Angá
(2015)

2018/2019

Fisionomia

Hábito

Leptostelma maximum D.Don.

NCU

NCU

CE

Hb

Mikania micrantha Kunth

NCU

CE, VE

Li

Mikania officinalis Mart.

NCU

NCU

CM

Sb

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

NCU

CE

Ar

Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.

NCU

CM

Hb

Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip.

NCU

CM

Hb

Salvia cerradicola E.P.Santos

NCU

CM

Hb

AU

CE

Hb

Stevia riedelii Sch.Bip. ex Baker

NCU

CM

Sb

Tilesia baccata (L.) Pruski

NCU

CE

Sb, Ab

Trichogonia attenuata G.M.Barroso

NCU

CE

Sb, Ab

Vernonanthura membranaCEa (Gardner) H.Rob.

NCU
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Sphagneticola trilobata (L.) Pruski.

NCU

CE

Ab

Vernonia coriacea Less.

NCU

CM

Ab

Vernonia fruticulosa Mart. ex DC.

NCU

CE

Sb

Viguiera oblongifolia Gardner

NCU

Wedelia puberula DC.

NCU

CM

Ab

NCU

CE

Sb

Begoniaceae

Begonia cucullata Willd.

NCU

VE

Hb

Bignoniceae

Adenocalymma campicola (Pilg.) L.G.Lohmann

NCU

CE

Ab

Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.Lohmann

NCU

CE

Ab

Adenocalymma nodosum (Silva Manso) L.G.Lohmann

NCU

CE

Ab

NCU

CM

Ab

NCU

VE

Li

NCU

CE

Ab

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

NCU

VE

Li

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers

NCU

CE

Li

NCU

MP

Hb

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.

AU

MP

Ar

Calophyllum brasiliense Cambess.

AU

MP

Ar

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

NCU

CE

Sb, Ab, Ar

NCU

CE

Ab, Ar

NCU

CM

Sb

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza

NCU

Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann
Jacaranda oxyphylla Cham.

Bromeliaceae
Burseraceae
Callophylaceae

Dyckia leptostachya Baker

Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi

NCU

NCU

NCU

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc.
Campanulaceae

Centropogon cornutus Drake

AU

NCU

CE, VE

Hb, Ab

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense Cambess.

AU

NCU

CE

Ar

Commelinaceae

Commelina erecta L.

NCU

CM, CE

Hb

Convolvulaceae

Evolvulus pterocaulon Moric.

NCU

CM

Hb, Sb

Ipomoea brasiliana (Choisy) Meisn.

NCU

CM

Li

Ipomoea maurandioides Meisn.

NCU

CM

Li

Ipomoea procurrens Meisn.

NCU

CM

Li

CM

Sub

CM

Hb

CE

Li

Cucurbitaceae

Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.

NCU

Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn..

NCU

Psiguria ternata (M.Roem.) C.Jeffrey

NCU
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Cyperaceae

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

Droseraceae

Drosera communis A. St.-Hil.

NCU

Eriocaulaceae

Paepalanthus chiquitensis Herzog

NCU

Paepalanthus lundii Körn.

Euphorbiaceae

Fabaceae

Paepalanthus giganteus (Bong.) Sano.

NCU

Syngonanthus nitens Ruhland

NCU

2018/2019

Fisionomia

Hábito

NCU

CE

Hb

CM

Hb

NCU

CM

Hb

NCU

CM

Hb

CM

Hb

CM

Hb

Croton urucuana Baill

AU

MP

Ar

Dalechampia caperonioides Baill.

NCU

CE

Hb, Sb

Dalechampia humilis Müll.Arg.

NCU

CE

Hb

Euphorbia comosa Vell.

NCU

CE

Hb

Euphorbia heterophylla L.

NCU

CE

Hb

Euphorbia potentilloides Boiss..

NCU

CE

Hb

Manihot tenella Müll.Arg.

AU

CE

Hb

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel

NCU

CM, VE

Hb, Sb, Ab

Andira humilis Mart. ex Benth.

NCU

CE

Ar, Ab

Andira vermifuga

NCU

CE

Ar

Bauhinia holophylla (Bong.) Steud.

NCU

CE

Ab

NCU

CE

Ar, Ab, Sb

NCU

CE

Li, Ab

CE

Li

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

NCU

Bionia coriacea (Nees & C. Mart.) Benth.
Centrosema venosum Mart. ex Benth.

NCU

Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby

NCU

CM

Hb, Sb

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

NCU

NCU

CM, VE

Hb, Sb, Ab

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene

NCU

NCU

CM, VE

Hb, Sb, Ab

NCU

CM, VE

Hb, Sb, Ab

Chamaecrista flexuosa var. flexuosa (L.) Greene
Chamaecrista ochnacea (Vogel) H.S.Irwin & Barneby

NCU

CE

Sb, Ab

Chamaecrista scabra (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

NCU

CE

Sb

Crotalaria brachystachya Benth.

NCU

CM, VE

Ab

NCU

CM

Sb

Crotalaria breviflora DC.

NCU

Dalbergia miscolobium Benth.

NCU

CE, VE

Ar

Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr.

NCU

CE, VE

Ab, Sb

Desmodium incanum DC.

NCU

CE, VE

Sb

Dimorphandra mollis Benth.

NCU

CE, VE

Ar

NCU

CE

Sb

Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.

NCU

CE

Hb, Sb

Leptolobium dasycarpum Vogel Yakovlev

NCU

CE

Ar

Machaerium aculeatum Raddi

AU

VE

Li

Machaerium acutifolium Vogel

NCU

VE

Ar

Mimosa paludosa Benth.

NCU

CE

Ar

Eriosema benthamianum Mart. ex Benth.

Mimosa piptoptera Barneby

NCU

NCU

Mimosa setosa Benth.
Senna macranthera (Colladon) Irwin & Barneby

NCU

CE

Hb

AU

CE

Ab

NCU

VE

Ab, Ar
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2018/2019

Fisionomia

Hábito

Senna rugosa (G.Don) H.S.Irwin & Barneby

NCU

CE

Sb, Ab

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

NCU

CE

Ab, Ar

Stylosanthes macrocephala M.B.Ferreira & Sousa Costa

NCU

CE

Sb

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.

NCU

CM

Hb

Zornia latifolia Sm.

NCU

CE

Hb, Sb

Eriope crassipes Benth.

NCU

CM

Hb

NCU

CM, VE

Hb, Sb

NCU

VE

Hb

Leonotis nepetifolia var. nepetifolia (L.) R.Br.

NCU

VE

Hb

Mesosphaerum suaveolens (L.) R.Br.

NCU

VE

Hb, Sb

Hypenia macrantha Rich.
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.

Salvia cerradicola E.P.Santos
Lauraceae
Lythraceae

VE

Hb

Aniba desertorum (Nees) Mez

CE

Ar

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.Macbr.

NCU

CM

Hb, Sb

CE

Hb

Cuphea polymorpha A.St.-Hil.

CM

Sb

Cuphea repens Koehne

NCU

VE

Hb

Lafoensia densiflora Pohl.

AU

CE

Ar

Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

NCU

CE

Ab

Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

NCU

CE

Li, Sb

CE

Li

NCU

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates

NCU

CE

Li, Ab

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

NCU

VE

Ar

NCU

CE

Ab

Heteropterys byrsonimifolia

NCU

CE

Ab, Ar

Heteropterys eglandulosa A.Juss.

AU

CE

Ab

NCU

CE

Sb, Ab

Pterandra pyroidea A.Juss.

NCU

CE

Ab

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

NCU

VE

Ab, Av

Helicteres sacarolha A.St.-Hil. et al.

AU

CE

Sb

NCU

VE

Sb, Ab

Byrsonima intermedia A.Juss.

Peixotoa tomentosa A.Juss.

Melastomataceae

NCU
NCU

Banisteriopsis oxiCMada (A.Juss.) B.Gates

Malvaceae

NCU
AU

Cuphea ericoides Cham. & Schltdl.

Malpighiaceae

NCU

NCU

NCU

Pavonia hexaphylla (S.Moore) Krapov.

NCU

Pavonia martii Colla

NCU

CE

Ab

Peltaea speciosa (Kunth) Standl.

AU

CE

Sb, Ab

Triumfetta semitriloba Jacq.

NCU

VE

Hb

CE

Ab

CM, VE

Hb, Sb

CE

Hb, Sb, Ab

CM

Ab

Sida glaziovii K.Schum.

NCU

Waltheria indica L.

NCU

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.

NCU

Leandra laurea var. glabrata (Cham.) Cogn.

NCU

Leandra lacunosa Cogn.

NCU

Miconia albicans (Sw.) Triana

NCU

Miconia chamissois Naudin

NCU

VE

Ab

NCU

CE

Ab, Ar

NCU

VE

Ab, Ar
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Fisionomia

Hábito

NCU

NCU

VE

Ab

NCU

CE

Sb, Ab

Microlicia cordata (Spreng.) Cham.

Menyanthaceae
Myristicaceae
Myrtaceae

Microlicia fasciculata Mart. ex Naudin

NCU

NCU

CM

Sb, Ab

Microlicia fulva (Spreng.) Cham.

NCU

NCU

CM

Ab

Microlicia polystemma Naudin

NCU

CM

Sb

Microlicia serpyllifolia D.Don

NCU

CM

Ab

Pleroma candolleanum (Mart. ex DC.) Cogn.

NCU

VE

Ab, Ar

Pleroma stenocarpum (Schrank et Mart. ex DC.) Triana

NCU

CE

Ar

NCU

CM, VE

Sb, Ab

Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC.

NCU

Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn.

NCU

CM

Sb

Nymphoides indica (L.) Kuntze

NCU

CM

Hb

Virola sebifera Aubl

AU

MP

Ar

Eugenia calycina Cambess.

NCU

CE

Sb, Ab, Ar

CE

Sb

VE

Ar

CE

Ab, Sb

NCU

CE

Ar

Ouratea spectabilis (Mart.) Engl.

NCU

CE

Ar

Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara

NCU

CM, VE

Sb, Ab

CE, VE

Sb, Ab

CM

Hb

Myrcia rubella Cambess.

NCU

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Ochnaceae

Onagraceae

NCU

Psidium grandifolium Mart. ex DC.

NCU

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.

NCU

Ludwigia tomentosa (Camb.) H. Hara.

NCU

Habenaria glazioviana Kraenzl ex Cogn
Orobanchaceae
Oxalidaceae

Passifloraceae
Piperaceae

Phyllanthaceae
Poaceae
Polygalaceae
Pontederiaceae
Rubiaceae

Esterhazya macrodonta (Cham.) Benth.

NCU
NCU

CM, CE

Ab, Sb

Oxalis hirsutissima Mart. & Zucc.

NCU

CE

Sb

Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel

NCU

CE

Ab

Passiflora amethystina J.C.Mikan

NCU

VE

Li

Piper aduncum L.

AU

VE

Ar

Piper fuligineum Kunth

NCU

VE

Sb, Ab

Richeria australis Müll.Arg

AU

MP

Ar

CM, VE

Hb

Scleria bracteata Cav.

NCU

Securidaca tomentosa A.St.-Hil. & Moq.

AU

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Sb

CM

Hb

NCU

CM

Sb

Borreria poaya (A.St.-Hil.) DC.

NCU

Borreria verticillata (L.) G. Mey.

NCU

CM, VE

Sb

Coccocypselum lanCEolatum (Ruiz & Pav.)

NCU

VE

Hb

CE

Sb, Ab

CE

Ab

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze
Palicourea macrobotrys Ruiz & Pavon

Rutaceae

CE
NCU

NCU
NCU

Palicourea rigida Kunth

NCU

CM, CE

Sb, Ab

Psychotria carthagenensis Jacq.

AU

VE

Ab, Ar

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

NCU

CM, VE

Ab, Ar

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.

NCU

AU

VE

Sb, Ab

Hortia brasiliana Vand. ex DC.

AU

AU

CM

Ab, Ar
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Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.

Solanaceae

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

Angá
(2015)

Solanum paniculatum L.

NCU/
AU

Nicandra physaloides (L.) Pers.

NCU

2018/2019

Fisionomia

Hábito

NCU

VE

Ab, Ar

NCU

CE

Ab, Ar

CE

Ab

CE

Hb

NCU

Symplocaceae

Symplocos nitens (Pohl) Benth

AU

MP

Ar

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

AU

MP

Ar

NCU

CM, VE

Ab

Lantana trifolia L.

NCU

VE

Ab

Lippia lupulina L.

NCU

CM, CE

Sb, Ab

NCU

CM

Sb, Ab

NCU

VE

Hb, Ab

NCU

CM, VE

Li

Qualea grandiflora Mart.

AU

CE

Ar

Qualea multiflora Mart.

AU

Verbenaceae

Lantana camara L.

NCU

Lippia lasiocalycina Cham.

NCU

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl
Vitaceae
Vochysiaceae

Xyridaceae

Cissus erosa Rich.

NCU

CE

Ar

Vochysia tucanorum Mart.

NCU

CE

Ar

Abolboda pulchella Humb. & Bonpl.

NCU

CM

Hb

Xyris jupicai Rich.

NCU

CM

Hb

*Legenda:
Ocorrência: NCU- Nascentes do Rio Claro e Uberabinha, AU- Região do Alto Rio Uberabinha
Fisionomia: CM- campos com murundus, CE- cerrado sensu stricto, VE- vereda, MP- mata paludosa
Hábito: Hb- herbácea, Sb- subarbusto, Ab- arbusto, Ar- árvore

Espécies Ameaçadas De Extinção
A Tabela 5 destaca as espécies ameaçadas de extinção registradas na área da UC, sendo uma
considerada ameaçada nacionalmente (MMA, 2014b) e duas em Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2007).
Ressalta-se que as espécies foram registradas nos diagnósticos de 2015 e de 2018/2019 realizadas pela
ANGÁ em formações de campo com murundu.
Tabela 5. Espécies registradas no diagnótico de flora e categorizadas listas de espécies ameaçadas de extinção
em Minas Gerais e no Brasil.
ESPÉCIES

CATEGORIA

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza

EP(BR)

Elephantopus biflorus (Less.) Sch. Bip.

VU(MG)

Lippia lasiocalycina Cham.
CR(MG)
Legenda:
Categoria: CR = Criticamente em Perigo; EP=Em Perigo; VU=Vulnerável; MG (Minas Gerais) = Biodiversitas (2007); BR
(Brasil) = MMA (2014b)

Considerando que a vegetação nativa do Cerrado está sendo rapidamente degradada, é provável que
a lista de espécies apresentada, especialmente em Minas Gerais, subestime o grau de ameaça para
muitas espécies não listadas. Um exemplo é a espécie Hortia brasiliana (nome popular: paratudo)
considerada quase ameaçada nacionalmente CNCFLORA (2012) e não listada em Minas Gerais. Devese considerar ainda que as espécies descritas como ameaçadas para o Brasil, pela maior
representatividade da distribuição geográfica, e Minas Gerais, devem ser objeto de atenção especial
para os projetos de recomposição da vegetação nativa.
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Anemopaegma arvense
Conhecida popularmente como catuaba, alecrim-do-campo e catuabinha. É um subarbusto, de ampla
distribuição, encontrado no Cerrado e Mata Atlântica, em ambientes savânicos (campos e cerrado) e
cerradão. Floresce o ano todo, sendo polinizada por diversas espécies de abelhas. Adaptada ao fogo,
sendo bastante utilizada no comércio de plantas medicinais e fins cosméticos. Ameaçada
nacionalmente, devido à grande exploração da espécie. São necessários esforços de coleta a fim de
verificar a diversidade genética das subpopulações, a viabilidade populacional e sua proteção, além da
elaboração de um plano de manejo adequado, que viabilize a exploração da espécie (MARTINELLI &
MORAES, 2013).
A espécie Anemopaegma arvense também é mencionada na lista da flora ameaçada de extinção do
Apêndice referente ao documento “Perfil do Ecossistema: Hotspot de Biodiversidade do Cerrado” do
CEPF (2018).
Elephantopus biflorus
De hábito arbustivo, ocorre em ambientes de cerrado sensu stricto e campos rupestres, endêmica do
Brasil, com distribuição nos estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro e Pará (ALMEIDA & DEMATTEIS, 2013). Floresce e frutifica entre março e abril,
considerada ameaçada de extinção em Minas Gerais, sendo a principal ameaça a conversão dos
ambientes naturais, especialmente para atividades agrosilvopastoris e minerárias.
Lippia lasiocalycina
O gênero Lippia (Verbenaceae) possui cerca de 200 espécies, o Brasil é o país mais representativo, com
cerca de 75% das espécies conhecidas, sendo um gênero rico em espécies aromáticas, caracterizadas
pela produção de óleos essenciais (OLIVEIRA, 2014), com ocorrência nos domínios fitogeográficos na
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (SALIMENA & MULGURA, 2015). L. lasiocalycina
representa recurso genético de grande valor, com potencial de cultivo e produção de óleo essencial
(OLIVEIRA, 2014). Considerada criticamente ameaçada de extinção em Minas Gerais. Consta espécimes
tombados no Herbarium uberlandensis para regiões próximas a Bacia do Rio Uberabinha, como para o
município de Uberaba.
Síntese
No ACUC ocorrem mosaicos de vegetação importantes para conservação da biodiversidade,
principalmente caracterizados por campos naturais (covoais e campos úmidos), circundados por
formações de cerrado sensu stricto e florestais. Nessas formações da área da UC foram registradas 210
espécies distribuídas em 51 famílias botânicas, sendo que 87% foram amostradas na área de proposta
da UC.
Foram verificadas três espécies categorizadas em relação a ameaça de extinção como: Anemopaegma
arvense, mencionada também por CEPF (2018), Lippia lasiocalycina, e Elephantopus biflorus. Essas
espécies podem ser consideradas indicadores de ambientes mais saudáveis onde são oferecidos
recursos para sua sobrevivência.
Vale ressaltar que a vegetação nativa do Cerrado está sendo rapidamente degradada, e que é provável
que a lista de espécies apresentada subestime o grau de ameaça para muitas espécies não listadas,
sendo necessário estudos periódicos para reforçar políticas de conservação in situ das espécies e ações
de manejo das áreas remanescentes nativas. Deve-se considerar ainda que as espécies descritas como
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ameaçadas de extinção em Minas Gerais devem ser objeto de atenção especial para os projetos de
conservação e recomposição da vegetação nativa.
Ainda faltam registros científicos sobre a flora campestre no Brasil, segundo Walter et al. (2015), de
237 levantamentos fitossociológicos compilados, apenas 9% trataram de fisionomias campestres
(veredas, campos sujos, campos limpos úmidos ou campos rupestres), e a grande maioria tratou de
fisionomias savânicas (47%) ou florestais (44%) evidenciando a baixa amostragem em locais
semelhantes aos da região proposta para UC.
As áreas úmidas são ainda relativamente pouco estudadas em nível de detalhe, assim como as
paisagens de campos de murundus, a elas associadas (NOGUEIRA DE JESUS et al., 2017). As
propriedades genéticas e as condições de funcionamento distintas, em relação às outras
fitofisionomias do Cerrado, inserem os enclaves de murundus como áreas prioritárias para a
conservação, embora essas formações não sejam reconhecidas formalmente como áreas úmidas e de
nascentes pelo Código Florestal Brasileiro (diferente do que ocorre com as Veredas, consideradas
fitofisionomia do Cerrado) e estejam bastante ameaçados pelo avanço da agricultura e pela mineração
(ROSOLEN et al., 2015).
As principais ameaças para as espécies que ocorrem nas regiões do ACUC envolvem de maneira geral,
a perda de hábitat, causada pelas atividades minerárias (exploração de argila) e a expansão da
fronteira agrícola. Outras ameaças nesse setor, fruto das atividades econômicas são: assoreamentos,
ressecamento dos solos, diminuição do volume hídrico, erosão, incêndios antrópicos, poluição difusa
nos corpos hídricos e a consequente invasão de espécies exóticas.
A partir dos resultados obtidos e dos impactos representativos presentes, é indiscutível a urgência de
se criar um instrumento que garanta a proteção efetiva dos ambientes naturais e da flora na região do
ACUC. A fim de garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos do local e as várias possibilidades
e perpetuidade do desenvolvimento responsável do turismo sustentável, justifica-se a criação imediata
de uma Unidade de Conservação como medida de proteção legal e contenção de processos de
degradação dos recursos naturais.
4.2.2

Ictiofauna

Embora existam poucas pesquisas voltadas para a bacia do rio Uberabinha e do rio Claro, os 7 estudos
compilados e já citados permitem um conhecimento inicial sobre a ictiofauna dessa região.
As espécies listadas na Tabela 6 foram registradas a partir de dados secundários (ÁGUA E TERRA, 2008;
RÊGO, 2008; SILVA et al., 2010; JUNQUEIRA, 2011; DOS REIS et al., 2012; SAMPAIO et al. 2012; ANGÁ,
2015), onde os autores realizaram além de coletas em campo, compilações já existentes na literatura
e em coleções. A compilação desses estudos permitiu realizar uma caracterização das espécies de
peixes que ocorrem nas bacias hidrográficas dos rios Claro e o Uberabinha, assim como espécies que
utilizam esses rios para rotas de migração, seja por alimentação ou reprodução ou até mesmo com a
finalidade de complementar seu ciclo de vida.
Ao todo, foram catalogadas 135 espécies, pertencentes a 25 famílias e seis ordens. Destaca-se que 52
espécies (38,5%) são endêmicas da bacia do Alto-Paraná, e duas estão ameaçadas de extinção. Cerca
de 35% (48 espécies) são introduzidas ou exóticas à bacia. A introdução de espécies exóticas em
comunidades naturais é uma grande ameaça para a biodiversidade, pois a competição e introgressão
muitas vezes leva à extinção de espécies nativas (SOUZA et al., 2009).
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Apenas 3 espécies estão presentes nos sete estudos pesquisados: Astyanax altiparanae, Hoplias
malabaricus e Geophagus brasiliensis, sendo que apenas a primeira é endêmica da bacia do AltoParaná, sendo amplamente distribuída por toda sua extensão.
Na área proposta para UC ocorrem riachos de cabeceira, amostrados por Angá (2015), onde foram
coletadas 10 espécies. Nos riachos de entorno, outras nove espécies também foram capturadas, todas
de pequeno porte, totalizando 19 espécies com potencial de ocorrência na região (Tabela 6).
Espécies ameaçadas de extinção/ raras/ endêmicas/ exóticas/ introduzidas e interesses científicos.
O Cerrado possui estimativas de 108 espécies de peixes em algum grau de ameaça, sendo 103 na lista
brasileira e cinco na lista global da IUCN. Além disso, outras 210 espécies são consideradas raras nesse
bioma (IUCN, 2017).
A raridade de espécies pode ser definida pela distribuição geográfica limitada, pela afinidade e
especificidade de habitat ou de acordo com a sua densidade local (KRUCKEBERG & RABINOWITZ,
1985). Principalmente quando associada com impactos ambientais, a raridade implica um risco
concreto de extinção. Neste sentido, espécies raras devem ser frequentemente tratadas como alvos
de conservação, uma vez que suas características lhes conferem um status de maior vulnerabilidade
(IUCN, 2017).
Das espécies catalogadas (Tabela 6) apenas duas encontram-se listadas no Livro Vermelho da Fauna
Brasileira (2018): Brycon orbignyanus e Myleus tiete. Pela abundância registrada nos estudos, ambas
podem ser consideradas raras. A despeito disso, M. tiete foi coletada em três estudos, mas B.
orbignyanus foi coletado apenas no rio Claro.
Brycon orbignyanus (Foto 39) é uma espécie migradora que se distribuía naturalmente nas bacias do
rio Paraná e Uruguai. Entretanto, devido aos barramentos existentes principalmente na bacia do
Paraná, que é a principal ameaça, suas populações tiveram acentuado declínio. Essa espécie também
é bastante afetada pela remoção das florestas ripárias, por se alimentar de frutos e outros materiais
alóctones que oriundos dessas matas, e poluição. Atualmente essa espécie é considerada rara e com
sua distribuição restrita. No passado, foi um peixe muito apreciado e importante na pesca esportiva e
comercial. Ações de conservação através de programas de repovoamento em estações de psicultura
são comumente utilizadas por concessionarias hidroelétricas.
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Tabela 6. Compilação das espécies de peixes registradas.

Ordem

Família

Characiformes

Acestrorhynchidae

Characiformes

Anostomidae

Espécie
Acestrorhynchus
lacustris (Lütken
1875)
Leporellus vittatus
(Valenciennes,
1850)

Junqueira,
(2011)

X

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)
X

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)

X

X

X

X

Characiformes

Anostomidae

Leporinus
amblyrhynchus
Garavello and
Britski, 1987

Characiformes

Anostomidae

Leporinus friderici
(Bloch, 1794)

Characiformes

Anostomidae

Leporinus elongatus
Valenciennes, 1850

Characiformes

Anostomidae

Leporinus
obtusidens
(Valenciennes,
1837)

Characiformes

Anostomidae

Characiformes

Anostomidae

Characiformes

Anostomidae

Leporinus
macrocephalus†M

X

Characiformes

Anostomidae

X

X

Characiformes

Anostomidae

Leporinus
microphthalmus
Schizodon nasutus
Kner, 1858

X

X

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Leporinus
octofasciatus
Steindachner, 1915
Leporinus
paranensis
Garavello & Britski,
1987

Astyanax aff.
altiparanae Garutti
& Britski, 2000
Astyanax
altiparanae Garutti
& Britski, 2000
Astyanax aff.
scabripinnis
(Jenyns, 1842)
Astyanax
bimaculatus
(Linnaeus, 1758)
Astyanax fasciatus
(Cuvier, 1819)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pesca: espécie comercial
Pesca: espécie comercial
Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
peixe desportivo: sim
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

Pesca: espécie comercial

Pesca: espécie comercial

X
UC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Astyanax lacustris
(Lütken, 1875)
Astyanax paranae
Astyanax
scabripinnis
(Jenyns, 1842)

X

Valor comercial e
alimentar

X

X

X
X

X

UC

Pesca: alto valor
comercial
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aquário: Espécies
comerciais
Pouco comercial
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Ordem

Família

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes
Characiformes

Characidae
Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Characidae

Characiformes

Crenuchidae

Characiformes

Crenuchidae

Characiformes

Crenuchidae

Characiformes

Curimatidae

Characiformes

Curimatidae

Espécie
Astyanax sp. (grupo
fasciatus)
Brycon orbignyanus
(Valenciennes,
1850)
Bryconamericus
stramineus
(Eigenmann, 1908)
Characidae sp.
Galeocharax knerii
(Steindachner,
1879)
Glandulocaudinae
sp.
Hasemania hanseni
Hasemania sp.
Hyphessobrycon
uaiso
Knodus
moenkhausii
(Eigenmann &
Kennedy, 1903)
Knodus sp.
Metynnis maculatus
(Kner, 1858)
Oligosarcus pintoi
Campos, 1945
Piabina argentea
Reinhardt, 1866
Serrasalmus
marginatus
Valenciennes, 1837
Triportheus
nematurus (Kner,
1858)
Characidium aff.
zebra Eigenmann,
1909
Characidium gomesi
Travassos, 1956
Characidium
xanthopterum
Silveira, Langeani,
da Graça, Pavanelli
& Buckup, 2008
Cyphocharax
modestus
(Fernández-Yépez,
1948)
Cyphocharax nagelii
(Steindachner,
1881)

Junqueira,
(2011)
X

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)

X

Valor comercial e
alimentar

Pesca: espécie comercial
X

Em perigo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pesca: alto valor
comercial

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

EN
UC
UC

X

UC
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ordem

Família

Characiformes

Curimatidae

Characiformes

Curimatidae

Characiformes

Erythrinidae

Characiformes

Erythrinidae

Characiformes

Erythrinidae

Characiformes

Parodontidae

Characiformes

Parodontidae

Characiformes

Parodontidae

Characiformes

Prochilodontidae

Espécie

Junqueira,
(2011)

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)

Steindachnerina
insculpta
Steindachnerina sp.
Hoplias cf.
intermedius
(Günther, 1864)
Hoplias lacerdae
(Miranda Ribeiro,
1908)

Hoplias malabaricus
(Bloch, 1794)
Apareiodon affinis
(Steindachner,
1879)
Apareiodon
ibitiensis Campos,
1944
Parodon nasus
Kner, 1859

Prochilodus lienatus
(Valenciennes,1837)
Steindachnerina
insculpta
(Fernández-Yépez,
1948)
Metynnis
lippincottianus
(Cope, 1870)

Characiformes

Prochilodontidae

Characiformes

Serrasalmidae

Characiformes

Serrasalmidae

Metynnis maculatus

Characiformes

Serrasalmidae

Myleus tiete
(Eigenmann &
Norris, 1900)

Characiformes

Serrasalmidae

Characiformes

Serrasalmidae

Characiformes

Serrasalmidae

Characiformes

Serrasalmidae

X

Serrasalmus
maculatus Kner,
1858
Serrasalmus
marginatus

X

X

X

X

Valor comercial e
alimentar

X

EN
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
Aquário: Aquários
públicos
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

Pygocentrus
nattereri Kner, 1858
Pygocentrus piraya
(Cuvier, 1819)

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)

Em perigo

X

X

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X
Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X

X

X

X

Aquário: Espécies
comerciais

X

Pescarias: espécies
comerciais; peixe
desportivo: sim; Aquário:
Aquários públicos

X
X

X
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Ordem

Characiformes

Família

Serrasalmidae

Cyprinodontiformes Poeciliidae
Cyprinodontiformes Poeciliidae
Cyprinodontiformes Poeciliidae
Cyprinodontiformes Poeciliidae
Cyprinodontiformes Rivulidae
Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotiformes

Sternopygidae

Perciformes

Cichlidae

Espécie

Serrasalmus
spilopleura Kner,
1860
Phalloceros
harpagos Lucinda,
2008
Phalloceros sp.
Poecilia reticulata
Peters, 1859
Poecilia vivipara
Bloch and Schneider
1801
Melanorivulus
giarettai
Gymnotus aff.
carapo Linnaeus,
1758
Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758

Cichlidae

Cichla monoculus
Spix and Agassiz,
1831

Cichlidae

Perciformes

Cichlidae

Perciformes

Cichlidae

Perciformes

Cichlidae

Perciformes

Cichlidae

X

Cichla ocellaris
Bloch & Schneider,
1801
Cichla piquiti
Kullander &
Ferreira, 2006
Cichlasoma
paranaense
Kullander, 1983
Crenicichla
jaguarensis
Haseman, 1911
Geophagus
brasiliensis (Quoy &
Gaimard, 1824)
Oreochromis
niloticus (Linnaeus,
1758)

UC
UC

X
X

X
UC

X
X

X

UC

X

Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

Pescarias: sem interesse;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

Pescarias: sem interesse;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Aquários públicos

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquacultura:
espécies comerciais;
peixe desportivo: sim;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perciformes

Perciformes

X
X

X

Valor comercial e
alimentar
Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X

X

X

Cichlidae

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)

X

X

Perciformes

Cichlidae

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)

Gymnotus sylvius
Eigenmannia
virescens
(Valenciennes,
1836)
Aequidens sp.
Cichla kelberi
Kullander &
Ferreira, 2006

Perciformes

Junqueira,
(2011)

Pescarias: sem interesse;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X
UC
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN

Aquário: Espécies
comerciais
Pescarias: altamente
comercial; Aquacultura:
espécies comerciais
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Ordem

Perciformes

Família

Cichlidae

Espécie

Junqueira,
(2011)

Satanoperca
pappaterra (Heckel,
1840)

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)
X

X

Perciformes

Cichlidae

Tilapia rendalli
(Boulenger, 1897)

Siluriformes

Auchenipteridae

Parauchenipterus
galeatus (Linnaeus,
1766)

Siluriformes

Auchenipteridae

Trachelyopterus
galeatus (Linnaeus,
1766)

Siluriformes

Callichthyidae

Aspidoras
fuscoguttattus

Siluriformes

Callichthyidae

Corydoras cf.
paleatus (Jenyns,
1842)

Siluriformes

Callichthyidae

Hoplosternum
littorale (Hancock,
1828)

Siluriformes

Clariidae

Siluriformes

Cetopsidae

Siluriformes

Doradidae

Siluriformes

Heptapteridae

Siluriformes

Heptapteridae

Siluriformes

Heptapteridae

Siluriformes

Heptapteridae

Siluriformes

Heptapteridae

Siluriformes

Loricariidae

Hisonotus sp.

X

Siluriformes

Loricariidae

Hypostomus
albopunctatus
(Regan, 1908)

X

Siluriformes

Loricariidae

Hypostomus
ancistroides
(Ihering, 1911)

Clarias gariepinus
Pseudocetopsis
gobioides (Kner,
1858)
Rhinodoras
dorbignyi (Kner,
1855)
Imparfinis mirini
Haseman, 1911
Imparfinis
schubarti(Gomes,
1956)
Pimelodella
avanhandavae
Pimelodella gracilis
(Valenciennes,
1835)
Rhamdia quelen
(Quoy & Gaimard,
1824)

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
EN

X
X

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
peixe desportivo: sim;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X

X

Pescarias: pouco
comercial; Aquário:
Espécies comerciais

X
Pescarias: sem interesse;
Aquário: Altamente
comercial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
Aquário: Espécies
comerciais

X

X

X

X

X

X

X

X

EN
X

Valor comercial e
alimentar

X

X

X

Aquário: Altamente
comercial
Pescarias: pouco
comercial; Aquacultura:
espécies comerciais

X
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Ordem

Família

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes
Siluriformes

Loricariidae
Loricariidae

Siluriformes

Pimelodidae

Siluriformes

Pimelodidae

Siluriformes

Pimelodidae

Siluriformes

Pimelodidae

Siluriformes

Pimelodidae

Espécie

Junqueira,
(2011)

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)

Hypostomus
auroguttatus Kner,
1854

X

Hypostomus cf.
strigaticeps (Regan,
1908)
Hypostomus
paulinus (Ihering,
1905)
Hypostomus regani
(Ihering, 1905)
Hypostomus sp.
Hypostomus spA.
Hypostomus spB.
Hypostomus spC.
Hypostomus spD.
Hypostomus spE.
Hypostomus spF.
Hypostomus spG.
Hypostomus spH.
Hypostomus spI.
Hypostomus spJ.
Hypostomus spK.
Hypostomus sp1.
Hypostomus sp2.
Hypostomus sp3.
Loricariinae sp.
Hisonotus sp.
Megalancistrus
paranamus (Peters,
1881)
Microlepidogaster
sp.
Neoplecotomus
paranaenses
Neoplecostomus sp.
Rineloricaria sp.
Duopalatinus
emarginatus
(Valenciennes,
1840)
Iheringichthys
labrosus (Lütken,
1874)
Pimelodus heraldoi
Azpelicueta, 2001
Pimelodus
maculatus
Lacepède 1803
Pimelodus
microstoma

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Valor comercial e
alimentar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EN

X
X
X
X
X
X

X
X
X

EN

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais
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Ordem

Família

Espécie

Junqueira,
(2011)

Silva,
Água e Sampaio,
Rêgo,
Angá
et al.
Terra
et al.
(2008)
(2015)
(2010)
(2008)
(2012)

Siluriformes

Pimelodidae

Pimelodus sp.

Siluriformes

Pimelodidae

Pinirampus
pirinampu (Agassiz,
1829)

X

Siluriformes

Pimelodidae

Pseudoplatystoma
corruscans (Spix
and Agassiz, 1829)

X

Siluriformes

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus
zungaro (Humboldt,
1833)

Siluriformes

Trichomycteridae

Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Trichomycteridae
Trichomycteridae
Trichomycteridae

Siluriformes

Heptapteridae

Cetopsorhamdia
iheringi Schubart &
Gomes, 1959

X

Synbranchiformes

Synbranchidae

Synbranchus
marmoratus Bloch,
1795

X

Trichomycterus
brasiliensis
Trichomycterus sp.
Trichomycterus sp1.
Trichomycterus sp2.

X

Dos Ocorrência
Reis, na área da
Exóticas/
Ameaçada Rara Endêmica
Introduzidas
et al.
UC
Invasoras
(2012)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN

X

Valor comercial e
alimentar

Pescarias: espécies
comerciais; peixe
desportivo: sim; Aquário:
Aquários públicos
Pescarias: espécies
comerciais; Aquacultura:
espécies comerciais;
peixe desportivo: sim

X

X

Pescarias: pouco
comercial; peixe
desportivo: sim; Aquário:
Espécies comerciais

X

X

Pescarias: espécies
comerciais; Aquário:
Aquários públicos

X

EN

X
X
X
X

X

X

X

Legenda: UC = área da Unidade de Conservação; EN = Entorno da área da UC.
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Foto 39. Brycon orbignyanus, classificada na categoria de ameaça: Em perigo.
Fonte: Livro Vermelho da Fauna Brasileira (2018).

Brycon orbignyanus também é listada como espécie-alvo do Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Espécies da Fauna Aquática Ameaçadas de Extinção do Ecossistema
Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/ Grande - PAN Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/Grande (ICMBio, 2017).
Assim, há um grande interesse cientifico para essa espécie. Diversas pesquisas e projetos
voltados para a conservação, caracterização de estrutura genética, larvicultura e
criopreservação de germoplasma são realizados em universidades e centros de pesquisas.
O Myleus tiete (Foto 40) é uma espécie endêmica da bacia do alto rio Paraná, e naturalmente
rara. Sua ocupação também está severamente ameaçada pelos barramentos existentes, pelo
desmatamento e poluição. Além disso, a expansão agrícola influencia negativamente na sua
alimentação, já que é baseada em plantas terrestres, frutos da estação das cheias e plantas
aquáticas na seca.
O Myleus tiete também está listada como espécie-alvo do Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Espécies da Fauna Aquática Ameaçadas de Extinção do Ecossistema
Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/Grande (ICMBio, 2017). A recomendação é priorizar o
monitoramento em rios de pequeno porte da bacia do Paraná, pois são locais de desova dessa
espécie, sendo áreas importante para seu ciclo de vida. Atualmente não são conhecidas
pesquisas em curso tendo esse peixe como foco.
No contexto apresentado, a presença no rio Claro de B. obignyanus, a despeito da
descaracterização das suas margens pela pressão da expansão agrícola, e de M. tiete, com
potencial uso desse pequeno afluente para completar seu ciclo de vida, indica a grande
importância de se criar áreas de preservação nessa região.
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Foto 40. Myleus tiete, classificada na categoria de ameaça: Em perigo.
Fonte: Livro Vermelho da Fauna Brasileira (2018).

Seis espécies da lista constam em CEPF (2018): Leporinus microphthalmus, Brycon orbignyanus,
Myleus tiete, Imparfinis schubarti, Hypostomus paulinus e Trichomycterus brasiliensis.
Além dessas espécies explicitamente listadas, é importante reforçar que as áreas de cabeceiras
são pouco inventariadas e por isso podem abrigar ainda outras espécies que atualmente se
encontram como deficientes de dados ou recém descritas para ciência.
Por exemplo, Hyphessobrycon uaiso (Foto 41) se destaca por ter sido descrita recentemente
para as cabeceiras do rio Uberaba, mas segundo Angá (2015) talvez tenha havido um erro em
relação à descrição da localidade tipo, podendo ser um registro nas cabeceiras do rio Claro.
Carvalho & Langeani (2013) ao descreverem a espécie indicam que os habitats principais dessa
espécie são as regiões formadas principalmente por veredas e campos limpos, semelhantes à
área indicada para criação da UC.

Foto 41. Hyphessobrycon uaiso.
Fonte: Angá (2015).
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Além de espécies novas, os ambientes alagados das veredas e cabeceiras do Cerrado são típicos
habitats para as espécies da família Rivulidae (SCHINDLER & ETZEL, 2008; COSTA, 2006). Das 210
espécies descritas como raras para esse bioma, os rivulídeos perfazem a família mais
representativa, correspondendo a mais de 27% das espécies listadas (IUCN, 2017). Também nas
cabeceiras do Uberabinha já foi coletado Melanorivulus giarettai (Foto 42), sendo o primeiro
registro de um rivulídeo em afluentes da margem esquerda do rio Paranaíba.

Foto 42. Melanorivulus giarettai.
Fonte: Angá (2015).

