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A forma de vida arbórea (árvores e palmeiras juntas) foi a mais rica, com 232 

espécies levantadas, seguidas pelos arbustos com 59 espécies, pelas lianas com 

29 espécies, pelas ervas com 22 espécies e pelas epífitas com sete espécies.  

Bambusóides, samambaias e árvores subterrâneas apresentaram uma, uma e duas 

espécies, respectivamente.  

Ressalta-se que a riqueza de árvores foi bem superior a das demais formas de 

vida, não só em função da riqueza de árvores nas florestas da região de uma forma 

geral, mas também por essa forma de vida ter sido privilegiada na amostragem. 

Não foram encontradas espécies constantes na lista oficial de espécies da flora 

ameaçada de extinção do Brasil. Entretanto, três espécies encontradas nas áreas 

levantadas, duas árvores, cabreúva e sucupira-preta e uma palmeira, palmito-juçara 

(Figura 51), encontram-se na categoria “vulnerável” da lista oficial de espécies 

ameaçadas de extinção do estado de São Paulo. Além disso, outras quatro 

espécies arbóreas, peroba-rosa, cedro-rosa, jacarandá-paulista e catiguá, 

encontram-se na lista de espécies ameaçadas do Brasil, da IUCN; as duas 

primeiras na categoria “em perigo” e as demais na categoria “vulnerável” (IUCN 

2007). Portanto, sete espécies amostradas, nas áreas levantadas encontram-se 

ameaçadas de extinção.  

Embora as listas empreguem critérios distintos para a inclusão das espécies, nas 

diferentes categorias de ameaça, vale salientar que, com exceção de catiguá, todas 

as demais espécies ameaçadas encontradas foram ou ainda têm sido alvo de 

exploração madeireira ou, especificamente, para o palmito-juçara, do corte para 

obtenção de palmito. 

Caracterização fitogeográfica 

O empreendimento situa-se numa região de tensão ecológica, onde ocorre a 

transição das formações da Floresta Estacional Semidecidual e das formações de 

Cerrado, nas suas diferentes fisionomias, sendo, portanto encontradas espécies de 

ambos os biomas.  

Espécies como peroba-rosa, araribá, cabreúva e paineira, por exemplo, são típicas 

das florestas Estacionais Semideciduais. Por outro lado, pequi, faveiro e 

barbatimão, dentre muitas outras, são características das formações fitogeográficas 

savânicas. A seguir é feita uma breve descrição das formações vegetais que 
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compõem a área do empreendimento. 

 
Figura 51 - Palmito-juçara  - Floresta Ribeirinha da área 3.  

 

A) Floresta Estacional Semidecidual 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado a dupla 

estacionalidade climática, uma tropical com intensas chuvas de verão, seguidas por 

estiagem acentuada e outra subtropical sem período seco, mas com seca 

fisiológica, provocada pelo frio de inverno. 

B) Floresta Estacional Decidual 

Esse tipo de vegetação foi encontrado nas áreas 1 e 2, em áreas íngremes dos 

topos de morros, sobre solos rasos ou afloramentos rochosos típicos. Nessas 

áreas, o solo raso faz com que haja deficiência hídrica extrema na seca. Sendo 

assim, quase a totalidade das plantas nessa época. 

São abundantes nessa formação espécies que perdem suas folhas como farinha-

seca, monjoleiro, bico-de-pato, sapuvinha, mutambo e angico. São também 

comuns, principalmente nas bordas, arbustos escandentes, tal como grão-de-galo. 
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C) Cerradão 

O Cerradão, embora apresente fisionomia florestal, é uma formação vegetacional 

do Bioma Cerrado. Essa formação foi encontrada principalmente nas áreas 3, 4 e 5. 

Nessas áreas, as espécies características dos estratos são sapuva-do-cerrado, 

pau-tucano, ucuúba, capitão-do-campo, pindaíba, dentre outras. 

D) Cerrado Stricto Sensu 

O Cerrado Stricto Sensu é uma vegetação tipicamente savânica, composta por um 

estrato herbáceo-graminoso e outro estrato arbustivo-arbóreo, com indivíduos 

normalmente em formas contorcidas e com casca suberosa. Na área estudada, o 

Cerrado Stricto Sensu foi encontrado em pequenos trechos da área 4.  Tais áreas 

se constituem em formações savânicas, com árvores esparsas, contorcidas e 

baixas. 