Em função do baixo esforço amostral nesses ambientes específicos, é esperado que muitas
outras espécies também ocorram nessas bacias. Afinal, os rios Araguari, Uberabinha e Claro
compartilham espécies endêmicas do Alto-Paraná. Especialmente para os rios Uberabinha e
Claro, por apresentarem trechos livres de barramento, por considerar o alto potencial de
endemismo no Cerrado, pelas ameaças nesse bioma referentes à ictiofauna, reforça-se a
importância dos esforços de conservação e o estudo da biota aquática nessas localidades
(PADOVESI-FONSECA, 2005).
De valor econômico e alimentar
Das espécies registradas, 41 (30%) possuem algum tipo de valor comercial, especialmente a
pesca voltada para consumo humano. Algumas espécies possuem inclusive alto valor de
mercado, como Pseudoplatystoma corruscans. Doze espécies (8%) apresentam valor comercial
exclusivamente para o aquarismo, principalmente os gêneros Leporinus e Corydoras, bem como
as famílias Poeciliidae e Gymnontidae.
Síntese
A ictiofauna do rio Uberabinha, assim como a do rio Claro, foi pouco inventariada em termos de
composição, dominância e padrões de diversidade, e, mesmo assim, já se encontra bastante
ameaçada, como ocorre para outras regiões do Alto-Paraná (LANGEANI et al., 2007) e para o
Cerrado como um todo (DE SÁ et al., 2003). Os dados sobre sua ictiofauna ainda são na maior
parte de estudos realizados nos barramentos existentes.
Assim, é esperado que ocorram mais espécies que as 135 apresentadas nesse documento. Desse
total, aproximadamente 30% são consideradas de pequeno porte (<15 cm). Levando-se em
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conta que aproximadamente 70% da ictiofauna neotropical é de pequeno porte (REIS et al.,
2003) fica evidente como os riachos da região estão subamostrados.
A caracterização regional realizada nesse presente trabalho registrou duas espécies em perigo
de extinção, além de seis na lista de CEPF (2018) e outras com grande potencial de entrar em
algumas das listas quando forem efetivamente avaliadas pelos pesquisadores.
Na área proposta da UC no ACUC ocorrem importantes áreas de riachos de cabeceira
amostradas por Angá (2015), onde foram coletadas 10 espécies. Dentre elas, destacam-se
espécies restritas a bacia, como H. uaiso e M. giarettai, um rivulídeo anual típico de poças
temporárias. Nos riachos de entorno, outras nove espécies também foram capturadas, todas de
pequeno porte.
As espécies de pequeno porte correspondem a mais de 80% do total de peixes classificados
como ameaçados nas listas brasileiras (CASTRO & POLAZ, 2020), sendo que as anuais da família
Rivulidae, habitantes comuns das poças temporárias típicas dos campos hidromórficos
representam cerca de 1/3 dessas espécies ameaçadas de extinção do Brasil. Isso potencializa a
urgência de ações para conservação dessas áreas.
Assim, medidas de preservação e conservação devem ser iniciadas, como a criação da unidade
de conservação, além da restauração da vegetação ciliar, uma melhor gestão para utilização dos
recursos hídricos, formas de controle agrotóxicos e descarte de esgoto. Além disso, é
fundamental adotar formas de uso do solo sustentáveis para as atividades desenvolvidas no
local, no que se refere a agricultura, pecuária e mineração. Finalmente, é necessário também o
desenvolvimento de ferramentas de análise mais rigorosas que levem em consideração a
história evolutiva das espécies na área avaliada.
4.2.3

Herpetofauna

O conhecimento da herpetofauna no Triângulo Mineiro é recente e concentrada basicamente
nos estudos sobre os anfíbios anuros e serpentes da região de Uberlândia. A maioria dos
trabalhos são de estudos com anfíbios do pesquisador Ariovaldo Giaretta e orientados. Os
trabalhos envolvendo répteis são poucos, sendo que o grupo dos lagartos é o menos amostrado.
As serpentes possuem uma boa base de dados oriunda do estudo do enchimento do
reservatório da usina hidrelétrica de Nova Ponte.
Por meio de dados secundários foram compiladas 130 espécies, sendo 62 anfíbios anuros, 52
serpentes, 11 lagartos, duas anfisbênas e três quelônios (Boa parte das espécies amostradas
em campo são comuns em boa parte do Brasil e outras ocorrem em praticamente todo o
Cerrado. Scinax rogerioi teve seu terceiro registro para o estado no município de Uberaba
(MAFFEI et al., 2017), sendo o primeiro registro no Triângulo Mineiro. Pseudopaludicola
murundu e Ischnocnema penaxavantinho só ocorrem na porção sul do Cerrado. Algumas das
espécies registradas são destacadas no relatório fotográfico (Foto 45 a Foto 63).

Tabela 7).
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Na visita in loco na área proposta da UC, realizada em dezembro de 2019, foram registradas 34
espécies da herpetofauna, sendo 29 anfíbios e cinco répteis. Os anfíbios foram divididos em três
sapos (Família Bufonidae), 10 pererecas (Famílias Hylidae e Phyllomedusidae) e 16 rãs
(Brachycephalidae, Leptodactylidae e Microhylidae).
Já os répteis foram representados por cinco serpentes, sendo duas peçonhentas (Família
Viperidae) e três não-peçonhentas (Famílias Boidae e Dipsadidae) (Figura 40). Nenhuma cecília,
lagarto, jacaré ou cágado foi encontrado. Apesar dos lagartos serem muito comuns, os dias
chuvosos em sequência não propiciaram períodos de atividade para esse grupo. Em geral, os
répteis são de difícil detecção em estudos de curto prazo por possuírem hábitos crípticos e
pouco deslocamento (VITT & CALDWELL, 2009). Já os anuros obtêm a maior parte da riqueza e
abundância registradas em curtos períodos por apresentarem hábitos gregários durante o
período reprodutivo (verão) facilitando sua detecção.
Em campo foi registrada uma espécie não identificada por meio de dados secundários, Eunectes
murinus (sucuri).
As espécies registradas em campo são características de áreas abertas. Trata-se de uma
herpetofauna caracterizada por espécies típicas de Cerrado e comuns em boa parte dessa
formação vegetal. Sete registros foram feitos em áreas com cobertura vegetal (floresta):
Ischnocnema penaxavantinho, Rhinella dyptcha, Boana albopunctata, Adenomera aff. andreae,
Leptodactylus mystacinus, Physalaemus cuvieri e Bothrops alternatus. Porém, nenhuma dessas
espécies é exclusiva desses ambientes. Por se tratar de uma área com inúmeras estradas, todos
os registros das serpentes foram beneficiados por essa malha.
A presença de poças temporárias nas margens dessas estradas também proporcionaram sítios
para os anfíbios. Boa parte das espécies amostradas em campo são comuns em boa parte do
Brasil e outras ocorrem em praticamente todo o Cerrado. Scinax rogerioi teve seu terceiro
registro para o estado no município de Uberaba (MAFFEI et al., 2017), sendo o primeiro registro
no Triângulo Mineiro. Pseudopaludicola murundu e Ischnocnema penaxavantinho só ocorrem
na porção sul do Cerrado. Algumas das espécies registradas são destacadas no relatório
fotográfico (Foto 45 a Foto 63).

Tabela 7. Espécies da herpetofauna com ocorrência nas bacias do Rio Claro e Uberabinha.
Táxon
Classe Amphibia
Ordem Anura
Brachycephalidae
Ischnocnema penaxavantinho
Bufonidae
Rhinella diptycha
Rhinella mirandaribeiroi
Rhinella rubescens
Rhinella cf. veredas
Craugastoridae
Barycholos ternetzi
Dendrobatidae
Ameerega flavopicta

Nome comum

Fonte

Ocorrência

rãzinha-da-mata

3,12,16

C

sapo-cururu
sapo-granuloso
cururu-vermelho
cururu-das-veredas

12,13,16
3,16
12,16
3

C
C
C

3,10,13,16

P

rãzinha-da-mata
sapo-flecha

3,12
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Táxon
Hylidae
Boana albopunctata
Boana faber
Boana goiana
Boana lundii
Boana paranaiba
Boana raniceps
Bokermannohyla ibitiguara
Bokermannohyla sazimai
Dendropsophus cruzi
Dendropsophus elianeae
Dendropsophus jimi
Dendropsophus melanargyreus
Dendropsophus minutus
Dendropsophus nanus
Dendropsophus rubicundulus
Ololygon berthae
Ololygon canastrensis
Ololygon cf. machadoi
Pseudis bolbodactyla
Scinax cf. similis
Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovarius
Scinax rogerioi
Scinax squalirostris
Trachycephalus typhonius
Leptodactylidae
Adenomera aff. andreae
Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus furnarius
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus labyrinthicus
Leptodactylus latrans
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus podicipinus
Leptodactylus sertanejo
Leptodactylus syphax
Physalaemus centralis
Physalaemus cuvieri
Physalaemus marmoratus
Physalaemus nattereri
Pseudopaludicola facurae
Pseudopaludicola falcipes
Pseudopaludicola murundu
Pseudopaludicola mystacalis
Pseudopaludicola saltica
Pseudopaludicola ternetzi
Microhylidae
Chiasmocleis albopunctata
Dermatonotus muelleri
Elachistocleis bicolor
Elachistocleis cesarii
Odontophrynidae
Odontophrynus cultripes

Nome comum

Fonte

Ocorrência

perereca-cabrinha
perereca-martelo
perereca-goiana
perereca-da-mata
perereca
perereca-da-coxa-listrada
perereca
perereca
perereca-cruz
perereca
perereca-do-jim
perereca-marmoreada
perereca-ampulheta
pererequinha-do-brejo
pererequinha-verde
perereca-risonha
perereca-da-canastra
perereca-de-riacho
rã-d’água
raspa-cuia
perereca-chorona
perereca-de-banheiro
perereca
perereca-bicuda
perereca-grudenta

10,11,12,13,16
12,16
16
10,12,13,16
13
13
12
1,10
10,13
12,16
10,13,16
13
10,12,13,16
13,16
13
8
12
16
16
13,16
10,13,16
10,12,13,16
9
10,16
13,16

P

rãzinha-da-mata
rã-do-chaco
rã-assobiadora
rã-assovio
rã-pimenta
rã-manteiga
rã-marrom
rã-de-bigode
rã-goteira
rã-sertaneja
rã-vinho
rãzinha
foi-gol-não-foi
rãzinha-marmoreada
rã-quatro-olhos
rã-pulga
rã-pulga
rã-pulga
rã-pulga
rã-pulga-saltadora
rã-pulga

1,3,13,16
10,16
1,3,13,16
3,10,13,14,16
1,3,12,10,13,16
1,3,12,13,16
13
3,10,13,16
3,10,13,16
3,13,16
3
1,3,10,13,16
1,3,10,12,13,16
1,3,13,14,16
1,3,10,12,13,16
3,16
13
12
3,13
3,10
3,13

C
C
C
C
C
C
P
C
C
P

rã-das-pintas-brancas
rã-geleia
rã-da-barriga-amarela
rã-guarda

3,10,13,16
3,10,13
3,13
10,12,13,16

C

sapo-das-verrugas

P
C
C
C
C

P
P
P
C
C
C

C
C
C
C

C

C

3,10,13
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Táxon
Proceratophrys goyana
Proceratophrys moratoi
Phyllomedusidae
Pithecopus ayeaye
Pithecopus azureus
Classe Reptilia
Ordem Testudines
Chelidae
Acanthochelys spixii
Mesoclemmys vanderhaegei
Phrynops geoffroanus
Ordem Squamata
Amphisbaenidae
Amphisbaena alba
Amphisbaena roberti
Anguidae
Ophiodes striatus
Gymnophthalmidae
Cercosaura ocellata
Colobosaura modesta
Micrablepharus atticolus
Leiosauridae
Enyalius capetinga
Mabuyidae
Aspronema dorsivittatum
Notomabuya frenata
Polychrotidae
Polychrus acutirostris
Teiidae
Ameiva ameiva
Salvator merianae
Tropiduridae
Tropidurus cf. torquatus
Anomelepididae
Liotyphlops ternetzii
Boidae
Boa constrictor
Corallus hortulanus
Epicrates crassus
Eunectes murinus
Colubridae
Chironius exoletus
Chironius flavolineatus
Chironius quadricarinatus
Drymoluber brazili
Drymoluber dichorus
Mastigodryas bifossatus
Oxybelis aeneus
Simophis rhinostoma
Spilotes pullatus
Dipsadidae
Apostolepis assimilis
Atractus albuquerquei
Boiruna maculata
Clelia clelia

Nome comum
sapinho-de-goiás
sapinho-do-cerrrado
pererequinha-aiai
pererequinha-macaco

Fonte

Ocorrência

3,16
3,10,15,16
12
10,13,16

C

cágado-de-espinho
cágado-de-barbela
cágado-de-barbicha

16
7
10

cobra-de-duas-cabeças
cobra-de-duas-cabeças

10
16

P

cobra-de-vidro

16

P

lagartinho-pintado
lagartinho-modesto
lagartinho-da-cauda-azul

16
16
16

P

papa-vento

16

calango-listrado
calango-liso

16
16

P

lagarto-preguiça

16

P

16
10,16

P
P

calango-de-parede

16

P

cobra-chumbinho

4,5

bico-doce
teiú

jiboia
cobra-veadeira
salamanta
sucuri

4,5,10,16
5
5

cobra-cipó
cobra-cipó-fino
cobra-cipó
cobra-cipó
cobra-cipó
jararacuçu-do-brejo
bicuda
coral-falsa
caninana

5
4,5,16
5
5
5
4
5
4,5
5,10,16

cobrinha-vermelha
cobra-preta
muçurana
muçurana

4,5
6
5
4

P

P
P
C

P
P
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Táxon

Nome comum

Fonte

Ocorrência

Erythrolamprus aesculapii
falsa-coral
4,5
P
Erythrolamprus almadensis
cobra-d´água
4,5
Erythrolamprus jaegari
cobra-d´água
5
Erythrolamprus miliaris
cobra-do-milho
5
Erythrolamprus poecilogyrus
mata-cavalo
4,5,10,16
P
Erythrolamprus reginae
cobra
4,5,16
Helicops modestus
cobra-d´água
16
P
Leptodeira annulata
olho-de-gato
5
P
Oxyrhopus clathratus
falsa-coral
5
Oxyrhopus guibei
falsa-coral
5,10
C
Oxyrhopus rhombifer
falsa-coral
4,5
Oxyrhopus trigeminus
falsa-coral
4,5,16
P
Philodryas agassizii
cobra
4,5
Philodryas aestiva
cobra-verde
5
Philodryas mattogrossensis
cobra-cipó
5
P
Philodryas nattereri
corre-campo
5
Philodryas olfersii
cobra-verde
4,5
P
Philodryas patagoniensis
corre-campo
4,5,16
Phimophis guerini
bicuda
4
Pseudoboa nigra
muçurana
4,16
P
Sibynomorphus mikanii
dormideira
4,16
P
Sibynomorphus turgidus
dormideira
4
Taeniophallus occipitalis
corre-campo
5
Thamnodynastes hypoconia
jararaca-falsa
4,5
C
Thamnodynastes strigatus
corre-campo
16
Thamnodynastes rutilus
jararaca-falsa
5
Xenodon merremii
boipeva
4,5
P
Xenodon undulatus
boipevinha
5
Elapidae
Micrurus frontalis
coral-verdadeira
4,5
P
Micrurus lemniscatus
coral-verdadeira
4,5
P
Viperidae
Bothrops alternatus
urutu-cruzeiro
4,5
C
Bothrops itapetiningae
jararaquinha
5
Bothrops moojeni
jararaca-caiçaca
4,5,10,16
C
Bothrops pauloensis
jararaca-pintada
4,5,16
P
Crotalus durissus
cascavel
4,5,10,16
P
Legenda: 1 - Menin & Giaretta (2003); 2 - Moura & Feio (2010); 3 - Giaretta et al. (2008); 4 - Brites & Bauab (1988); 5
- Costa et al. (2014); 6 - Nascimento et al. (2017a); 7 - Maffei et al. (2016); 8 - Nascimento et al. (2016); 9 - Maffei et
al. (2017); 10 - Neves et al. (2019); 11 - Muniz et al. (2008); 12 - Fiorillo et al. (2019); 13 - Conte et al. (2013); 14 Giaretta & Menin (2004); 15 - Martins & Giaretta (2012); 16 - Nascimento et al. (2017b). Ocorrência: C – Confirmada
em campo; P – provável.
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8
6
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Anura
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Dipsadidae

Viperidae

Microhylidae

Phyllomedusidae

Leptodactylidae

Hylidae

Bufonidae

Brachycephalidae

0

Squamata

Figura 40. Riqueza de famílias de anfíbios e répteis registradas em campo na região da proposta da UC.

Abundância
No total, foram feitos 529 registros em campo, sendo 523 anfíbios e apenas seis répteis. A
espécie mais abundante foi Physalaemus cuvieri com 63 registros, seguida de Scinax
fuscomarginatus com 58 (Figura 41). Treze espécies obtiveram apenas um registro (Rhinella
rubescens, Scinax rogerioi, Trachycephalus typhonius, Bothrops alternatus, B. moojeni,
Thamnodynastes hypoconia e Eunectes murinus). Essa enorme diferença na abundância dos
grupos é devido a maior facilidade de registros pela vocalização, fidelidade de hábitat e
comportamento de agregação dos anfíbios. Todas as espécies estavam em atividade de
vocalização, devido ao pico da estação reprodutiva ser no auge das chuvas.
Já entre os répteis, esse resultado de baixo registros é comum nessa classe, decorrente do
número de encontros ocasionais. Os dias chuvosos não foram propícios, já que os répteis são
dependentes de fontes externas de calor para regular a temperatura corporal e, em geral,
possuem pouca capacidade de deslocamento (VITT & CALDWELL, 2009).
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Thamnodynastes hypoconia
Bothrops alternatus
Physalaemus cuvieri
Dendropsophus minutus
Leptodactylus fuscus

Boana albopunctata
Adenomera aff. andreae
Physalaemus centralis
Leptodactylus furnarius
Physalaemus nattereri
Dendropsophus elianeae
Pithecopus azureus
Physalaemus marmoratus
Leptodactylus chaquensis
Chiasmocleis albopunctata
Trachycephalus typhonius
Rhinella rubescens
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Figura 41. Abundância dos de anfíbios (barras azuis) e répteis (barras laranjas) registradas em campo na
região da proposta da UC.

Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência amostral
Considerando todos os métodos de amostragem, o estimador de riqueza Jackknife 1 estimou a
presença de 41,2 (± 2,94) espécies para a área (Figura 42). Apesar da tendência de estabilização
da curva, novos registros podem ser realizados, visto o representativo potencial da
herpetofauna regional. Há uma diferença entre o total obtido e o estatisticamente esperado,
indicando que o inventário do grupo possui um intervalo possível de acréscimos. Contudo, o
esforço empregado durante o monitoramento já corresponde a 83% do total estatisticamente
esperado de espécies. Esses acréscimos à listagem podem ser frequentes, sobretudo no grupo
das serpentes, com sua característica peculiar de raros encontros e, muitas vezes, com registros
singulares e ocasionais, principalmente em campanhas curtas.
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Figura 42. Curvas de rarefação (S) em azul e riqueza estimada (Jackknife1) em preto para a herpetofauna
registrada em campo na região da proposta da UC. As curvas azuis finas se referem ao intervalo de
confiança (95%).

Dúvidas taxonômicas
Algumas espécies registradas apresentam incertezas taxonômicas e merecem melhores
análises. Rhinella cf. veredas foi registrado na Reserva Vegetal do Clube de Caça e Pesca em
Uberlândia (GIARETTA et al., 2008), porém os autores não forneceram mais detalhes. Esse
registro pode ser de R. rubescens que é mais comum na região, visto que R. veredas em Minas
Gerais é de rara ocorrência. Ololygon cf. machadoi foi registrada apenas uma vez na Fazenda
Nova Monte Carmelo em Estrela do Sul. É uma espécie do “grupo” catharinae cuja diagnose é
complexa.
Adenomera aff. andreae é comum em toda a região, mas provavelmente trata-se de uma
espécie nova. Outros estudos aqui citados também tratam a espécie como Adenomera sp. A
revisão do gênero mostra que o táxon está numa região sem estudos específicos (FOUQUET et
al., 2013). Scinax cf. similis faz parte de um complexo de espécies do grupo “ruber”. Foi descrita
no Rio de Janeiro e possui distribuição até o Espírito Santo (FROST, 2019). Devido à difícil
diagnose, diversos estudos apresentam problemas na identificação exata desse táxon.
O lagarto Tropidurus torquatus foi descrito no Rio de Janeiro e ocorre em boa parte do Brasil
extra-amazônico (RODRIGUES, 1988), mas trata-se de um grupo de espécies. Na região do
estudo podem ocorrer três espécies do grupo: T. itambere, T. catalanensis e T. torquatus (SENA,
2015). Em simpatria, T. torquatus é distinguido quanto ao tipo de bolsas de acarianos, mas há
pouca variabilidade geográfica nas contagens de escamas, no padrão de colorido e no tamanho
dos exemplares.
Espécies ameaçadas de extinção
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Duas espécies estão presentes na lista estadual: a perereca Pithecopus ayeaye na categoria
Criticamente em Perigo (CR) e a serpente Bothrops itapetiningae na categoria Vulnerável (VU).
Na lista global oito espécies estão listadas: Pithecopus ayeaye e Proceratophrys moratoi na
categoria Criticamente Ameaçada (CR); Mesoclemmys vanderhaegei na categoria Quase
Ameaçada (NT); e Ischnocnema penaxavantinho, Bokermannohyla ibitiguara, B. sazimai,
Ololygon canastrensis e Pithecopus azureus na categoria Dados Deficientes (DD). A única espécie
presente na Lista Nacional é Proceratophrys moratoi na categoria Em Perigo (EN).
Duas espécies (Pithecopus ayeaye e Proceratophrys moratoi) estão presentes na lista de
espécies-alvo do Perfil do Ecossistema - Hotspot de Biodiversidade do Cerrado (CEPF, 2018). Essa
lista apresenta as espécies terrestres e de água doce classificadas como Criticamente
Ameaçadas, Ameaçadas ou Vulneráveis segundo a União Internacional para a Conservação da
Natureza, ou seja, globalmente ameaçadas e pelas autoridades ambientais brasileiras como
nacionalmente ameaçadas. Ambas podem ocorrer na área do presente estudo, porém P. ayeaye
não possui registros muito próximos. É uma espécie rara e apresenta baixa densidade individual
na maior parte de sua faixa de ocorrência, porção sul do Cerrado. Após a descoberta de novas
localidades foi removida da Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção e excluída da
agenda nacional de prioridades de conservação (MAGALHÃES et al., 2017).
Na visita in loco não foi registrada nenhuma espécie sob algum grau de ameaça de extinção
(COPAM, 2010; MMA, 2014a). Já na Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção da União
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2020) tem-se duas espécies (Ischnocnema
penaxavantinho – rãzinha-penaxavantinho e Pithecopus azureus – pererequinha-macaco) na
categoria Dados Deficientes (DD).
Ischnocnema penaxavantinho (Foto 43) foi descrita em 2007, habita áreas com fitofisionomia de
veredas dentro do bioma Cerrado. É conhecida em duas localidades no estado de Minas Gerais,
na região do Triângulo Mineiro, sendo a localidade-tipo no município de Uberlândia e a segunda
no município de Perdizes, ambas situadas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Devido a problemas taxonômicos, os dados sobre distribuição, estrutura e tendência
populacional são insuficientes para uma avaliação adequada da espécie (HADDAD et al., 2016).
Pithecopus azureus (Foto 44) está classificada como “Dados Deficientes”, pois foi descrita em
um trabalho de revisão do gênero (CARAMASCHI, 2006) não sendo avaliada desde então. Apesar
de comum, tem na região o limite sul de sua distribuição.
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Foto 43. Ischnocnema penaxavantinho.

Foto 44. Pithecopus azureus.

Bothrops itapetiningae é típica de fisionomias campestres de Cerrado, com evidência
quantitativa de decréscimo populacional na região de maior número de registros da espécie
(estado de São Paulo). Devido à grande fragmentação a espécie foi categorizada como Quase
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Ameaçada (NT), aproximando-se minimamente de Vulnerável (VU) na recente Avaliação do
Estado de Conservação das Serpentes no Brasil (MARTINS et al., 2016).
Proceratophrys moratoi ocorre apenas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Aparentemente, é uma espécie comum na região do Triângulo Mineiro. Como sua área de
ocorrência foi ampliada significativamente recentemente (PASSOS & PAREDERO, 2019) com
cerca de 15 localidades conhecidas atualmente, é provável que nas próximas avaliações essa
espécie não seja considerada ameaçada.
Mesoclemmys vanderhaegei foi avaliada como “Dados Deficientes” na Lista Nacional de 2005,
mas atualmente é considerada como “Pouco Preocupante” (VOGT et al., 2015). Mesma situação
apresentada na lista mineira, onde era avaliada como “Dados Deficientes” em 2007
(BIODIVERSITAS, 2007), mas atualmente não consta na lista. Apesar da sua extensão de
ocorrência ser ampla (MARQUES et al., 2014), há apenas três registros conhecidos em Minas
Gerais (MAFFEI et al., 2016).
Ololygon canastrensis é endêmica do Cerrado do sudeste brasileiro associada a Serra da
Canastra com registros em Minas Gerais (PEREIRA et al., 2019) e um em São Paulo (ARAUJO et
al.,2007).
Bokermannohyla ibitiguara é conhecida de sua localidade tipo, no município de Alpinópolis, na
Serra da Canastra e entorno, com poucos dados conhecidos sobre sua biologia (NALI & PRADO,
2012).
Bokermannohyla sazimai foi descrita através de exemplares coletados na Serra da Canastra e
está associada a matas de galeria em área de Cerrado pelo Triângulo Mineiro (MOURA & FEIO,
2010). Com cinco localidades de ocorrência confirmadas (Uberlândia, Nova Ponte, São Gotardo,
Araxá e São Roque de Minas (Localidade-tipo), sendo endêmica da região.
Espécies endêmicas
A herpetofauna local apresenta 32 espécies endêmicas do Cerrado: Ischnocnema
penaxavantinho, Rhinella mirandaribeiroi, R. rubescens, Proceratophrys moratoi, P. goyana,
Odontophrynus cultripes, Boana goiana, B. lundii, Bokermannohyla sazimai, B. ibitiguara,
Dendropsophus elianeae, D. jimi, Ololygon canastrensis, Pithecopus azureus, P. ayeaye, Pseudis
bolbodactyla, Physalaemus centralis, P. marmoratus, P. nattereri, Leptodactylus furnarius, L.
sertanejo, Pseudopaludicola facureae, P. saltica, P. ternetzi, Chiasmocleis albopunctata,
Barycholos ternetzi, Bothrops pauloensis, B. itapetiningae, Chironius flavolineatus, C.
quadricarinatus, Drymoluber brazili, Simophis rhinostoma e Micrablepharus atticolus (VALDUJO
et al., 2012, NOGUEIRA et al., 2011).
Em campo foram registradas treze espécies que são endêmicas do Cerrado: Ischnocnema
penaxavantinho, Rhinella mirandaribeiroi, R. rubescens, Dendropsophus elianeae, D. jimi,
Pithecopus azureus, Physalaemus centralis, P. marmoratus, P. nattereri, Leptodactylus furnarius,
Pseudopaludicola murundu, Chiasmocleis albopunctata e Bothrops moojeni, o que demonstra a
peculiaridade dos ambientes locais. Contudo, todas apresentam ampla ocorrência.
Espécies raras
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Algumas espécies endêmicas da região podem ser consideradas de rara ocorrência. Dentre estas
pode-se destacar Bokermannohyla sazimai, B. ibitiguara, Ololygon canastrensis e Pithecopus
ayeaye. São espécies que apresentam baixa abundância e estão presentes em poucas
localidades no Triângulo Mineiro, tendo pouca plasticidade na ocupação dos ambientes.
A serpente Atractus albuquerquei possui história natural pouco conhecida e é registrada
esporadicamente desde sua descrição sendo o registro do Triângulo Mineiro o primeiro para o
estado (NASCIMENTO et al., 2017a). O mesmo caso é o da perereca Scinax rogerioi cujo registro
foi o terceiro para o estado (MAFFEI et al., 2017). As espécies Enyalius aff. brasiliensis, Oloygon
berthae e Ololygon cf. machadoi também devem ser consideradas de rara ocorrência já que
cada uma foi registrada até o momento por apenas um indivíduo.
A ocorrência do jacaré-coroa (Paleosuchus palpebrosus) é conhecida em algumas localidades da
região, mas não foram englobados estudos utilizados no presente levantamento que
contemplem a espécie.
Em campo foi registrado como espécie rara Scinax rogerioi. O táxon foi registrado apenas em
quatro localidades até o momento. O registro anterior do Triângulo Mineiro (MAFFEI et al.,
2017) ampliou o conhecimento da distribuição das espécies em 450 km a noroeste de Itabirito
(LINARES et al., 2016) e 575 km ao sul de Alto Paraíso de Goiás (PUGLIESE et. al., 2009). O registro
do presente estudo faz-se importante e permite ampliar o conhecimento da espécie na região.
Deve ser considerada de rara ocorrência já que apenas um indivíduo foi registrado.
Interesse científico
Diversas espécies foram descritas na região, o que mostra sua importância zoo-geográfica, como
por exemplo, Ischnocnema penaxavantinho, Leptodactylus sertanejo e Pseudopaludicula
facureae. Outras como Bokermannohyla sazimai, B. ibitiguara e Ololygon canastrensis possuem
ocorrência restrita sob influência da Serra da Canastra. Além destas, Enyalius aff. brasiliensis e
Ololygon cf. machadoi por serem registradas apenas uma vez também possuem significativo
interesse científico para melhores avaliações sobre esses táxons.
Nessa categoria em campo registrou-se Ischnocnema penaxavantinho, descrita em 2007 e
habita áreas com fitofisionomia de veredas no Cerrado. É conhecida em duas localidades no
estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, sendo a localidade-tipo no município
de Uberlândia e a segunda no município de Perdizes, ambas situadas em Reservas Particulares
do Patrimônio Natural.
Outra espécie de interesse científico registrada em campo foi Adenomera aff. andreae, que
apesar de comum na região, provavelmente trata-se de uma espécie nova. Outros estudos da
região tratam a espécie como Adenomera sp. A revisão do gênero mostra que o táxon está numa
região sem estudos específicos (FOUQUET et al., 2013). Ambas foram muito comuns em toda a
área do presente estudo.
De valor econômico e alimentar (Cinegéticas e Xerimbabos)
Sete espécies estão presentes na lista da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas (CITES, 2020). Estão listadas no Apêndice II: Ameerega
flavopicta, Clelia clelia, Corallus hortulanus, Boa constrictor, Epicrates crassus, Eunectes murinus
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e Salvator merianae. Constam nessa lista pelo controle de comércio. São espécies comuns e
abundantes em boa parte do território nacional, cuja exploração no comércio internacional
pode ocorrer para aproveitamento da pele, animais de estimação e carne, situação que não
deve ocorrer na região amostrada.
Das espécies registradas, duas podem ser consideradas cinegéticas: Leptodactylus labyrinthicus
(rã-pimenta) é a maior espécie de anfíbio encontrada na região chegando a 15 cm. O consumo
dessa espécie por humanos ocorre em menor proporção. Outra espécie é o teiú Salvator
merianae. É o maior lagarto da região muito comum e abundante em boa parte do território
nacional, com grande exploração no comércio internacional para aproveitamento da pele,
animais de estimação e carne (MURPHY et al., 2016). Ambas sofrem pressão de caça pra
consumo, porém na região amostrada não sabe-se de indícios e/ou ameaça para as populações
de ambas.
Em campo apenas Eunectes murinus está presente na lista de CITES (2020), citada no Apêndice
II pelo controle de comércio. É uma espécie comum e abundante em boa parte do território
nacional, cuja exploração no comércio internacional pode ocorrer para aproveitamento da pele,
animais de estimação e carne, situação que não deve ocorrer na região amostrada.
Das espécies registradas em campo apenas uma pode-se considerar cinegética Leptodactylus
labyrinthicus (rã-pimenta). Apesar de sofrer pressão de caça para consumo, na região amostrada
não verificou-se indícios e/ou ameaça para as populações de ambas.
Bioindicadoras da qualidade ambiental
Espécies consideradas bioindicadoras são aquelas que possuem pouco deslocamento na matriz
florestal ou aberta, ou que precisem de um tipo específico de habitat para sobreviver. A grande
maioria das espécies registradas são típicas de áreas abertas de Cerrado. Porém, algumas são
dependentes de ambientes florestados como Boana lundii, Ololygon gr. catharinae, Pithecopus
ayeaye, Bokermannohyla ibitiguara, B. sazimai e Enyalius aff. brasiliensis. São espécies restritas
as matas de galeria, não ocorrendo em corpos d’água distantes ou isolados de áreas florestadas
e muitas vezes não suportando áreas com insolação total (no caso do lagarto Enyalius), sendo
assim a manutenção e conservação destas matas ciliares e riachos de suma importância para a
conservação dessas populações.
Espécies peçonhentas
Sete espécies de serpentes presentes na região são consideradas peçonhentas: Micrurus
frontalis, M. lemniscatus, Bothrops alternatus, B. itapetiningae, B. moojeni, B. pauloensis e
Crotalus durissus. Duas espécies de serpentes amostradas em campo são consideradas
peçonhentas: Bothrops alternatus e B. moojeni.
Síntese
O Brasil detém a herpetofauna mais rica do planeta com aproximadamente duas mil espécies e
a cada ano novas espécies são descobertas. A herpetofauna mineira apresenta mais de 400
espécies, sendo que esses números estão desatualizados. Nisso, a herpetofauna da região das
Bacias dos Rios Claro e Uberabinha apresentam riqueza significativa com cerca de 35% de toda
a herpetofauna encontrada no estado.
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Das 130 espécies presentes na região, 34 (26%) foram amostradas em campo no presente
estudo. Destas, apenas a sucuri (Eunectes murinus) não estava presente na lista secundária,
apesar de sua ocorrência na região ser esperada. Outras 35 espécies têm provável ocorrência
na área de estudo (Diagnóstico Regional), o que mostra a relevância da mesma para a
conservação da herpetofauna e dos demais grupos associados, visto que anfíbios e répteis são
base da cadeia alimentar de diversos grupos.
A possibilidade da ocorrência de 69 espécies no local, demonstra também a relevância da área
para a conservação da herpetofauna. Um estudo recente em diversos pontos do Triângulo
Mineiro registrou 79 espécies (44 anuros e 35 répteis; NEVES et al., 2019), uma riqueza
semelhante a esperada para a área de estudo, mostrando que a riqueza local apresenta enorme
potencial.
A herpetofauna registrada é caracterizada por espécies generalistas e com pouca plasticidade
no uso do habitat. Todos os anfíbios são típicos de ambientes aquáticos abertos, adentrando os
fragmentos florestais apenas para refúgio ou para forrageio. Trata-se de uma herpetofauna
formada por espécies típicas de Cerrado e comuns em boa parte do bioma. Mas alguns registros
são importantes para a região, o que reforça a necessidade de estudos sobre a biodiversidade
local a fim de preencher lacunas no conhecimento acerca da riqueza e distribuição da
herpetofauna do Triângulo Mineiro.
A presença de espécies endêmicas, raras e ausentes de informações reflete a importância da
região para a conservação de anfíbios e répteis. Duas delas estão presentes na lista estadual: a
perereca Pithecopus ayeaye e a serpente Bothrops itapetiningae. Na lista global oito espécies
estão listadas: Pithecopus ayeaye e Proceratophrys moratoi como ameaçadas; Mesoclemmys
vanderhaegei na categoria Quase Ameaçada de extinção; e Ischnocnema penaxavantinho,
Bokermannohyla ibitiguara, B. sazimai, Ololygon canastrensis e Pithecopus azureus na categoria
Dados Deficientes para avaliar o status de conservação. A única espécie presente na Lista
Nacional é Proceratophrys moratoi na categoria Em Perigo. Destas, apenas Ischnocnema
penaxavantinho e Pithecopus azureus foram confirmadas na área de estudo.
Duas espécies (Pithecopus ayeaye e Proceratophrys moratoi) estão presentes na lista de
espécies-alvo do Perfil do Ecossistema - Hotspot de Biodiversidade do Cerrado. Ambas podem
ocorrer na área do presente estudo, porém P. ayeaye não possui registros muito próximos.
Ambos os grupos apresentam uma estreita relação com as variáveis ambientais. Em áreas de
Cerrado, com duas estações bem definidas ao longo do ano, com um verão quente e chuvoso e
um inverno frio e seco, a sazonalidade regula as populações da herpetofauna. Os campos de
murundus possuem grandes áreas encharcadas que propiciam um importante ambiente para a
herpetofauna, e a criação da unidade de conservação no ACUC representaria uma ação de
conservação de extrema importância no cenário local.
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Relatório Fotográfico

Foto 45. Pseudopaludicola murundu

Foto 46. Rhinella mirandaribeiroi

Foto 47. Rhinella rubescens

Foto 48. Rhinella schneideri

Foto 49. Dendropsophus elianeae

Foto 50. Dendropsophus jimi

Foto 51. Scinax fuscomarginatus

Foto 52. Adenomera aff. andreae
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Foto 53. Leptodactylus fuscus

Foto 54. Leptodactylus latrans

Foto 55. Leptodactylus mystacinus

Foto 56. Physalaemus cuvieri

Foto 57. Physalaemus marmoratus

Foto 58. Physalaemus nattereri

Foto 59. Elachistocleis cesarii

Foto 60. Bothrops alternatus
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Foto 61. Bothrops moojeni

Foto 62. Eunectes murinus

Foto 63. Thamnodynastes hypoconia

4.2.4

Avifauna

A partir da compilação de dados secundários foram registradas 312 espécies de aves no ACUC,
distribuídas em 25 ordens e 60 famílias (Tabela 8), sendo registrado 36,6% da avifauna do estado
de Minas Gerais (n=853; MATTOS et al., 1993; WIKIAVES, 2020a). Enquanto na região Nascentes
do rio Uberabinha/Claro (NU), que coincide com a área proposta para UC, foram registradas 172
espécies distribuídas em 22 ordens e 49 famílias.
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Tabela 8. Lista de espécies de aves registradas no Alto Curso das Bacias Hidrográficas dos rios Claro e Uberabinha (MG).
Nome do Táxon

Nome em Português

Status

Ambiente

Sens.

IV

Região

ema

QA(GL);CIN

C1

B

5

BF;NU

jaó

CIN

F2

B

8

BF;BJ

inambu-chororó

CIN

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

CIN

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

C1

A

1

NU

B

3

BF;BJ;CM;NU

Rheiformes Forbes, 1884
Rheidae Bonaparte, 1849
Rhea americana (Linnaeus, 1758)
Tinamiformes Huxley, 1872
Tinamidae Gray, 1840
Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
Nothura minor (Spix, 1825)
Nothura maculosa (Temminck, 1815)

perdiz
codorna-mineira

EP(MG;BR);VU(GL); EC;EB;CIN

codorna-amarela

CIN

C1

irerê

CIN

A

B

8

AU;BJ;NU

pato-do-mato

CIN

A

M

6

AU;BF;BJ

ananaí

CIN

A

B

8

BJ;NU

jacupemba

CIN

F2

M

4

AU;BF;BJ

mutum-de-penacho

EP(MG);VU(GL); CIN

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;

Anseriformes Linnaeus, 1758
Anatidae Leach, 1820
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)
Cairina moschata (Linnaeus, 1758)
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)
Galliformes Linnaeus, 1758
Cracidae Rafinesque, 1815
Penelope superciliaris Temminck, 1815
Crax fasciolata Spix, 1825
Podicipediformes Fürbringer, 1888
Podicipedidae Bonaparte, 1831
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)

mergulhão-pequeno

A

M

4

BJ

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)

mergulhão-caçador

A

M

4

BJ

A

B

7

BJ

biguá

A

B

8

AU;BJ;CM;NU

biguatinga

A

M

4

BJ

Ciconiiformes Bonaparte, 1854
Ciconiidae Sundevall, 1836
Mycteria americana Linnaeus, 1758

cabeça-seca

VU(MG);MIG

Suliformes Sharpe, 1891
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849
Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789)
Anhingidae Reichenbach, 1849
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)
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Nome do Táxon

Nome em Português

Status

Ambiente

Sens.

IV

Região

socoí-vermelho

DD(MG)

Pelecaniformes Sharpe, 1891
Ardeidae Leach, 1820
Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Butorides striata (Linnaeus, 1758)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

A

M

4

BF

socó-dorminhoco

A

B

7

BJ

socozinho

A

B

7

BJ

garça-vaqueira

C2

B

8

BF;BJ;NU

Ardea alba Linnaeus, 1758

garça-branca

A

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)

maria-faceira

C2

M

6

BF;BJ;CM;NU

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)

garça-real

A

M

4

BJ

garça-branca-pequena

A

B

7

BJ;NU

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

coró-coró

F2

M

6

AU;BF;BJ;NU

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)

tapicuru

A

M

4

BJ

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

curicaca

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

A

M

4

NU

BF;BJ;NU

Egretta thula (Molina, 1782)
Threskiornithidae Poche, 1904

Platalea ajaja Linnaeus, 1758

colhereiro

VU(MG);MIG

Cathartiformes Seebohm, 1890
Cathartidae Lafresnaye, 1839
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

urubu-de-cabeça-vermelha

C2

B

8

Cathartes burrovianus Cassin, 1845

urubu-de-cabeça-amarela

C2

M

4

NU

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

urubu

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

BJ

Accipitriformes Bonaparte, 1831
Accipitridae Vigors, 1824
Leptodon cayanensis (Latham, 1790)

gavião-gato

F2

M

4

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825

gaviãozinho

C2

B

7

BJ

gavião-peneira

C1

B

5

BJ;CM
BJ;NU

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
Circus buffoni (Gmelin, 1788)

MIG;CIN

C1

M

1

Accipiter striatus Vieillot, 1808

tauató-miúdo

F2

M

4

BJ

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)

gavião-bombachinha-grande

F2

M

4

BF;BJ
BF;BJ;CM

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)

gavião-do-banhado

CIN

sovi

F2

M

6

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)

gavião-caramujeiro

A

B

7

AU;BF

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)

gavião-pernilongo

CIN

F2

M

4

AU;BF;BJ;CM

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

gavião-caboclo

CIN

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)

águia-cinzenta

EP(GL;BR;MG);CIN

C2

M

4

BF;BJ;CM;NU
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gavião-carijó

CIN

F2

B

8

BF;BJ;CM;NU

gavião-de-rabo-branco

CIN

C1

B

3

BF;BJ;CM;NU

gavião-pedrês

CIN

F2

M

4

BJ

gavião-de-cauda-curta

CIN

F2

M

4

BJ

Micropygia schomburgkii (Cabanis, 1848)

maxalalagá

EP(MG);QA(BR)

C1

A

1

AU;BF;CM;NU

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776)

saracura-três-potes

F2

A

6

AU;BJ;CM;NU

saracura-lisa

F1

M

1

NU

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776)

sanã-castanha

F2

B

7

BJ

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)

sanã-parda

C2

B

7

BJ

Mustelirallus albicollis (Vieillot, 1819)

sanã-carijó

C1

M

2

AU;BF;BJ;CM;NU

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)

saracura-sanã

F2

M

4

BJ

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)

galinha-d'água

A

B

7

BJ

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766)

frango-d'água-azul

A

B

7

BJ

quero-quero

A

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

MIG
MIG

A

M

4

NU

A

M

4

NU

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)
Buteo nitidus (Latham, 1790)
Buteo brachyurus Vieillot, 1816
Gruiformes Bonaparte, 1854
Rallidae Rafinesque, 1815

Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847)

Charadriiformes Huxley, 1867
Charadriidae Leach, 1820
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Recurvirostridae Bonaparte, 1831
Himantopus mexicanus (Statius Muller, 1776)

pernilongo-de-costas-negras

Himantopus melanurus Vieillot, 1817

pernilongo-de-costas-brancas

Scolopacidae Rafinesque, 1815
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)

narceja

MIG

A

B

7

AU;BF

Gallinago undulata (Boddaert, 1783)

narcejão

DD(BR)

A

A

4

AU;BJ

A

M

4

BF

A

B

7

BJ;NU

A

B

7

BJ;NU

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)
Tringa solitaria Wilson, 1813

maçarico-do-campo
maçarico-solitário

VN
VN

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

jaçanã

Columbiformes Latham, 1790
Columbidae Leach, 1820
Columbina minuta (Linnaeus, 1766)

B

7

NU

rolinha

CIN
CIN

C2

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

rolinha-de-asa-canela

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Columbina squammata (Lesson, 1831)

fogo-apagou

CIN

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU
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pararu-azul

CIN

F2

B

7

BJ

T

B

7

BJ

pombo-doméstico
asa-branca

CIN

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

pomba-galega

CIN

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

avoante

CIN

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855

juriti-pupu

CIN

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

juriti-de-testa-branca

CIN

F2

M

4

CM;NU

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
Cuculiformes Wagler, 1830
Cuculidae Leach, 1820
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

alma-de-gato

F2

B

8

AU;BJ;CM;NU

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817

papa-lagarta

F2

B

7

BJ

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)

papa-lagarta-de-asa-vermelha

F2

M

4

BJ
AU;BF;BJ;CM;NU

VN

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

anu-preto

C2

B

8

Guira guira (Gmelin, 1788)

anu-branco

C2

B

8

BF;BJ;CM;NU

saci

C1

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

suindara

C2

B

7

BF;BJ

corujinha-do-mato

C2

B

7

BJ

jacurutu

C2

B

7

BF

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)
Strigiformes Wagler, 1830
Tytonidae Mathews, 1912
Tyto furcata (Temminck, 1827)
Strigidae Leach, 1820
Megascops choliba (Vieillot, 1817)
Bubo virginianus (Gmelin, 1788)
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
Athene cunicularia (Molina, 1782)
Asio clamator (Vieillot, 1808)
Asio stygius (Wagler, 1832)
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

caburé

C2

B

8

AU;BF;BJ

coruja-buraqueira

C1

M

2

BF;BJ;CM;NU

coruja-orelhuda

C2

B

7

BJ

mocho-diabo

C2

M

4

BJ

C1

B

5

CM;NU

C2

B

7

BJ

bacurau

F2

B

8

BF;BJ;NU

bacurau-chintã

C1

B

5

BF;BJ;NU

mocho-dos-banhados

DD(MG)

Nyctibiiformes Yuri, Kimball, Harshman, Bowie, Braun, Chojnowski, Han, Hackett, Huddleston, Moore,
Reddy, Sheldon, Steadman, Witt & Braun, 2013
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

urutau

Caprimulgiformes Ridgway, 1881
Caprimulgidae Vigors, 1825
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)
Hydropsalis parvula (Gould, 1837)
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C1

M

1

NU

C1

A

1

NU

bacurau-de-rabo-maculado

C2

M

4

AU;NU

bacurau-tesoura

C2

B

7

BF;BJ;NU

bacurauzinho

C1

M

1

AU;BF;BJ;NU

corucão

C1

B

5

BF;BJ;NU

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)

taperuçu-preto

C2

M

4

BJ

Cypseloides senex (Temminck, 1826)

taperuçu-velho

C2

M

4

CM

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

taperuçu-de-coleira-branca

C2

B

7

BF;BJ

andorinhão-do-temporal

C2

B

7

BF;BJ

andorinhão-do-buriti

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

rabo-branco-acanelado

F2

B

8

BF;BJ;NU

beija-flor-tesoura

F2

B

8

BF;BJ;NU

F2

M

4

BF;BJ

beija-flor-de-orelha-violeta

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Hydropsalis candicans (Pelzeln, 1867)
Hydropsalis maculicaudus (Lawrence, 1862)
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)
Nannochordeiles pusillus (Gould, 1861)
Podager nacunda (Vieillot, 1817)
Apodiformes Peters, 1940
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Hydropsalis anomala (Gould, 1838)

curiango-do-banhado
bacurau-de-rabo-branco

VU(MG);QA(BR;GL)
VU(BR;GL);EC

Apodidae Olphe-Galliard, 1887

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907
Tachornis squamata (Cassin, 1853)
Trochilidae Vigors, 1825
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)
Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

beija-flor-preto

EA

beija-flor-de-veste-preta

F2

B

7

BJ

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)

besourinho-de-bico-vermelho

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Thalurania furcata (Gmelin, 1788)

beija-flor-tesoura-verde

F2

M

6

AU;BJ

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)

beija-flor-dourado

F2

M

4

BF

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)

beija-flor-de-bico-curvo

C2

M

4

BJ

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)

beija-flor-de-garganta-verde

F2

B

7

BF;BJ

C2

M

4

BF;BJ

F2

M

6

BF;BJ

estrelinha-ametista

F2

B

7

BF;BJ

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

martim-pescador-grande

A

B

8

BF;BJ

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

martim-pescador-verde

A

B

8

AU;BF;BJ;CM

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)

martim-pescador-pequeno

A

B

8

BF;BJ

Heliactin bilophus (Temminck, 1820)
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)
Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)

MIG

chifre-de-ouro
bico-reto-de-banda-branca

EB

Coraciiformes Forbes, 1844
Alcedinidae Rafinesque, 1815

Galbuliformes Fürbringer, 1888
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F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

C1

M

2

BF;BJ;CM;NU

F2

M

4

BJ

F2

M

4

BJ

Galbulidae Vigors, 1825
Galbula ruficauda Cuvier, 1816

ariramba

Bucconidae Horsfield, 1821
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)
Monasa nigrifrons (Spix, 1824)

joão-bobo
rapazinho-dos-velhos

EB

chora-chuva-preto

Piciformes Meyer & Wolf, 1810
Ramphastidae Vigors, 1825
Ramphastos toco Statius Muller, 1776
Pteroglossus castanotis Gould, 1834

tucanuçu

XER

C2

M

6

AU;BF;BJ;NU

araçari-castanho

EP(MG);XER

F2

A

4

BJ

picapauzinho-escamoso

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

pica-pau-branco

C2

B

8

BF;BJ;CM

pica-pau-pequeno

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM
BF;BJ

Picidae Leach, 1820
Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840
Melanerpes candidus (Otto, 1796)
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)
Veniliornis mixtus (Boddaert, 1783)
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)
Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)

pica-pau-chorão

C1

M

1

pica-pau-verde-barrado

C2

B

7

BJ

pica-pau-do-campo

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

pica-pau-de-banda-branca

C2

B

7

BJ;CM

pica-pau-de-topete-vermelho

F2

M

4

BJ

seriema

C1

M

2

AU;BF;BJ;CM;NU

Cariamiformes Furbringer, 1888
Cariamidae Bonaparte, 1850
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)
Falconiformes Bonaparte, 1831
Falconidae Leach, 1820
Caracara plancus (Miller, 1777)

caracará

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

carrapateiro

C2

B

8

BF;BJ;CM;NU

acauã

F2

B

8

AU;BJ;NU

Falco sparverius Linnaeus, 1758

quiriquiri

C1

B

5

BF;BJ

Falco femoralis Temminck, 1822

falcão-de-coleira

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

Falco peregrinus Tunstall, 1771

falcão-peregrino

VN

C1

M

4

BJ

arara-canindé

VU(MG);XER

C2

M

4

BJ;NU

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)

Psittaciformes Wagler, 1830
Psittacidae Rafinesque, 1815
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)
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Orthopsittaca manilatus (Boddaert, 1783)

Nome do Táxon

maracanã-do-buriti

XER

C2

M

6

BF;BJ;CM

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)

maracanã-pequena

XER

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM

periquitão

XER

F2

B

8

AU;BJ;CM

periquito-rei

XER

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

tuim

XER

F2

B

8

AU;BJ

periquito-de-encontro-amarelo

XER

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM

papagaio-galego

QA(BR;GL);EC;XER

C2

M

6

AU;BF;BJ;NU

curica

XER

F2

M

4

BJ

papagaio

QA(BR);XER

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

C2

B

7

BJ

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776)
Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)
Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824)
Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)
Passeriformes Linnaeus, 1758
Thamnophilidae Swainson, 1824
Formicivora rufa (Wied, 1831)
Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868

papa-formiga-vermelho
chorozinho-de-bico-comprido

EC

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)

choca-barrada

F2

B

8

AU;BF;BJ;NU

Thamnophilus torquatus Swainson, 1825

choca-de-asa-vermelha

C2

M

4

BF;BJ;CM;NU

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816

choca-da-mata

F1

B

5

AU;BFCM;NU

choró-boi

F2

B

7

BJ

Taraba major (Vieillot, 1816)
Melanopareiidae Ericson, Olson, Irested, Alvarenga & Fjeldså, 2010
Melanopareia torquata (Wied, 1831)

tapaculo-de-colarinho

EC

C1

M

2

BF;BJ;CM;NU

andarilho

VU(GL);EP(BR;MG);EC

C1

A

1

BF;NU

Scleruridae Swainson, 1827
Geositta poeciloptera (Wied, 1830)
Dendrocolaptidae Gray, 1840
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)

arapaçu-verde

F2

M

4

BF

arapaçu-de-cerrado

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

joão-de-barro

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

joão-porca

F2

M

6

AU;BJ

F2

A

6

AU;BJ;CM;NU

Furnariidae Gray, 1840
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)
Clibanornis rectirostris (Wied, 1831)

cisqueiro-do-rio

EC

Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859)

limpa-folha-do-brejo

EP(MG);EC

F1

A

1

AU;BF;CM;NU

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817)

graveteiro

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)

BF;BJ;CM;NU

cochicho

C1

M

1

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

curutié

A

M

6

AU;BF;BJ;NU

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859

petrim

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU
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uí-pi

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU
BJ;NU

joão-grilo

F2

M

4

estrelinha-preta

F2

M

4

AU

arredio-do-rio

F2

M

4

AU;BJ

F2

M

4

BF;

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

caneleiro-preto

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM

patinho

F1

M

1

AU;CM

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846

cabeçudo

F1

M

2

AU;BF;BJ;CM

Corythopis delalandi (Lesson, 1830)

estalador

F1

M

1

AU;NU

bico-chato-de-orelha-preta

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Synallaxis scutata Sclater, 1859
Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856)
Pipridae Rafinesque, 1815
Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853)

fruxu-do-cerradão

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)

soldadinho

EC

Tityridae Gray, 1840
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)
Platyrinchidae Bonaparte, 1854
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

ferreirinho-relógio

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

sebinho-de-olho-de-ouro

F2

M

4

BJ

risadinha

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

guaracava-de-barriga-amarela

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

F2

B

8

BJ;CM

F2

B

7

BJ

guaracava-de-topete-uniforme

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

chibum

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

tucão

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

suiriri-cinzento

C2

M

4

BF;BJ;NU

C1

M

1

BJ
BF;BJ

Tyrannidae Vigors, 1825
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868

guaracava-grande

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)

tuque

Elaenia cristata Pelzeln, 1868
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)

EA;MIG

Suiriri affinis (Burmeister, 1856)

suiriri-da-chapada

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)

guaracava-cinzenta

F2

M

4

guaracava-de-crista-alaranjada

F2

M

4

BJ

bagageiro

F2

B

7

BJ;

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)
Phaeomyias murina (Spix, 1825)
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)

VU(MG);QA(GL);DD(BR);EC

F2

M

4

BF;BJ

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)

papa-moscas-do-campo

piolhinho
VU(GL;MG)

C1

M

1

BF;NU

Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817)

papa-moscas-canela

QA(BR;GL);MIG

C1

A

1

NU
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Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

Nome em Português

Status

Ambiente

Sens.

IV

Região

joão-pobre

C2

B

7

BF;NU

alegrinho

C2

B

7

NU

bem-te-vi-pirata

F2

B

7

AU;CM

irré

F2

B

8

AU;BF;BJ;NU

maria-cavaleira

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

maria-ferrugem

F2

M

4

BF;BJ

bem-te-vi

F2

B

8

AU;BF;BJ;NU

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

suiriri-cavaleiro

C1

B

3

BF;BJ;CM;NU

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)

bem-te-vi-rajado

F2

B

8

BF;BJ

neinei

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

F2

B

8

BF;BJ

bentevizinho-de-penacho-vermelho

F2

B

8

AU;BF;BJ;NU
AU;BF;BJ;CM;NU

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776)
Casiornis rufus (Vieillot, 1816)
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)
Myiozetetes similis (Spix, 1825)
Tyrannus albogularis Burmeister, 1856

suiriri-de-garganta-branca

F2

B

8

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

suiriri

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

tesourinha

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

peitica-de-chapéu-preto

F2

B

7

BJ

peitica

F2

B

7

BF;BJ

viuvinha

F1

B

3

BF;BJ

filipe

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

C2

M

4

BJ;CM

C2

B

7

BJ

lavadeira-mascarada

A

B

7

BJ

freirinha

A

M

6

AU;BF;BJ;NU

C1

M

2

AU;BF;BJ;CM;NU

C1

A

1

NU

guaracavuçu

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU
AU;CM

Tyrannus savana Daudin, 1802
Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Empidonomus varius (Vieillot, 1818)
Colonia colonus (Vieillot, 1818)
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)
Sublegatus modestus (Wied, 1831)
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)
Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)

guaracava-modesta
príncipe

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)

tesoura-do-brejo

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816)

galito

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)

MIG

VU(GL;VU);EP(MG)

enferrujado

F1

M

1

Contopus cinereus (Spix, 1825)

papa-moscas-cinzento

F2

B

7

BF

Knipolegus lophotes Boie, 1828

maria-preta-de-penacho

C2

B

8

BF;BJ

suiriri-pequeno

F1

B

5

BJ

primavera

C1

B

3

BF;BJ;CM;NU

noivinha-branca

C1

M

2

AU;BF;BJ;CM;NU

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)
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Vireonidae Swainson, 1837
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)

pitiguari

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Vireo chivi (Vieillot, 1817)

juruviara

F2

B

8

BF;BJ;CM

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU
AU;BJ;CM

Corvidae Leach, 1820
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)

gralha-do-campo

XER

Hirundinidae Rafinesque, 1815
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

andorinha-pequena-de-casa

C1

B

3

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)

andorinha-morena

C1

M

1

BF

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)

andorinha-serradora

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

Progne tapera (Vieillot, 1817)

BF;BJ;NU

andorinha-do-campo

C2

B

8

Progne chalybea (Gmelin, 1789)

andorinha-grande

C1

B

5

BJ;

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)

andorinha-do-rio

A

B

8

AU;BF;BJ;CM
AU;BF;BJ;NU

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)

andorinha-de-sobre-branco

C1

B

3

andorinha-de-bando

VN

C1

B

5

BJ

andorinha-de-dorso-acanelado

VN

C1

B

5

AU;BJ;NU

C2

B

8

AU;BF;BJ;NU

C1

B

5

NU

garrinchão-de-barriga-vermelha

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

japacanim

A

M

4

BJ

balança-rabo-de-máscara

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM

Troglodytidae Swainson, 1831
Troglodytes musculus Naumann, 1823
Cistothorus platensis (Latham, 1790)
Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845)

corruíra
corruíra-do-campo

QA(MG)

Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)
Polioptilidae Baird, 1858
Polioptila dumicola (Vieillot, 1817)
Turdidae Rafinesque, 1815
Turdus leucomelas Vieillot, 1818

sabiá-branco

XER

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

sabiá-laranjeira

XER

F2

B

8

BF;BJ

sabiá-poca

XER

F2

B

7

BF;BJ

sabiá-ferreiro

EA;MIG;XER

F2

B

7

BF;BJ

sabiá-do-campo

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

caminheiro-zumbidor

C1

B

5

BF;BJ;NU

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)
Mimidae Bonaparte, 1853
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Motacillidae Horsfield, 1821
Anthus lutescens Pucheran, 1855
Passerellidae Cabanis & Heine, 1850

124

Nome do Táxon

Nome em Português

Status

Ambiente

Sens.

IV

Região

tico-tico

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

tico-tico-do-campo

XER

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

Arremon flavirostris Swainson, 1838

tico-tico-de-bico-amarelo

XER

F1

M

2

BJ;NU

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817)

mariquita

F2

M

4

BF;BJ

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

pia-cobra

C2

B

8

BF;BJ;NU

pula-pula

F2

M

6

AU;BF;BJ;NU

canário-do-mato

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Myiothlypis flaveola Baird, 1865
Myiothlypis leucophrys (Pelzeln, 1868)

pula-pula-de-sobrancelha

EC

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Icteridae Vigors, 1825
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)

japu

XER

F2

M

4

BJ

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819)

encontro

XER

F2

M

4

BJ

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)

corrupião

EB;XER

C2

B

7

BJ

graúna

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

A

B

7

BF

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)

garibaldi

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)

chopim-do-brejo

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866

chupim-azeviche

C2

B

7

CM

chupim

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

polícia-inglesa-do-sul

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)
Thraupidae Cabanis, 1847
Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823)

cigarra-do-campo

QA(GL)

C1

M

2

BF;BJ;CM;NU

Schistochlamys melanopis (Latham, 1790)

sanhaço-de-coleira

XER

C2

B

7

BJ

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)

bico-de-veludo

XER

F2

B

7

BJ

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)

sanhaço-cinzento

XER

F2

B

8

BF;BJ;NU

Tangara palmarum (Wied, 1823)

sanhaço-do-coqueiro

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)

saíra-amarela

XER

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Nemosia pileata (Boddaert, 1783)

saíra-de-chapéu-preto

XER

F2

B

7

BJ

Sicalis citrina Pelzeln, 1870

canário-rasteiro

XER

C1

M

2

BF;BJ;NU

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

canário-da-terra

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Sicalis luteola (Sparrman, 1789)

tipio

XER

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

F2

B

8

BF;BJ;CM

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

F2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)

saíra-de-papo-preto

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

tiziu

Eucometis penicillata (Spix, 1825)

pipira-da-taoca

XER
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Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776)
Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)
Charitospiza eucosma Oberholser, 1905
Tersina viridis (Illiger, 1811)
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
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tico-tico-rei

XER

F2

B

8

BF;BJ;CM;NU
BJ

pipira-vermelha

XER

F2

B

7

mineirinho

QA(GL);EC

C1

A

1

BJ

saí-andorinha

F2

B

8

AU;BF;BJ;NU

saí-azul

F2

B

8

BF;BJ;NU

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

cambacica

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)

bigodinho

XER

C2

B

8

AU;BJ;CM

patativa

XER

C2

M

6

AU;BF;BJ;CM;NU

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)

coleiro-do-brejo

XER

C2

B

8

AU;BJ;NU

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)

baiano

XER

C2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

coleirinho

XER

C2

B

8

BF;BJ;NU

chorão

XER

C2

B

7

AU;BJ

caboclinho-branco

QA(BR);XER

C1

M

1

AU;BF;CM;NU

caboclinho-de-barriga-vermelha

VU(BR);MIG;XER

C1

M

1

BJ;NU

caboclinho-de-papo-escuro

VU(BR);QA(GL);MIG;XER

C1

M

1

NU

C1

M

1

NU

C1

M

1

NU
NU

Sporophila plumbea (Wied, 1830)

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)
Sporophila pileata (Sclater, 1864)
Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851
Sporophila ruficollis Cabanis, 1851
Sporophila palustris (Barrows, 1883)

EP(GL);VU(BR);CR(MG);EP;MIG;XER
caboclinho-de-papo-branco

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)

VU(GL);DD(MG);QA(BR);EP;MIG;XER
caboclinho-de-chapéu-cinzento

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)

VU(BR);EP(MG);QA(GL);EA;EB;MIG;XER
caboclinho-de-barriga-preta

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822)
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)

C1

M

1

curió

CR(MG);XER

C1

B

7

BJ

tico-tico-de-máscara-negra

VU(GL);EP(BR;MG)

C1

A

1

NU

C1

B

3

AU;BF;BJ;CM;NU

batuqueiro

EC;XER

C1

M

2

AU;BF;BJ;CM;NU

tempera-viola

XER

F2

B

8

AU;BJ;CM

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

trinca-ferro

XER

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

saí-canário

F2

B

7

BJ

Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831)

bandoleta

C1

A

4

BF;BJ;CM;NU

Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817)
Saltator maximus (Statius Muller, 1776)

canário-do-campo

Cardinalidae Ridgway, 1901
Piranga flava (Vieillot, 1822)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)

sanhaço-de-fogo

XER

C2

B

7

BF;BJ;NU

azulão

XER

F2

M

4

BJ

pintassilgo

DD(MG);XER

C2

B

7

BF;NU

fim-fim

XER

F2

B

8

AU;BF;BJ;CM;NU

Fringillidae Leach, 1820
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
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bico-de-lacre

C2

B

7

BJ

pardal

T

B

8

AU;BJ;NU

Estrildidae Bonaparte, 1850
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
Passeridae Rafinesque, 1815
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

1.

2.
3.
4.

5.

Legenda:
Status: EA = Espécie endêmica da Mata Atlântica e Pampas; EC = Espécie endêmica do Cerrado; MIG = espécie migratória, que provavelmente não reproduz na Bacia; VN = visitante oriundo do Hemisfério Norte;
Ameaçada de extinção: CR = Criticamente em Perigo; EP=Em Perigo; VU=Vulnerável; QA=Quase ameaçada; DD = Dados deficientes para avaliar status de conservação; MG (Minas Gerais) = SEMAD (2010); BR
(Brasil)=MMA (2014a;2015); GL (Global) = IUCN (2020); CIN = espécie cinegética; XER = espécie de xerimbabo.
Padrão de utilização no ambiente: A = aquático; C1 - espécie estritamente campestre; C2 = espécie preferencialmente campestre; F1 = espécie estritamente florestal; F2 = espécie preferencialmente florestal; T =
sinantrópico;
Sensibilidade a perturbações antrópicas (Sens): A – alta sensibilidade; M – média sensibilidade; B – baixa sensibilidade;
Índice de Vulnerabilidade (I.V.): 1=rara nas três dimensões (espécies estritamente florestais ou campestres, de frequência incomum e de alta/média sensibilidade à perturbações ambientais); 2;3;4=rara em duas
dimensões (2 - espécies estritamente florestais ou campestres e de alta/média sensibilidade à perturbações ambientais; 3 - de frequência incomum e espécies estritamente florestais ou campestres; 4- de frequência
incomum e de alta/média sensibilidade à perturbações ambientais); 5;6;7=rara em uma dimensão (5 - espécies estritamente florestais ou campestres; 6 - de alta/média sensibilidade à perturbações ambientais; 7 - de
frequência incomum); 8=não vulnerável;
Região: AU = Alto Uberabinha; BF = Ribeirão Bom Jardim; BJ = Nascentes do ribeirão Beija-Flor; CM = Campos com murundus Isolados; NU = Nascentes Claro/Uberabinha.

127

De acordo com ao padrão de utilização no ambiente no ACUC, 36 espécies (11,5%) são restritas à
ambientes aquáticos e a maioria das espécies mantêm relação com fitofisionomias campestres (C1 e
C2 = 150;48,1%; Figura 43). Na região NU, o padrão de predomínio de espécies associadas à ambientes
campestres é mais representativo (C1 e C2 = 108;63,8%;Figura 44).

2; 0,6%
36; 11,5%

114; 36,5%
61; 19,6%

89; 28,5%
10; 3,2%

A

C1

C2

F1

F2

T

Figura 43. Espécies agrupadas por padrão de utilização do ambiente por dados secundários no ACUC.
Legenda: A = Aquático; C1 = estritamente campestre; C2 = preferencialmente campestre; F1 = estritamente
florestal; F2 = preferencialmente florestal; T = sinatrópico.
1; 0,6%
13; 7,6%

45; 26,2%
49; 28,5%
5; 2,9%

59; 34,3%

A

C1

C2

F1

F2

T

Figura 44. Espécies agrupadas por padrão de utilização do ambiente por dados secundários na região NU.
Legenda: A = Aquático; C1 = estritamente campestre; C2 = preferencialmente campestre; F1 = estritamente
florestal; F2 = preferencialmente florestal; T = sinatrópico.
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Espécies ameaçadas de extinção
A partir da consulta às listas oficiais da fauna sob ameaça de extinção, das 312 espécies registradas no
ACUC, 22 são consideradas ameaçadas de extinção (Tabela 9), dezoito em nível estadual (COPAM,
2010), dez em nível nacional (MMA, 2014a) e dez em nível global (IUCN, 2020). Das 22 espécies
ameaçadas de extinção, 17, possuem hábito campestre.
Considerando a região NU verifica-se 18 espécies ameaçadas, treze em nível estadual, dez em nível
nacional e nove em nível global. Das 18 espécies ameaçadas de extinção, 15, possuem hábito
campestre, com destaque para espécies ameaçadas em nível nacional: Alectrurus tricolor,
Coryphaspiza melanotis, Geositta poeciloptera, Hydropsalis candicans, Nothura minor, Sporophila
palustris, S. melanogaster, S. hypoxantha, S. ruficollis e Urubitinga coronata.
Registrou-se no ACUC 8 espécies na categoria "quase-ameaçada" (Alipiopsitta xanthops, Amazona
aestiva, Charitospiza eucosma, Cistothorus platensis, Neothraupis fasciata, Polystictus pectoralis, Rhea
americana, Sporophila pileata) e 4 na categoria “deficiente em dados” (Asio flammeus, Gallinago
undulata, Ixobrychus exilis, Spinus magellanicus) (BIODIVERSITAS, 2007; MMA, 2015; IUCN, 2019). Para
a região NU entre as espécies destacadas não registrou-se Charitospiza eucosma, Gallinago undulata
e Ixobrychus exilis.
Tabela 9. Espécies da avifauna registradas na região do ACUC, presentes em alguma lista vermelha de ameaça
de extinção.
Status
Nome do Táxon
Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816)
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)
Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822)
Crax fasciolata Spix, 1825
Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)
Geositta poeciloptera (Wied, 1830)
Hydropsalis anomala (Gould, 1838)
Hydropsalis candicans (Pelzeln, 1867)
Micropygia schomburgkii (Cabanis, 1848)
Mycteria americana Linnaeus, 1758
Nothura minor (Spix, 1825)
Pteroglossus castanotis Gould, 1834
Platalea ajaja Linnaeus, 1758
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)
Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Sporophila palustris (Barrows, 1883)
Sporophila ruficollis Cabanis, 1851
Suiriri affinis (Burmeister, 1856)
Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859)
Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)

Nome em Português
galito
arara-canindé
tico-tico-de-máscara-negra
mutum-de-penacho
papa-moscas-do-campo
andarilho
curiango-do-banhado

MG

BR

GL

EP

VU

VU

EP

VU

VU
EP

VU

VU

VU

maxalalagá
cabeça-seca
codorna-mineira
araçari-castanho
colhereiro
curió

EP

VU

VU

VU

VU

bacurau-de-rabo-branco

caboclinho-de-papo-branco

suiriri-da-chapada
limpa-folha-do-brejo
águia-cinzenta

VU

EP

C
F

X
X

X

X

X

C

X

X

C

X

X
X

C

X
X

X

X

VU
EP

VU

CR

VU

C

X
X
X
X

C

X

C
EP

VU
VU

X

X

C

X

C

X

F
EP

EP

X

C

C

EP

X

X

C
VU

NU

X

A

CR

EP

X

F

VU

caboclinho-de-papo-escuro

CM

X

A
EP

caboclinho-de-chapéu-cinzento

caboclinho-de-barriga-preta

BJ

C

C

VU

caboclinho-de-barriga-vermelha

BF

C

EP

EP

AU

C

EP

EP

Região

Hábitat

C

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Legenda = Status: MG = Minas Gerais; BR = Brasil; GL = Global; CR = Criticamente ameaçada; EP = Em perigo; VU = Vulnerável;
Região: AU = Rio Uberabinha (Alto); BF = Beija-flor; BJ = Bom Jardim; CM = Campos com murundus isolados; NU = Nascentes
Claro/Uberabinha; Hábito: F – Florestal. C – Campestre; A – Aquático.

Espécies endêmicas
Registrou-se no ACUC, 22 espécies endêmicas, sendo 5 restritas ao território brasileiro, 13 do Cerrado,
4 da Mata Atlântica e 2 dos Pampas (Tabela 10). Na NU registrou-se 14 espécies endêmicas, sendo 2
restritas ao território brasileiro, 11 do Cerrado, 1 da Mata Atlântica e 2 dos Pampas (Tabela 10).
Ressalta-se que algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica (Florisuga fusca, Elaenia mesoleuca,
Sporophila melanogaster e Turdus subalaris) e dos Pampas (Sporophila cinnamomea, Sporophila
palustris) não são residentes na região e realizam movimentos migratórios do sul do continente.
Algumas espécies endêmicas também constam em lista de ameaçadas de extinção, agregando valor
de conservação, sendo oito no total, cinco (Geositta poeciloptera, Hydropsalis candicans, Nothura
minor, Suiriri affinis, Syndactyla dimidiata) do Cerrado, uma (Sporophila melanogaster) da Mata
Atlântica e duas (Sporophila cinnamomea e Sporophila palustris) dos Pampas.
Tabela 10. Espécies da avifauna registradas no ACUC, consideradas endêmicas por Domínio Fitogeográfico.
Região
Nome do Táxon
Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824)
Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)
Charitospiza eucosma Oberholser, 1905
Clibanornis rectirostris (Wied, 1831)
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)
Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
Geositta poeciloptera (Wied, 1830)
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)
Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868
Hydropsalis candicans (Pelzeln, 1867)
Icterus jamacaii (Gmelin, 1788)
Melanopareia torquata (Wied, 1831)
Myiothlypis leucophrys (Pelzeln, 1868)
Nothura minor (Spix, 1825)
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)
Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817)
Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Sporophila palustris (Barrows, 1883)
Suiriri affinis (Burmeister, 1856)
Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859)
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)

Nome em Português
papagaio-galego
soldadinho
mineirinho
cisqueiro-do-rio
tuque
beija-flor-preto
andarilho
bico-reto-de-banda-branca
chorozinho-de-bico-comprido
bacurau-de-rabo-branco
corrupião
tapaculo-de-colarinho
pula-pula-de-sobrancelha
codorna-mineira
rapazinho-dos-velhos
batuqueiro
caboclinho-de-chapéu-cinzento
caboclinho-de-barriga-preta
caboclinho-de-papo-branco
suiriri-da-chapada
limpa-folha-do-brejo
sabiá-ferreiro

Status

AU

EC

X

EC

X

Hábitat
BF

BJ

X

X

X

X

EC
EC

X

EA

X

X

EC

X

F

X

X

X

F
X

X

X

X

X

X

F

X

C
C

X

X

X

X

C

X

X

X

X

F

X

C

EB

X
X

X

F
X

EP
EA;EB
EP
EC

X

C

X

C

X

C

X

C

X
X

C
F

EC;EB

X

F

X

X

EC

EA

X

F

X

EB

EC

C

X

EC

EC

X

C

X

EB

EC

NU

X
X

EA

EC

CM

X
X

C
X

X

X

F
F

Legenda = Status: EA = Endêmica da Mata Atlântica; EC = Endêmica do Cerrado; EP = Endêmica dos Pampas; Região: AU = Rio
Uberabinha (Alto); BF = Beija-flor; BJ = Bom Jardim; CM = Campos com murundus isolados; NU = Nascentes Claro/Uberabinha;
Hábito: F – Florestal. C – Campestre.
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Espécies presentes no documento “Perfil do Ecossistema: Hotspot de Biodiversidade do Cerrado”
Registrou-se 11 (onze) espécies com base no Apêndice de CEPF (2018), sendo: Alectrurus tricolor,
Coryphaspiza melanotis, Culicivora caudacuta, Eleothreptus candicans, Geositta poeciloptera, Nothura
minor, Sporophila hypoxantha, Sporophila melanogaster, Sporophila palustres, Sporophila ruficollis,
Urubitinga coronata que apresentam hábito campestre e são ameaçadas de extinção.
Espécies migratórias
Considerando as espécies não residentes no ACUC, foram detectados 22 táxons migratórios (Tabela
11). Registrou-se seis espécies migratórias oriundas do hemisfério norte (Bartramia longicauda,
Coccyzus americanus, Falco peregrinus, Hirundo rustica, Petrochelidon pyrrhonota e Tringa solitaria).
Das 22 espécies registradas, 11 apresentam hábito campestre, 4, florestal, e 7, aquático. Na região NU
verificou-se 12 táxons migrantes, sendo dois oriundos do hemisfério norte (Petrochelidon pyrrhonota
e Tringa solitaria).
Tabela 11. Espécies da avifauna registradas no ACUC, consideradas migratórias.
Região
Nome do Táxon
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)

Status Hábitat
VN

Circus buffoni (Gmelin, 1788)
Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)

VN

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)
Falco peregrinus Tunstall, 1771

VN

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)

Himantopus mexicanus (Statius Muller, 1776)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758

VN

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)

Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817)
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

X

F

X

F

X

C
X

A

X

A

X

C

X
X

C

X
X

X

X

C

X
X
X

C

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Sporophila palustris (Barrows, 1883)
Sporophila ruficollis Cabanis, 1851
VN

X

A

C

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851

X

X
X

C

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)

Turdus subalaris (Seebohm, 1887)

X

A
VN

Platalea ajaja Linnaeus, 1758

Tringa solitaria Wilson, 1813

BF BJ NU

C

F

Mycteria americana Linnaeus, 1758
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)

A

A

Himantopus melanurus Vieillot, 1817

AU

X

X

C

X

C

X

C

X

A
F

X
X

X

X

Legenda = Status: VN = Visitante oriundo do Hemisfério Norte; Região: AU = Rio Uberabinha (Alto); BF = Beija-flor; BJ = Bom
Jardim; NU = Nascentes Claro/Uberabinha; Hábito: F – Florestal. C – Campestre; A – Aquático.
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Sensibilidade a perturbações ambientais
A composição da avifauna no ACUC foi majoritariamente caracterizada por espécies com baixa
sensibilidade à perturbações ambientais (181;Figura 45), sendo 14, classificadas como de alta
sensibilidade (Alectrurus tricolor, Aramides cajaneus, Charitospiza eucosma, Clibanornis rectirostris,
Coryphaspiza melanotis, Cypsnagra hirundinacea, Gallinago undulata, Geositta poeciloptera,
Hydropsalis candicans, Micropygia schomburgkii, Nothura minor, Polystictus pectoralis, Pteroglossus
castanotis, Syndactyla dimidiata), sendo 9 de hábito campestre, 4, florestal, e 1, aquático. A região NU
apresentou, respectivamente, 11 e 58 espécies classificadas com alta e média sensibilidade a
perturbações (Figura 46).
14; 4,5%

117; 37,5%
181; 58,0%

Alta

Média

Baixa

Figura 45. Espécies agrupadas por sensibilidade a perturbações ambientais por dados secundários no ACUC.

11;
6,4
%

58; 33,7%
103; 59,9%

Alta

Média

Baixa

Figura 46. Espécies agrupadas por sensibilidade a perturbações ambientais por dados secundários na região
“Nascentes Claro/Uberabinha”.
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Espécies de valor comercial (cinegéticas e xerimbabos)
Entre as 312 espécies registradas no ACUC, 29 são consideradas cinegéticas e 57 são considerados
xerimbabos, enquanto na região NU, 20 são consideradas cinegéticas e 34 são considerados
xerimbabos (Tabela 8).
As espécies cinegéticas amostradas pertencem às famílias Rheidae (ema), Tinamidae (inhambus, jaó,
perdiz, codornas), Anatidae (patos, marrecas, irerês), Cracidae (jacus, mutum-de-penacho),
Columbidae (rolinhas, pombas, juritis), com destaque para espécie ameaçada em nível nacional,
Nothura minor.
Aves de rapina podem eventualmente serem caçadas, por representar uma ameaça à criação de
animais domésticos, como galináceos, ou por simples curiosidade, sendo documentado na Amazônia,
como por exemplo, o abate do gavião-real (TRINCA et al., 2008). Nessa categoria destaca-se uma
espécie ameaçada de extinção da família Accipitridae em nível nacional (Urubitinga coronata).
Os xerimbabos (aves apreciadas como animais de estimação) registrados pertencem às famílias
Psittacidae (arara-canidé, maracanãs, periquitos, papagaio), Ramphastidae (tucanos, araçari),
Corvidae (gralhas), Turdidae (Turdus spp - sábias), Passerellidae (tico-ticos), Icteridae (japus, corrupião,
pássaro-preto), Thraupidae (papa-capins, bico-de-veludo, canários, tiês, trinca-ferro, saíras, sanhaços),
Cardinalidae (azulão) e Fringillidae (gaturamo e pintassilgo). Entre os xerimbabos registrados na Bacia
merecem destaque as espécies ameaçadas em nível nacional do gênero Sporophila, com quatro
registros.
Padrões de raridade e índice de vulnerabilidade
Espécies registradas no ACUC consideradas como raras, sensíveis à perturbação ambiental e
estritamente florestais ou campestres, ou seja, espécies vulneráveis e com maior susceptibilidade à
extinção totalizaram 8,7% (n=27) das espécies da comunidade registrada (Figura 47). Nesse grupo
estão as espécies de maior interesse conservacionista.
Entre as espécies categorizadas com IV=1, ressalta-se que nove encontram-se presentes na lista
nacional de ameaça (MMA, 2014a), sendo Coryphaspiza melanotis, Geositta poeciloptera, Nothura
minor (em perigo de extinção), Alectrurus tricolor, Hydropsalis candicans, Sporophila hypoxantha, S.
melanogaster, S. palustris e S. ruficollis (vulneráveis à extinção), todas classificadas como estritamente
campestres. Das 27 espécies desta categoria, 22 são estritamente campestres e cinco florestais.
Cerca de 49% (n=153; Figura 47) da comunidade de aves são de espécies sem especificidade de hábitat
e baixa sensibilidade às perturbações ambientais (níveis 7 e 8), que podem, localmente, ser comuns
(30,8%) ou incomuns (18,2%). Nessa categoria infere-se que as espécies não são vulneráveis.
A região NU apresentou 21 espécies (12,2%) com IV=1 e 48,2% (n=83) da comunidade de aves são de
espécies sem especificidade de hábitat e baixa sensibilidade às perturbações ambientais (níveis 7 e 8;
Figura 48).
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12; 3,8%

27; 8,7%

15; 4,8%
96; 30,8%

57; 18,3%

57; 18,3%
35; 11,2%

1

2

3

4

5

6

13; 4,2%

7

8

Figura 47. Espécies agrupadas por índice de vulnerabilidade por dados secundários no ACUC.

21; 12,2%
11;
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12; 7,0%

74; 43,0%

12; 7,0%

8; 4,7%

25; 14,5%
9; 5,2%
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8

Figura 48. Espécies agrupadas por índice de vulnerabilidade por dados secundários na região “Nascentes
Claro/Uberabinha”.

Registros notáveis
➢ Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) – galito (Foto 64)
Espécie ameaçada globalmente, nacionalmente e estadualmente, com ocorrência na Bolívia, Paraguai,
Argentina, e no Brasil ocorre na região Centro Oeste e nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná
e Rio Grande do Sul, sendo que provavelmente a população dos campos sulinos está extinta.
Extremamente dependentes de ambientes campestres, ocorrendo em formações naturais pouco
alterados ou inalterados do Cerrado. Atualmente, a população brasileira está quase restrita em
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unidades de conservação, havendo representativa perda populacional nas áreas não protegidas.
Embora ocorra principalmente em áreas protegidas, estas ainda sofrem com incêndios
descontrolados, resultando em redução de área de ocupação, perda de qualidade de habitat e declínio
populacional continuado. A área de ocupação da espécie não ultrapassa 1.500 km2 e a população
global estimada entre 6.000 a 15.000 indivíduos maduros, em contínuo declínio (MALACCO, 2018a).
A principal ameaça para espécie é a perda e fragmentação de habitat, oriunda especialmente da
implantação de atividades agrosilvopastoris, em especial de cultura de grãos (milho, soja, trigo e sorgo)
nas áreas de chapada do Planalto Central, a partir da substituição e drenagem dos campos naturais. A
introdução de gramíneas exóticas e/ou pisoteio de áreas brejosas pelo gado em virtude da pecuária
extensiva também constitui-se uma ameaça e a utilização dos agrotóxicos na transição entre os
campos e as culturas agrícolas também deve constituir uma ameaça (MALACCO, 2018a)
Registrada exclusivamente na região NU, majoritariamente em formações de campos naturais com
murundus inseridos no município de Uberaba. A população registrada em NU deve constituir-se a
maior encontrada no estado de Minas Gerais fora de Unidades de Conservação (PEIXOTO, 2014; Angá,
2015).
As principais ameaças para a população em NU são a destruição dos campos naturais para retirada de
argila refratária, os incêndios criminosos e invasão de Pinus spp nas áreas de campos naturais (ANGÁ,
2015; MALACCO, 2018a), sendo sugerido a criação de uma unidade de conservação de proteção
integral nessa localidade para proteção dessa população (MALACCO, 2018a).

Foto 64. Alectrurus tricolor.

➢ Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 – mineirinho (Foto 65)
Espécie endêmica do Cerrado, habita formações savânicas, sendo comumente registrada em áreas
recém queimadas (CAVALCANTI & ALVES, 1997; RODRIGUES et al., 2005; FARIA, 2007), sendo bastante
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rara na região do Triângulo Mineiro, provavelmente devido a supressão de hábitat. Registrado no
ACUC na região “Ribeirão Bom Jardim" (Fazenda Tatu - Exército Brasileiro) e provavelmente pode
apresentar uma população residente nas Bacias (ANGÁ, 2015).