D) Florestas Ribeirinhas 

As florestas ribeirinhas ou florestas ciliares ocorrem em áreas restritas, ao longo 

dos cursos de água, em locais de solos úmidos ou sujeitos a inundação periódica. 

Tais condições, associadas à constância e tempo de inundações, determinam as 

características destas matas (Leitão Filho, 1982).  

Caracterização sucessional  

Em relação ao estágio sucessional, observa-se que a vegetação regional é 

bastante heterogênea, sendo muitas vezes encontrado mais de um estágio 

sucessional para um mesmo remanescente.  

A ocorrência de espécies exóticas é um dos aspectos que sugere que as áreas já 

passaram por eventos de perturbação. Encontrou-se nove espécies exóticas na 

borda ou no interior das áreas levantadas, além da presença de gramíneas exóticas 

invasoras. Essas gramíneas estão representadas principalmente por capim-

colonião, braquiária e capim-gordura, comuns na borda dos remanescentes mais 

degradados e/ou áreas mais abertas das formações savânicas levantadas. 
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Figura 52 - Presença maciça de lianas em borda de remanescente 

 

 

Ações de fomento  a proteção , recuperação das APPs   

A empresa está adotando ações de fomento à conservação e manutenção de áreas 

de proteção permanente, envolvendo tanto fornecedores quanto arrendatários. Este 

programa consta de divulgação de material informativo. 

Ações de recuperação de APPs 

Com o intuito de atender a Resolução SMA 88/08, no que se refere a ações de 

recuperação com espécies nativas nas áreas de preservação permenente (APPs), 

para as novas áreas de cana, a Baldin está implantando um programa de fomento à 

recuperação destas áreas com espécies nativas. 

Como etapa inicial foi inaugurado recentemente o viveiro de produção de mudas, 

que passou a disponibilizar, para os fornecedores e áreas arrendadas, mudas de 

espécies nativas da região, conforme ilustrado nas figuras abaixo. 
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 Figura 53 – Viveiro de mudas 

 

Figura 54 – Atividades com alunos de escola municipal no viveiro de 
mudas nativas 
 

3.3.2 Diagnóstico da Fauna 

Diagnóstico da Avifauna  

A avifauna brasileira é composta, atualmente, por aproximadamente 1700 espécies 

conhecidas, perfazendo mais da metade das espécies de aves residentes em todo 

o continente sul americano (Sick, 1997). Além dessa grande riqueza de espécies, a 

avifauna brasileira pode ainda ser caracterizada pelo grande número de espécies 

endêmicas. Somente no Bioma da Mata Atlântica, por exemplo, o número de 
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espécies endêmicas restritas a esse bioma chega a 200 (Goerck, 1997).  

Uma característica ecológica que torna as aves um importante grupo de estudos é 

a diversidade de espécies que ocorrem em um mesmo local, além da grande 

variação que essas espécies apresentam com relação ao grau de sensibilidade. 

Assim, conforme são encontradas espécies de aves sensíveis a perturbações 

ambientais em determinado local, é possível fazer considerações a respeito da 

própria integridade que se encontra o ambiente natural local. 

• Métodos 

Para a caracterização da comunidade de aves foram realizadas amostragens de 

campo através de busca ativa. A escolha destes locais se deu com a ajuda de 

mapas e técnicos que trabalham na usina, que possuem um bom conhecimento da 

região. 

Foi gerada uma lista de espécies e indicada a localidade específica onde cada uma 

foi registrada e grau de ameaça de extinção. O grau de ameaça das espécies foi 

estabelecida pela lista da fauna “ameaçada” e “provavelmente ameaçada” de 

extinção para o Estado de São Paulo e a Lista Nacional das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente – MMA.  