Foto 65. Charitospiza eucosma.

➢ Cistothorus platensis (Latham, 1790) - corruíra-do-campo (Foto 66)
Espécie de ampla distribuição geográfica, habitando campos naturais do continente americano, sendo
mais uma espécie rara na região do Triângulo Mineiro, com registros conhecidos apenas para região
de cabeceiras do Ribeirão Piçarrão (Bacia do rio Jordão) e na região NU em formações de campos com
murundus, no município de Uberaba (ANGÁ, 2015). É considerada quase ameaçada de extinção em
nível estadual (BIODIVERSITAS, 2007).
➢ Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) - tico-tico-da-máscara-negra (Foto 67Foto 67)
C. melanotis apresenta distribuição na Bolívia, Paraguai, Argentina, e no Brasil ocorre no Centro-Oeste,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e Amazonas, habitando principalmente
áreas de campos limpos pouco perturbados. As subpopulações mais relevantes ocorrem
exclusivamente em unidades de conservação e a área de ocupação não ultrapassa 500 km2 (MALACCO,
2018b).
A população encontra-se severamente fragmentada e há declínio continuado de área de ocupação e
de qualidade de habitat devido à substituição dos campos naturais por atividades agropecuárias, de
silvicultura e atividades minerárias, uso de pesticidas, invasão por gramíneas exóticas, instalação de
pequenas centrais hidrelétricas e queimadas de origem antrópica (Malacco, 2018b). O táxon está
presente em três listas vermelhas avaliadas (SEMAD, 2010; MMA, 2014a; IUCN, 2020).
Registrada exclusivamente na região NU, município de Uberaba (ANGÁ, 2015). Na região do Triângulo
Mineiro a espécie ainda ocorre nas cabeceiras do Ribeirão Piçarrão (Bacia do rio Jordão; LOPES et al.,
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2010), sendo bastante rara nessa localidade. A medida mais urgente de conservação é a proteção do
habitat da espécie.

Foto 66. Cistothorus platensis.

Foto 67. Coryphaspiza melanotis.
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➢ Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) - papa-moscas-do-campo (Foto 68)
C. caudacuta é uma espécie da família Tyrannidae que habita áreas abertas, geralmente está associada
a capinzais densos e altos, podendo oportunamente ocorrer em áreas de capim exótico (PEIXOTO,
2014). É categorizada como ameaçada de extinção, a nível global e estadual, com tendência de declínio
das populações globalmente (BIRDLIFE, 2020a). A principal ameaça à conservação dessa espécie é a
substituição dos campos naturais, especialmente para constituição de cultura de grãos (soja, milho,
trigo) ou práticas de silvicultura (MARTINS-FERREIRA et al., 2013).
Registrada no ACUC nas regiões NU e "Beija-flor", em ambientes de campos limpos ou sujos (LOPES et
al., 2010; ANGÁ, 2015). Na região do Triângulo Mineiro ainda ocorre nas cabeceiras dos ribeirões
Mandaguari e Piçarrão (Bacia do rio Jordão; LOPES et al., 2010). A principal medida para conservação
da espécie é a proteção dos ambientes naturais.

Foto 68. Culicivora caudacuta.

➢ Geositta poeciloptera (Wied, 1830) – andarilho (Foto 69)
Endêmica do Cerrado, habita formações campestres, especialmente recentemente queimados,
geralmente associada com cobertura de gramíneas rala e baixa, sendo também registradas em áreas
bastantes alteradas ou mesmo degradadas (PEIXOTO, 2014). Talvez a ocorrência em áreas degradadas
esteja relacionada a sítios de nidificação, pois utiliza de cupinzeiros, buracos de tatu e barrancos para
escavar a cavidade do ninho (SILVA & SILVA, 2005; PACHECO & OLMOS, 2006; PEIXOTO, 2014).
G. poeciloptera apresenta distribuição para o leste da Bolívia e no Brasil, ocorre no Centro-Oeste,
Bahia, Minas Gerais e São Paulo, sendo as populações mais representativas estão restritas à Unidades
de Conservação, que ainda sofrem com incêndios descontrolados, resultando em redução de área de
ocupação (calculada em 132 km2) e perda de qualidade de habitat (CEMAVE, 2018).
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Atualmente a tendência é de declínio das populações em virtude da destruição de áreas campestres,
especialmente por atividades agropecuárias e minerárias, e a espécie é considerada ameaçada de
extinção globalmente, nacionalmente e em Minas Gerais, sendo a principal ação para conservação de
G. poeciloptera é a proteção das áreas de campos limpos, incluindo manejo adequado de fogo
(CEMAVE, 2018).
Registrada em pasto abandonado, circundados por formações de campos ralos úmidos, recém
queimados, no ACUC na região do "Beija-flor" e em área de pousio no entorno de formações de
campos com murundus na região NU. Trata-se dos únicos registros recente documentados para região
do Triângulo Mineiro e outras populações em Minas Gerais são encontradas na Serra da Canastra e
entorno, região de Campo das Vertentes, Alto Paranaíba e região Central de Minas Gerais (ANGÁ,
2015).

Foto 69. Geositta poeciloptera.

➢ Hydropsalis anomala (Gould, 1838) - curiango-do-banhado (Foto 70Foto 70)
Ocorre no Paraguai, Argentina e Uruguai, no sudeste e sul do Brasil (Distrito Federal, Goiás, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), habitando ambientes de campos
naturais e banhados (BENEDICTO, 2009). As principais ameaças para espécie são atividades
agropecuárias, utilização de agrotóxicos, incêndios de origem antrópica, que degradam os ambientes
naturais da espécie, levando a espécie ser categorizada como ameaçada em Minas Gerais e quaseameaçada globalmente e nacionalmente.
As ações de conservação da espécie devem envolver a proteção dos hábitats, prevenção de queimadas
de origem antrópica e restauração de ambientes.
Registrada exclusivamente na região NU, no município de Uberaba, sendo o primeiro registro
documentado para o Triângulo Mineiro. Em Minas Gerais ainda apresenta ocorrência para alguns
municípios do Alto Paranaíba, Noroeste e Sul de Minas (WIKIAVES, 2020b).
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Foto 70. Hydropsalis anomala.

➢ Hydropsalis candicans (Pelzeln, 1867) - bacurau-de-rabo-branco (Foto 71)
Endêmica do Cerrado, H. candicans ocorre exclusivamente em ambientes campestres da América do
Sul, ocorrendo apenas em quatro localidades na Bolívia, Brasil e Paraguai, e, portanto, é considerada
um dos exemplares mais raros e ameaçados da família Caprimulgidae. Estimativas globais apontam
que existem aproximadamente 600-1700 indivíduos na natureza (BIRDLIFE, 2020b). Atualmente é
classificado como “Vulnerável” a extinção no Brasil e globalmente, devido ao tamanho populacional e
sua distribuição restrita, associado ao declínio da qualidade e extensão de seu hábitat.
No Brasil a única localidade conhecida da espécie era o Parque Nacional das Emas, no estado de
Goiás/Mato Grosso do Sul. No entanto, em 2017, foi registrado e documentado um indivíduo de H.
candicans no município de Uberaba, Minas Gerais, em uma área de campo hidromórfico na região NU
(Gustavo Malacco, obs. pess.).
Entre 2018 e 2019 foram realizadas incursões de campo e observações por birdwatchers na região NU,
sendo documentado vários indivíduos da espécie (WIKIAVES, 2020c), levando-se a inferir da ocorrência
de uma população nessa localidade (Gustavo Malacco, obs. pess.), informação de extrema importância
para conservação da espécie.
As principais ameaças em nível global para espécie são: incêndios antrópicos recorrentes sem manejo,
introdução de espécies exóticas (gramíneas e Pinus spp.), conversão de campos nativos para pastagens
e atividades agrícolas (BIRDLIFE, 2020b). A nova população registrada encontra-se seriamente
ameaçada devido ações antrópicas, como expansão das monoculturas (trigo, milho, soja, cana-deaçúcar) e extração de argila nas áreas dos campos hidromórficos (Gustavo Malacco, obs. pess.).
As medidas de conservação para espécie devem estabelecer regimes de gerenciamento de incêndios
em locais protegidos, para criar e manter mosaicos da idade da vegetação e evitar incêndios
destrutivos incontroláveis durante a época de reprodução, monitorar e controlar a propagação de
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espécies invasoras de gramíneas (BIRDLIFE, 2020b) e a criação de Unidade de Conservação para
proteção da nova população no município de Uberaba (Gustavo Malacco, obs. pess.).

Foto 71. Hydropsalis candicans.

➢ Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789) - socoí-vermelho
Ocorre no Brasil em matas de galeria, pantanais, manguezais, brejos e áreas alagadas adjacentes. Em
Minas Gerais, o status de conservação é desconhecido (BIODIVERSITAS, 2007), com raros registros no
Estado, sendo registrada no ACUC na região "Beija-flor", em pequena represa, com vegetação aquática
alta no entorno (ANGÁ, 2015).
➢ Micropygia schomburgkii (Cabanis, 1848) – maxalalagá (Foto 72)
Considerada em perigo de extinção no estado de Minas Gerais (SEMAD, 2010), e quase-ameaçada
nacionalmente (MMA, 2015), habitando formações campestres, de capinzal denso. A principal ameaça
para espécie é a crescente substituição dos campos naturais e os incêndios criminosos.
Registros documentados na região do Triângulo Mineiro são oriundos das nascentes dos ribeirões
Piçarrão e Mandaguari (Bacia do rio Jordão; LOPES et al., 2010) e Reserva Ecológica do Panga,
Uberlândia (MARÇAL-JÚNIOR et al., 2009). Registrada no ACUC nas regiões NU, “Rio Uberabinha (Alto)”
e “Campos com Murundus Isolados”, majoritariamente em formações e campos com murundus
sazonalmente inundáveis (ANGÁ, 2015).
Infere-se que as populações de M. schomburgkii na região NU configuram-se como as mais
representativas da região do Triângulo Mineiro (ANGÁ, 2015).
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Foto 72. Micropygia schomburgkii.

➢ Nothura minor (Spix, 1825) – codorna-mineira
Endêmica do Cerrado, N. minor ocorre no Paraguai e nas regiões Centro-oeste e Sudeste do Brasil,
ocorrendo em campos naturais. Atualmente, as populações mais representativas estão restritas a três
unidades de conservação sem conexão entre si, que ainda sofrem com incêndios descontrolados,
resultando em redução de área de ocupação e perda de qualidade de habitat (MARQUES et al., 2018).
A área de ocupação da espécie foi calculada em 200 km2, e as ameaças a perda e fragmentação de
habitat, principalmente pelo cultivo de Pinus spp., Eucalyptus spp., cana-de-açúcar e soja (MARQUES
et al., 2018), sendo a espécie categorizada como ameaçada de extinção globalmente, nacionalmente
e em Minas Gerais.
Registros recentes fora de Unidades de Conservação são raríssimos, sendo documentados para região
de Lassance (ALVES, 2012) e Pompéu (OLIVEIRA, 2017), em Minas Gerais.
Em 2018 foi documentado um indivíduo de N. minor na região NU em Uberaba (MALUF, 2018), não
sendo verificado novos registros da espécie na localidade após esse registro.
Entre as medidas de conservação para espécie estão a redução da perda de campos naturais,
restauração de ambientes e criação de áreas protegidas nos locais de nova ocorrência, sendo ações
emergenciais em virtude do rápido declínio populacional do táxon.
➢ Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) - papa-moscas-canela (Foto 73Foto 73)
Espécie recentemente documentada para Minas Gerais nos municípios de Indianópolis (cabeceiras do
ribeirão Mandaguari) e Uberaba (região NU) (ANGÁ, 2015). Posteriormente foi documentada em
várias localidades na região Central e Sul de MG e na Serra da Canastra (WIKIAVES, 2020d).
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Os registros da espécie, a priori, limitado aos meses de julho a setembro na região do Triângulo Mineiro
sugere estacionalidade no padrão de ocorrência, provavelmente os indivíduos que reproduzem nos
campos de altitude do sul da Mata Atlântica poderiam ser aqueles que chegam para invernar na região
do oeste mineiro (ANGÁ, 2015).

Foto 73. Polystictus pectoralis.

➢ Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) – curió (Foto 74)
Considerada criticamente ameaçada de extinção em Minas Gerais (SEMAD, 2010), espécie bastante
visada por traficantes em virtude do canto melodioso, sendo registrada no ACUC na região do “Ribeirão
Bom Jardim”, sempre associadas a ambientes úmidos (ANGÁ, 2015).
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Foto 74. Sporophila angolensis.

➢ Sporophila palustris (Barrows, 1883) - caboclinho-de-papo-branco (Foto 75)
➢ Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) - caboclinho-de-chapéu-cinzento (Foto 76)
➢ Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 - caboclinho-de-barriga-vermelha (Foto 77Foto 77)
➢ Sporophila ruficollis Cabanis, 1851 - caboclinho-de-papo-escuro
➢ Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) - caboclinho-de-barriga-preta (Foto 78)
Dependentes de ambientes campestres, com exceção de S. ruficollis, as demais espécies têm
preferência por campos naturais úmidos, banhados e várzeas, ricos em espécies herbáceas nativas. S.
ruficollis, de forma geral, habita ambientes menos pantanosos do que outros caboclinhos, pelo menos
durante o período reprodutivo (ANGÁ, 2015).
S. cinnamomea e S. palustris, são endêmicas dos Pampas e a população reprodutiva ocorre no nordeste
da Argentina, sul Paraguai, oeste e sudeste do Uruguai e no Brasil, exclusivamente no Rio Grande do
Sul. Os registros para o Rio Grande do Sul são de novembro a abril, após esse período deixa o estado,
invernado em uma vasta área que incluiu parte regiões de capinzais tropicais na região do Cerrado,
Amazônia e no Pantanal, e, possivelmente, no nordeste do Paraguai (ANGÁ, 2015; WIKIAVES, 2020e;f).
A população reprodutiva de S. hypoxantha ocorre no Brasil (entre outubro a março) desde o nordeste
do Paraná (Campos Gerais) até o nordeste gaúcho e sudeste catarinense (Campos de Cima da Serra),
passando pelo núcleo de campos de Água Doce e Palmas, na divisa entre Santa Catarina e Paraná,
ainda ocorre na Argentina, Uruguai e Paraguai. As áreas de invernada ainda não são totalmente
conhecidas, mas possivelmente situadas no Brasil central (ANGÁ, 2015).
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S. melanogaster é endêmica do Brasil e da Mata Atlântica, toda população reprodutiva confinada aos
campos de altitude de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, invernando, entre abril a setembro,
principalmente nos capinzais tropicais do Cerrado (ANGÁ, 2015).
S. ruficollis reproduz-se no Paraguai, norte da Argentina, oeste do Uruguai e aparentemente no
extremo sul do Brasil (oeste do Rio Grande do Sul, entre novembro e fevereiro), invernando em uma
vasta área abrangendo campos e capinzais inundáveis do Pantanal e do Cerrado e sua transição para
a Amazônia, além do extremo sudeste do Peru e norte da Bolívia (ANGÁ, 2015).
A migração dos caboclinhos parece relacionada à disponibilidade de sementes de capins e ciperáceas
(ANGÁ, 2015).
Com exceção de S. ruficollis e S. hypoxantha, as demais espécies foram registradas exclusivamente na
região NU, em borda de campo hidromórfico durante o mês de outubro de 2014, no qual alimentavamse de gramíneas da Família Poaceae: Pennisetum setosum, Pennisetum purpureum, Melinis
minutiflora, Panicum sp. e Rhynchelytrum repens (ANGÁ, 2015). Posteriormente, S. hypoxantha foi
registrada no ACUC em vereda na região do “Ribeirão Bom Jardim” (DINIZ, 2017).
O registro de Sporophila ruficollis é citado por Brandt & Souza (1992) para região das “Nascentes
Claro/Uberabinha”.
Os caboclinhos estão enquadrados em alguma categoria de ameaça (SEMAD, 2010; MMA, 2014a;
IUCN, 2020), sendo que S. palustris apresenta a situação mais crítica, sendo estimada que a população
global que não supere mais de 2.500 indivíduos.
As principais ameaças as espécies estão associadas a captura ilegal, drenagens das dos campos
hidromórficos, e principalmente a substituição dos campos naturais, seja para cultura de grãos e
práticas de silvicultura nas áreas reprodutivas ou de invernada. Nas áreas de invernada, as atividades
minerárias para retirada de argila refratária em campos hidromórficos são uma ameaça considerável,
pois possivelmente expressiva parte da população mundial dos caboclinhos depende dos capinzais
sementíferos do Brasil Central para completar o ciclo de vida anual (ANGÁ, 2015).
A destruição das áreas de invernada de campos naturais poderá interferir gravemente nos ciclos
migratórios das espécies citadas e a região NU pode ser um importante local de pousio dessas espécies.
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Foto 75. Sporophila palustris e Sporophila melanogaster.

Foto 76. Sporophila cinnamomea.
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Foto 77. Sporophila hypoxantha.

Foto 78. Sporophila melanogaster.

➢ Suiriri affinis (Burmeister, 1856) - suiriri-da-chapada (Foto 79)
Sinonímia de Suiriri islerorum, endêmica do Cerrado, habitando formações savânicas, especialmente
formações de cerrado arbóreo (LOPES, 2005), sendo muita rara na região do Triângulo Mineiro.
Registrada no ACUC na região do “Ribeirão Bom Jardim” em formação de cerrado (ANGÁ, 2015).
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Foto 79. Suriri affinis.

➢ Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859) - limpa-folha-do-brejo (Foto 80)
Endêmica do Cerrado, sendo localmente rara, em ambientes de florestas ripárias (LOPES & GONZAGA,
2014), considera em perigo de extinção em Minas Gerais (SEMAD, 2010). Na região do Triângulo
Mineiro, registros recentes documentados apenas para região do Ribeirão Piçarrão (Bacia do rio
Jordão), municípios de Estrela do Sul e Araguari (LOPES & GONZAGA, 2014).
Registrada em formações de floresta paludosa do ACUC, nas regiões NU e "Beija-flor", município de
Uberaba, e em “Campos com Murundus Isolados” e “Rio Uberabinha (Alto)”, município de Uberlândia
(ANGÁ, 2015).
➢ Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) - águia-cinzenta (Foto 81)
Considerada ameaçada de extinção nacionalmente (MMA 2014a), em Minas Gerais (SEMAD 2010) e
globalmente (IUCN, 2020), sendo uma das maiores aves de rapina encontradas no Brasil. Rara em toda
sua distribuição, a águia-cinzenta utiliza principalmente áreas abertas, sendo avistada raramente em
habitats florestais contínuos, e estimativa realizada para o Parque Nacional das Emas (GO) indicou uma
densidade de aproximadamente um indivíduo para cada 500 km² (BAUMGARTEN, 2008). A principal
ameaça a espécie é a destruição de hábitat e o abate de indivíduos por fazendeiros, uma vez que
eventualmente essas águias predam animais domésticos e, dessa forma, são consideradas prejudiciais,
em particular para a avicultura (ANGÁ, 2015).
Registrada no ACUC nas regiões do “Ribeirão Bom Jardim”, “Beija-flor"; “Campos de murundus
Isolados” e em NU (ANGÁ, 2015). Em virtude da extensa área de vida da espécie os registros no ACUC
podem ser de poucos indivíduos.
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Foto 80. Syndactyla dimidiata.

Foto 81. Urubitinga coronata.

➢ Veniliornis mixtus (Boddaert, 1783) - pica-pau-chorão (Foto 82)
Espécie muito rara na região do Triângulo Mineiro, com poucos registos. Diagnosticada no ACUC no
"Ribeirão Beija-flor” (Uberaba) e na Fazenda Tatu, região do “Ribeirão Bom Jardim” (Uberlândia) em
ambiente de cerrado sensu stricto (ANGÁ, 2015).
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Foto 82. Veniliornis mixtus.

Espécies de Interesse científico
Recomenda-se para região NU, alvo de uma proposta de criação de Unidade de Conservação, estudos
com as espécies ameaçadas de extinção em nível nacional, Hydropsalis candicans e Nothura minor, em
virtude dos raríssimos registros dos táxons no Brasil, sendo que H. candicans foi registrado pela
primeira vez em MG. Essa população configura-se como a segunda conhecida para o Brasil.
Recomenda-se que os estudos avaliem o status populacional, as ameaças e oportunidades de
conservação. Também sugere-se para a localidade que seja avaliado o padrão de utilização das áreas
de pousio pelas espécies migratórias, com destaque para os caboclinhos do gênero Sporophila.
Síntese
A partir de dados secundários registrou-se 312 espécies no ACUC, e 172 espécies na região NU,
localidade alvo da proposta de criação de Unidade de Conservação no município de Uberaba (MG).
Comparando alguns inventários regionais da avifauna (MALACCO, 2005; MMA/IBAMA, 2005; LOPES et
al., 2008; BESSA et al., 2011; ANGÁ, 2015; Gustavo Malacco dados não publicados), em áreas e
amostragens representativas nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Noroeste Mineiro,
a riqueza de espécies ameaçadas e endêmicas do Cerrado encontrada no ACUC e na região NU é igual
ou menor apenas que do Parque Nacional da Serra da Canastra e entorno (Tabela 12).
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Tabela 12. Riqueza total, de espécies ameaçadas de extinção e endêmica do Cerrado em diversas localidades.
Localidade

Ameaçadas de
extinção

Endêmicas do
Cerrado

Alto Curso das Bacias Hidrográficas dos rios Claro e Uberabinha

Triângulo Mineiro

22

13

Nascentes Claro/Uberabinha

Triângulo Mineiro

18

11

13

9

22

14

11

8

17

9

Região

Região de Unaí e Cabeceira Grande
Parque Nacional da Serra da Canastra
Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Galheiro
Região do Alto Mandaguari (Bacia do rio Jordão)

Noroeste Mineiro
Alto Paranaíba/Sul Mineiro
Alto Paranaíba
Triângulo Mineiro

Apesar da alta riqueza no ACUC, várias populações de espécies endêmicas e/ou ameaçadas estão
restritas a poucas áreas nas Bacias, como no caso de Alectrurus tricolor, Coryphaspiza melanotis,
Cistothorus platensis, Hydropsalis anomala, Hydropsalis candicans, Nothura minor ("Nascentes
Claro/Uberabinha"; campos naturais); Charitospiza eucosma, Suiriri affinis ("Bom Jardim"; cerrados), e
portanto, correm risco de extinção regional, em virtude da continuidade dos impactos antrópicos nas
Bacias, sendo necessário com urgência a adoção de ações de conservação.
Registrou-se respectivamente no ACUC e na região NU, 22 e 18 espécies classificadas como ameaçadas
de extinção em alguma lista vermelha (Minas Gerais; Brasil; Global), sendo que a maioria está
associada a ambientes campestres, com destaque para espécies ameaçadas em nível nacional:
Alectrurus tricolor, Coryphaspiza melanotis, Geositta poeciloptera, Nothura minor, Hydropsalis
candicans, Sporophila palustris, S. melanogaster, S. hypoxantha, S. ruficollis e Urubitinga coronata.
Considerando apenas a Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha, a maioria dos registros das espécies
ameaçadas concentra-se na região NU (Figura 49).

Figura 49: Registros de espécies da avifauna ameaçadas de extinção na Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha.
Fonte: Angá (2015).
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Registrou-se ainda no ACUC 12 espécies na categoria "quase-ameaçada" (Alipiopsitta xanthops,
Amazona aestiva, Charitospiza eucosma, Cistothorus platensis, Neothraupis fasciata, Polystictus
pectoralis, Rhea americana, Sporophila pileata) ou na categoria “deficiente em dados” (Asio flammeus,
Gallinago undulata, Ixobrychus exilis, Spinus magellanicus) (BIODIVERSITAS, 2007; MMA, 2015; IUCN,
2020). Apesar de não constituir categoria de ameaça, é importante ressaltar a presença de espécies
“quase ameaçadas” na Bacia, pois considera-se que a espécie está próxima de se qualificar como
ameaçada em um futuro próximo, caso medidas necessárias para sua conservação não forem
implementadas. Registrou-se 11 (onze) espécies com base no Apêndice de CEPF (2018), que
apresentam hábito campestre e são ameaçadas de extinção.
O ACUC e a região NU apresentaram riqueza representativa de espécies classificadas com alta/média
sensibilidade a perturbações ambientais, espécies de importância para a conservação (endêmicas, com
Índice de Vulnerabilidade = 1, ameaçadas de extinção e migratórias), associadas a ambientes
campestres, e portanto, configura-se como localidades de alta relevância conservacionista para
avifauna, especialmente de espécies associadas a ambientes campestres.
A região NU configura-se em Minas Gerais e no Brasil como a região de maior importância para
preservação de aves campestres fora de Unidades de Conservação, em virtude de(a): a) conservar
significativos fragmentos de campos naturais, onde ocorrem espécies campestres com elevado status
de conservação (ameaçadas, endêmicas e/ou migratórias); b) apresentar uma população
representativa de Alectrurus tricolor; c) configurar como região estratégica para pousio de espécies
migratórias e/ou ameaçadas de extinção, como destaque, para o complexo de caboclinhos (Sporophila
spp); d) abrigar a única população em Minas Gerais e a segunda no Brasil de Hydropsalis candicans; e)
ocorrência de Nothura minor, táxon com raríssimos registros no Cerrado; f) ser considerada como
região prioritária para conservação da biodiversidade em nível estadual e nacional; g) da continuidade
de impactos em virtude de atividades agrícolas e de extração de argila refratária que podem levar ao
declínio populacional de táxons com status de conservação, inclusive a extinção regional. Dessa forma,
justifica-se a proposta de criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral para proteção
da avifauna dessa localidade.
4.2.5

Mastofauna

Considerando os dados secundários, foram compiladas 101 espécies de mamíferos dentre pequenos
(roedores e marsupiais), médios e grandes e alados (quirópteros), distribuídas em 24 famílias e 10
ordens (Tabela 13).
Para a maior parte dos estudos compilados foram utilizados métodos e técnicas que propiciaram o
registro da mastofauna de médio e grande porte. Considerando que a efetividade da amostragem de
pequenos mamíferos terrestes (roedores e marsupiais) e alados (morcegos), depende de metodologias
específicas, é notório que o grupo se revela subamostrado, sendo que sua riqueza e distribuição,
provavelmente sejam superiores aos resultados apresentados no presente levantamento bibliográfico.
Por outro lado, os dados levantados demostram que cerca de 40% das espécies de mamíferos descritas
para o Cerrado (s=251), foram registradas para a região de estudo, perfazendo 15% das espécies
confirmadas para o Brasil (PAGLIA et al., 2012).
Durante o levantamento de dados secundários, foi compilado apenas um estudo empregando
metodologias específicas para o levantamento de quiropterofauna (morcegos) (STUTZ et al., 2004).
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Foram realizados levantamentos sistematizados ao longo de dois anos em áreas próximas ao município
de Uberlândia/MG, obtendo-se o registro de 41 espécies de morcegos.
A Tabela 13 apresenta a síntese das espécies levantadas durante a compilação dos dados secundários,
como também a indicação de espécies com potencial ocorrência no ACUC.
Destaca-se na Tabela, o nome científico, nome popular; tipo do registro em cada estudo; status de
conservação, conforme listas de espécies ameaçadas de extinção homologadas e vigentes a nível
estadual (COPAM, 2010), nacional (MMA, 2014a; ICMBIO, 2018) e mundial (IUCN, 2020), além de
destacar espécies endêmicas, cinegéticas e xerimbabo, como também, indicação da presença desses
animais nos estudos consultados.
Para a mastofauna indicada como de potencial ocorrência no ACUC, levou-se em consideração as
espécies de ampla ocorrência, confirmadas nos estudos secundários, bem como as características
ambientais favoráveis para o estabelecimento de espécies que requerem certo tipo de habitat
específico, como por exemplo, dependentes de áreas alagadas e campos hidromórficos. Em relação
aos quirópteros e pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) cabe ressaltar que muitas espécies
levantadas para os estudos secundários devem ocorrer também nas áreas pretendidas para a UC,
contudo devido as características destes animais somente através de estudos in loco é possível inferir
a real presença destas espécies.
Na campanha de campo, realizada durante a estação chuvosa, em janeiro de 2020, considerando as
metodologias aplicadas (busca ativa; armadilha fotográfica e entrevistas informais), foram
confirmadas para o presente estudo 29 espécies de mamíferos de médio e grande porte, distribuídas
em 8 ordens e 17 famílias (Tabela 14). Para três registros a identificação se restringiu a nível de gênero.
Além disso, duas espécies exóticas asselvajadas foram registradas, são elas: Sus scrofa domesticus
(java-porco) e Lepus europaeus (lebre). Em relação aos dados obtidos, por intermédio de entrevistas,
nove espécies foram citadas por moradores e trabalhadores locais, e não puderam ser confirmadas
durante o período de amostragem. Algumas delas, consideradas raras ou ainda, de difícil registro para
a região de estudo.
Das 29 espécies, três não foram inventariadas em levantamento que considera dados secundários para
região, a saber: Tayassu pecari (queixada), registrada por meio de entrevista e duas espécies exóticas
asselvajadas, Sus scrofa (java-porco) e Lepus europaeus (lebre). Algumas das espécies registradas são
destacadas no relatório fotográfico (Foto 83 a Foto 111).
A distribuição original da espécie Tolypeutes tricinctus (tatu-bola) não contempla a região amostrada,
contudo, é sabido que faltam pesquisas específicas que poderiam comprovar o efetivo registro de
populações desta espécie para a localidade, ampliando assim, sua área de distribuição. Outras
espécies, tais como, Priodontes maximus (tatu-canastra) e Tayassu pecari (queixada), possuem
distribuição para a região, mas devido a seus requerimentos de habitat e sensibilidade aos distúrbios
ambientais, seus registros são mais raros em pesquisas relacionadas a levantamentos rápidos (PERIN,
M.A.A. observação pessoal). A seguir, a Tabela 3, apresenta as espécies anotadas, formas de registros
e outras informações pertinentes.
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Tabela 13. Espécies da mastofauna diagnosticadas para a região de interesse, compiladas por meio de dados secundários.

TAXON

Nome Popular

Tipo de Registro (*)

Status Ameaça
Extinção

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

Fonte

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)
Didelphis albiventris Lund, 1840

cuíca-de-cauda-grossa

Atr(4)

-

-

-

X

4, 11

gambá-de-orelhabranca

E(1;8;9)/B(1)/AF(3;5;10)/
Atr(4)

-

-

-

X

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11

Marmosa murina (Linnaeus, 1758)

catita

-

-

-

-

11

Micoureus demerarae (Thomas, 1905)

catita

-

-

-

-

11

Mormosops incanus (Lund, 1840)

cuíca

-

-

-

-

9

Monodelphis kunsi Pine, 1975

catita

-

-

-

-

11

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)

cuíca

E(9) Ac(10)

-

-

-

-

9, 10, 11

cuíca-lanosa

AF(10)

-

-

-

-

10

catita

Ac(10)

VU3

-

-

-

10

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

tatu-galinha

AF (10)/
VI(1;7)/B(1)/VE(3;8;10)/A
tr(4)

-

-

-

X

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10

Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758

tatu-mulita

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)
Thylamys karimii (Petter, 1968)

E(9)

CINGULATA
Dasypodidae

-

-

-

-

11

-

-

-

X

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-peludo

AF
(10)/VI(1;3;5)/B(1)/Atr(4)
/ VE(10)

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-bola

VE(3)/E(8)

EN², VU3

-

-

X

3, 8

tatu-canastra

AF(3;5)/VI(7)

EN1, VU2, VU3

-

I

X

3, 5, 7, 11

tatu-de-rabo-mole

VE(10)

-

-

-

X

10

Priodontes maximus (Kerr, 1792)
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)
PILOSA
Myrmecophagidae
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TAXON

Nome Popular

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

tamanduá-bandeira

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

tamandua-mirin

Tipo de Registro (*)
VE(1;8;9;10)/B(1)/AF(2;3;
5;7;10)/Atr(4)/VI(10)
E(1)/B(1)/AF(3;5;7;10)/At
r(4)/VE(9;10)/VI(10)

Status Ameaça
Extinção

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

VU1, VU2, VU3

-

II

X

-

-

-

X

Fonte
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11

PRIMATES
Callitrichidae
Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)

mico-estrela

VI(1;3;7;9;10)/B(1)/Atr(4)

-

-

II

X

1, 3, 4, 7, 9, 10, 11

macaco-prego

VI(3;9;10)

-

-

II

-

3, 9, 10, 11

bugio

VI(3)

-

-

II

-

3

-

-

II

-

10

VU1

-

I

X

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11

EN1, VU2

-

I

-

11

VU1,VU2

-

II

X

1, 3, 5, 7, 9, 10, 11

VU2

-

II

X

3, 7, 10, 11

-

-

-

X

VU1, VU2

-

II

X

VU2

END. (Cerrado)

-

X

Cebidae
Sapajus libidinosus (Spix, 1823)
Atelidae
Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Pitheciidae
Callicebus nigrifrons (Spix, 1823)

sauá

CARNIVORA
Felidae
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus braccatus (Cope, 1889)

jaguatirica

AF(2;3;7;10)/Atr(4)/VE(5;
7;10)/ E(9)

gato-palheiro

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

onça-parda

E(1;9)/B(1)/AF(3;7)/VE(5;
7;9;10)

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)

jaguarundi

VI(3;7;10)

Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Lycalopex vetulus (Lund, 1842)

cachorro-do-mato
lobo-guará
raposa-do-campo

VE(1;7;9;10)/B(1)/AF(2;3;
5;10)/Atr(4); VI(8;10)
VE(1;2;7;8;9;10)/VI(3;5)/
B(1)/AF(2;7;10)/Atr(4)
Atr(4)/ E(9)/ VE (10)/
VI(10)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11
4, 9, 10, 11

Mustelidae
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TAXON

Nome Popular

Tipo de Registro (*)

Status Ameaça
Extinção

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

irara

VE(1;7;10)/B(1)/AF(3;10)/
VI(10)

-

Galictis cuja (Molina, 1782)

furão

VI(3;5)/Atr(4)

-

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

1

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

Fonte

-

-

X

1, 3,, 7, 10

-

-

X

3, 4, 5

lontra

VI(3)

VU

-

I

-

3

jaratataca

E(1;9)/B(1)/AF(3;5)/Atr(4)
/ VE(10)

-

-

-

X

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11

-

-

-

X

1, 3, 7, 9, 10, 11

-

-

-

X

1, 3, 7, 9, 10

Mephitidae
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
Procyonidae
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
Nasua nasua (Olfers, 1818)

mão-pelada
quati

VE(1;7;8;9;10)/B(1)/VI(3;
10)/Atr(4)
E(1;9)/B(1)/AF(3;7)/
VE(10)

ARTYODACTYLA
Cervidae
Mazama americana (Erxleben, 1777)

veado-mateiro

AF(2;7)/ VE(7;8)

-

-

-

-

2, 7, 8, 11

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)

veado-catingueiro

AF(3;7;10)/VE(7;10)/VI(9;
10)

-

-

-

X

3, 7, 9, 10

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)

veado-campeiro

VI(5)/ E(9)/ VE (10)

EN1, VU2

-

-

X

5, 9, 10

cateto

VE(1;5;7;9;10)/B(1)/AF(3;
7)/VI(7)

VU1

-

-

X

1, 3, 5, 7, 9, 10

anta

E(1)/B(1)

EN1, VU3, VU2

-

II

-

1

capivara

VI
(1;5)/B(1)/VE(2;7)/AF(3)/
Atr(4)/E(9)

-

-

-

X

1,2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

preá

E(1)/B(1)/ VE (10)

-

-

-

X

1, 10

Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
RODENTIA
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Cavia aperea Erxleben, 1777
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TAXON
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Nome Popular

Tipo de Registro (*)

Status Ameaça
Extinção

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

Fonte

paca

VE(1)/B(1)/AF(3;10)/E(9)

-

-

-

X

1, 3, 10, 11

cutia

E(1)/B(1)/AF(3;5)/VI(4)/
VE (10)

-

-

-

X

1, 3, 5, 9, 10

ouriço

VI(3;10)/Atr(4)/E(9)

-

-

-

X

3, 4, 9, 10, 11

Calomys expulsus (Lund, 1841)

rato-do-chão

Ac(10)

-

-

-

-

10

Calomys tener (Winge, 1887)

rato-do-chão

Ac(10)

-

-

-

-

10

Calomys callosus (Rengger, 1830)

rato-do-chão

-

-

-

-

11

Cerradomys subflavus (Wagner, 1842)

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10, 11

Hylaeamys megacephalus (G. Fischer, 1814)

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10, 11

Necromys lasiurus (Lund, 1841)

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10, 11

-

-

-

-

11

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823
Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
Cricetidae

Nectomys squamipes (Brants, 1827)

rato-d'água

Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973)

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) 9

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10, 11

Oxymycterus delator Thomas, 1903

rato-do-brejo

Ac(10)

-

-

-

-

10

Pseudoryzomys simplex (Winge, 1887)

rato-do-mato

Ac(10)

-

-

-

-

10

Rhipidomys macrurus (Gervais, 1855)

rato-da-árvore

Ac(10)

-

-

-

-

10

Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840)

rato-da-árvore

-

-

-

-

11

Oecomys bicolor (Tomes, 1860)

rato-da-árvore

Ac(10)

-

-

-

-

10

punaré

VE(9)

-

-

-

-

9, 11

tapeti

E(1;9)/AF (3;10)/VE(9)

-

-

-

X

1, 3, 9, 10, 11

Echimyidae
Trichomys apereoides (Lund, 1839)
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
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TAXON

Nome Popular

Tipo de Registro (*)

Status Ameaça
Extinção

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

Fonte

CHIROPTERA
Noctilionidae
Noctilio albiventris Desmarest, 1818
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)

morcego-pescador
pequeno
morcego-pescador
grande

CR

-

-

-

-

6

CR

-

-

-

-

6

Phyllostomidae
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Micronycteris megalotis (Gray, 1842)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Mimon crenulatum (É. Geoffroy, 1803)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Phyllostomus discolor Wagner, 1843

morcego

CR

-

-

-

-

6

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)

morcego-beija-flor

CR

-

-

-

-

6, 11

Anoura geoffroyi Gray, 1838

morcego-beija-flor

CR

-

-

-

-

6

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

morcego-beija-flor

CR

-

-

-

-

6, 11

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

morcego

CR

-

-

-

-

6, 11

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Artibeus planirostris (Spix, 1823)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Chiroderma doriae Thomas, 1891

morcego

CR

-

-

-

-

6

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)

morcego-vampiro

CR

-

-

-

-

6, 11

Diphylla ecaudata Spix, 1823

morcego-vampiro

CR

-

-

-

-

6

Vespertilionidae
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TAXON

Nome Popular

Tipo de Registro (*)

Status Ameaça
Extinção

Endemismo

Cites (Anexos)

Potencial
Ocorrência ACUC

Fonte

Eptesicus diminutus Osgood, 1915

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eptesicus furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Lasiurus ega (Gervais, 1856)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Lasiurus egregious (Peters, 1870)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Myotis nigricans (Schinz, 1821)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eumops bonariensis (Peters, 1874)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eumops glaucinus (Wagner, 1843)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eumops hansae Sanborn, 1932

morcego

CR

-

-

-

-

6

Eumops perotis (Schinz, 1821)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Cynomops planirostris (Peters, 1866)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Molossops temminckii (Burmeister, 1854)

morcego

CR

-

-

-

-

6, 11

Molossus rufus É. Geoffroy, 1805

morcego

CR

-

-

-

-

6

Molossus molossus (Pallas, 1766)

morcego

CR

-

-

-

-

6, 11

Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Promops nasutus (Spix, 1823)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)

morcego

CR

-

-

-

-

6

Molossidae

Legenda: Fonte – 1. Gaia Consultoria Ambiental (2018); 2. Totus (2019); 3. Fonseca et al. (2016); 4. Carvalho (2014); 5. Comam (2019); 6. Stutz et al. (2004); 7. Área Verde (2014); 8. Petrus
(2010); 9. Área Verde (2007); 10. Bruna et al. (2009); 11. Facure et al. (2004). TIPO DE REGISTRO: Ac – Armadilha de contenção; Atr – atropelado; B – Bibliografia; AF – Armadilha Fotográfica;
VI – Visualização; VE – vestígio; E – Entrevista. STATUS: EN1- Em perigo; Vu1- Vulnerável à extinção a nível Estadual (DN nº 147/2010, COPAM); EN2- Em prerigo; Vu2- Vulnerável à extinção à
nível nacional (MMA, 2014a); Vu3- Vulnerável a extinção à nível mundial (IUCN, 2020).
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Tabela 14. Mamíferos registrados durante campanha de campo, executada em janeiro de 2020, estação chuvosa.
ORDEM
Família

Nome popular

Dieta

Habito

Status

Hábitat

Tipo de registro

Gambá

Fr, On

Sc

--

Ce, Ca, Pt, Pp

AF, Pe

Tamanduá-bandeira

Myr

Te

Vu1, Vu2, Vu3

Am, MA, Ce, Ca, Pt, Pp

AF, Vs, Pe, En

Tamanduá-mirim

Myr

Sc

--

To

Pe, En

Tatu-galinha

In, On

SF

--

To

En

Tatu

In, On

SF

--

To

AF, To, Pe

Tatu-canastra

Myr

SF

En1, Vu2, Vu3

Am, MA, Ce, Pt

En

Tatu-peba

In, On

SF

--

To

En

Espécie
DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis albiventris (Lund, 1840)
PILOSA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
CINGULATA
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus sp.
Chlamyphoridae
Priodontes maximus (Kerr, 1792)
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Tolypeutes cf. tricinctus

2

3

Tatu-bola

In, On

SF

En , Vu

Ce, Ca

En

Veado-catingueiro

Hb

Te

--

Ce, Pt, Pp

En

Ce, Pt, Pp

Pe, En

Am, MA, Ce, Ca, Pt, Pp

Pe, Fe, En

ARTIODACTYLA
Cervidae
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)
Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)

Veado-campeiro

Hb

Te

Cateto

Fr/Hb

Te

En¹,

Vu2

Pecaridae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

Vu¹
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ORDEM
Família
Espécie
Tayassu pecari (Link, 1795)

Nome popular

Dieta

Habito

Status

Hábitat

Tipo de registro

Queixada

Fr/Hb

Te

CR1, Vu2, Vu3

Am, MA, Ce, Ca, Pt, Pp

En

Java-porco

Fr/Hb

Te

--

--

Pe, En

Cachorro-do-mato

In, On

Te

--

MA, Ce, Ca, Pt, Pp

Pe, Fe

Suidae
Sus scrofa (Linnaeus 1758)**
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Lycalopex vetulus (Lund, 1842)

Lobo-guará

Ca, On

Te

Vu1,

Vu2

Ce, Pt, Pp

Pe, Fe, En

Ce, Pt

Pe, En

Raposinha

In/On

Te

Vu2

Onça-parda

Ca

Te

Vu1, Vu2

To

Pe, En

To

AF, En

Felidae
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Jaguatirica

Ca

Te

Vu1

Mão-pelada

Fr, On

Te

--

To

Pe, En

Quati

Fr, On

Te

--

To

En

Irara

Fr, On

Te

--

Am, MA, Ce, Ca, Pt

Pe

Jaritataca

In/On

Te

--

Am, MA, Ce, Ca, Pt

Pe, En

Mico-estrela

Fr, In, Go

Ar

--

MA, Ce, Ca

Vs, Vc

Macaco-prego

Fr, On

Ar

--

MA, Ce, Ca

En

Procyonidae
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Mustelidae
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Mephitidae
Conepatus amazonicus (Boddaert, 1785)
PRIMATES
Callitrichidae
Callitrhix penicillata (É. Geoffroy, 1812)
Cebidae
Sapajus libidinosus (Spix, 1823)
RODENTIA
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ORDEM
Família

Nome popular

Dieta

Habito

Status

Hábitat

Tipo de registro

Cutia

Fr, Gr

Te

--

--

En

Préa

Hb

Te

--

--

Vs, Pe

Capivara

Hb

SA

--

To

Pe, Fe, En

Ouriço

Fr, Fo, Se

Ar

--

Am, MA, Ce, Ca, Pt

Pe

Lebre

Hb

Te

--

To

Vs, En

Espécie
Dasyproctidae
Dasyprocta sp.
Caviidae
Cavia sp.
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
LAGOMORPHA
Leporidae
Lepus europaeus Pallas 1778**

Legenda: Dieta: Ca- carnívoro, Fo- folívoro, Fr- frugívoro, Go- gomívoro (exudatívoro), Hb- herbívoro, In- insetívoro, On- onívoro, Myr – Mirmecófago; Se- predador de semente; Habito: Ararborícola, Sc- escansorial; Te- terrestre; SF – semi-fossorial. Status: Vu1- Vulnerável a extinção, EN1- Em perigo de extinção e CR1 – Criticamente em perigo à nível Estadual (DN nº 147/2010,
COPAM); En2- Em Perigo de extinção; Vu2- Vulnerável à extinção à nível nacional (MMA, 2014a); Vu3- Vulnerável a extinção à nível mundial (IUCN, 2020). Habitat: Am- Amazônia, Ca- Caatinga,
Ce- Cerrado, MA- Mata Atlântica, Pp- Pampas; Pt- Pantanal; To- todos. Tipo de registro: AF- Armadilha fotográfica, En- Entrevista, Fe- fezes, Pe- pegada, To- toca, Vs- Visualização, Vc- Vocalização.
** Animal exótico, em estado asselvajado.
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Em relação aos cálculos de análise e estimador de riqueza, não foram considerados dados anotados
no campo em entrevistas, ou seja, foram analisados somente dados primários, obtidos através de
busca ativa (vestígios, visualização e vocalizações) e registros por fotocaptura. Dessa forma, foi gerada
curva de acúmulo de espécies, considerando, dias de amostragem para o presente estudo.
Riqueza de espécies
A curva de acúmulo de espécies considerando o período de amostragem (dias) para a presente
campanha, não apresenta indícios de estabilização, indicando que o esforço de coleta não foi suficiente
para se alcançar uma estimativa significativa das espécies de mamíferos presentes na região, o que
pode ser corroborado avaliando-se, registros relacionados a entrevistas informais, praticadas com
moradores e trabalhadores locais, quando se observa que algumas espécies registradas por este
método, não foram confirmadas através de indícios (vestígios) e/ou registro direto
(visualização/vocalização), sugerindo que com o incremento de maior esforço amostral, outras
espécies podem ser acrescentadas (Figura 50).

Figura 50. Curva de acúmulo de espécies. Dados quantitativos referente a campanha executada durante
estação chuvosa (Janeiro/2020).

A Figura 51 representa a distribuição das Ordens para as espécies registradas em campo. Esta análise,
considera registros primários obtidos pelo método de busca ativa e armadilhamento fotográfico. Dos
táxons identificados a Ordem mais representativa foi Carnivora, com 8 espécies (38,1%), seguido por
Artiodactyla representada por 4 espécies (19%), Rodentia por três espécies (14,6%) e Pilosa
representada por 2 espécies (9,5%). As Ordens de menor representatividade foram Lagomorpha,
Primates, Didelphimorfia e Cingulata, com apenas uma espécie registrada (4,7%).
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Figura 51. Distribuição das Ordens para mamíferos, confirmados em campo através do método de busca ativa e
armadilhamento fotográfico.

Os carnívoros receberam esta classificação devido ao hábito de se alimentarem de outros animais,
apesar de algumas espécies ainda manterem a dieta totalmente carnívora, outras se adaptaram aos
diversos tipos de alimentos disponíveis em seus habitats. Isto explica o fato de algumas espécies dessa
Ordem se alimentarem tanto de outros animais quanto de vegetais. Dentre a mastofauna, os
carnívoros são importantes componentes ecológicos dos ecossistemas, controlando as populações de
suas presas, influenciando os processos de dispersão de sementes e a diversidade da comunidade
(TERBORGH, 1992). Sendo assim, se tornam importantes indicadores da integridade dos ecossistemas,
realizando um importante papel para o desempenho natural, por meio de interações interespecíficas.
No Cerrado, um maior número de espécies pertencentes à ordem Carnivora é frequente em estudos
relacionados à mastofauna, revelando a ocorrência entre 30 a 57% do total amostrado, porém com
registros pouco frequentes (SCHNEIDER et al., 2000; RODRIGUES et al., 2002; SANTOS-FILHO & SILVA
2002; CÁCERES et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; ROCHA & SILVA, 2009). As espécies da ordem
Carnivora confirmadas para o presente estudo, correspondem a aproximadamente 36% do total de
espécies desta mesma ordem, registrada para o bioma Cerrado (MARINHO-FILHO et al., 2002).
Espécies ameaçadas de extinção
Foram compiladas 14 espécies ameaçadas de extinção por dados secundários. Deste total 10 espécies
estão listadas como ameaçadas a nível estadual (MG), 10 a nível nacional e quatro a nível mundial
(Tabela 15).
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Tabela 15. Espécies ameaçadas de extinção presentes nos estudos secundários compilados para a região de
interesse.
Status (**)
TAXON

Nome Popular

Tipo de registro (*)

tatu-bola

COPAM
(2010)

ESTUDO

MMA
(2014a)

IUCN
(2020)

VE(3)/E(8)

EN2

VU3

3, 8

tatu-canastra

AF(3;5)/VI(7)

EN¹

VU2

VU3

3, 5, 7,11

tamanduábandeira

VE(1;8;9;10)/B(1)/AF(2;3;5;7;
10)/Atr(4)/VI(10)

VU¹

VU2

VU3

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11

jaguatirica

AF(2;3;7)/Atr(4)/VE(5;7)/ E(9)

VU¹

CINGULATA
Dasypodidae
Tolypeutes tricintus
Priodontes maximus
PILOSA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga
tridactyla
CARNIVORA
Felidae
Leopardus pardalis
Leopardus braccatus

gato-palheiro

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11

EN1

VU2

11

VU¹

VU2

1, 3, 5, 7, 9, 10, 11

VU2

3, 7, 10, 11

VU2

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11

VU2

4, 9, 10, 11

Puma concolor

onça-parda

E(1;9)/B(1)/AF(3;7)/VE(5;7;9;
10)

Puma yagouaroundi

jaguarundi

VI(3;7;10)

Chrysocyon brachyurus

lobo-guará

VE
(1;2;7;8;9)/VI(3;5)/B(1)/AF(2;
7)/Atr(4)

Lycalopex vetulus

raposa-docampo

Atr(4)/ E(9)/ VE (10)/ VI(10)

lontra

VI(3)

VU¹

NT2

veado-campeiro

VI(5)/ E(9)/ VE (10)

EN¹

VU2

5, 9, 10

cateto

VE(1;5;7;9)/B(1)/AF(3;7)/VI(7
)

VU¹

-

1, 3, 5, 7, 9, 10

anta

E(1)/B(1)

EN¹

VU2

Canidae
VU¹

Mustelidae
Lontra longicaudis

NT3

3

ARTYODACTYLA
Cervidae
Ozotoceros bezoarticus
Tayassuidae
Pecari tajacu
PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus terrestris

VU3

1

Legenda: Fonte – 1. Gaia Consultoria Ambiental (2018); 2. Totus (2019); 3. Fonseca et al. (2016); 4. Carvalho (2014); 5.
Comam (2019); 6. Stutz et al. (2004); 7. Área Verde (2014); 8. Petrus (2010); 9. Área Verde (2007); 10. Bruna et al. (2009);
11. Facure et al. (2004). TIPO DE REGISTRO: Atr – atropelado; B – Bibliografia; AF – Armadilha Fotográfica; VI –
Visualização; VE – vestígio; E – Entrevista. STATUS: EN1- Em perigo; Vu1- Vulnerável à extinção a nível Estadual (DN nº
147/2010, COPAM); EN2- Em perigo; Vu2- Vulnerável à extinção à nível nacional (MMA 2014a); Vu3- Vulnerável a extinção
à nível mundial, respectivamente (IUCN, 2020).
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Em campo foram registradas 10 espécies de mamíferos de médio e grande porte sob algum status
de ameaça de extinção. Deste total, oito espécies estão listadas como ameaçadas tanto a nível
estadual (MG), quanto a nível nacional e quatro sob status de ameaça a nível mundial. As espécies
Tayassu pecari (queixada), Tolypeutes cf. tricinctus (tatu-bola) e Priodontes maximus (tatu-canastra)
foram registradas apenas por intermédio de entrevistas informais com moradores e trabalhadores
locais, necessitando, portanto, de ampliação de esforço amostral no intuito de se confirmar ou
descartar a atual presença dessas espécies nas áreas de estudo (Tabela 16).
Tabela 16. Espécies sob status de ameaçada de extinção, registradas em campo nas áreas de amostragem.
Espécie

Nome popular

Status

Tamanduá-bandeira

Vu1,

Vu2,

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

Lobo-guará

Vu1,

Vu2

Lycalopex vetulus (Lund, 1842)

Raposinha

Vu²

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

Onça-parda

Vu1,

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Jaguatirica

Vu¹

AF, En

Cateto

Vu1

Pe, Fe, En

Tayassu pecari (Link, 1795)*

Queixada

CR1,

Ozotoceros berzoaticus (Linnaeus, 1758)

Veado-campeiro

EN1, Vu2

En, Pe

Priodontes maximus (Kerr, 1792) *

Tatu-canastra

EN¹, Vu², Vu³

En

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

En2,

Tipo de Registro
Vu3

AF, Vs, Pe, En
En, Fe, Pe
Pe, En

Vu2

Vu², Vu³

En, Pe

En

Vu3

Tolypeutes cf. tricinctus (Linnaeus, 1758)*
Tatu-bola
En
Legenda: Status: CR1- Criticamente em Perigo e Vu1- Vulnerável a extinção à nível Estadual (DN nº 147/2010, COPAM);
Vu2- Vulnerável à extinção à nível nacional (MMA, 2014a); NT3- Próximo de risco de extinção e Vu3- Vulnerável a extinção,
à nível mundial (IUCN, 2020). Tipo de registro: AF- Armadilha fotográfica, En- Entrevista, Fe- fezes, Pe- pegada, VsVisualização. (*) Espécies registradas no presente estudo, apenas por intermédio de entrevistas informais com moradores
e trabalhadores locais.

Levando em consideração as espécies registradas que se encontram sob algum status de ameaça de
extinção e utilizando-se a Ordem como critério, Carnivora foi a mais representativa de espécies com
problemas ligados à conservação, representando 40,0% (n=4) do total de espécies registradas, na
sequência Artiodactyla com 30% (n=3) (Figura 52).
Por serem predominantemente predadores, naturalmente demandam área de vida considerável
para sobrevivência, refletindo em densidades populacionais de baixa ocorrência. Atualmente a
maior causa do declínio das populações destes animais é a redução, fragmentação e perda de
habitat, além da pressão de caça, por estarem enquadrados como supostos causadores de prejuízos
para pecuaristas e outros criadores de animais domésticos. Fatores como estes, pode ser o motivo
de muitas espécies dessa ordem se encontrarem em estado vulnerável ou crítico em relação à sua
conservação (FONSECA et al., 1994; MACHADO et al., 2008).
Predadores de topo de cadeia alimentar, fortemente dependentes de habitats florestais, tendem a
desaparecer de fragmentos pequenos, sendo substituídos por predadores de menor porte
(mesopredadores) e com hábitos generalistas (LAURANCE, 1994). Dessa forma, por se enquadrarem
entre as espécies que se apresentam em baixas densidades e ocupam grandes áreas de vida, as
respostas destes predadores à fragmentação de habitats são, de forma geral, mais suscetíveis que
a das populações de presas (WEBER & RABINOWITZ, 1996; CHIARELLO, 1999; CONSERVATION
INTERNATIONAL et al., 1999; SIH et al., 2000). Há cada vez mais evidências de que tais predadores
atuem como espécies-chave, desempenhando um importante papel na regulação da estrutura da
comunidade, juntamente com a disponibilidade de recursos no ambiente (ESTES, 1996; WRIGHT et
al., 1994).
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Distribuição por Ordem das Espécies Ameaçadas de Extinção.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Espécies Registradas

Espécies Ameaçadas

Figura 52. Distribuição por Ordem das espécies ameaçadas de extinção, registradas em campo nas áreas de
amostragem.

Portanto, a extinção local de predadores de maior porte aparentemente, pode levar ao aumento de
densidade de espécies de médio porte de hábitos generalistas, o que, por sua vez, poderá causar
alterações drásticas nas comunidades de pequenos vertebrados, como aves ou pequenos
mamíferos, provocando modificações na estrutura da comunidade vegetal, fenômeno conhecido
como “efeito cascata” (DOUROJEANNI & JORGE-PÁDUA, 2001; GUIMARÃES, 2009).
A presença de táxons ameaçados de extinção na área estudo, pode sugerir que apesar de
relativamente descaracterizados, os habitats, presentes, ainda desempenham papel importante no
que tange a conservação de mamíferos silvestres para a região do Triângulo Mineiro. Contudo, cabe
ressaltar que importantes espécies, reguladoras do equilíbrio ecossistêmico já foram regionalmente
extintos, sendo seus últimos registros datados há mais de uma década (KEUROGHLIAN et al., 2012).
Dentre as espécies com distribuição original abrangendo o Triângulo Mineiro, com ausência de
registros em trabalhos recentes de levantamento de fauna, pode-se destacar: Panthera onca (onçapintada), Tayassu pecari (queixada), Blastocerus dichotomus (cervo-do-pantanal) e Speothos
venaticus (cachorro-vinagre), que obteve um único registro confirmado na região no ano de 2014
(AZEVEDO et al., 2016).
Carnívoros, por exemplo, ou ainda, espécies sensíveis a alterações ambientais, tais como antas e
catetos, que demandam grandes áreas de vida para desempenharem suas funções biológicas vitais,
podem ser enquadradas como espécies “guarda-chuva”. Estas são assim definidas, pois, enriquecem
o funcionamento do ecossistema de uma maneira única e significativa, sendo que sua remoção pode
induzir modificações na estrutura do ecossistema e perda de biodiversidade, afetando direta e
indiretamente todos os níveis tróficos (PRIMACK & RODRIGUES, 2001; VIDOLIN, 2004).
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Em outras palavras, a conservação de espécies ameaçadas, raras, endêmicas e/ou sensíveis, pode
garantir a proteção de outros táxons. Portanto, áreas que abrigam espécies, raras, ameaçadas e/ ou
endêmicas, merecem atenção quanto à conservação da biodiversidade para o Cerrado,
principalmente, levando em consideração a escassez de Unidades de Conservação efetivas que
possam garantir a manutenção da fauna e flora.
Espécies presentes no documento “Perfil do Ecossistema: Hotspot de Biodiversidade do Cerrado”
Por meio de dados secundários, 10 espécies são listadas no Apêndice 1 do CEPF (2018; Tabela 17).
Em campo foram registradas 9 espécies, mas ressalta-se que as espécies Tayassu pecari (queixada),
Tolypeutes cf. tricinctus (tatu-bola) e Priodontes maximus (tatu-canastra), foram registradas apenas
por intermédio de entrevistas informais com moradores e trabalhadores locais.
Tabela 17. Mastofauna registrada, considerando o Apêndice 1 (lista de espécies alvo) do CEPF (2018).
Ordem

Família

Pilosa

Myrmecophagidae

Espécie

Nome popular

Fonte
DS;CAM

Myrmecophaga tridactyla

Tamanduábandeira

Carnivora

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

DS;CAM

Carnivora

Canidae

Lycalopex vetulus

Raposinha

DS;CAM

Carnivora

Felidae

Puma concolor

Onça-parda

DS;CAM

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus terrestris

Anta

DS

Carnivora

Felidae

Puma yagouaroundi

Jaguarundi

DS;CAM

Carnivora

Felidae

Leopardus braccatus

Gato-palheiro

DS

Artiodacyla

Pecaridae

Tayassu pecari

Queixada

CAM

Artiodacyla

Cervidae

Ozotoceros berzoaticus

Veado-campeiro

DS;CAM

Cingulata

Dasypodidae

Priodontes maximus

Tatu-canastra

DS;CAM

Cingulata

Dasypodidae

Tolypeutes cf. tricinctus

Tatu-bola

DS;CAM

Legenda: DS = Dados secundários; CAM = Registro em campo.

Espécies endêmicas
Por dados secundários e registro em campo, foi possível identificar a presença na região da espécie
raposinha (Lycalopex vetulus), considerada endêmica do Cerrado (PAGLIA et al., 2012). Por meio de
entrevistas registrou-se tatu-bola (Tolypeutes cf. tricinctus) considerada a única espécie endêmica
do Brasil, pois sua distribuição se restringe à Caatinga e ao Cerrado brasileiro (ICMBIO, 2018).
Espécies exóticas e/ou Espécies Invasoras e Espécies Introduzidas
Segundo Vitousek et al. (1996), as invasões biológicas estão entre as principais ameaças para a
manutenção da biodiversidade global, gerando sérias modificações nos ecossistemas através da
introdução de doenças, predação e competição direta por recursos com espécies nativas.
Em campo foram identificadas duas espécies exóticas asselvajadas, a lebre-européia (Lepus
europaeus) e o java-porco (Sus scrofa). A espécie L. europaeus (lebre) foi visualizada em meio a
plantação de soja e cana-de-açúcar, enquanto o java-porco (S. scrofa) através de vestígios (pegada
e fezes).
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O java-porco (Sus scrofa) chegou ao Brasil na forma domesticada por colonizadores europeus e tem
ocupado paisagens naturais, escapando de criações e formando grandes populações ferais que se
adaptam facilmente aos ambientes naturais (REIS et al., 2011). O crescimento das populações de
javalis asselvajados se deve a princípio à grande disponibilidade de alimentos que encontram nas
culturas agrícolas (principalmente a de milho, abóbora e batata) e à ausência de predadores no
ambiente natural (DEBERDT & SCHERER, 2007). Dentre os prejuízos causados pelo java-porco, podese citar: danos em culturas agrícolas; ataques a animais de criação; transmissão de doenças,
alteração de processos ecológicos (DEBERDT, 2005; DEBERDT & SCHERER, 2007). Além disso, esses
animais competem diretamente pelos mesmos recursos das espécies nativas, muitas destas
classificadas como ameaçadas de extinção, como o cateto (Pecari tajacu), por exemplo, (DEBERDT
& SCHERER, 2007; GONÇALVES, 2015).
Originária da Europa, a lebre-europeia (Lepus europaeus) foi introduzida na América do Sul e se
adaptou em terras brasileiras devido a sua alta capacidade de ambientação, é um animal com
grande capacidade de mobilidade, que pode percorrer grandes distâncias (WRAY, 1992). As áreas
abertas são consideradas como o habitat preferido pela lebre (PEROUX, 1995), fator preocupante
quando se analisa as fitofisionomias típicas do Cerrado. Acredita-se que a lebre possa competir de
forma significativa por espaço, alimento, abrigo e área de reprodução com o coelho nativo, o tapiti
(Sylvilagus brasiliensis).
Em relação a fauna doméstica, a confirmação da presença de gado utilizando áreas de amostragem
visitadas para este estudo contribui para o empobrecimento do ambiente, evidenciando que esses
locais apresentam adversidades ligadas à conservação. Além da capacidade de afetar
negativamente a fauna silvestre pelo potencial transmissor de doenças, principalmente a brucelose,
o distúrbio causado pelo pastoreio do gado em área de vegetação nativa afeta a composição e a
estruturação das espécies e comunidades vegetais, atuando negativamente na regeneração natural
dessas áreas, possivelmente, em função do pisoteio e/ou herbivoria promovida por estes animais
(LEEGE et al., 1981; ARAÚJO, 2010).
Espécies raras
Algumas espécies de mamíferos citados nas referências consultadas podem ser consideradas raras
ou ainda de difícil registro para a região de estudo. A distribuição original da espécie Tolypeutes
tricinctus (tatu-bola) não contempla a região de estudo. Contudo, é sabido que faltam pesquisas
específicas que poderiam comprovar o efetivo registro de populações desta espécie para a região,
ampliando assim, sua área de distribuição.
Outras espécies, tais como Priodontes maximus (tatu-canastra), Ozotoceros bezoarticus (veadocampeiro), Tapirus terrestris (anta), possuem distribuição para a região, mas devido a seus
requerimentos de habitat e sensibilidade aos distúrbios ambientais, seus registros são mais raros
em pesquisas relacionadas a levantamentos rápidos (PERIN, M.A.A. observação pessoal).
De valor econômico e alimentar (Cinegéticas e Xerimbabos)
Para os dados levantados na literatura consultada (GONÇALVES, 2012; ALVES et al., 2016;
BONIFÁCIO et al., 2016; SANTOS et al., 2018) foram listadas 11 espécies com potencial cinegético,
sendo, Pecari tajacu (cateto), Mazama gouazoubira (veado), Mazama americana (veado-mateiro),
Ozoteceros bezoarticus (veado-campeiro), Cuniculus paca (paca), Tapirus terrestris (anta),
Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Priodontes maximus (tatu169

canastra) e Hidrochoerus hydrochaeris (capivara), sujeitos a caça para alimentação. As espécies
Leopardus pardalis (jaguatirica) e Puma concolor (onça-parda) estão relacionadas a extração de pele
(artesanal).
Já Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) são espécies sujeitas
a domesticação.
Com exceção de Cuniculus paca (paca) e Tapirus terrestris (anta), o restante das espécies foram
identificadas na área da UC.
Síntese
Atualmente, as formações campestres e sua biota associada encontram-se entre os ambientes
naturais mais ameaçadas do planeta, especialmente em consequência do avanço de atividades
agrosilvopastoris. Somado a isso, julga-se que os esforços de conservação e políticas ambientais são
majoritariamente direcionados principalmente para florestas tropicais ricas em espécies sendo
poucas medidas consideradas para conservação dos ambientes campestres da América do Sul e sua
biota. Apenas recentemente, alguns esforços têm sido realizados no intuito de ampliar o
conhecimento sobre as espécies campestres com ocorrência no país.
A região do ACUC insere-se no âmbito do Cerrado e apresenta sobretudo formações vegetacionais
de campo limpo e sujo. Essa biota e as formações campestres estratégicas para conservação
encontram-se seriamente ameaçada devido à diversas ações antrópicas, como a extração de
campos hidromórficos para retirada de argila refratária, drenagem dos campos hidromórficos,
incêndios de origem antrópica, invasão biológica de Pinus sp. em áreas de campos naturais e
contaminação por agrotóxicos.
Os dados secundários demonstraram que a região abriga uma mastofauna rica e diversificada (101
espécies de mamíferos terrestres e alados), principalmente, considerando o total de espécies
listadas para o Cerrado, representando aproximadamente 40% dos mamíferos presentes no bioma.
Em campo, com a aplicação de diferentes metodologias, onde se priorizou o levantamento de
médios e grandes mamíferos, foram registradas 29 espécies, sendo três espécies registradas
exclusivamente, ou seja, não constam na lista obtida por dados secundários, incluindo as duas
espécies exóticas asselvajadas (Sus scrofa e Lepus europaerus) e Tayassu pecari (queixada). Deste
quantitativo, nove espécies foram identificadas apenas pelo método de entrevistas com moradores
e trabalhadores locais, necessitando, portanto, de ampliação de esforço amostral no intuito de se
confirmar ou descartar a atual presença dessas espécies nas áreas amostradas, como também
aquelas indicadas com potencial de ocorrência nas áreas investigadas.
Em relação a fauna ameaçada de extinção foram registradas 10 espécies de mamíferos de médio e
grande porte sob algum status de ameaça de extinção. Deste total oito espécies estão listadas como
ameaçadas tanto a nível estadual (MG), quanto a nível nacional e quatro sob status de ameaça a
nível mundial. Destaca-se que algumas destas espécies ameaçadas, tais como a L. vetulus
(raposinha), C. brachyurus (lobo-guará), M. tridactyla (tamanduá-bandeira) e O. bezoarticus (veadocampeiro), são dependentes diretamente de habitats relacionados às fitofisionomias abertas do
Cerrado e, as áreas abertas sofreram redução consideravelmente maior, quando comparado as
áreas florestadas, sendo gradualmente substituídas, nas últimas décadas, por usos antrópicos tais
como, plantações e pastagens.
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Para o presente estudo, é notório o recorrente registro das espécies C. brachyurus (lobo-guará) e
M. tridactyla nas áreas amostradas. Além disso, percebe-se que algumas espécies registradas
apenas pelo método de entrevista com moradores e trabalhadores locais, provavelmente ocorrem
na região pretendida para a criação de UC, como por exemplo Priodontes maximus (tatu-canastra)
e Tolypeutes tricinctus (tatu-bola). Esse prognóstico leva em consideração os registros dessas
espécies em estudos secundários realizados na região. Todavia, apesar da região investigada estar
inserida na área de distribuição geográfica da espécie Tayassu pecari (queixada), presume-se esteja
extinta no ACUC.
Excluindo o registro da espécie Tayassu pecari, pelos motivos elencados, aproximadamente 62,2%
da mastofauna de médio e grande porte foi identificada por dados secundários.
A criação áreas protegidas no ACUC possibilitaria a conservação do patrimônio biológico existente,
como também, o restabelecimento de processos ecológicos importantes favorecendo o
implemento de projetos de refaunação e o desenvolvimento de atividades econômicas
sustentáveis, como turismo ecológico e recreação em contato com a natureza, através da
observação da vida silvestre.
Além dos fatores supracitados que corrobora com a justificava da criação de UCs, na área pretendida
deve-se levar em consideração que na região do Triângulo Mineiro nenhum espaço territorial que
protege campos naturais é representado por Unidade de Conservação. Dessa forma o
estabelecimento da UC em Uberaba é de suma importância para garantir a preservação dessas
fitofisionomias, de forma a assegurar a conservação das espécies e os processos ecológicos
relacionados.
Relatório Fotográfico

Foto 83. Pegada de lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus).

Foto 84. Pegadas de capivara (Hydrochoerus
Hydrochaeris).
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Foto 85. Pegadas de ouriço (Coendou prehensilis).

Foto 86. Pegadas de veado (Mazama sp.).

Foto 87. Pegadas de raposinha (Lycalopex vetulus).

Foto 88. Pegadas de preá (Cavia sp.).

Foto 89. Pegadas de cachorro-do-mato (Cerdocyon
thous).

Foto 90. Pegadas de jaritataca (Conepatus
amazonicus).
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Foto 91. Pegadas de cateto (Pecari tajacu).

Foto 92. Pegadas de veado-campeiro (Ozotoceros
bezoarticus).

Foto 93. Pegadas de irara (Eira barbara).

Foto 94. Pegadas de mão-pelada (Procyon
cancrivorus).

Foto 95. Pegadas de gambá (Didelphis albiventris).

Foto 96. Pegadas de onça-parda (Puma concolor).
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Foto 97. Pegadas de tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla).

Foto 98. Pegadas de tamanduá-mirim (Tamandua
tetradactyla).

Foto 99. Fezes de lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus).

Foto 100. Fezes de capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris).

Foto 101. Fezes de cateto (Pecari tajacu).

Foto 102. Fezes de cachorro-do-mato (Cerdocyon
thous).
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Foto 103. Toca de tatu (Dasypus sp.).

Foto 104. Visualização de mico-estrela (Callithrix
penicillata).

Foto 105. Foto-captura de jaguatirica (Leopardus
pardalis).

Foto 106. Foto-captura de gambá (Didelphis
albiventris).

Foto 107. Foto-captura de tatu (Dasypus sp.).

Foto 108. Foto-captura de tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla).
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Foto 109. Pegadas de javaporco (Sus scrofa).

Foto 110. Lebre-europeia (Lepus europaeus).

Foto 111. Bos taurus (gado-bovino)

4.3 Meio Socioeconômico
Município de Uberaba: Histórico de ocupação
A partir da história de ocupação do município de Uberaba pode-se entender como se deu o processo
de ocupação, como as comunidades em torno da região da UC estão distribuídas, e sobretudo
compreender como se deu a formação da área. Ou seja, ter um melhor entendimento sobre como
se dá a forma de vida produtiva, social, econômica e cultural desde seus primórdios, o que nos
permitirá compreender a configuração atual do município, considerando as potencialidades e
vulnerabilidades inerentes a qualquer processo histórico.
Segundo informação da Prefeitura Municipal de Uberaba (2020), o município se originou da
ocupação do Triângulo Mineiro, ficando sob o domínio de Goiás até o ano de 1816. A importância
da cidade se restringia a interesses e objetivos administrativos da Coroa Portuguesa. Nesse período
ocorreu a abertura de uma estrada, que foi fundada a partir do governador da Capitania de São
Paulo e Minas Gerais, sendo concebido a cargo de Bartolomeu Bueno da Silva Filho (filho de
Anhanguera). A expedição teve início em São Paulo pelos rios Atibaia, Camanducaia, Moji-Guaçu,
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Rio Grande, Rio das Velhas e penetrando em Goiás pelo rio Corumbá. Levando em consideração as
histórias dessa época, a expedição também passou por Uberaba, sendo formada por 152 homens,
entre os quais 20 índios carregadores, 3 religiosos e 39 cavalos (IBGE, 2020).
Sendo conhecida posteriormente como estrada Real ou Anhanguera foi usada como uma rota para
que os portugueses realizassem a colonização, a produção e escoamento das riquezas extraídas,
sendo a maioria utilizada como pagamento de dívidas na Inglaterra. Posteriormente, essa expedição
do filho de Anhanguera inaugurou em 1725 o povoado de Vila Boa em Goiás. E também houve a
abertura em 1736 de uma outra estrada, chamada Picada de Goiás, passando por terras de Araxá
em direção à Vila Boa (IBGE, 2020).
Assim como aconteceu em todo território brasileiro, a exploração e o povoamento de todo o
Triângulo Mineiro, ocorreu através do extermínio das populações indígenas e dos negros nos
quilombos. Sendo assim, as estradas para Goiás foram um cenário para batalhas, entre os
exploradores dos sertões e os nativos (IBGE, 2020).
A partir dessa conjuntura, o governo de Goiás consentiu a segurança das estradas nomeando o
Coronel Antônio Pires de Campos, para subjugar (“domar”) e até mesmo exterminar os silvícolas
rebeldes, o que se confirmou com o genocídio dos Caiapós. Já no ano de 1766 foi concebido o
Julgado de Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, segundo a administração de Goiás. A posse
desse Arraial por Goiás trazia um grande benefício aos moradores, pois eles não faziam o pagamento
de imposto sobre minerais, que recebeu o nome de "derrama", cobrado no Estado de Minas Gerais
(IBGE, 2020).
Isso ocorreu até o ano 1781, quando houve o esgotamento das minas auríferas. Mas a exploração
das terras não cessou. O governo de Goiás nomeou pela Portaria de 1809, Antônio Eustáquio da
Silva Oliveira para administrar os Sertões, com o título de Comandante Regente dos Sertões da
Farinha Podre (Triângulo Mineiro). No ano de 1810, ele liderou uma Bandeira até o Rio da Prata,
passando pelas terras de Uberaba e em 1811 foi nomeado pelo Ato Governamental, curador de
índios (IBGE, 2020).
Neste mesmo período ocorreu outra expedição comandada por José Francisco Azevedo,
concebendo a cabeceira do Ribeirão Lajeado, fundando o Arraial da Capelinha, que estava
aproximadamente a 15 km do Rio Uberaba. Porém não houve desenvolvimento dessa região, por
carência de água e terras produtivas, segundo o Major Eustáquio quando visitou o Arraial (IBGE,
2020).
Desta forma, o Regente dos Sertões liderou outra Bandeira em busca de novas terras. Ao chegar ao
Rio Uberaba, se instalaram na margem do Córrego das Lages, constituindo assim a Chácara da Boa
Vista (que atualmente é conhecida como Fazenda Experimental da Epamig) (IBGE, 2020).
Neste período houve a migração de diversas pessoas junto com Major Eustáquio, que começaram
a produzir e comercializar com os grupos que faziam ligação entre Goiás a São Paulo. Depois disso,
o Major Eustáquio construiu sua casa na Praça Rui Barbosa, atual Hotel Chaves. A partir disso,
sabendo das condições favoráveis de Uberaba um número significativo de pessoas migraram para
o novo Arraial (IBGE, 2020).
Também nesta mesma época, foi construída a Capela Sagrado Coração de Jesus, tendo como
padroeiros Santo Antônio e São Sebastião, benzida em 1818 pelo padre Hermógenes Cassimiro de
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Araújo Brunswick, do Desemboque. Momento muito importante, visto que foi a partir do
erguimento da capela que houve o reconhecimento do povoado, dado que em 2 de março de 1820,
o rei D. João VI decreta a elevação de Uberaba à condição de Freguesia1. Por isso, nessa data é
comemorado oficialmente o aniversário de Uberaba (IBGE, 2020).
A partir do Decreto Real citado acima, houve um avanço significativo da comunidade local,
principalmente relacionado a assuntos de ordem civil, militar e religioso. O “povoado” de Uberaba
foi se desenvolvendo, consequentemente as terras foram sendo cada vez mais ocupadas, gerando
inúmeras propriedades devido aos valores baixos das terras, e, também, devido as isenções de
impostos sobre elas. Em um período curto de tempo surgiram na região, agricultores e
comerciantes, garantindo que o Governo Provincial de Minas Gerais criasse o Município de Santo
Antônio de Uberaba no ano de 1836 (IBGE, 2020).
Por volta do ano de 1840 Uberaba começou a fixar-se como região fronteiriça, pois tinha
importância regional, obtendo o título de Cidade em 1856, resultando-se em um importante centro
comercial que se reforçou com a implantação da Estrada de Ferro em 1889, proporcionando maior
facilidade da imigração europeia para a cidade e consequentemente o avanço da pecuária zebuína.
A Foto 112Foto 112 demonstra a antiga da primeira estação ferroviária de Uberaba, da Companhia
Mogiana (IBGE, 2020). Desde então a região vem se desenvolvendo, logo se consolidando como
uma cidade, um município, de grande relevância econômica, política e social para o triângulo
mineiro e regiões (IBGE, 2020).

Foto 112. Primeira estação ferroviária de Uberaba, da Companhia de Estrada de Ferro Mogiana S/A,
inaugurada em 1889, na rua Menelick de Carvalho, Boa Vista.
Fonte: Site Uberaba em Fotos.

No século XX, houve um grande crescimento da agricultura, pecuária, indústria e do comércio no
município. Como resultado de aspectos econômicos, históricos e culturais, o município de Uberaba,
atualmente dispõe de excelente cadeia produtiva voltada para a agricultura, sobretudo de grãos,
sucroalcooleira e pecuária. Assim como, estrutura urbana bem projetada e um parque industrial
1 Freguesia é a menor divisão administrativa em Portugal e no antigo Império Português, semelhante à paróquia civil
dos outros países. Trata-se de subdivisões obrigatórias dos concelhos/municípios, onde todos têm pelo menos uma
freguesia.
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variado. De acordo com a Prefeitura Municipal de Uberaba (2020), o perfil industrial do distrito está
relacionado com os setores da indústria química, fertilizantes, distribuição de combustíveis e
transportadoras.
Histórico do desenvolvimento socioeconômico
A produção humana em toda a sua amplitude (econômica, social e cultural), traz consigo diversos
impactos socioambientais, que se consolidam de forma gradativa, historicamente, a partir das
interações com o meio ambiente, físico e biótico. O entendimento de fatores históricos, sobretudo
os relacionados a ocupação do solo e desenvolvimento econômico torna-se de suma importância
para as análises de viabilidade e necessidade de implementação de medidas conservacionistas,
como por exemplo, a criação de Unidades de Conservação.
Em sua tese de doutorado Diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do Rio Uberaba apresentado
à Universidade Estadual de Campinas em 2003, Leila Beatriz Silva Cruz faz referência aos estudos de
Fontoura et al. (2001) que ressaltam a história do município de Uberaba relacionada a três
potencialidades que estiveram todo tempo presente ao longo da história, sendo elas: “a privilegiada
localização geográfica, ao lado do trabalho e da capacidade empreendedora dos seus habitantes,
ao longo das sucessivas gerações” (CRUZ, 2003).
Desta forma, observa-se que no ano de 1856 “a vila de Uberaba elevou-se à cidade, tendo como
potencial produtivo a criação de gado com excelentes pastagens” (CRUZ, 2003). A cidade foi
crescendo, ancorada na estrada que liga São Paulo a Goiás, que funcionou como estímulo comercial,
visto que o município “abastecia os tropeiros e viajantes” que passavam pela região (Cruz, 2003).
Uberaba tornou-se centro abastecedor do Triângulo Mineiro, Goiás e
Mato Grosso. De acordo com Mendonça (1998) citado por Fontoura et
al. (2001) “o quadro geral de Uberaba, até o final da primeira fase de sua
história (1860), se apresentava como o de um centro comercial
dependente da atividade pastoril, onde a fazenda exercia uma
expressiva liderança sócio-econômica”. Neste período desenvolveram-se
no país as estradas de ferro, que dão um novo dinamismo à economia
brasileira. A Cia. Mogiana chegou a Uberaba em 1889, o que fomentou
o comércio local. Com a estrada de ferro, chegaram também os
imigrantes, incentivados pela política de solução do problema da falta
de braços na lavoura após a abolição da escravidão (CRUZ, 2003).
Ainda respaldados pela potencialidade empreendedora, característica da “sociedade
moderna/ocidental”, alguns se desvencilharam das atividades da lavoura e se direcionaram para os
centros urbanos de Uberaba, se dedicando a diversas atividades (nem por isso menos impactantes
do ponto de vista socioambiental), como: a exploração de cal no distrito de Peirópolis, fabricação
de cerveja e atividades em oficinas diversas, etc. (CRUZ, 2003).
Ainda segundo Cruz (2003) um dos fatores de grande impacto que se relacionam as questões
socioambientais, que influenciam, por exemplo os cursos naturais das bacias que abastecem a
região, foi a construção das ferrovias no final do século XIX e das rodovias a partir da década de 40,
pois estimulou o desmatamento local.
A construção das ferrovias no final do século XIX e das rodovias a partir da década de 40 também
contribuiu para o desmatamento regional. Obviamente trata-se de um modelo (adotado) de
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desenvolvimento, pautado na concepção de moderno versus atrasado, e que ainda percebe a
natureza como um recurso e não parte essencial da vida humana. Desta forma, a cidade se
desenvolve, deixando as origens retrógradas ao passo que os impactos prevalecem e se multiplicam,
na ausência de atitudes que visam estimular formas sustentáveis de “desenvolvimento”.
De acordo com Silva (2002), que acompanhou parte destes processos
sócio-econômico e cultural, “os trens consumiam cerca de 16 m³ de
madeira (lenha) para realizar o percurso entre Uberaba até a Vila
Engenheiro Lisboa (aproximadamente 50 km), passando em três horários
diferentes”. O trem realizava seis vezes o mesmo trajeto e, para tanto,
consumia em média 96 m³ de lenha por dia. Ainda de acordo com esta
entrevista, os trens pararam de correr em 1974, tendo funcionado por 85
anos. Considerando o período de funcionamento e a média de consumo
para manter esta atividade foram consumidos 2.978.400 m³ de lenha
retirada da bacia do rio Uberaba e região. Por volta de 1920 o volume da
produção de cal crescera consideravelmente. Senna (1922) citado por
Fontoura et al. (2001) informou que a cal ocupava o 12º lugar na balança
comercial do Estado de Minas Gerais. Este autor observou ainda que em
1916 foi possível registrar 15 indústrias de cal virgem no Estado, sendo
algumas destas localizadas na região de Uberaba, influenciando a bacia
do rio Uberaba (CRUZ, 2003).
No final do século XIX, houve uma crise econômica que assolou a cidade, a partir da extensão dos
trilhos da Mogiana até Uberlândia e Araguari, visto que as rotas comerciais foram alteradas, “já que
Goiás e Mato Grosso passaram a realizar seus negócios diretamente com essas duas cidades” (CRUZ,
2003). Essa situação configurou um terreno fértil para a atividade pastoril, que novamente “passou
a liderar, em caráter quase absoluto a vida socioeconômica, anulando gradativamente, a partir
deste período até a década de 1930, as características marcantes deixadas pela atividade comercial”
(CRUZ, 2003).
A pecuária se consolidou no município na metade do século XX, principalmente com o gado zebu,
contribuindo com a economia da cidade. Segundo Cruz (2003):
Em 1934 foi criada a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, que em 1967
passou a ser a ABCZ – Associação Brasileira dos Criadores de Gado Zebu
(Fontoura et al., 2001). A partir de 1970 iniciou-se um processo mais
acelerado de industrialização com a criação dos Distritos Industriais em
Uberaba. A política para a indústria foi incrementada ainda mais nas
décadas de 80 e 90. Essas últimas décadas acentuaram o êxodo rural com
a mecanização do campo e o consequente aumento da população
urbana. No campo cresceu a produtividade no meio agrícola, com
grandes investimentos e modernização do setor.
Como resultado da retomada agropastoril observa-se que o eucalipto e Pinus foi introduzido na
economia regional, provocando desequilíbrios ambientais. Desta forma, diversas “florestas
semideciduais das encostas no Triângulo Mineiro foram suprimidas para darem lugar às exóticas
como o eucalipto, o Pinus e até pastagens” (Plano de manejo emergencial – APA Rio Uberaba, 2013).
De acordo com o Plano de manejo emergencial – APA Rio Uberaba, é possível evidenciar que “as
formações florísticas de cerrado que ocupavam as áreas mais planas ou de menor declividade,
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cederam lugar à criação de gado ou plantações homogêneas de soja, milho, cana e outros cultivos”,
principalmente nas regiões conhecidas como chapadas2. (Plano de manejo emergencial – APA Rio
Uberaba, 2013).
É possível detectar este fato, pois a borda da chapada está num processo
constante de mudanças e a prova é a visualização de culturas sendo
introduzidas nessas terras concomitantes com a utilização da irrigação.
Nem mesmo nas proximidades da nascente do rio Uberaba a vegetação
é preservada e culturas em estágio inicial se misturam às pastagens
(Plano de manejo emergencial – APA Rio Uberaba – 2013).
O Chapadão Uberaba-Uberlândia está localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro, abrangendo
o setor sudeste do município de Uberlândia, a porção norte do município de Uberaba e uma
pequena faixa oeste do município de Nova Ponte e de Sacramento, apresentando níveis altimétricos
que variam entre 850 e 1000 metros de altitude (Proposta para Criação de APA na Chapada do
Bugre/ Triângulo Mineiro/2011). Nesse chapadão insere-se o Alto Curso dos rios Uberabinha e Claro.
Luís Augusto Bustamante Lourenço em sua tese de doutorado “Das fronteiras do império ao coração
da república: o território do triângulo mineiro na transição para a formação socioespacial capitalista
na segunda metade do século XIX”, apresentada à Universidade de São Paulo no ano de 2007,
observou que muitos viajantes oitocentistas descreviam a região do Chapadão Uberaba –
Uberlândia3, chamada nos documentos4, de Água Emendada, ou na maioria das vezes, apenas
Chapadão, como uma região deserta, despovoada, devido, sobretudo, “a quase ausência de sítios
entre o Rio Uberaba e a nascente do Rio Uberabinha.” (LOURENÇO, 2007).
Descrito pelos viajantes joaninos nas primeiras décadas do século XIX, o
chapadão da Água Emendada impressionou-os pela regularidade
topográfica e ausência de qualquer sinal de povoamento. Eschwege, em
1816, após sair da Rocinha, percorreu "nove léguas sem encontrar
vivalma, e isto por longo tempo, em meio à escuridão da noite. O
caminho, bom e plano, ajudou-nos bastante, ao longo de um percurso
por prados viçosos" (ESCHWEGE , 1996).
Luiz D'Alincourt, em 1818, depois de cruzar o Rio Tijuco, registrou: (...)
entra-se em uma vasta planície, que se estende a perder de vista, sem
encontrar-se água: quase a tocar o horizonte, para a direita, oferece-se
um interessante quadro, que representa a figura do mar sereno, e
2 As grandes chapadas e as áreas de relevo mais suaves localizadas no cerrado são compostas em sua maioria por
Latossolos com teores de ferro e gibsita, onde a permeabilidade e a espessura do horizonte A são também maiores.
Existe aí uma variedade de quartzo e de fragmentos líticos, o que pode revelar a composição mineralógica com
heterogeneidade composicional, onde a areia quartzosa (Neossolo Quartzarênico) é também comum (Plano de
manejo emergencial – APA Rio Uberaba – 2013).
3 Trata-se de uma chapada de relevo plano, que segundo Feltran Filho (1997), estende -se por 3.600 Km². É parte do
divisor de águas das bacias do Rio Paranaíba e Grande, com altitudes em torno de 900 metros e solos vermelhoamarelo álicos e de glei húmico, desenvolvidos sobre arenitos da Formação Marília, cobertos primitivamente, por
campo sujos. (LOURENÇO, 2007)
4 O autor em seu trabalho fez uma análise do sistema de posse e uso da terra na região do Triângulo Mineiro, a partir
de 276 inventários post mortem produzidos em Uberaba entre 1860 e 1879.
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longe,

dispostas

em

longos

intervalos

Já Saint Hilare, em 1819, "entre Uberaba [Uberabinha] e o Tijuco, num
trecho de 5 léguas, atravessamos a planície mais regular que eu já tinha
visto desde que chegara ao Brasil. A terra era um pouco arenosa e em
quase toda a sua extensão recoberta por um campim mirrado" (SAINT
HILARE, 1975).
O autor aponta ainda, esta forma de descrever a região, como “um dos principais erros cometidos
pelos pesquisadores europeus nas regiões coloniais, nos séculos XIX e XX”. Segundo Lourenço
(2007):
É necessário ter em mente os diferentes usos da terra levados a efeito
pela população coeva, para compreender como esses espaços distintos
eram valorizados. De fato, o Chapadão, provavelmente, era usado para
o pastejo extensivo, no início da estação chuvosa, quando começavam a
brotar os capins nativos.
Assim, desde o início da ocupação da região as formas diversas (muitas vezes sustentáveis) de “usos
da terra eram ignoradas naquela época5 pelos colonizadores, que consideravam como terras
ocupadas apenas as parcelas efetivamente cultivadas naquele momento.” (LOURENÇO, 2007). Ao
analisar os inventários post mortem Lourenço (2007) nos apresenta personagens reais da história
local, que evidenciam formas diferentes de uso da terra no Chapadão:
Antônio Rodrigues Mendes possuía um sítio próximo ao Ribeirão São
Pedro afluente do Rio Claro. Contudo, suas terras de cultura localizavamse nos Pintos, duas léguas a oeste. Antônio tinha mais 1.640 alqueires de
campos de criar no Chapadão da Água Emendada, distante de seu sítio,
aproximadamente, três léguas a noroeste. Antes de morrer, comprara de
dona Maria Luísa do Nascimento mais uma parte de campos no
Chapadão. Possivelmente, esses campos eram usados como pastagem
de verão para suas 126 cabeças de gado. O fato de ter adquirido mais
terras naquela área e a denominação campos de criar, dada pelo
documento, demonstram esse tipo de uso.
Entretanto, o desconhecimento a respeito das técnicas e processos de “pousio florestal e arbustivo
de campos para pastejo extensivo, levou-os a expropriar porções não cultivadas para assentamento
de colonos europeus, reduzindo os nativos à pobreza”. (BOSERUP, 1986 apud LOURENÇO, 2007).
Outro ponto importante, da história da região do Chapadão Uberaba-Uberlândia, e também
abordada por Lourenço (2007), é quanto ao valor das terras.
Nota-se certa tendência de as concessões se concentrarem em áreas de
latossolo roxo eutrófico, originalmente, florestadas, estando pouco
presentes sobre os latossolos vermelho-escuro álicos, domínio dos
chapadões cobertos por cerrado strictu sensu, campos sujos e limpos.

5 Atualmente pela mineração, monocultura (soja, milho, pinus), produção sucroalcooleira, etc.
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Não há dúvidas de que a procura por solos mais férteis influía nos
critérios de valorização e apropriação do território.
Nos inventários post mortem do Arquivo Público de Uberaba, analisados pelo autor, “as terras de
cultura ou de mata eram muito mais valiosas que as de campos ou de chapadão”. O que remete ao
fato da vegetação constituir “um dos critérios utilizados pelos colonos para valorizar determinada
área, além da vizinhança de estradas e núcleos de povoamento.
Todavia, o ponto fundamental é que as peculiaridades relacionadas às características físicas da
região do Chapadão Uberaba - Uberlândia, associadas a outros fatores históricos já mencionados,
configuraram até certo ponto, um modelo de desenvolvimento socioeconômico diferente. A
economia local esteve voltada para a agricultura, pecuária e até mesmo para a produção canavieira
por meio dos engenhos, de maneira tradicional, visto que a região devido as características físicas
exigiam rotatividade no manejo da produção, como mencionada por Lourenço (2007) na produção
pecuária pelos produtores nativos.
Desta forma, a localização geográfica, o conhecimento tradicional, a estrutura física do solo
contribuíram para que a região tendesse para a autossuficiência produtiva, portanto constituindo
um perfil diversificado de produção local. O que não significa dizer que as fazendas eram de todo
modo autossuficientes, no entanto nos indica a inserção, o surgimento ou aumento de certas
atividades, como café, milho, cana-de açúcar, pecuária, etc. Que de maneira tradicional não causava
tantos impactos socioambientais “graves” para uma região tão importante como o Chapadão
Uberaba-Uberlândia, afetando principalmente as bacias dos Rios Uberabinha, Claro e seus
afluentes.
Como herança histórica do processo de ocupação no município, resultado de políticas econômicas
desenvolvimentistas e concepções liberais de produção, os produtores desta região não têm dando
a devida importância à esta área, o que configura grande preocupação do poder público, dos órgãos
e instituições não governamentais, sociedade civil que se empenham na proposição de
desenvolvimento sustentável. No período colonial, a produção pelas comunidades nativas
apresentava um potencial sustentável, o que não é válido para o modelo atual, baseado na
monocultura, ou seja, na produção cada vez menos diversificada, com introdução e intensificação
de agrotóxicos e manejos predatórios.
Até 1960, no alto curso da Bacia, a pastagem extensiva era considerada a única atividade apropriada
para ocupar terras na chapada do rio Uberabinha e o processo de trabalho rural apresentava-se
fortemente ligado ao ambiente natural, pois a pecuária dependia das gramíneas nativas
(SCHNEIDER, 1996). Na década de 70, em razão dos subsídios financeiros facultados pelas políticas
governamentais, extensas áreas cobertas por vegetação natural foram desmatadas para a
implantação de atividades de silvicultura e de agricultura, como por exemplo, as culturas de arroz,
trigo, milho e soja (SCHNEIDER, 1996; BRITO 2001; SOARES, 2008).
Na década de 80, por exemplo, intensifica-se no município atividades minerárias para argila e
materiais refratários. Atualmente se destacam as empresas mineradoras Magnesita S.A e a Ibar.
Soares (2008) destaca que a partir da década de 1990 ocorreu um período de intensas mudanças
no uso do solo na porção de alto curso da bacia do Uberabinha, uma vez que os reflorestamentos
passaram a ser substituídos pelas monoculturas associadas as comodities agrícolas, já que
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proporcionavam maior rentabilidade. Nessa década também foram intensificadas atividades de
extração de argila refratária, inserida, sobretudo nas formações de campos hidromórficos.
No ano de 2000, o cultivo de cana de açúcar começa a ser implantado a fim de abastecer o mercado
sucroalcooleiro da região, principalmente em Uberaba, com atuação notória das Usinas Uberaba,
Vale do Tijuco e Usina Caeté S/A.
O setor alto do rio Uberabinha constitui-se como o principal manancial de água para abastecimento
público do município de Uberlândia, contribuindo com uma diversidade de atividades agropecuárias
e industriais que se desenvolvem sobre as vertentes da bacia e utilizam do recurso hídrico
disponibilizado pelo manancial. Essa dinâmica de uso dos recursos naturais no alto curso é
responsável por gerar impactos nas áreas úmidas, nos solos hidromórficos e na quantidade e
qualidade da água, o que gera um cenário propício ao conflito dos usos múltiplos dos recursos
hídricos.
À vista disso, entende-se que a utilização da natureza como um recurso vem acontecendo desde as
primeiras ocupações na região, o que não é uma prerrogativa deste município, visto que o modelo
de desenvolvimento mundial se pauta nesta prática. O que constata a relação desequilibrada que a
sociedade vem desenvolvendo com o meio ambiente, pois os recursos naturais tendem ao
esgotamento, o que inviabilizará a vida na terra, seja ela animal, vegetal ou humana.
A partir deste sucinto histórico de desenvolvimento econômico, que vem renunciando às
preocupações e responsabilidades socioambientais, é possível entender melhor o impacto sobre a
cobertura vegetal ocorrida na bacia do rio Uberaba e no Alto Curso dos rios Uberabinha e rio Claro.
Caracterização dos Indicadores Socioeconômicos do Município de Uberaba
Os indicadores socioeconômicos são instrumentos que possibilitam analisar determinada realidade
social e econômica, a partir de elementos (dados) que se relacionam com o desenvolvimento
econômico e social, e suas implicações. Os principais indicadores socioeconômicos são: PIB (produto
interno bruto), renda per capita, IDH (índice de desenvolvimento humano), Coeficiente de Gini, taxa
de desemprego e a oferta de serviços públicos. Estas informações muitas vezes viabilizam pesquisas
e/ou formulação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas para a população.
A seguir, tem-se a descrição de cada indicador do município de Uberaba a ser analisado e sua
importância para o referido estudo.
Dinâmica Populacional
Segundo o IBGE (2019), a população estimada em Uberaba em 2020 é de 337.092 habitantes e
densidade demográfica de 65,43 hab/km² (de acordo com o registro do último censo feito pelo IBGE
no ano de 2010). A partir do banco de dados do IBGE (2010), 289.376 habitantes residem na área
urbana e 6.612 residem na área rural.
Evolução e distribuição da população
Foram analisados os dados sobre a evolução da população a partir do censo feito pelo IBGE desde
1991 até o ano de 2010, evidenciando a distribuição da população urbana e rural. Desta forma, foi
possível a análise do crescimento ocorrido nos últimos anos, associado às condições de vida neste

184

município. A Tabela 18 indica a evolução da população de Uberaba nesse período, levando em
consideração a população rural e urbana, além disso os gêneros masculino e feminino:
Tabela 18. Evolução da população rural/urbana entre os anos de 1991 a 2010 em Uberaba.
Representantes

População
1991

%
do
total
1991

População
2000

%
do
total
2000

População
2010

%
do
total
2010

Urbana

200.705

96,22

244.171

96,87

289.376

97,77

Rural

7.880

3,78

7.880

3,13

6.612

2,23

Homens

100.788

48,32

122.353

48,54

144.461

48,81

Mulheres

107.797

51,68

129.698

51,46

151.527

51,19

População Total

208.585

100

252.051

100

295.988

100

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

A partir dos dados apresentados acima entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma
taxa média anual de 2,13%. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 96,22% para
96,87%. Já entre 2000 e 2010, a população de Uberaba cresceu a uma taxa média anual de 1,62%,
neste período, a taxa de urbanização passou de 96,87% para 97,77.
Em relação aos habitantes e o gênero, Uberaba é composta por 49% dos habitantes do gênero
masculino (144.461) e 51% do gênero feminino (151.527). Já em relação a informações sobre à raça,
etnia ou cor, foi observado que 42% das pessoas se declararam brancas, 24% pardas, 6% pretas e
menos de 1% se declararam amarelas ou indígenas (Figura 53).

Figura 53. População de Uberaba cor/raça.
Fonte: IBGE, Censo demográfico (2010).

Outro fator de grande relevância a ser analisado, para melhor compreensão da dinâmica
populacional do município, é a faixa etária dos habitantes locais. A partir dela é possível analisar e
conhecer melhor a quantidade de crianças, adultos e idosos, permitindo assim, o estudo
comparativo, levando em consideração os dados educacionais, de saúde e previdência. Desta forma
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está disposta na Figura 54 a seguir a distribuição da população por gênero e idade no município de
Uberaba em 2010.

Figura 54. Distribuição da população de Uberaba por faixa etária apresentando divisão por gênero.
Fonte: IBGE, Censo demográfico (2010).

Infraestrutura e saneamento básico
A infraestrutura e saneamento básico refere-se às atividades e instalações operacionais
relacionadas aos serviços de abastecimento de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a
limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos.
O município de Uberaba conta com a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e
Ações Urbanas - CODAU que tem por finalidade a prestação de serviços de saneamento básico:
execução de obras públicas de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água,
preservação de mananciais e fontes de abastecimento, esgotamento sanitário (compreendendo o
tratamento e neutralização dos esgotos sanitários e industriais, antes das descargas nos rios
receptores localizados na região de Uberaba), bem como executar, mediante convênio com a
Prefeitura Municipal de Uberaba, os programas, ações e obras de drenagem e manejo de águas
pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
De acordo com o Censo IBGE 2010, o município apresenta 97,2% domicílios com esgotamento
sanitário adequado. Sendo que 99% dos domicílios possuem banheiro exclusivo apresentando
atendimento da rede geral de esgoto e menos de 1% dos domicílios não apresentam banheiro ou
sanitário próprio.
Foram identificadas duas unidades de tratamento de água denominadas ETA I e II que abastecem o
município de Uberaba. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em
2008, o município apresentava no ano de análise 91.892 residências abastecidas, com um volume
total de 90.000 m³ de água. Contudo, de acordo com informações do último censo realizado pelo
IBGE (2010), foi verificado que no município 92.910 domicílios são atendidos pela rede geral de
distribuição de água, 3.102 apresentam nascentes na própria propriedade, 167 captam água de
nascentes fora da propriedade, 214 armazenam chuva em cisterna, 348 a partir de rio, açude, lago
ou igarapé e 55 domicílios utilizam outra forma de abastecimento de água não informada.
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De acordo com o Instituto Trata Brasil, no ano de 2020, o município de Uberaba ocupou o 25º lugar
no ranking do saneamento básico, entre as 100 cidades analisadas no estudo. Em 2019, o município
estava na 27ª colocação, o que representou, uma melhoria em relação ao último ano.
Em relação ao atendimento total de esgoto Uberaba aparece com 98,5% de coleta. A média do
Brasil, segundo o SNIS (2016), é de 59,70%. E o indicador de perdas na distribuição em Uberaba foi
de 30,33% e colocou Uberaba entre os 20 municípios com menos perdas.
No que se refere ao abastecimento de água o Rio Uberaba é a principal fonte de abastecimento do
município, possuindo uma retirada de vazão diária legal de 0,9 m³/s e também recebe a maior parte
de despejos urbanos industriais in natura da cidade. Sua nascente está localizada na porção leste de
Uberaba, junto ao trevo que dá acesso ao bairro de Ponte Alta, na rodovia 4,5 km. A partir deste
ponto percorre a BR 262, km 756, numa altitude de 1.012 m, permanecendo, desde a sua vertente
mais extrema até a foz, com aproximadamente 150 km. O rio precipita-se em uma cachoeira de 26
metros de altura, após a captação, o rio passa 4 km recebendo lançamentos de esgoto bruto já
dentro da zona urbana do município. Depois disso o rio perpassa o perímetro urbano em uma
distância de 40 km, onde alcança, pela margem direita, o rio Santa Gertrudes, afluente mais
importante em volume de água.
Apesar de ser o principal corpo hídrico do município, o rio Uberaba no período de estiagem não
consegue suprir a demanda de abastecimento de água que a cidade necessita. Por isso, a partir de
2003, a CODAU inaugurou o sistema de transposição do Rio Claro para o Rio Uberaba. Esse sistema
possui três conjuntos de moto bomba que são responsáveis por transpor 540 l/s de água, a partir
de tubulações e o restante por queda livre até o córrego da Saudade, chegando ao Rio Uberaba.
Desta forma, a transposição tem como objetivo ser uma nova fonte de recurso hídrico, sendo uma
obra de utilização temporária para os períodos de seca. A Figura 55 demonstra o layout da
Transposição.

Figura 55. Layout da Transposição.
Fonte: Projeto de recuperação ambiental da bacia do rio Uberaba e revitalização do sistema de
abastecimento de água (2005).
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Energia Elétrica
A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial, que mesmo apresentando consumo de
energia de fontes não renováveis maior do que a de renováveis, utilizam mais fontes renováveis que
o resto do mundo. Se somar lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras
renováveis, as matrizes renováveis totalizam 42,9%, ou seja, quase metade da nossa matriz
energética.
A distribuição de energia elétrica do município é realizada pela Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG). A partir de pesquisas realizadas no site do IBGE, censo (2010), constatou-se que no
município de Uberaba há um total de 96.648 domicílios atendidos com o serviço de energia elétrica
e apenas 151 domicílios não possuem este serviço. Dentre os atendidos existe uma porcentagem
mínima, referente a 49 domicílios, que usam de outras formas de energia elétrica, que não a da
companhia fornecedora que atende o município, como a geração própria de energia solar.
Uso e Ocupação do solo
De acordo com o Levantamento divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Mapa (2017), com informações do IBGE (2017), sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM)
referentes às lavouras permanentes e temporárias em 2017, Uberaba encontra-se em 21º lugar no
País, e em 1º lugar em Minas Gerais. O Município registrou PIB agropecuário de
R$13.453.594.000,00 e taxa de crescimento de 7,86%, entre 2014 e 2016.
Em relação à utilização do solo, o município de Uberaba apresentava 183.196 hectares de áreas
destinadas a lavouras, 115.870 hectares de pastagens, 59.715 hectares de matas/florestas e 1.851
hectares de sistemas agroflorestais (Tabela 19).
Tabela 19. Utilização do solo no Município de Uberaba – 2017.
Uso do solo

Área (hectares)

Lavouras
Permanente

13.132

Temporárias

170.039

Área de cultivo de flores

25

Total

183.196

Pastagens

Área (hectares)

Naturais

26.842

Plantadas em más condições

2.344

Plantadas em boas condições

86.684

Total

115.870

Matas e/ou florestas

Área (hectares)

Naturais

2.038
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Naturais destinadas à preservação

57.677

Permanente ou reserva legal
Total

59.715

Sistemas agroflorestais

Área (hectares)

Área cultivada com espécies florestais, também usada para lavouras e pastoreio por
animais

1.851

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2017).

A Tabela 20 apresenta os dados do último censo agropecuário realizado em 2017 pertencentes às
condições em que estão localizadas as terras produtivas no município de Uberaba.
Tabela 20. Estrutura Fundiária do Município de Uberaba – 2017.
Condição legal do produtor

Área (hectares)

Condomínio, consórcio ou união de pessoas

41.955

Produtor individual

220.601

Outra condição

14.090

Governo (federal, estadual ou municipal)

1.022

Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada

98.843

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2017).

Baseado na produção agrícola do município registrada em 2017, em relação às lavouras
permanentes, foi constatado que a produção de laranja recebe maior destaque tanto em
quantidade produzida quanto em área plantada, de modo que foram produzidas 10.466 toneladas
em 703 hectares no ano de 2017, gerando um rendimento médio de 4.923.000 milhões de reais.
O município de Uberaba conta com 17 cultivos relacionados a lavoura temporária, apresentando
maior diversidade de produtos e maior área e quantidade de produção em relação a lavoura
permanente. Um dos principais cultivos, que se destaca é a produção de cana de açúcar, com maior
área destinada ao cultivo, sendo 84.000 hectares, e também a maior quantidade produzida, com
6.800.000 toneladas. Sobressai a produção municipal de cana de açúcar, que representou no ano
de 2017, o valor estimado da produção em 447.440.000,00 milhões de reais. Atualmente, nesta
produção se destacam as Usinas Uberaba, Vale do Tijuco e Caeté S/A. A soja é a segunda maior
lavoura temporária no município.
A produção de cana-de- açúcar e soja em Uberaba apresentam grande importância econômica e
social, diante da quantidade produzida no município e da área de produção destinada a este cultivo.
Assim como aos impactos relacionados ao solo e ao abastecimento de água na região.
A Figura 56Figura 56 e Figura 57Figura 57 apresentam um comparativo referente à área de produção
e a quantidade produzida em relação as lavouras permanentes e temporárias.
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Figura 56. Comparativo das lavouras temporárias no ano de 2017 em área e quantidade produzida.
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2017).

Figura 57. Comparativo das lavouras temporárias no ano de 2017 por área (hectare).
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2017).

Além disso, há também atividades pecuárias e de extração vegetal presentes no município. Através
dos dados contidos no Censo de Produção Pecuária e de Produção da Extração Vegetal e da
Silvicultura (2017), percebe-se que o município possui uma produção significativa de bovinos,
galináceos e suínos.
Já com relação à extração de vegetais, o município de Uberaba apresenta apenas plantação de
eucalipto, que são utilizados como lenha, madeira ou tora, para produção de carvão, que me 2017
apresentou uma área de 6.055 hectares.
Os referidos usos e ocupações do solo no município implicam em relações que envolvem a
economia, a sociedade e fatores históricos culturais, principalmente no que tange aos aspectos
ambientais. De forma específica, a região de maior interesse para este estudo envolvendo as formas
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de ocupação do solo (agricultura, pecuária, mineração, silvicultura, entre outras) diz respeito a
região do Alto Curso dos rios Uberabinha e Claro (MG), em Uberaba, Minas Gerais, visto que:
A cobertura vegetal predominante na Chapada rio Claro/rio Uberabinha
é originária da ação antrópica. Nas superfícies tabulares ocorrem os
reflorestamentos de Pinus e eucalipto, as culturas anuais (soja, milho),
as culturas perenes (café, cana de açúcar) e as pastagens plantadas
(Proposta para Criação de APA na Chapada do Bugre/ Triângulo Mineiro,
2011).
Portanto durante a análise empírica busca-se delimitar os usos e ocupações do solo em torno da
área proposta para criação de UC no ACUC, antecipando que a região do Chapadão
Uberaba/Uberlândia sofre impactos provenientes da produção econômica, associados ao uso
inadequado de agrotóxicos, incêndios florestais, irrigações, pisoteamento do solo, etc. A Figura 58
apresenta o mapa da região do Chapadão Uberaba/Uberlândia utilizado na Proposta para Criação
de Área de Proteção Ambiental (APA) na Chapada do Bugre/Triângulo Mineiro em 2011,
evidenciando a sua influência nas bacias dos rios Araguari, Uberabinha, Claro e Tijuco. A área
delimitada em branco corresponde a APA proposta na época, que apesar da importância não foi
implementada.

Figura 58. Mapa Chapadão Uberaba/Uberlândia.
Fonte: Proposta para Criação de APA na Chapada do Bugre/ Triângulo Mineiro (2011).

Estrutura produtiva
O município de Uberaba está inserido em uma região onde predominam as atividades agropecuárias
e agroindustriais, apresentando estruturas modernas e mecanizadas de produção, além de boa
infraestrutura voltada a atender às demandas de suas atividades. A cidade de Uberaba é
considerada um centro comercial dinâmico, com agricultura produtiva, comércio, e um significativo
parque industrial. Sendo pioneira na raça Zebu, recebe visitantes de várias regiões do Brasil e do
mundo durante as feiras realizadas na Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que geralmente
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ocorre anualmente no mês de abril. A mais conhecida é a Expozebu, considerada a maior feira do
mundo, e os maiores prêmios disputados pelos melhores criadores. Porém, durante todo o ano são
realizadas feiras especificas para cada raça bovina, como a Mega Leite, ExpoGenética, Expoinel e a
Expobrahman.
A Tabela 21 apresenta informações completas sobre o registro de empregos formais no município
de Uberaba, de acordo com o IBGE (2010), com a apresentação do número de trabalhadores por
gênero masculino e feminino em cada setor. Observa-se que 10% dos registros de empregos no
município, estão diretamente associados ao setor de comércio, reparação de veículos automotores
e motocicletas. Em seguida, o setor de operações elementares representando 9% dos registros de
empregos, seguido do setor de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados,
com 8% dos registros, como os principais setores geradores de emprego do município.
Tabela 21. Registro de empregos formais na cidade de Uberaba, com base no registro geral.
Setores IBGE

Registro Geral de 2010
Gênero

Total (setor)

Masculino

Feminino

Diretores e gerentes

6.408

3.547

9.955

Membros das forças armadas, policiais e
bombeiros militares

778

53

831

Operações elementares

11.871

16.409

28.280

Operadores de instalações e máquinas e
montadores

10.569

2.516

13.085

Profissionais das ciências e intelectuais

7.704

10.154

17.858

Técnicos e profissionais de nível médio

7.926

4.762

12.688

Trabalhadores de apoio administrativo

4.616

8.837

13.453

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos
comércios e mercados

10.232

14.184

24.416

Trabalhadores qualificados operários e
artesãos da construção, das artes
mecânicas e outros ofícios

2.080

618

2.698

Trabalhadores
qualificados
da
agropecuária, florestais, da caça e da pesca

18.424

2.034

20.458

Ocupações mal definidas

6.108

4.049

10.157

Administração pública, defesa e seguridade
social

4.627

3.849

8.476

Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura

6.068

1.941

8.009
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Setores IBGE

Registro Geral de 2010
Gênero

Total (setor)

Masculino

Feminino

Água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos e descontaminação

866

293

1.159

Alojamento e alimentação

2.649

3.528

6.177

Artes, cultura, esporte e recreação

1.025

591

1.616

2.830

999

3.830

Atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados

753

1.146

1.899

Atividades imobiliárias

400

301

701

Atividades mal especificadas

6.125

3.693

9.818

3.195

2.231

5.426

16.397

12.625

29.022

Construção

12.936

456

13.392

Educação

2.704

7.116

9.820

Eletricidade e gás

318

37

355

Indústrias de transformação

13.408

6.169

19.577

Indústrias extrativas

242

76

318

Informação e comunicação

1.086

454

1.540

Outras atividades de serviços

1.692

2.963

4.655

Saúde humana e serviços sociais

2.096

6.068

8.164

Serviços domésticos

422

11.530

11.774

Transporte, armazenagem e correio

6.878

898

7.776

Atividades administrativas
complementares

Atividades
técnicas

profissionais,

e

serviços

científicas

Comércio,
reparação
de
automotores e motocicletas

e

veículos

Fonte: Censo IBGE (2010).

A cidade possui três distritos industriais, onde se destacam várias empresas importantes no país:
Mosaic, Stanley Black & Decker, FMC Agrícola, Ouro Fino Agrociência, Yara Brasil Fertilizantes,
Duratex, JBS Foods, Valmont, VLI Logística, Ambev, Mexichem, Logum, Bunge, Smurfit Kappa, CCM
Indústria, Skala Cosméticos e Agronelli. Possui também importantes usinas sucroalcooleiras, como
a Usina Uberaba, a Usina Vale do Tijuco (CMAA - Companhia Mineira de Açúcar e Álcool) e a Usina
Caeté S/A. Além de empresas voltadas à extração, produção e comercialização de linha de materiais
refratários como a Magnesita S.A e a Ibar.
No tópico uso e ocupação do solo verificou-se como a produção agrícola está distribuída no
município, mas agora apresenta-se as empresas que representam satisfatoriamente as principais
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atividades desenvolvidas, responsáveis pela geração de empregos, por determinar a estrutura
produtiva de serviços, e também pelos impactos provenientes das suas respectivas atividades,
sobretudo no que diz respeito aos processos de degradação do solo e interrupção do fluxo natural
dos mananciais de água potável que abastecem o município e região.
Sobre a contribuição das empresas Ibar e Magnesita não foram encontradas informações
específicas, porém no site da Fundação João Pinheiro são encontrados os valores referentes a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM. A compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais é uma contraprestação paga pela utilização econômica dos
recursos minerais em seus respectivos territórios, ou seja, “uma contrapartida da empresa
exploradora aos municípios, estados e União pela exploração dos minerais (Estudos Técnicos CNM,
julho de 2012, Volume 5).
Os recursos da CFEM são transferidos para os Estados e Municípios, em suas respectivas Contas de
Movimento, específicas para captação do recurso. De modo que estes recursos não poderão ser
utilizados em pagamento de dívida ou no quadro permanente de pessoal. Os recursos devem ser
destinados a projetos que beneficiem de forma direta ou indiretamente a comunidade local, na
forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação (Estudos
Técnicos CNM, julho de 2012, Volume 5).
A Tabela 22 apresenta com os valores totais provenientes da compensação financeira pela
exploração de recursos minerais no município de Uberaba entre os anos 2017 e 2020, sendo o ano
de 2018 o de maior produção da atividade.
Tabela 22. Valores CFEM – Compensação Financeira pela exploração de recursos minerais recebidos pelo
município de Uberaba entre 2017 e 2020.
Referência
2017
2018
CFEM - Compensação financeira
R$916.854,68 R$992.454,64
Fonte: ANM – Agência Nacional de Mineração (2021).

2019
R$929.315,83

2020
R$953.007,04

VLI - Logística Integrada da Agricultura
A VLI é uma empresa caracterizada por disponibilizar soluções logísticas que integram portos,
ferrovias e terminais. Está localizada no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no km 116 da
BR-050. Tornou-se parte essencial do Corredor Centro-Sudeste, uma das principais rotas de
escoamento das exportações do agronegócio brasileiro. O terminal é responsável pelo transporte e
armazenagem de milhões de toneladas de produtos agrícolas como grãos (milho, soja e farelo de
soja), açúcar e fertilizantes, portanto merece destaque neste estudo (SITE VLI, 2020.)
A empresa investiu R$ 230 milhões no projeto, se tornando peça-chave do Corredor Centro-Sudeste,
um fluxo logístico implantado pela companhia que, através da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA),
interliga o interior de Goiás, passa por Minas Gerais e interior de São Paulo e chega a Santos, onde
a VLI está ampliando um terminal portuário próprio, o Tiplam (Terminal Integrador Portuário Luiz
Antônio Mesquita), que tem capacidade para movimentar 14,5 milhões de toneladas por ano de
produtos agrícolas (SITE VLI, 2020).
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Estrutura habitacional
Segundo o último censo do IBGE (2010), foram identificados no cadastro nacional de endereços,
96.789 registros, sendo 94.546 endereços urbanos e 2.243 rurais no município de Uberaba.
Em relação aos tipos de domicílios encontrados, condições de domicílios e quantidade de
moradores residentes, de acordo com os dados obtidos pelo site Informações do Brasil (2019), foi
possível observar que a maior parte dos domicílios são constituídos por casas, de modo que a
porcentagem de vilas, condomínios, apartamentos e cômodos é muito pequena quando comparada
às casas construídas, dando um aspecto horizontal ao município, característico de cidades do
interior (Tabela 23).
Tabela 23. Domicílios particulares permanentes de Uberaba – 2010.
Tipo

Domicílio

Casa

86.255

Casa de vila ou em condomínio

445

Habitação em casa de cômodo, cortiço ou cabeça de porco

163

Apartamento

9.936

Fonte: Censo IBGE (2010)

Além disso, torna-se importante destacar com relação ao número de moradores por domicílio, que este
número vem sendo reduzido nas cidades brasileiras. Isso acontece devido ao processo de urbanização,
associado à evolução da participação feminina no mercado de trabalho e redução do número de filhos,
resultando numa diminuição no número de integrantes familiares, e, consequentemente no número
de moradores por domicílio. Em Uberaba verifica-se que 86% das residências apresentam de 1 a 4
moradores, representados pelos indivíduos que moram sozinhos e pela composição familiar básica,
sem filhos ou com 1 ou 2 filhos, retratando o quadro vivenciado em diversas cidades brasileiras
conforme descrito anteriormente. Os 14% restantes estão divididos entre moradias com valores entre
5 e 10 moradores, que representam uma parcela bem menor da situação municipal.
Longevidade e fecundidade
Para que o crescimento natural ou vegetativo de determinada população possa ser avaliado, faz-se
necessário conhecer dois conceitos: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Isso porque a
natalidade e a mortalidade indicam quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem, sempre em
proporção ao número total de habitantes, o que nos permite entender o quanto a população aumentou
ou diminuiu durante determinado período.
O elemento primordial a ser analisado em relação às taxas de longevidade e fecundidade no município
analisa a expectativa de vida ao nascer em anos e o total de filhos por mulher, proporcionando uma
compreensão de quantos filhos nascem por mulher e a expectativa de vida que essas crianças terão.
No município, a esperança de vida ao nascer cresceu, passando de 69 anos, em 1991, para 75,7 anos,
em 2010. A taxa de fecundidade vem diminuindo, em 1991 era 2,0, e em 2010 passou para 1,6.
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Mortalidade infantil
Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, uma das metas para
o Brasil era diminuir a mortalidade infantil para abaixo de 17,9 óbitos por mil nascidos até o ano de
2015. De acordo com as taxas do município de Uberaba, para o período de 1991 a 2010, a
mortalidade infantil caiu de 26,9 no ano de 1991 para 14 no ano de 2010, indicando melhoria
significativa com relação a este quesito e atendendo a meta nacional.
Renda
A partir do último censo, realizado no ano de 2017, o município de Uberaba apresentou um valor
de 13.154.650,57 (x 1.000) mil reais em seu Produto Interno Bruto, e de 40.066,32 mil reais para o
Produto Inter Bruto per capita. Na Tabela 24 estão expostos as informações referentes ao PIB,
contendo também os valores adicionados brutos referentes a administração e serviços públicos,
agropecuária, indústria, serviços e também o valor bruto total adicionado.
Tabela 24. Valores do Produto Interno Bruto em Uberaba.
Produto interno bruto (a preços correntes)
Imposto, líquidos de subsídios, sobre produtos

1732441,79 (x 1.000) mil reais

PIB

13.152.650,57 (x 1.000) mil reais

PIB per capita

40.066,320 mil reais

Serviços exclusive - administração, defesa, educação e saúde públicas e
seguridade social

6.167.415,78 (x 1000) mil reais

Valor adicionado bruto da agropecuária

7.84.149,47 (x 1.000) mil reais

Valor adicionado bruto da indústria

3.139.723,4 (x 1000) mil reais

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

1.328.920,13 (x 1.000)

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços concorrentes

1732441,79 (x 1.000) mil reais

Fonte: IBGE (2017 – série revisada).

De acordo com as informações obtidas no Atlas Brasil (2010), relativos a índices de renda do PNUD,
Ipea e FJP, a renda per capita média no município de Uberaba cresceu 81,22% nas últimas duas
décadas, passando de R$539,67 no ano de 1991, para R$790,00 no ano de 2000 e para R$ 978,01
em 2010. Isso representa uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,18%. A taxa
média anual de crescimento foi de 4,33%, entre 1991 e 2000, e 2,15%, entre 2000 e 2010. A
proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços
de agosto de 2010), passou de 17,07%, em 1991, para 8,43%, em 2000, e para 3,40%, em 2010.
Assim, o cálculo gerado, a partir desses dados da evolução da desigualdade neste período através
do Índice de Gini, torna-se uma ferramenta para determinar o grau de concentração de renda,
destacando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, representando
assim os níveis de desigualdade social, por meio da distribuição de renda. Esse índice trabalha na
escala de zero a um, igual ao cálculo do IDHM, mas na proporção inversa, sendo que zero representa
196

a situação de total igualdade. No município de Uberaba o índice vem caindo, passou de 0,54, em
1991, para 0,56, em 2000, e para 0,50, em 2010. Infelizmente não tem-se dados atualizados em
2020, mas provavelmente em virtude das crises econômicas da década o índice deve retornar a
crescer, ou seja, maior desigualdade social.
Segundo a relação anual das informações sociais (RAIS) disponibilizadas pelo Atlas Brasil (2020),
entre os anos de 2013 e 2016 os seguintes dados referentes ao PIB per capita, Valor adicionado per
capita, Participação da Agropecuária no Valor adicionado no município de Uberaba tem diminuído
(Tabela 25):
Tabela 25. PIB per capita, Valor adicionado per capita, Participação da Agropecuária no Valor adicionado no
período de 2013 a 2016 no município de Uberaba.
Indicadores PIB
Anos
2013
Uberaba

2014

2015

2016

VA
2013 2014 2015

28,83 28,55 28,05 27,46 24,6

24,4

2016

Participação agropecuária no VA
2013 2014 2015

23,63 23,57 6,05

5,65

4,46

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil, 2020).

Educação
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só
indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o
fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb).
O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados
sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os
sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de
equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de
melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do
sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das
avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.
O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a
ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem
estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema
educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.
O IDEB, anos iniciais, considerando as escolas municipais em Uberaba, tem aumentado desde 2007,
ficando acima ou na média da meta estabelecida. Em 2019 a meta foi de 6,0 e o IDEB do município
de 6,17. O mesmo padrão foi encontrado para os anos finais, sendo a meta de 5,2 e o IDEB de 5,3.
Nota-se que o município já alcançou a meta estabelecida para o Brasil em 2022 para os anos iniciais,
mas está muito distante da meta em relação aos anos finais. Os dados são do Ideb/Inep (2019).
Para verificação da escolaridade no município, foram encontrados dados referentes à proporção de
crianças e jovens frequentando ou completando os determinados ciclos escolares, referentes a suas
respectivas idades.
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Notou-se que no município a proporção de crianças entre 5 e 6 anos na escola é de 91,30% em 2010.
Nesse mesmo ano o número de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental foi de 89,01%, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo foi de 64,99% e dos adultos entre 18 a 20 anos com ensino médio completo foi de 52,62%,
de acordo com o IDHM Educação de Uberaba.
Para complementar estes dados, a Figura 59 referente a escolaridade média da população com 25
anos ou mais de idade, 5,11% eram analfabetos, 58,70% tinham o ensino fundamental completo,
41,46% possuíam o ensino médio completo e 16%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais
são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.

Figura 59. Escolaridade da população de 25 anos ou mais – 2010.
Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2010).

De acordo com os dados encontrados referentes à educação de Uberaba é possível compreender
que o município apresenta alta taxa de abandono escolar. Estes dados podem estar relacionados à
estrutura econômica municipal, voltada principalmente ao mercado de trabalho rural, de modo que
estão associados às atividades agroindustrial e agropecuária, que geralmente demandam pouca
especialização de mão de obra, contribuindo para que a população seja incentivada a abandonar a
escola em busca de empregos locais que não exigem especialização.
Resíduos sólidos
De acordo informações da Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública - Abrelpe (2017), os
resíduos sólidos ainda são descartados incorretamente por cerca de 60% dos municípios brasileiros,
que diferentemente de Uberaba, não contam com aterro sanitário e um sistema de limpeza urbana
efetivo. O município contemplou a iniciativa quando da elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico, na Lei 12.146/2015. Esse mesmo levantamento demonstrou que Uberaba está
entre as 10 cidades mais limpas do Brasil, ficando na 8ª colocação. O levantamento foi realizado
sete anos após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Segundo o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU, 2019), o município de Uberaba está
entre os municípios mais bem pontuados, na 11ª colocação, com população acima de 250 mil
habitantes. O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) tem como objetivo principal
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calcular o grau de adesão dos municípios brasileiros às metas e diretrizes da Lei Federal nº 12.305/10
- Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Para que possa ser elegível o município deverá apresentar os critérios de elegibilidade, a partir da
existência de dados sobre os mesmos nas seguintes fontes: SNIS - Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento e SINCONFI – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público
brasileiro.
Desta forma, a pontuação do ISLU não diz respeito apenas a uma nota boa, ou ruim, certa ou errada,
mas de um conjunto de indicadores que mostram a distância dos municípios no que tange as
premissas da PNRS (ISLU, 2019).
Lazer, turismo e cultura
O município de Uberaba apresenta um potencial turístico bastante abrangente, indo desde a
exploração do artesanato a apreciação do patrimônio histórico-cultural. Os valores e tradição
arraigados do município, implica em uma religiosidade representada por belas igrejas católicas.
Porém, o espiritismo se mostra também muito difundido, pois tem como ícone o médium
mundialmente reconhecido Francisco Cândido Xavier – “Chico Xavier”, que morou na cidade (Foto
113). As manifestações culturais estão presentes em festas como Folia de Reis, Congado, Festivais
de Viola e Catira.

Foto 113. Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier.
Fonte: Site Correio da Cidade.

Em relação ao patrimônio paleontológico, o município de Uberaba tem sido lugar de intensas
investigações. O que se explica pelo fato de que toda a região compreende um dos maiores e mais
importantes sítios paleontológicos do Brasil, com registros fósseis datados de 80 a 65 milhões de
anos de idade (Foto 114).
O Bairro de Peirópolis destacou-se como área de ocorrência de achados
paleontológicos, dado as intensas investigações paleontológicas,
inicialmente entre os anos de 1947 e 1974 com os trabalhos de Llewellyn
Ivor Price e, em especial, à partir de 1992 com a implantação do Centro
de Pesquisas Paleontológicas e Museu dos Dinossauros, hoje mantidos
pela municipalidade através da Fundação Municipal de Ensino Superior
de Uberaba – FUMESU. A significância de Peirópolis deve-se ao grande
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número de achados, resultante das escavações sistemáticas realizadas
anualmente pela equipe do Centro Paleontológico Price, única neste
gênero no país. Hoje, Peirópolis apresenta jazidas inteiras ainda
preservadas em propriedades particulares (Projeto de recuperação
ambiental da bacia do rio Uberaba e revitalização do sistema de
abastecimento de água, 2005).

Foto 114. Estrutura de lazer, pesquisas e cultura - Museu dos dinossauros “Centro Price”.
Fonte: Prefeitura de Uberaba.

Em relação ao patrimônio natural, que corresponde as áreas de importância preservacionista e
histórica, beleza cênica ou locais que apresentem à população a importância do ambiente natural.
Fazem parte do patrimônio natural formações geológicas e regiões que constituem habitat de
espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal notável do ponto de vista da ciência ou
da conservação. Já o patrimônio cultural é tudo aquilo que pertence a uma região, deixada pelos
antepassados, como herança aos presentes que criam e recriam esta história ao longo dos anos.
Representando assim, a identidade local, a história e a cultura de um povo.
Em relação às políticas públicas, o Estado participa através de leis, instituições e políticas específicas
que transformam práticas culturais em patrimônio coletivo. Nesse sentido, o indicador “patrimônio
natural e cultural” deve ser levantado neste estudo para proposição da criação da Unidade de
Conservação, para que seja possível definir o conjunto de características próprias do município de
Uberaba, contextualizando seus elementos físicos e sociais que caracterizam o modo de vida dos
indivíduos locais. Além de fornecer subsídios para pensar em alternativas para a produção local em
detrimento da produção agropecuária, como o turismo rural, por meio da promoção destes
patrimônios e da importância de apresentar de forma sustentável às pessoas, que poderão ter a
oportunidade de visualizar paisagens, monumentos, fauna, flora, assim como estar em maior
contato com a natureza e a história local.
O município apresenta belas paisagens, possibilitando grande diversidade de práticas esportivas e
de lazer em um ambiente de exuberância natural. Suas cachoeiras com águas claras são a tradução
indígena do nome da cidade. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Uberaba o nome da cidade
significa: ''Água cristalina'', tendo origem na língua Tupi. Em tempos remotos, o ''Córrego das Lages'',
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atravessava a região central, que atualmente sofreu o processo de canalização juntamente com a
rede de esgotos da cidade.
O município de Uberaba integra a AMITAM – Associação Municípios de Interesse Turístico da Alta
Mogiana, entidade que envolve municípios da região nordeste do estado de São Paulo e Triângulo
Mineiro. Sua localização é estratégica, já que está equidistante de capitais nacionais de importância
reconhecida, ligadas por via aérea ou através das rodovias do país. Assim, a cidade produz ações e
eventos do turismo receptivo, que abre para o turista toda sua infraestrutura de hotéis, clubes,
parques, centros de eventos e calendário dos seus principais acontecimentos. O turismo rural,
apesar de pouco explorado possui muito potencial no município, tanto pela estrutura física e biótica,
quanto pela infraestrutura de serviços, como boa malha rodoviária, e redes de hotelaria.
O patrimônio natural do município de Uberaba detém diversos mananciais, como o do Rio Uberaba,
Rio Claro, Uberabinha, Ribeirão Bom Jardim e Rio da Ponte Alta. Conta com vários rios e córregos
que cortam o território e APPs (Áreas de Preservação Permanente), uma área de proteção
Ambiental, a APA do Rio Uberaba e três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s), sendo
elas:
• RPPN Vale encantado, localizada no sítio Vale Encantado, na transição do Vale do Ribeirão
Saudade com o Chapadão da Itiquapira.
• RPPN Rio Claro, localizada no chapadão, próxima do Barreiro do Eli, antiga Área da
Magnesita.
• RPPN Capoeira do boi, localizada na Fazenda Capoeira do boi, pertencente à Mosaic, antiga
Vale Fertilizantes.
Com o intuito de proteger e garantir a conservação de bens como “fauna, flora, grutas, cachoeiras,
lagoas, brejos e covoais, entre outros recursos naturais que compõem o meio ambiente”, as RPPN’s
são reconhecidas como de interesse público, porém são criadas por iniciativa de seus proprietários
como medidas de compensação ambiental ou simplesmente por uma questão de responsabilidade
socioambiental. As “glebas, assim registradas, com caráter de perpetuidade, podem ser utilizadas
por seus proprietários e também pelo poder público como centro de educação ambiental e de
turismo”. A Figura 60 apresenta o mapa dos mananciais do Rio Uberabinha e Claro e a localização
das RPPN’s Rio Claro e Vale Encantado.
O município possui também o Parque Municipal Mata do Carrinho. Apesar das atividades produtivas
de alto impacto ambiental, o município, ainda conta com matas preservadas como a Mata da Vida,
Mata do Barreiro e a Mata da Serraria. Assim como Área de Proteção Especial – APE Peirópolis e
zonas de ocorrência de fósseis na Formação de Marília e na Formação de Uberaba.
Consta-se a existência, também de inúmeras cachoeiras, como por exemplo, a de Peirópolis, a
Cachoeira da Ponte Alta (Foto 115Foto 115) e do Vale Encantado (Foto 116). Inclusive, a RPPN Vale
Encantado apresenta estrutura para recepção de pequenos grupos de pessoas, oferecendo pesquepague, passeio por trilhas e banhos de cachoeiras, além de refeição e hospedagem.
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Figura 60. Mananciais Rio Uberabinha e Claro e localização das RPPNs Vale Encantado e Rio Claro.
Fonte: Site Prefeitura de Uberaba.
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Foto 115. Cachoeira da Ponte Alta.
Fonte: Blog Viajando com Sy.

Foto 116. Cachoeira RPPN Vale Encantado.
Fonte: Blog Viajando com Sy.

Vale destacar a importância da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Uberaba. A Prefeitura
Municipal de Uberaba, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, disponibilizou
em 2012 o Plano de Manejo desta APA, que se refere a um instrumento de gestão com a finalidade
de desenvolvimento sustentável. Atendendo às demandas para implementação de
empreendimentos que tem como objetivo o desenvolvimento econômico, social e ecológico, e
induzindo nesse processo a utilização equilibrada de recursos naturais e a ocupação do território.

203

De acordo com o plano de manejo, a Área de Proteção Ambiental, faz parte da região que engloba
a bacia do rio Uberaba, que está localizada no ponto de captação de águas do município, possuindo
aproximadamente 53.500 hectares de superfície, incluindo aí 8% da área urbana, compreendendo
uma área de 535 km².
De acordo com o seu Plano de Manejo, a APA visa a garantia de qualidade e quantidade de água
para abastecimento público do município de Uberaba, que nos últimos anos sofreu com a escassez
de água. Porém tem o intuito de respeitar também as necessidades e os direitos de exploração
sustentável dos produtores rurais residentes na área da APA Rio Uberaba, buscando o equilíbrio de
interesses urbanos e rurais.
Os rios que constituem a malha hidrográfica do município de Uberaba pertencem às bacias dos rios
Grande e Paranaíba. Como cursos d‘água de maior extensão e volume, destacam-se os rios Araguari,
Cabaçal, Claro, Estiva, Grande, Tijuco, Uberaba e Uberabinha (Figura 61).

Figura 61. Bacias hidrográficas do município de Uberaba.
Fonte: Projeto de recuperação ambiental da bacia do rio Uberaba e revitalização do sistema de
abastecimento de água (2005).

À vista disso, faz-se necessário evidenciar as bacias do Rio Claro e Uberabinha, região da proposta
da UC, mostrando suas potencialidades e vulnerabilidades para o município e região. Assim, o Rio
Claro configura um importante afluente do Rio Araguari, abrangendo uma área de 1.106,16 Km2,
pertencendo aos municípios de Uberaba, Nova Ponte, Sacramento e Conquista. A nascente deste
rio e seus formadores representa um importante manancial que abastece a população de Uberaba,
além de suprir a irrigação de culturas agrícolas, apresentando importância significativa na produção
de hortaliças e de grãos.
A bacia do Rio Uberabinha está localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e abrange o
perímetro de três municípios. As nascentes do rio Uberabinha estão localizadas no município de
Uberaba, em uma altitude média de 970 metros e deságua no rio Araguari, na divisa dos municípios
de Uberlândia e Tupaciguara. Ocupando uma área 2.188,3 km². A bacia pertence à bacia do rio
Paraná, pois o rio Araguari é afluente do rio Paranaíba, que é um dos formadores do rio Paraná.
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Dispõe de 49 afluentes, sendo os mais importantes os Ribeirões Beija-Flor, Bom Jardim e Rio das
Pedras, todos pela margem esquerda, estando localizados na zona rural. A bacia abastece a cidade
de Uberlândia, sendo assim, as atividades que comprometem a qualidade das águas no município
de Uberaba refletem diretamente na bacia, e logo no município de Uberlândia.
Quanto ao patrimônio cultural o município de Uberaba possui o Conselho Municipal de Patrimônio
Histórico e Artístico (CONPHAU), responsável por inventariar, tombar, registrar e preservar os bens
culturais e históricos da cidade, valorizando e promovendo a cultura local. Também é responsável
por elaborar pesquisas sobre o patrimônio material e imaterial de Uberaba, viabilizando a sua
preservação e divulgação, e por estabelecer políticas de preservação do patrimônio histórico,
artístico e cultural, por meio de dossiês e laudos técnicos dos imóveis, móveis, patrimônios
imateriais, tombados e inventariados.
No que concerne aos patrimônios culturais da cidade de Uberaba, verificou-se a existência do
Mercado Municipal (Foto 117), um prédio construído em 1922, sofrendo reformas em 1936 e 1992,
que modernizou seu interior e todas as suas instalações, mas conservou o seu estilo original. Foi
identificado também o Prédio do Paço Municipal Major Eustáquio, considerado o prédio mais antigo
da cidade, construído em 1836 e é o centro histórico das decisões políticas do Município. Assim
como a Igreja Santa Rita, onde o Museu de Arte Sacra está instalado, construída no ano de 1854. O
município conserva a Catedral Metropolitana do Sagrado Coração de Jesus e as igrejas Medalha
Milagrosa, Igreja São Domingos, Igreja Nossa Senhora da Abadia e Igreja Santa Terezinha do Menino
Jesus (Foto 118).
Além destes bens já citados o município dispõe também da Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Prédios dos Correios,
Mercado Municipal e Praça Manoel Terra, Relógio e Obelisco, o Cine Vera Cruz (Foto 119) que foi
fundado em junho de 1948, sendo pioneiro em tecnologia cinematográfica da cidade, e por fim, a
Maria-Fumaça, exposta na praça José Pereira Rebouças (Mogiana; Foto 120), no bairro Boa Vista. A
locomotiva foi tombada como patrimônio histórico em 1999.

Foto 117. Mercado Municipal.
Fonte: Site Prefeitura de Uberaba.

Foto 118. Igreja Santa Rita (Museu de Arte Sacra de
Uberaba e do Brasil Central).
Fonte: Site Prefeitura de Uberaba.
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Foto 119. Cine Vera Cruz.
Fonte: Site Prefeitura de Uberaba.

Foto 120. Maria Fumaça (Mogiana).
Fonte: Site Prefeitura de Uberaba.

Em virtude do representativo patrimônio natural, histórico e cultural, o município de Uberaba
construiu uma proposta para que seja reconhecido como um Geopark, denominado Geopark
Uberaba – Terra de Gigantes. O projeto envolve diversas instâncias do poder público, universidades,
organizações do terceiro setor e empresas.
O Geopark é um programa criado pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura, para a conservação e valorização de uma área com um rico patrimônio
geológico. Somado a importância histórica, cultural, paisagística, paleontológica, um Geopark traz à
população local desenvolvimento econômico por meio do turismo sustentável.
O Geopark Uberaba – Terra de Gigantes envolve toda a extensão do município, totalizando 4.540,51
km². Integra espaços chamados de sítios históricos e culturais e geossítios, que dispersos pela cidade
retratam as riquezas geológicas, a herança histórica e a cultura local, e vão impulsionar o
desenvolvimento regional, por sua valorização e vocação turística.
No patrimônio geológico, o destaque é a singularidade dos registros paleontológicos, representado
notadamente pelos Dinossauros que são reconhecidos pelo mundo. Nos sítios históricos e culturais,
estão representados na relevância do gado Zebu. Ainda há as representações sustentadas pelo
terceiro pilar que é a força e significância da religiosidade em Uberaba, que teve sua expressão
máxima no médium Chico Xavier.
A região do ACUC pode se enquadrar em um geossítios do Geopark Uberaba, em virtude do
patrimônio geológico e paisagístico. Os campos com murundus presentes no ACUC constituem uma
paisagem bem rara e distinta na região e em conjunto com a biodiversidade podem alavancar o
turismo sustentável. Dessa forma a proposta de criação da UC protegeria esse patrimônio natural e
geraria desenvolvimento com sustentabilidade.
Organização Social
A propósito, a proposta de criação da Unidade de Conservação contemplada neste relatório a busca
nos setores da sociedade civil, pública, empresarial e organizações sem fins lucrativos, que estejam
preocupados com o meio ambiente a sua efetivação, ou seja a proposta dependerá do interesse
civil, público e privado para ganhar visibilidade e fazer com que a preservação ambiental se torne
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uma realidade. Entre as organizações com atuação na temática ambiental, pode-se destacar:
Sindicato de Produtores Rurais de Uberaba (SRU), Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais – Regional Vale do rio Grande, Associação dos Usuários das Águas da Bacia do rio Claro,
Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social (IADES), Cooperativa dos recolhedores Autônomos de
Resíduos Sólidos e materiais Recicláveis de Uberaba (COOPERU), Instituto Aondê, Voz do Cerrado,
Observatório Urbano, Geração Verde, Centro de Educação Ambiental Sítio da Pedreira e instituições
de ensino e pesquisa (UFTM, IFTM, Uniube, UFU).
Conflitos socioambientais
Na região do ACUC é notável que a crescente demanda de água para os usuários das bacias, bem
como de seus formadores e afluentes, devido ao uso na agricultura, pecuária, produção
sucroalcooleira e mineração tornam estas bacias hidrográficas espaços de conflitos. O rio Claro é
classificado como área de conflito pelo uso dos recursos hídricos pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (IGAM).
Esses conflitos passíveis de ocorrerem e alguns já estabelecidos, nas referidas bacias hidrográficas
são objetos de trabalhos técnicos e acadêmicos mais aprofundados. Percebe-se que ao passar dos
anos, ocorreram demandas acentuadas e crescentes de água com regulação precária, por parte das
ações públicas, especialmente por parte do Estado. Ao mesmo tempo em que se verificam
intervenções na região da Chapada com a degradação de veredas, covoais, campos hidromórficos
com toda sua diversidade natural. Ou seja, afetando os recursos físicos e naturais como água e solo,
modificando os componentes bióticos, vegetais e animais (Proposta para Criação de APA na
Chapada do Bugre/Triângulo Mineiro, 2011). As degradações ocorrem principalmente em virtude
da exploração dos covoais pela atividade minerária, somado ao passivo das atividades
agrosilvopastoris, que resultaram em impactos de invasão biológica e drenagem de áreas úmidas, e
impactos que persistem, como a utilização de agrotóxicos e incêndios criminosos.
Um fato que não pode ser ignorado é de que a região da Chapada é antes de tudo armazenadora
de águas para abastecimento público, não só para o município de Uberaba, mas também para
Uberlândia, e os demais uso se caracterizam em mais um elemento que não permite omissão das
atuais gerações e governantes. Sobretudo, porque “os demais usos” vem comprometendo a
qualidade das águas (Proposta para Criação de APA na Chapada do Bugre/Triângulo Mineiro, 2011).
Mediante as informações descritas, torna-se notório o cuidado que deve ser despendido com esta
região, o que se constitui em estímulo e motivação para atitudes de preservação e restauração não
somente da Chapada, mas da região que abrange o ACUC como um todo. Ou seja, das nascentes e
fontes das águas e de toda sua biodiversidade. Assim, cabe ao poder público, às organizações não
governamentais, instituições sem fins lucrativos, à sociedade civil e empreendimentos que
necessitam de água para sua produção lançarem mão das iniciativas que poderão mediar estes
conflitos, que comprometem a qualidade de vida no munícipio de Uberaba e nos municípios
circundantes.
A proposta de criação de UC no ACUC para o município de Uberaba é um instrumento que visa
atender esta demanda, de forma a mediar o conflito existente na bacia em torno da
indisponibilidade hídrica, mantendo o equilíbrio entre produção, desenvolvimento, e
principalmente preservação e conservação ambiental. Para tanto, necessitará do apoio do poder
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público e principalmente da sociedade civil, como moradores das fazendas da região, produtores
rurais e empreendimentos que usufruem dos recursos locais.
ICMS Ecológico
O ICMS Ecológico consiste na parcela dos recursos originários do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação — ICMS — que o Estado concede aos municípios para aprovar e
estimular práticas de proteção do meio ambiente. Para compreender o papel do ICMS na política
tributária estadual é necessário saber como ele é dividido entre os municípios.
A princípio, o ICMS Ecológico surgiu como um meio de suprir os municípios pela limitação de uso do
solo em locais protegidos, já que algumas atividades econômicas são restringidas ou mesmo
proibidas em certos locais a fim de garantir sua preservação (como por exemplo, em alguns tipos de
Unidades de Conservação). Atualmente, há uma visão mais ampla em relação a isso, porque
demonstra que é um meio de incentivar os municípios a criar ou defender a implementação de mais
áreas protegidas e também melhorar a qualidade das áreas já protegidas com o intuito de aumentar
a arrecadação.
A Fundação João Pinheiro – FJP (2020), disponibiliza em seu site o histórico deste imposto,
evidenciando a partir da Lei Robin Hood, a inclusão de novos critérios para a distribuição da cotaparte do ICMS dos municípios, de maneira a descentralizar renda e transferir recursos para regiões
menos favorecidas, assim como estímulos a aplicação de recursos do município em setores sociais,
e o aumento da arrecadação e aplicação efetiva dos recursos arrecadados, promovendo a parceria
entre estado e municípios, propiciando a melhoria da qualidade de vida da população e região.
É indiscutível a importância do ICMS ecológico para o município de Uberaba, principalmente devido
aos conflitos que vêm se instaurando na região, no que diz respeito a indisponibilidade hídrica, visto
que que o ICMS ecológico é proporcional aos avanços relacionados aos fatores Meio Ambiente e
Recursos Hídricos. De maneira que o componente Meio Ambiente é sub-formatado pelos seguintes
referenciais: (A) Unidades de Conservação, (B) Saneamento e (C) Mata Seca. A Tabela 26 apresenta
a relação dos valores provenientes do ICMS ecológico, relacionado com o fator “Meio Ambiente”,
arrecadados pelo município de Uberaba correspondente aos últimos 5 anos (2016 a 2020),
conforme estes referenciais:
Tabela 26. Valores ICMS ecológico (Meio Ambiente A+B+C) arrecadados pelo município de Uberaba entre
2016 e 2020.
Referenciais
ICMS ecológico

Anos
2016

Unidades
de R$795,43
conservação (A)
Saneamento (B)
R$268.256,58
Mata Seca (C)
Meio Ambiente R$279.052,01
(A+B+C)
Fonte: Fundação João Pinheiro (2021).

2017

2018

2019

2020

R$1.099,78

R$3.057,57

R$2.592,56

R$3.053,57

R$318.129,98
R$319.229,76

R$244.478,07
R$247.534,00

R$258.306,03
R$260.894,28

R$196.009,71
R$219.861,62
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Verifica-se que atualmente é muito tímida a arrecadação pelo componente “Unidades de
Conservação” e a implementação da UC poderia alavancar recursos para o município.
Sobre a arrecadação do ICMS concernente ao fator “recursos hídricos” no município de Uberaba a
Fundação João Pinheiro nos fornece os seguintes valores entre os anos de 2016 e 2020 (Tabela 27).
Tabela 27. Valores ICMS (Recursos hídricos) arrecadados pelo município de Uberaba entre 2016 e 2020.
Referencial
ANOS
ICMS Ecológico
2016
2017
Recursos hídricos R$188.996,28
R$245.024,96
Fonte: Fundação João Pinheiro (2021).

2018
R$164.733,51

2019
R$303.339,66

2020
R$221.476,23

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais
O Pagamento por serviços ambientais tem por finalidade minimizar as falhas relacionadas às gestões
ambientais públicas, privadas e por parte da sociedade civil, a partir de um novo arranjo. O
beneficiário ou usuário do serviço ambiental recompensa, por meio de recursos financeiros ou outra
forma de pagamento, os provedores do serviço. Pode-se dizer que o pagamento por serviços
ambientais é considerado uma forma de incentivo a preservação ambiental, já que combina
atividades de preservação com geração de renda. Auxiliando assim, na conservação e manejo
adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável, configurando instrumento
fundamental para proteção e recuperação dos recursos hídricos, da biodiversidade e também para
diminuição das mudanças climáticas.
Em Minas Gerais, o incentivo financeiro aos proprietários e posseiros rurais, foi instituído a partir
do programa Bolsa Verde, a partir da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, e regulamentada pelo
Decreto 45.113 de 05 de junho de 2009. Mas o programa perdeu investimento e atualmente está
praticamente paralisado.
O objetivo do PSA é totalmente voltado para a proteção e recuperação dos recursos hídricos e
biodiversidade. Como apresentado ao longo deste relatório a região do ACUC é de fundamental
importância regional, pois apresenta mananciais que abastecem municípios estratégicos do ponto
de vista social, econômico e cultural, portanto o Pagamento por Serviços Ambientais configura
ferramenta primordial no envolvimento da sociedade como um todo (civil, empresas, ONGS e poder
público) na produção sustentável, pautada na preservação, conservação e compensação ambiental.
Em 13 de janeiro de 2021, por meio da Lei Federal nº 14.119 foi instituída a Política Nacional de
Pagamentos por Serviços Ambientais, um marco histórico para conservação socioambiental. A
contratação do pagamento por serviços ambientais no âmbito do Programa Federal de Pagamento
por Serviços Ambientais, considerando a importância ecológica da área, terá como prioridade os
serviços providos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e
empreendedores familiares rurais definidos nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (§
2º, Artigo 6º Lei nº 14.119).
O município de Uberaba ainda não possui o PSA, porém é um assunto de grande interesse do poder
público municipal. De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Uberaba, o tema foi discutido
no Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que ocorreu em agosto de 2018, em
Florianópolis (SC). Desta forma, o município declara que a implantação do mesmo é um dos projetos
prioritários para a atual gestão. No entanto, em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de
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Uberaba obtive-se a informação de que a implementação do projeto de PSA ainda não ocorreu. A
criação da UC, com engajamento da iniciativa privada e sociedade civil poderá criar condições para
alavancar na região do ACUC a possibilidade de PSA com a constituição de cooperações
intersetoriais.
Caracterização do Padrão de Ocupação da População na Área da Unidade de Conservação
Análise Socioeconômica
Nessa parte do relatório encontram-se os resultados da análise socioeconômica baseada nos dados
coletados em campo, cujo foco se voltou para viabilidade de criação da UC no ACUC. Trata-se de um
relatório técnico, nesse sentido, optou-se por fazer o uso de fotografias, gráficos e tabelas - com o
intuito de auxiliar na leitura dos dados. A análise está subdividida em quatro etapas previamente
descritas: a comunicação porta-a-porta, a descrição do trecho visitado, a análise das questões
abertas e conclusões parciais.
Comunicação porta-a-porta
A comunicação porta-a-porta é um método de abordagem direta utilizada para obtenção de um
diálogo próximo e ético com os responsáveis por uma determinada propriedade, cujo intuito é a
obtenção, ou melhor, coleta de informações para um fim pretendido (Foto 121). No caso desse
trabalho/estudo a coleta de dados se voltou para análise da viabilidade da proposta de criação da
UC no ACUC.
O público alvo que recebeu as visitas porta-a-porta foram os proprietários, moradores,
trabalhadores e demais pessoas ligadas às propriedades que se localizam na região (Figura 62Figura
62). Em sua maioria, as pessoas abordadas, não apresentaram problemas que impossibilite a
viabilidade da proposta - criação da Unidade de Conservação- mas pontuaram algumas questões e
preocupações, que serão detalhados neste relatório, que precisam ser vistas com atenção. Embora,
alguns moradores tenham apresentado certa desconfiança, à maioria das pessoas abordadas,
falaram sobre a importância da preservação da área, do meio ambiente e da necessidade de uma
reserva no local.
Faz parte da análise desses dados os dois contatos realizados em um assentamento do Governo
Federal, Assentamento Santa Teresa do Cedro que leva o nome da propriedade. Dois moradores da
área foram contactados sobre a história do local (Foto 122) e o processo de reconhecimento da
ocupação e logo o assentamento das famílias. O assentamento foi reconhecido pelo INCRA (O
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) desde o ano de 2014. Nesse sentido, trata-se
de um movimento que, após ter participado de várias políticas públicas de auxílio à ocupação,
conseguiu encontrar uma legitimação e apoio ao desenvolvimento econômico no município de
Uberaba. No total a ocupação possui 30 lotes, em cada lote as casas possuem, aproximadamente
um casal e dois e/ou três filhos.
Nas margens da área demarcada para a criação da área da Unidade de Conservação existe uma
comunidade, intitulada “Palestina”. A Comunidade Palestina se encontra próxima à área de estudo,
na sua maioria tratam-se de casas pequenas, bem simples, essa característica fica ainda mais
evidente quando comparada com as outras residências visitadas fora da comunidade.
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Foto 121. Abordagem porta a porta.

Figura 62. Mapa Delimitações das fazendas em hectares.
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Foto 122. Entrevista no Assentamento Santa Tereza do Cedro.

Estrutura habitacional
A infraestrutura habitacional da área está ligada à situação domiciliar dos seus residentes. Por isso,
a partir de uma análise dos domicílios identificou-se que a área possui poucas residências, na
maioria delas, não foi possível conversar com os proprietários, tendo em vista que eles vão poucas
vezes à fazenda. Á vista disso, grande parte das informações foram coletadas com os caseiros,
moradores e/ou trabalhadores.
Na área foram visitadas no total 12 propriedades que aqui estão divididas entre: abordagens diretas,
abordagens indiretas e sem acesso (Figura 63Figura 63). As propriedades que foram diretamente
atendidas correspondem a 59% do total de propriedades. Já as propriedades indiretamente
atendidas correspondem a 33%, ou seja, 4 propriedades. As propriedades que não foram atendidas
correspondem a 8% totalizando 1 propriedade. Foram entrevistados 8 homens e 2 mulheres.
Abaixo segue tabelas com o nome das propriedades (Tabela 28) e com o nome dos moradores
abordados, o tempo que eles habitam a propriedade, função realizada na fazenda e o local da
residência anterior (Tabela 29).
Outro fator/dado de importância para reconhecer a população habitante da área é a idade,
escolaridade, renda, composição familiar e acesso a bens e serviços. A Figura 64 mostra a relação
de idade entre as pessoas abordadas, sendo que, 4 (43%) possuem idade acima de 61 anos, 2 (43%)
possuem de 51 a 60 anos e apenas 1 (14%) possui de 26 a 30 anos.
Sobre a escolaridade a Figura 65 ilustra que 14% nunca frequentou a escola, 14% possui o Ensino
Superior completo e 72% possui o Ensino Fundamental incompleto.
Em relação à renda dos trabalhadores, seis deles (86%) recebem de 1 a 6 salários mínimos e apenas
um (14%) recebe de 4 a 6 salários mínimos.
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Sem acesso
8%

Direta
33%
Indireta
59%

Figura 63. Abordagens diretas, indiretas e sem acesso.
Tabela 28. Nome das propriedades diretamente visitadas.
Propriedades

Tipo

Fazenda Santa Luzia
Comunidade Palestina
Fazenda Palmares

Comunidade

Comunidade Palestina
Fazenda Santa Tereza do Cedro

Assentamento

Fazenda São José

Tabela 29. Quanto tempo mora ou trabalha na propriedade, função realizada e local de residência anterior.
Pessoa entrevistada

Tempo (anos)

Função realizada

Local de residência anterior

Reinaldo Alves De Moura

15

Operador de máquinas

Santa Juliana

Tereza Nunes de Jesus

30

Sem função

Coromandel

Aparecida Pereira Ribeiro

4

Do lar

Floresta do Lobo

Pedro Gonçalves da Cruz

27

Aposentado

Uberaba

Paulo dos Reis Teixeira

19

Proprietário

Uberaba
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João Vitor Buraneio Zonotin

1,5

Gerente

Ipuã

Hélio Alves Sampaio

19

Plantio

Iturama

14%
26-30

51-60
Ac
43 % Acima de
61 anos.

43%
51-60 anos

Figura 64. Faixa etária das pessoas entrevistadas.
14% Nunca
Frequentou

14% Superior
Completo
72%
Fundamental
Incompleto.

Figura 65. Escolaridade das pessoas entrevistadas.

A composição familiar também apresenta dados curiosos, ao passo que, 57% das pessoas abordadas
morarem sozinhas e 43% morarem acompanhadas com esposas e/ou esposos. Em relação as
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condições de moradia 57% dos abordados moram em casa própria e 43% em casa cedida, neste
caso pelo proprietário da fazenda, empregador.
Sobre os tipos de domicílios encontrados nas propriedades visitadas, suas condições e quantidade
de moradores residentes, de acordo com os dados obtidos em campo, observou-se que a maior
parte dos domicílios são construídos por casas. As residências possuem uma boa infraestrutura/
com o básico (vários cômodos, banheiros, horta para plantio, internet, televisão, veículos carro e
moto).
A Figura 66 apresenta a razão entre os tipos de aquisição de água nas propriedades visitadas. Das
que se obtiveram essa informação, três (50%) dispõem de poços, duas (33%) possuem água tratada
e apenas uma (17%) obtém água através de minas. Uma observação importante é que em uma das
propriedades esse dado não pôde ser coletado por desconhecimento da pessoa abordada – que não
quis expor a situação do uso. Em relação a deposição de dejetos humanos nas propriedades, cinco
(67%) utilizam a fossa negra e 2 (33%) utilizam a fossa séptica.

17%
Mina

50%
Cisterna
Poço
33%

Figura 66. Consumo de água das pessoas entrevistadas.

Dentre os diferentes destinos para os resíduos sólidos (aterros sanitários, lixões, incineradores,
compostagem, dentre outros), 50% das propriedades os destinam a queima, uma 17% o enterra
[joga no buraco] e 33% utilizam de uma destinação distinta (Figura 67).
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33%
Outros

50%
Queima

17%
Joga no Buraco

Figura 67. Descarte de lixo/ resíduos das pessoas entrevistadas.

Estrutura Produtiva de Serviços
As atividades de produção nas propriedades visitadas são várias, como mostrado acima. Destas
propriedades quatro (23%) plantam soja, três (17%) produzem sorgo e milho e duas (12%)
plantam apenas para subsistência (
Tabela 30).
Tabela 30. Atividades de produção desenvolvidas nas propriedades.
Nome da propriedade
Nome da pessoa Atividades desenvolvidas no local (produção)
abordada
Fazenda Santa Luzia
Comunidade Palestina
Fazenda Palmares
Comunidade Palestina
Fazenda Santa Tereza do
Cedro
Fazenda São José
Fazenda Santa Tereza do
Cedro

Reinaldo Alves de
Moura
Tereza Nunes de
Jesus
Aparecida
Pereira
Ribeiro
Pedro Golçalves da
Cruz
Paulo
dos
Reis
Teixeira
João Vitor Buraneio
Zonotin
Hélio Alves Sampaio

Soja, sorgo e trigo.
Subsistência – horta
Soja e milho.
Subsistência - horta
Produção de leite, mandioca e maracujá.
Soja, milho e sorgo.
Feijão Soja, milho e sorgo.

Análise das questões abertas
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Com base nas respostas das questões abertas dos moradores/trabalhadores, pode-se afirmar que
há um consenso no que diz respeito à importância da preservação do meio ambiente. Todos veem
relevância na conservação ambiental, uma vez que ela é necessária para a garantia de condições
adequadas do meio ambiente e favorece a produção agrícola e pecuária, o clima, o aporte de água,
a disponibilidade de alimento, ou seja, melhor qualidade de vida.
Além disso, os moradores, apesar de desconhecerem as espécies vegetais em risco, utilizam de
espécies nativas para o consumo ou renda, como o pequi, o barbatimão, o pé-de-perdiz e o
araticum. Têm conhecimento que a região abriga espécies ameaçadas da fauna, como o lobo-guará
e o tamanduá-bandeira. E também sabem da importância do território para o abastecimento
público de água para o município de Uberlândia e Uberaba. O que demonstra que compreendem a
relevância de preservação da área. A maioria dos abordados apresentaram conhecimento sobre a
transposição do Rio Claro para o Rio Uberaba nos períodos de estiagem.
Outra questão são os impactos negativos no ambiente. Sendo assim, os moradores relataram a
existência de impactos negativos no ambiente da região. Resíduos de mineradora em córregos,
comprometimento de cursos d’água devido à proximidade com o meio urbano, a escassez de
animais e o assoreamento de nascentes são alguns deles. Haja vista, esses impactos afetam direta
ou indiretamente a atividade dos moradores, visto que, afligem os serviços ecossistêmicos
prestados pelo meio ambiente, sejam serviços de provisão, como os produtos agrícolas e pecuários;
serviços de regulação essenciais como a polinização e o controle de pragas; serviços de suporte, tal
como a ciclagem de nutrientes do solo ou serviços culturais.
Por outro lado, nenhuma das pessoas abordadas tinha conhecimento sobre o que é uma Unidade
de Conservação (UC) e qual a sua importância. Portanto, a fim de informar sobre qual é o papel
dessas unidades na conservação de áreas naturais de grande importância ambiental, foi explicado
sobre a legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), sobre os objetivos de
conservação e também sobre o regime especial de administração nessas regiões demarcadas.
Semelhantemente, apenas dois dos moradores conheciam o Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA), o qual também foi explicado. No entanto, curiosamente todos possuíam interesse em serem
remunerados por adotar ações conservacionistas, como a redução do uso de agrotóxicos, a
preservação de nascentes, o plantio de árvores, dentre outros. Uma dúvida frequente em quase
todas as abordagens era se de fato o trabalhador receberia, tendo em vista que, o pagamento é
direcionado para o responsável legal pelas terras. Além disso, todos (com exceção de um
aposentado) teriam interesse em participar de uma iniciativa que envolvesse produtores rurais e
indústrias para a conservação da biodiversidade e das nascentes da região. Porém, nenhum sabe de
que forma poderia ajudar. Nesse sentido, projetos voltados para o intercâmbio entre os moradores
e proprietários com os órgãos governamentais seria uma das medidas necessárias.
Outra questão que merece destaque é que, alguns moradores apresentaram uma certa
desconfiança sobre a viabilidade de fato de conservação, alguns acreditam que a fiscalização não é
efetiva, sobretudo por envolver grandes empreendimentos na área, um deles, que não quis ser
identificado disse: “a lei vale para nós, para eles (se referindo aos donos das grandes indústrias)
não” – “eles jogam agrotóxicos com avião e contaminam os cursos de água e nascentes, você acha
que eles estão preocupados?’’. Diante dessa denúncia, ve-se o quanto é importante a
implementação de uma Unidade de Conservação, além disso, a necessidade de um trabalho
próximo e ético com as pessoas que habitam na área de preservação.
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Por fim, apenas um único local contava com atividades turísticas, no caso uma queda d’água que
fica próximo à comunidade da Palestina. O que reforça novamente o valor da preservação da
paisagem natural e demanda por políticas que estimulem o ecoturismo. Pois a conservação de
ambientes naturais não só garante a provisão de renda e serviços ambientais, como também
protege a biodiversidade das espécies, a ampla e importantíssima diversidade genética e também
os ecossistemas locais onde. O estabelecimento da UC poderá incrementar o turismo com as
propriedades e comunidades da região.
Segue abaixo alguns registros fotográficos realizados durante as entrevistas nas propriedades (Foto
123).

Foto 123.Registro fotográfico das visitas realizadas na AID para diagnóstico socioeconômico.
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Caracterização dos benefícios e impactos socioambientais a partir da implementação da UC no
ACUC em Uberaba
Em relação aos indicadores socioeconômicos do município de Uberaba analisados, verifica-se que a
implementação da Unidade de Conservação na área proposta justifica-se pelos benefícios e
impactos socioambientais positivos que tendem a favorecer setores da sociedade sendo eles:
econômico, cultural, social e ambiental, que envolvem moradores (proprietários e trabalhadores),
produtores não moradores e órgãos públicos. Haja vista, que configura um direito constitucional de
todos um “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). Enquanto os fatores e impactos
negativos se esbarram nas regras de uso e ocupação da região em torno da Unidade de
Conservação, que ficarão restritos a manejos adequados, que implicam em impedimentos à
produção que degradem os recursos naturais.
No Sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza – SNUC, constam modelos de
Unidades de Conservação (RPPN ou Refúgio de vida silvestre), que mantêm a posse das
propriedades do entorno, desde que se comprometem e cumprem os procedimentos necessários à
manutenção dos ambientes naturais.
Analisando o histórico de ocupação do município de Uberaba percebe-se a ocorrência recorrente
de categorias produtivas despreocupadas com as questões que envolvem o equilíbrio entre
produção e conservação/preservação do meio ambiente, ou seja, longe de um formato produtivo
sustentável. O que se estendeu ao longo dos anos e teve continuidade durante os processos de
desenvolvimento evidenciados atualmente na agricultura, pecuária, indústria, comércio, sobretudo
no que se refere a produção agrícola e a mineração para materiais refratários.
A legislação ambiental vem transformando este cenário produtivo, por meio de políticas de
comando e controle e instrumentos econômicos. Desta forma, a implantação da UC soma-se a
medidas já existentes e em vigor, como uma ferramenta, que poderá caminhar concomitante às
atividades econômicas da região, desde que as mesmas obedeçam às regras e pareceres necessários
à conservação da região. O que deverá ocorrer por meio do diálogo aberto com os produtores da
região, órgãos públicos nas diversas esferas, principalmente os municipais e estaduais. No que
concerne à esfera municipal faz-se necessário ampliar o debate em torno dos incentivos a
conservação e preservação ambiental que diz respeito aos instrumentos econômicos, como o ICMS
ecológico e Pagamento por Serviços Ambientais, instrumentos importantes, porém não são
difundidos pelo município.
Os impactos relacionados ao uso inadequado do solo, e consequentemente ao comprometimento
de nascentes e redução do potencial hídrico das bacias do ACUC, principal fonte de abastecimento
de água do município de Uberlândia e de atividades do agronegócio que dependem de irrigação em
Uberlândia e Uberaba, é algo de grande relevância e preocupação mediante a análise dos
indicadores socioeconômicos do município de Uberaba, visto que a região possui grande potencial
de crescimento econômico (ver tópico estrutura produtiva), que se utilizado livre de
responsabilidades socioambientais comprometerá a qualidade de vida da sua população, como já
ocorreu. A exemplo pode-se citar a crise hídrica que atinge o município de Uberaba, devido a
insuficiência de água do Rio Uberaba, que necessita do Rio Claro nos períodos de estiagem,
evidenciando a necessidade de um sistema produtivo que engloba a natureza como parte de um
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mesmo sistema, que não está alheio a vida social, que respeite os limites intrínsecos e essenciais
para a garantia da biodiversidade, necessária ao equilíbrio e condições de vida saudáveis.
Desta forma, a implementação da UC se caracteriza como um instrumento legal a favor do equilíbrio
ecossistêmico. Uma vez que as unidades de conservação, excetuando a Área de Proteção Ambiental
e Reserva Particular do Patrimônio Natural, apresentam uma zona de amortecimento e, quando
cabível, corredores ecológicos, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 9.985/2000. A zona de
amortecimento é definida pelo entorno da unidade onde as atividades resultantes da ação humana
são condicionadas a diretrizes e restrições específicas com a finalidade de minimizar impactos
negativos sobre a unidade de conservação. Estes limites da zona de amortecimento poderão ser
definidos tanto no ato de criação da unidade, quanto em momento seguinte (BRASIL, 2000).
Durante o processo de implementação da Unidade de Conservação propõe-se a abertura de
diálogos, visando sensibilizar a indústria e os produtores rurais da região para o entendimento de
que a região do ACUC representa um importante manancial que abastece a população de
Uberlândia, além de suprir a irrigação de culturas agrícolas, apresentando importância significativa
na produção de hortaliças e de grãos. Assim, mostrar que as suas respectivas produções, também
dependem da relação equilibrada com o meio físico e natural para se manterem, e assim buscar o
comprometimento destes atores com a produção sustentável.
Além de instigar discussões sobre alternativas à produção, que permitam a garantia do equilíbrio
ecossistêmico, em casos que não seja possível a manutenção de atividades recorrentes, devido ao
seu grande potencial degradante dos recursos naturais. A exemplo de alternativas, o turismo
ecológico, que embora tenha se apresentado como uma atividade pouco difundida na região, tem
grande potencial, devido as características locais, que dizem respeito, tanto ao meio físico envolto
pelos campos de murundus, uma paisagem diferente e restrita, que desperta o interesse de
observadores, estudiosos e amantes de atividades que proporcione maior contato com a natureza,
quanto pela vasta biodiversidade, propícia à observação da vida silvestre, principalmente, devido a
ocorrência de aves muito raras ameaçadas de extinção. O que ainda é facilitado pelas condições
estruturais das cidades de Uberlândia e Uberaba, que disponibilizam excelentes redes de hotelaria,
aeroportos, apresentam uma boa malha rodoviária, sobretudo pela BR-050 e BR-262, que
atravessam os municípios, permitindo assim o recebimento de turistas.
Ressalta-se que a região da UC pode se enquadrar em um geossítios do Geopark Uberaba, em
virtude do patrimônio geológico e paisagístico, sendo portanto, mais uma oportunidade para
alavancar o turismo sustentável.
Sabe-se que a preservação de áreas naturais possui suma importância para a vitalidade do planeta
e todos os seres vivos que nele habitam (pessoas, animais, plantas). Logo, o estabelecimento de
áreas protegidas é feito em sua grande maioria por ações governamentais. E fundamenta-se em
diferentes critérios, como alta riqueza de espécies, singularidades taxonômicas, endemismo, grau
de ameaça de extinção, valor econômico, beleza cênica, grau de degradação, dentre outros. Além
disso, a conservação do meio natural assegura a provisão de serviços ambientais, os quais são de
grande significância para os seres humanos, visto que, consistem em produtos ou processos
benéficos obtidos dos ecossistemas.
Conclui-se a partir da coleta e análise dos dados recolhidos em campo e posteriormente analisadosestudados que existe grande possibilidade da viabilidade da criação de Unidade de Conservação no
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território demarcado, mas nota-se serem necessárias algumas ações com a população local para
que haja uma implementação harmônica e efetiva.
Mapeamento social
Com o uso do método de comunicação porta-a-porta conseguiu-se aproximar dos moradores da
área - indo ao encontro da descrição e análise de suas perspectivas e mapeamento quanto às
demandas ambientais locais. O público alvo que recebeu visitas porta-a-porta foram os
proprietários, moradores, trabalhadores e demais pessoas ligadas às propriedades que se localizam
na área demarcada. É importante enfatizar que conversou-se com poucos proprietários – devido à
presença passageira deles no local visitado. Sendo importante, portando, ter contato com eles para
saber como seria recebida a proposta de uma Unidade de Conservação. Devido ao fato de o
posicionamento poder variar e/ou ser relativo [dissonantes] entre os proprietários e trabalhadores.
Em sua maioria, as pessoas entrevistadas, não apresentaram problemas que impossibilitem a
viabilidade da proposta de criação de uma Unidade de Conservação.
No decorrer do diagnóstico para caracterização socioambiental da área destinada a proposta de
criação da UC, os empreendimentos Aviagem, Usina Magnesita, Usina Uberaba e Ibar, não foram
efetivamente acessíveis. Os responsáveis pelo setor de comunicação social e/ou meio ambiente,
durante as abordagens não estavam presentes, ou se estavam, não podiam responder as questões
sem a autorização do corpo diretor da empresa. Ficaram responsáveis pelo retorno, mas não o
fizeram.
A boa comunicação com estes atores se torna fundamental na busca de um consenso sobre a
implementação da UC, uma vez que, a atividade mineradora degrada o solo e a biodiversidade,
enquanto a produção sucroalcooleira depende da água do rio Claro para os processos industriais,
como também outras culturas. Fatores que confirmam a importância da preservação das áreas de
nascentes para os diversos atores locais e consequentemente com os encontros/audiências/fóruns
para diálogo com os setores produtivos, visando a apresentação transparente da necessidade e
importância da UC, conforme as justificativas técnicas, com o objetivo de minimizar as divergências
e atritos.
A seguir tem-se a relação mais abrangente do público-alvo, que deverá contribuir com o diálogo em
torno das condições sustentáveis de produção envolvendo a região do ACUC, acima de tudo em
torno da implementação da Unidade de Conservação como ferramenta de suma importância para
a garantia da conservação da biodiversidade local.
Produção Sucroalcooleira:
• Usina Uberaba.
Mineração (Argila e materiais refratários):
• Magnesita S.A.
• Ibar.
Indústria
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Regional Vale do rio Grande.
Produtores rurais:
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•
•

Produtores de grãos (milho, soja, sorgo) e silvicultura.
Pecuaristas.

Instituições de pesquisa e ensino:
• Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
• Instituto Federal do Triângulo Mineiro.
• Universidade de Uberaba.
• Universidade Federal de Uberlândia.
Poder público municipal de Uberaba:
• Secretaria de Agricultura.
• Secretaria do Meio Ambiente.
• Secretaria de Turismo.
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
• Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (CODAU).
Poder público municipal de Uberlândia:
•

Departamento Municipal de Água e Esgoto.

Poder público estadual
• IEF – Instituto Estadual de Florestas.
Poder público federal
• ICMbio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
• Ministério Público de Minas Gerais.
Organizações sociais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindicato de Produtores Rurais de Uberaba.
Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social.
Instituto Aondê.
Associação dos Usuários das Águas da Bacia do rio Claro.
Voz do Cerrado.
Observatório Urbano de Uberaba.
Geração Verde.
Geopark Uberaba.
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5. JUSTIFICATIVAS PARA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO ACUC
Durante cinco anos, sob a coordenação do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Consórcio
Áreas Prioritárias foi desenvolvido o “Projeto Áreas Prioritárias: Estratégias para a Conservação
da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos de Minas Gerais”.
A metodologia empregada no projeto seguiu os princípios do Planejamento Sistemático da
Conservação (PSC), método que identifica as áreas de maior relevância ecológica, maiores
chances de sucesso de conservação e menor conflito com as atividades econômicas objetivando
a promoção de paisagens biodiversas, sustentáveis e produtivas (MOREIRA et al. 2020).
Os resultados desse projeto demonstraram que a região do ACUC insere-se em região prioritária
em Minas Gerais para: a) conservação da biodiversidade (categoria muito alta); b) prioritária
para conservação e revitalização da oferta hídrica; c) conservação e revitalização de mananciais;
d) conservação da biodiversidade aquática; e) restauração ecológica; f) a adaptação aos efeitos
da crise climática e g) ampliação da rede de áreas protegidas (MOREIRA et al., 2020). Os
resultados para segurança hídrica identificaram uma área que oferece as melhores margens de
retorno e sinergias entre os processos ecológicos para que o investimento na revitalização das
funções ecossistêmicas que afetam um dos usos múltiplos cascateie para todos os demais,
otimizando os ganhos dos esforços na garantia da segurança hídrica.
O ACUC ainda é considerado de prioridade “muito alta” pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), no estudo "Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição
dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira – 2ª Atualização" (MMA, 2018), sendo recomendada
ações de restauração em grau de ação prioritária “extremamente alta”.
São inúmeros os atributos especiais na área da UC, como os mananciais do rio Uberabinha que
abastecem Uberlândia, segundo maior município do Estado; as águas do rio Claro, que
abastecem o setor pujante da irrigação e setor sucroalcoleiro; e formações de campos naturais
que estão entre os ambientes mais ameaçados no planeta, e no caso dos campos com
murundus, configuram-se como um patrimônio geológico de interesse conservacionista.
No tocante da biodiversidade a região é muito estratégica, pois abriga espécies endêmicas,
raras, ameaçadas de extinção e migratórias. O grupo de maior destaque para conservação são
as aves, sendo identificadas a ocorrência de 15 espécies presentes no Sumário do Plano de Ação
Nacional para Conservação das Aves do Cerrado e Pantanal (ICMBio, 2015), sendo dez
ameaçadas de extinção nacionalmente (MMA, 2014a). Uma descoberta recente no ACUC, foi da
espécie Hydropsalis candicans (bacurau-de-rabo-branco), endêmica do Cerrado e ameaçada de
extinção e configurou-se como o primeiro registro da espécie em Minas Gerais e a segunda
população identificada no Brasil (Ver Item 4.2.4). Outra espécie de destaque na região,
ameaçada de extinção, endêmica e rara é Nothura minor (codorna-mineira), que possui raros
registros no Brasil, e em UCs em Minas Gerais, ocorre apenas no PARNA Canastra.
Também foram registradas espécies ameaçadas de extinção da flora e da mastofauna (Ver Itens
4.2.1 e 4.2.5) e táxons indicadores de qualidade ambiental da herpetofauna e ictiofauna, sendo
que três espécies foram recentemente descritas para ciência na região do Triângulo Mineiro Ischnocnema penaxavantinho, Hyphessonbrycon uaiso e Melanorivulus giarettai.
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M. giarettai é um peixe-anual restrito a margem esquerda dos afluentes do Paranaíba, mesma
situação que deve se aplicar a H. uaiso, em virtude do possível erro da descrição da localidadetipo, apontada para as cabeceiras do rio Uberaba, mas a localidade correta deve ser as
cabeceiras do rio Claro. Ambas espécies, com aprofundamento de pesquisas, podem configurarse como ameaçadas de extinção.
Mesmo sendo considerada uma área prioritária para conservação da biodiversidade e dos
múltiplos serviços ecossistêmicos, a região continua a sofrer diversos impactos, como a perda
de hábitat pela substituição dos campos naturais por atividades minerárias; drenagem de áreas
úmidas; incêndios criminosos; contaminação biológica e degradação de hábitat por
sobrepastejo e pisoteio pelo gado.
Nas atividades minerárias, a vegetação caracterizada por campos naturais (geralmente
hidromórficos) é totalmente retirada para extração do mineral (Foto 124), impactando
diretamente uma biodiversidade rara, endêmica e ameaçada de extinção, com destaque para
as aves e flora campestres e os peixes de riacho, o que pode levar a extinção regional de alguns
táxons, encontrados exclusivamente nessa região.
As drenagens (Foto 125) objetivam rebaixar o lençol freático e consequente ressecamento da
área hidromórfica, a intervenção é devido ao encharcamento do solo após o final da estação
úmida, que dificulta a colheita dos grãos ou transporte nas estradas vicinais. Tal prática reduz a
hidromorfia nos campos úmidos, impactando espécies da flora e consequentemente da fauna,
que dependem desses ecossistemas.

Foto 124. Área de campo hidromórfico retirada por atividade minerária na área proposta para UC.
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Foto 125. Dreno em área úmida verificado na área proposta para UC.

Esses impactos colocam em risco a manutenção dos atributos especiais da região, que podem
levar a processos regionais de extinção de espécies e perdas socioeconômicas, sobretudo para
o abastecimento público e a irrigação, em virtude da intensificação do conflito pelo uso dos
recursos hídricos, pelo aumento da demanda, da perda de qualidade e quantidade dos recursos
hídricos e degradação dos ambientes naturais.
Outro impacto da degradação das áreas úmidas é na oferta hídrica dos mananciais,
fundamentais para a segurança hídrica do abastecimento público e das atividades econômicas
e da manutenção das funções ecossistêmicas que produzem água doce em quantidade e
qualidade suficientes aos usos presentes e futuros.
Na área proposta para UC constatou-se representativa contaminação biológica de Pinus spp, nas
áreas hidromórficas (Foto 126), sendo verificado em alguns pontos a formação de florestas de
Pinus sobre os campos, impactando as comunidades da flora e fauna associadas a ambientes
campestres. Na Figura 68Figura 68 e Figura 69Figura 69 é possível verificar a invasão e evolução
dos Pinus no intervalo de 7 anos.
A segunda maior causa de extinção de espécies no mundo está relacionada com a ação de
espécies invasoras, superada apenas pela perda e fragmentação de habitats (LIESENFELD &
PELLEGRIM, 2004), sendo o gênero Pinus o maior causador de extinções por invasão (BECHARA,
2003). A contaminação biológica altera processos ecológicos, tais como: ciclagem de nutrientes,
taxas de decomposição, cadeias tróficas, processos evolutivos, polinização, estrutura, perdas de
biodiversidade e valor estético de paisagem (ZILLER, 2000).
O Pinus tem maiores chances de invadir áreas perturbadas (BECHARA, 2003) e ecossistemas com
fisionomias mais abertas (BOULANT et al., 2009). A invasão de áreas nativas por Pinus é mais
frequentemente associada à disponibilidade de sol e a ambientes com menor densidade de
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árvores, já que a luz é um fator limitante para o desenvolvimento de várias espécies do gênero
(ZENNI & SIMBERLOFF, 2013).

Foto 126. Contaminação biológica por Pinus sp em área de campo hidromórfico na área proposta para
UC.

Figura 68. Trecho de campo com murundus na área proposta para UC.
Fonte: Google Earth (2013).
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Figura 69. Mesmo trecho da figura 68 com a invasão e adensamento de Pinus nas áreas de campo com
murundus na área proposta para UC.
Fonte: Google Earth (2020).

Na região proposta para UC é possível verificar entre a vegetação nativa trechos dominados por
Brachiaria spp. (capim-braquiária) (Foto 127).
Várias espécies de gramíneas de origem africanas foram introduzidas tornando-se invasoras de
ecossistemas naturais, principalmente dos ambientes abertos, como campos e cerrados. Entre
elas, estão Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), Brachiaria spp. (capim-braquiária) Panicum
maximum (capim-colonião) e Melinis minutiflora (capim-gordura). Essas gramíneas
encontraram no cerrado condições ecológicas semelhantes e favoráveis às de seus habitats de
origem para disseminarem com rapidez a partir da recolonização de áreas queimadas e/ou
perturbadas, fazendo com que essas espécies pudessem competir com vantagem e deslocar
espécies nativas (PIVELLO, 2011). Além de afetarem diretamente as populações nativas por
competição, podendo causar extinções locais e perda direta de biodiversidade, as gramíneas
africanas impactam o ecossistema, descaracterizando as fisionomias e modificando sua
estrutura (AZPIROZ & BLAKE, 2009).
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Foto 127. Contaminação biológica por gramíneas exóticas em área de campo hidromórfico na área
proposta para UC.

A ocorrência de incêndios, especialmente de origem antrópica, pode constituir outra ameaça à
biodiversidade, dependendo da alteração do regime de fogo (com exclusão ou aumento da
frequência) (BRAZ, 2008).
Incêndios muito recorrentes podem ser prejudiciais, levando a alterações no solo e impedir que
algumas espécies da flora tenham tempo hábil para se regenerar e estabelecer, o que leva à
diminuição da riqueza e abundância da comunidade (PIVELLO, 2011). Russel-Smith et al. (1998)
em seu estudo para avaliar os efeitos dos regimes de fogo na vegetação do Arnhem Plateau,
norte da Austrália, demonstraram que áreas queimadas com uma alta frequência (pelo menos
a cada 1 - 3 anos) teriam perdas substanciais de espécies germinadoras, compreendendo 54%
da flora de arbustos amostrada e solos com menor fertilidade que as áreas há mais tempo sem
fogo.
O período de ocorrência dos incêndios, que de forma natural ocorrem majoritariamente a partir
de raios, durante a estação chuvosa. Incêndios durante o período seco, majoritariamente são
de origem antrópica, intensos e bastante recorrentes, e podem ser muito maléficos para
conservação das espécies. Os efeitos, em longo prazo de queimadas sobre as populações das
espécies campestres ainda são pouco conhecidos e não se sabe como parâmetros populacionais
variam em áreas queimadas frequentemente (SOUSA, 2009).
Provavelmente os incêndios recorrentes no alto curso, conforme verificado nos anos de 2013 a
2015, 2018, 2019 e 2020, na região do ACUC constituem uma ameaça representativa as
fisionomias locais (Foto 128).
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Foto 128. Campo com murundu impactado por incêndio na área proposta para UC.

A presença do gado (Foto 129) em áreas naturais é extremamente prejudicial para flora pois
causa modificações na estrutura vegetacional, e em áreas campestres, ocasiona a diminuição da
altura do estrato herbáceo. O gado por conta do pisoteio ocasiona a compactação do solo,
agravada pela remoção da vegetação, reduzindo a taxa de infiltração de água e crescimento das
plantas e aumentando a erosão superficial do solo (COSTA JR. et al., 2012). Portanto, a
degradação do solo para a prática de pastagem é um processo com alto potencial para causar
erosão e assoreamento de nascentes, rios, represas e lagos.
Outro impacto é a poluição difusa (Foto 130), advinda principalmente do uso intensivo de
fertilizantes e pesticidas (ROSOLEN et al., 2009). Os sedimentos carreados para os corpos
hídricos, podem conter resíduos de metais pesados, componentes dos agroquímicos, podendo
acelerar o processo de eutrofização das águas, causando perda de biodiversidade aquática.
As particularidades dos atributos especiais no ACUC reforçam a urgência de ações de
conservação e restauração na região, como a necessidade de criação da UC, objetivando à
redução do risco de extinção regional das espécies em virtude dos impactos relatados, como
também no direcionamento de pesquisas para aumentar o conhecimento da biodiversidade na
região.
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Foto 129. Sobrepastejo e pisoteio de gado na região do ACUC.

Foto 130. Plantio de soja, com uso intensivo de agrotóxicos, no entorno de campos naturais na área
proposta para UC.
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No campo legal, a Lei do SNUC (9.985/2000) destaca entre seus principais objetivos no Art. 4º:
Art. 4º: O SNUC tem os seguintes objetivos:
I - Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
II - Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e
nacional;
III - Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de
ecossistemas naturais;
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica,
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos.

No âmbito do arcabouço legal do município de Uberaba, a Lei Complementar 359/2006 (Lei do
Plano Diretor) destaca em alguns artigos:
Art. 3º - Os princípios orientadores e o processo participativo na elaboração
deste Plano definiram os seguintes objetivos gerais para o desenvolvimento
do Município de Uberaba:
II – incorporar o componente ambiental no ordenamento do território,
sobretudo para proteção de mananciais e recursos hídricos, matas, covoais,
solos hidromórficos e áreas com ocorrências de fósseis;
Art. 80 - As diretrizes para a sustentabilidade das bacias hidrográficas de
Uberaba serão implementadas mediante:
I – definição de corredores de fauna e flora;
III – promoção de ações para proteção dos covoais;
Art. 84 - São elementos referenciais do patrimônio natural de Uberaba:
III - Mananciais do rio Uberabinha e do ribeirão Bom Jardim, dentro do
Município de Uberaba, que abastecem a Cidade de Uberlândia;
VI - Covoais e solos hidromórficos nos campos de altitude;
Art. 87 - Para proteção dos mananciais do rio Uberabinha e do ribeirão Bom
Jardim o órgão municipal de proteção do meio ambiente deverá articularse com o órgão estadual de proteção ambiental e com o órgão responsável
pelo meio ambiente do Município de Uberlândia, visando instituir uma ou
mais unidades de conservação estadual de uso sustentável que garanta o
abastecimento de água aos municípios vizinhos.
§ 1º - Com a finalidade de instituir unidade de conservação nos mananciais
do rio Uberabinha e do ribeirão Bom Jardim, o órgão municipal competente
pela proteção do meio ambiente deverá elaborar estudos técnicos e
jurídicos, buscando o apoio dos técnicos estaduais através da constituição
de uma Comissão Técnica.
Art. 90 - No território municipal constituído por covoais e solos
hidromórficos de campos de altitude deverá ser criada e regulamentada

231

uma Área de Relevante Interesse Ecológico, para preservação dos
ecossistemas locais e regulamentação dos usos admissíveis.
§ 1º - A criação e regulamentação da ARIE deverá compatibilizar-se com os
objetivos de conservação da natureza e atender os requisitos exigidos pela
legislação federal aplicável, inclusive referentes à elaboração e à
implementação de plano de manejo e à constituição de conselho consultivo.
§ 2º - Na criação da ARIE deverão ser integrados os diversos agentes
atuantes na área, buscando-se parcerias e outras modalidades de
cooperação com centros científicos de excelência e organizações não
governamentais, para proteção dos ecossistemas locais.
§ 3º - Para proteção da ARIE deverá ser implementado um programa de
esclarecimento e educação ambiental para os produtores locais.
§ 4º - A instituição da ARIE compreendendo os covoais e solos hidromórficos
nos campos de altitude de Uberaba deverá ocorrer no prazo de 1 (um) ano,
a partir da publicação desta Lei, através de estudos técnicos e jurídicos
realizados pelo órgão municipal competente.
Art. 266 - As Áreas de Proteção Absoluta são constituídas por:
III – covoais e áreas de solo hidromórfico;
Art. 269 - Para recuperação das áreas de preservação permanente relativas
aos covoais e áreas de solos hidromórficos, situadas próximas ao rio Claro e
que tenham sido degradadas de alguma forma, deverá ser elaborado um
plano de recuperação.
Art. 270 - As Áreas de Proteção Controlada são constituídas pelas áreas
situadas nas bacias dos mananciais de abastecimento de áreas urbanas,
definidas ou não como unidades de conservação ambiental de uso
sustentável.
Parágrafo único - São assim consideradas:
II - área do manancial de águas que abastece a cidade de Uberlândia,
composto por parte das bacias do rio Uberabinha e ribeirão Bom Jardim,
situadas no Município de Uberaba;
Art. 272 - As diretrizes previstas para as Áreas de Proteção Controlada serão
implementadas mediante:
VIII - articulação com os órgãos do Governo do Estado e dos municípios
vizinhos responsáveis pela proteção ambiental para proteção das bacias do
ribeirão Bom Jardim e dos rios Uberabinha e Claro, e constituição de
unidades de conservação, conforme previsto nesta Lei;
Já a Lei Municipal Complementar n. 389/2008 destaca em alguns artigos:
Art. 2° - A Política do Meio Ambiente municipal é baseada nos seguintes
princípios, os quais regerão este Código:
I - o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à
educação para defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações;
X – proteção aos sítios de ecossistemas naturais, íntegros e pouco alterados,
incluindo suas áreas e espécies representativas;
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XIII – recuperação de áreas degradadas e proteção daquelas ameaçadas de
degradação ambiental;
Art. 4º - São objetivos específicos da Política Municipal do Meio Ambiente:
III – identificar e caracterizar os ecossistemas do município, definindo as
funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os
riscos e os usos compatíveis, consultando as instituições públicas de
pesquisa da área ambiental, adequando as atividades e ações do Poder
público e do setor privado, no âmbito rural e urbano, às exigências do
equilíbrio ambiental e da conservação dos sítios de ecossistemas íntegros
ou pouco alterados;
V – adotar e conservar as áreas ambientais protegidas, bem como o
conjunto do patrimônio do meio ambiente local;
X - buscar a recuperação, preservação e conservação do regime dos corpos
d’água superficiais e subterrâneos localizados no município, em termos de
quantidade e qualidade;
XI – definir áreas prioritárias da ação municipal, relativas à questão
ambiental atendendo aos interesses da coletividade;
XII – garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural do
município e contribuir para o seu conhecimento científico;
XIII – propugnar pela regeneração de áreas degradadas e pela recuperação
dos mananciais hídricos do município, instituindo o efetivo controle social
da gestão dos recursos hídricos, por parte de todos os segmentos da
sociedade;
XVII - instituir unidades de conservação municipais, de relevante interesse
ecológico e turístico, entre outros;
XVIII - criar espaços territoriais especialmente protegidos, sobre os quais o
Poder Público Municipal fixará as limitações administrativas pertinentes;
XIX - proteger a fauna e a flora;
XXII – fiscalizar e proteger o patrimônio histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, geológico, ecológico e científico;
Art. 162 - Serão estabelecidas restrições de uso para:
I - as várzeas, covoais, veredas e ambientes protegidos por Lei;
§ 1° - As áreas referidas em quaisquer dos incisos acima, quando
degradadas, deverão ser recuperadas pelos responsáveis pela ação
degradante.
Art. 175 - O Poder Público organizará o registro das Unidades de
Conservação e dos ecossistemas de interesse para conservação no município
estabelecendo procedimentos para uso sustentável desses ou de sua
proteção integral considerando o Sistema Estadual e Federal de Unidades
de Conservação.
Art. 177 - Os covoais deverão ser mapeados e ter o seu levantamento
biológico detalhado no prazo de dois anos a partir da vigência desta lei.

Os objetivos definidos na Lei do SNUC e os diversos princípios destacados nas Leis Municipais
Complementares n. 359/2006 e 389/2008 dialogam e encontram justificativas na proposição da
UC no ACUC.
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A proposta apresenta como principais justificativas a preservação de uma área estratégica
para conservação de táxons endêmicos, raros e/ou ameaçados de extinção associados
principalmente a ambientes campestres e regiões de cabeceiras, com destaque para Hydropsalis
candicans, Nothura minor, Hyphessonbrycon uaiso e Melanorivulus giarettai. Também serão
protegidos sítios geológicos e paisagens de importância regional, os campos de murundus, além
de múltiplos serviços ecossistêmicos, que auxiliam o abastecimento público de Uberlândia e as
atividades produtivas da região. Com a criação da UC tem-se também a oportunidade do
desenvolvimento do turismo sustentável, a partir da observação da vida silvestre e das
paisagens. Outra oportunidade a partir da criação da UC será o aporte de recursos financeiros
para Uberaba através do ICMS Ecológico.
A área total a ser protegida na proposta da UC de Proteção Integral é de 3.544,27 (três mil e
quinhentos e quarenta e quatro) hectares. A concentração de uma porcentagem representativa
de áreas protegidas (reservas legais e APPs) por lei, com cerca de 3.278 hectares, que sobrepõe
a área da proposta, indica a possibilidade de manutenção de propriedades com o setor privado,
não havendo a necessidade de desapropriação a partir da sugestão de criação de um Refúgio de
Vida Silvestre. Em relação as reservas legais, declarada no Cadastro Ambiental Rural, tem-se
como sobreposição cerca de 1.551,50 hectares.
A maior extensão das áreas indicadas para UC são majoritariamente caracterizadas por
formações naturais e áreas consideradas legalmente protegidas (APPs e reserva legal). As áreas
antropizadas são representadas por áreas degradadas pela mineração, com cerca de 93
hectares, que seria de obrigação do setor recuperá-las. Dessa forma, a proposta sugerida para
criação de UC de proteção integral não contempla áreas passíveis de exploração pela agricultura,
não implicando, portanto, em conflito no que diz respeito ao uso do solo agrícola. Representa,
portanto, uma oportunidade de proteger uma área de extrema importante para a
biodiversidade e os mananciais com menor custo social em relação as atividades agrícolas.
O maior custo social seria com o setor de mineração, cerca de 3.550 hectares estão em fase de
concessão de lavra distribuídos em 11 processos. Mas a mineração não atua em todo território,
a parte mais explorada insere-se no setor noroeste da proposta. Dessa forma, verifica-se uma
oportunidade, de um debate junto ao setor, pois as áreas propostas ao sul e nordeste podem
ser implementadas com baixo custo social, ao passo que não têm sido explorados, e uma parte
representativa, com 1.333 hectares ainda se encontram na fase de autorização de pesquisa,
inseridas principalmente nas nascentes do rio Claro.
Entende-se que é fundamental a articulação entre a sociedade civil, o poder público e as
empresas mineradoras para que possam negociar sobre o desenho final dessa proposta,
podendo conciliar o desenvolvimento e a conservação a partir de uma estratégia eficiente,
sustentável e socialmente justa, garantindo crescimento econômico em um modelo onde
economia e natureza sejam tratados como elementos complementares e não antagônicos.
Conservar a biodiversidade garante não apenas mais crescimento, mas, principalmente, melhor
crescimento.
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6. CATEGORIA DE MANEJO E DENOMINAÇÃO
A categoria de manejo avaliada para a área definida (Figura 14) enquadra-se pelo SNUC na de
Proteção Integral, cujo objetivo é de preservar a biodiversidade e os recursos hídricos, admitido
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.
No âmbito da categoria de Proteção Integral recomenda-se a de Refúgio de Vida Silvestre (REVIS)
e conforme Art. 13 objetiva proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou
migratória, incluindo podendo ser constituído por áreas particulares.
Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes
naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de
espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.
§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares,
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a
utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

Segundo o SNUC, outra estratégia para criação de UC no ACUC ocorreria por meio de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), uma categoria de Unidade de Conservação de Uso
Sustentável. As Reservas seriam implementadas pela iniciativa privada como forma de
compensação pelas atividades produtivas, ou por vontade própria na perspectiva da
preservação dos múltiplos serviços ecossistêmicos da região que beneficiam as atividades
produtivas no ACUC, principalmente ligadas a irrigação.
A definição das RPPNs consta no Art. 21 da Lei do SNUC, sendo regulamentadas pelo Decreto
Federal n. 5.746/2006 e definidas no Art. 1 deste.
Lei do SNUC:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada,
gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica.

Decreto 5.746/2006:
Art. 1o A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é unidade de
conservação de domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, gravada com perpetuidade, por intermédio de Termo de
Compromisso averbado à margem da inscrição no Registro Público de
Imóveis.
Parágrafo único. As RPPNs somente serão criadas em áreas de posse e
domínio privados.

Se implementada o REVIS, seria estratégico sua ampliação a partir da vontade dos proprietários,
aproveitando as áreas antropizadas demonstradas na Figura 38, que poderia ocorrer a partir da
criação de RPPNs e corredores ecológicos por meio de instrumentos econômicos.
Sobre o processo de criação de Unidades de Conservação, destaca-se a obrigatoriedade de
realização e de consulta pública (no caso da categoria proposta de REVIS), conforme Lei Estadual
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nº 20.922/13, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado
de Minas Gerais:
Art. 44. As Unidades de Conservação são criadas por ato do poder público.
§ 2º A criação de Unidade de Conservação será precedida de estudos
técnicos, na forma do regulamento, e de processo consultivo, que orientem
o poder público na definição:
I - da categoria de manejo;
II - da localização, da dimensão e dos limites da Unidade de Conservação;
III - das regras de transição a que se refere o § 1º.
§ 3º No processo consultivo a que se refere o caput do § 2º, o poder público
fornecerá informações adequadas à compreensão da população local e
outros interessados e discutirá as definições de que tratam os incisos I a IV
do mesmo parágrafo, por meio de:
I - consulta pública por prazo mínimo de quarenta e cinco dias;
II - ampla divulgação da proposta de criação da Unidade de Conservação e
do cronograma do processo de consulta;
III - uma ou mais reuniões públicas por município afetado.

A partir do debate com a sociedade, a categoria de manejo e os limites da UC poderão ser
aperfeiçoados.
Segundo o Decreto n. 4320/2002, para denominar uma UC:
Art. 3o A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se,
preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou na
sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às
designações indígenas ancestrais.

A região entre os sítios entre o rio Uberaba e as Nascentes do rio Uberabinha/Claro,
historicamente era denominada como Chapadão da Água Emendada ou Chapadão (LOURENÇO,
2007). As principais formações naturais que inserem na região proposta da UC são os campos
com murundus, popularmente chamados como covoais, e a espécie de maior alvo de
conservação é Hydropsalis candicans (bacurau-do-rabo-branco).
Considerando as características mais significativas da área de estudo e as referências regionais
sugeri-se como denominação da Unidade as cinco opções abaixo, indicando que seja realizada
consulta pública em Uberaba, como por exemplo, em escolas municipais e alguns munícipes de
Uberaba.
- Refúgio de Vida Silvestre do Chapadão da Água Emendada
- Refúgio de Vida Silvestre dos Campos do Chapadão da Água Emendada
- Refúgio de Vida Silvestre dos Covoais do Chapadão da Água Emendada
- Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Murundus do Chapadão da Água Emendada
- Refúgio de Vida Silvestre do bacurau-do-rabo-branco
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7. CONCLUSÃO
Os dados biológicos, hidrológicos, geológicos e geomorfológicos levantados nesse estudo
demonstraram que é incontestável a prioridade de implementação de instrumentos que
garantam a preservação dos mananciais, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos na
região do ACUC. A criação de uma UC de Proteção Integral auxiliaria na manutenção de
processos ecológicos, no abastecimento de água de Uberlândia e das atividades produtivas do
território e da promoção de renda e emprego a partir do turismo sustentável.
Entre os atributos como alvos de conservação desse território, são as formações de campos
naturais, que estão entre as mais ameaçadas no Brasil e no planeta e caso medidas de proteção
não sejam implementadas em um cenário de médio prazo, uma área estratégica de conservação
de campos será perdida em virtude dos diversos impactos ambientais destacados no item 5.
Outro atributo é que a proteção dos campos implicará na conservação de diversos alvos de
conservação: as áreas de mananciais, da biodiversidade ameaçada e endêmica e do patrimônio
geológico. Em Minas Gerais, tem-se apenas uma UC de PI que contempla a proteção de campos
limpos ou sujos sem associação com formações rupestres, que protege apenas cerca de 69.667
hectares, o que representa 0,12% da cobertura de Minas Gerais, e, portanto, é urgente a
ampliação dessa rede de proteção.
A criação da UC significa uma ação preventiva de alto valor estratégico e ótimo custo-benefício,
sobretudo em áreas de drenagem que afetam bens ambientais mais críticos, como as regiões a
montante de mananciais de abastecimento público ou áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade aquática. Conservar e restaurar ambientes são mais baratos do que os custos
com desassoreamento, reconformação geomorfológica, despoluição e tratamento de água. O
Plano Diretor do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Araguari (COSTA, 2012) destaca como
aspecto de conservação ambiental, entre as medidas, a não utilização de áreas úmidas (veredas,
várzeas e covoais) por atividades antrópicas nas bacias do rio Uberabinha e Claro, em virtude de
serem os grandes responsáveis pela alimentação do lençol freático e manutenção dos cursos
d´água no período seco do ano.
Outra grande oportunidade a partir da combinação de políticas que objetivem a promoção de
mosaicos de usos do solo é a integração dos campos naturais existentes na área da UC, que são
altamente biodiversos, com os sistemas de produção agrícola e industrial, resultando em grande
potencial para manutenção das paisagens funcionais, promoção da segurança hídrica e
conservação das espécies conciliadas ao desenvolvimento econômico.
Para se chegar ao desenho proposto para UC foi apresentado um diagnóstico de qualidade com
evidências robustas e oportunamente será precedido por um processo participativo de
apresentação e debate da proposta, que trará transparência e legitimidade ao processo.
A definição seguiu os dispositivos previstos na Lei Federal nº 9.985/00 (SNUC), Decreto Federal
nº 4.340/02 e Lei Estadual nº 20.922/13. Alguns fatores para delimitação dos limites de
configuração envolveram priorizar as áreas legalmente protegidas (Reserva Legal e APPs), que
já apresentam algum tipo de restrição de uso e os ambientes naturais. A proposta não incidiu
sobre áreas agrícolas passíveis de exploração, não justificando o gasto de recursos para
desapropriação, mediante a opção pelo REVIS.
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Portanto, mediante a características identificadas na região, esse documento propõe a criação
de uma UC de Proteção Integral, na categoria Refúgio de Vida Silvestre no município de Uberaba
com uma área de 3.544,27 hectares.
A seguir destaca-se as principais características, destacadas ao longo do relatório, que sintetizam
as justificativas para criação do REVIS:
- Região considerada como prioritária em Minas Gerais para: a) conservação da biodiversidade
(categoria muito alta); b) prioritária para conservação e revitalização da oferta hídrica; c)
conservação e revitalização de mananciais; d) conservação da biodiversidade aquática; e)
restauração ecológica; f) a adaptação aos efeitos da crise climática e g) ampliação da rede de
áreas protegidas (MOREIRA et al., 2020).
- Região considerada como de prioridade “muito alta” pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), no estudo "Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição
dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira – 2ª Atualização" (MMA, 2018).
- Proteção de 100% da única população conhecida em MG de Hydropsalis candicans (bacuraude-rabo-branco), endêmica do Cerrado e ameaçada de extinção globalmente e no Brasil.
- Proteção de 15 espécies presentes no Sumário do Plano de Ação Nacional para Conservação
das Aves do Cerrado e Pantanal (ICMBio, 2015), sendo dez ameaçadas de extinção
nacionalmente (MMA, 2014a).
- Proteção de uma população de Nothura minor (codorna-mineira), ameaçada de extinção,
endêmica e rara, que possui raríssimos registros no Brasil, e em UCs em Minas Gerais, ocorre
apenas no PARNA Canastra.
- Proteção de várias espécies ameaçadas de extinção da flora e da mastofauna e táxons
indicadores de qualidade ambiental da herpetofauna e ictiofauna, sendo que três espécies
foram recentemente descritas para ciência na região do Triângulo Mineiro - Ischnocnema
penaxavantinho, Hyphessonbrycon uaiso e Melanorivulus giarettai.
- Proteção dos campos de murundus, que configuram-se como uma paisagem de importância
regional e um interessante atributo geológico, que pode ser alvo de criação de um novo geossítio
no âmbito do projeto do Geopark Uberaba – Terra de Gigantes.
- Proteção de campos naturais, formações que apresentam alto valor de conservação, como
também são importantes fornecedores de serviços ecossistêmicos, auxiliam o abastecimento
público de Uberlândia e as atividades produtivas da região, e abrigam diversas espécies
endêmicas, raras, ameaçadas de extinção e migratórias.
- Ampliar a representatividade dos ecossistemas de campos naturais no Sistema Estadual de
Unidades de Conservação ou no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
- Desenvolvimento do turismo sustentável na região a partir da observação da vida silvestre e
das paisagens, com a potencialidade do local situar-se próximo de dois municípios com ótima
infraestrutura (Uberaba e Uberlândia) e de maior facilidade logística no planeta para observação
da espécie Hydropsalis candicans (bacurau-de-rabo-branco).
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- Manutenção de áreas de Reserva Legal dos empreendimentos declaradas no CAR.
- Aporte de recursos para Uberaba via ICMS Ecológico.
- Possibilidade de oferta de créditos de carbono no mercado internacional.
- Proteção dos mananciais do rio Uberabinha que abastecem Uberlândia, segundo maior
município do Estado; e das águas do rio Claro, que abastecem o setor pujante da irrigação e
setor sucroalcoleiro, resultando em maior qualidade e quantidade de água.
- Oportunidade de proteger uma área de extrema importante para a biodiversidade e os
mananciais com menor custo social em relação as atividades agrícolas.
- Diminuição dos impactos socioambientais na região que colocam em risco a conservação da
biodiversidade e dos múltiplos serviços ecossistêmicos.
- Ampliação do conhecimento da biodiversidade na região.
- Atendimento do dispositivo legal (Lei Federal nº 9.985/00, Lei Estadual nº 20.922/13 e Leis
Municipais Complementares n. 359/2006 e 389/2008).
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DECLARAÇÃO

Nós, Marcelly Olivia Fernandes Amorim, Cientista Social, inscrita no CPF nº
072.842.316-29, RG 4680905, domiciliada à Rua Ângelo Zocolli, nº 416, Bairro Custódio
Pereira, Uberlândia-MG, CEP 38405-194, e Érika de Freitas Arvelos, Cientista Social,
inscrita no CPF 119.483.866-90, RG 18877869, domiciliada a rua Jornalista João de
Oliveira, n° 1003, declaramos ter sido as responsáveis pelo Diagnóstico Socioeconômico
realizado dentro da área delimitada para a proposta de criação de uma Unidade de
Conservação na região do Alto Curso dos rios Uberabinha e Claro (MG) - para a proposta
de criação de uma Unidade de Conservação e do município de Uberaba, em Minas Gerais.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

______________________________
Marcelly Olivia Fernandes Amorim

______________________________
Érika de Freitas Arvelos

Uberlândia, 20 de janeiro de 2020.
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