• Resultados 

Foram registradas 128 espécies de aves (Tabela 9). De acordo Lista do estado de 

São Paulo, apenas duas espécies são enquadradas em alguma categoria de 

ameaça de extinção no Estado de São Paulo, o gavião-de-cabeça-cinza (Figura 55 

- A) na categoria “provavelmente ameaçado” e o soldadinho (Figura 55 - B) na 

categoria “em perigo”. Nenhuma das espécies amostradas encontra-se em risco de 

extinção na lista do IBAMA. Do total de espécies amostradas, 10 (8%) são típicas 

do bioma Cerrado, como o arapaçu-do-cerrado, o tucanuçu, a choca-do-planalto, 

entre outros. 

O soldadinho é uma das espécies notáveis do Brasil central, de aspecto diverso 

pelo grande tufo frontal e cauda longa. Habita a mata de galeria, capões, mata em 

terreno pantanoso, buritizais. Ocorre do Maranhão, Piauí e Bahia a Mato Grosso, 

Goiás, oeste de Minas Gerais, Paraná e Paraguai (Sick 1997). 

O gavião-de-cabeça-cinza é uma espécie florestal e de áreas abertas adjacentes, 

em altitudes entre 0 e 2200m, sendo mais freqüente até os 1000m. Solitário ou aos 
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pares, voa sobre as copas à procura de grandes insetos como marimbondos e 

cigarras, ninhos de vespas e abelhas, consumindo suas larvas e pupas. Também 

busca lagartixas, cobras cipós, pererecas e moluscos arborícolas (Sigrist 2006). 

Ocorre do México à Argentina e em regiões florestadas de todo o Brasil (Sick 1997). 

A “área 3” foi a que apresentou o maior número de espécies (90). Este local se 

caracteriza por transição entre Cerradão e Floresta Estacional Semidecídua, 

floresta ribeirinha e lagoas naturais com presença de capins nativos, como o 

campim-rabo-de-burro, (Figura 56). 

 

                
Figura 55 - A)Gavião-de-cabeça-cinza (foto: www.worldbirder.com);  B)soldadinho  
(foto: www.pbase.com), ambas espécies ameaçadas de extinção no Estado de São 
Paulo. 

 

 
Figura 56 - Cerradão ao fundo e lagoa (parcialmente seca) com capins nativos, como 
rabo-de-burro na “área 3”. 

 

A B
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Figura 57 - A)Detalhe da lagoa com pouca água devido à estiagem;  B)Pernilongo-
de-costas brancas. 

 

Uma vez que a amostragem ocorreu em época seca, não foram registradas 

algumas espécies típicas dessas áreas, como o cabeça-seca, o colheireiro, o 

maguari, os maçaricos, mas que provavelmente ocorrem na área. como já foram 

registradas na região em outros estudos, como Gussoni (2003) e Almeida (2002). 

A região denominada como “área 5”, localizada na desembocadura do rio Jaguari-

Mirim com o rio Mogi-Guaçu, é uma área que merece atenção (Figura 58). Neste 

local há uma grande área de Floresta Ribeirinha na zona de confluência destes dois 

rios, que se junta com uma extensa área de Cerradão, pertencente à Academia da 

Força Aérea (AFA). 

Esta área apresentou uma elevada riqueza de espécies (70). A análise de uma 

imagem de satélite da região estudada mostrou ser este uma das maiores áreas 

contínuas de vegetação nativa na região, o que ressalta a importância da 

conservação de tal área. 

B A 
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Tabela 9 - Espécies de aves encontradas em áreas de plantio de cana-de-açúcar da Baldin, Pirassununga, São Paulo. 
 Grau de ameaça (Decreto Estadual 42.838/98) e área específica na qual foram encontradas. Em negrito destacam-se as espécies ameaçadas de extinção. 

Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
gavião-de-cauda-curta x       

gavião-de-cabeça-cinza   x    PA (SP) 
gavião-carijó x  x  x x  

pé-vermelho   x     

pato-do-mato     x x  

garça-branca-grande   x     

garça-vaqueira x     x  

garça-branca-pequena x  x     

maria-faceira x x x x    

curiango x   x    

siriema x x x  x   

urubu-de-cabeça-vermelha   x     

urubu-de-cabeça-preta x  x x x x  

quero-quero x x x x x x  

cambacica x x x x x   

fogo-apagou   x  x   

rolinha-roxa x  x  x x  

juriti-pupu x x x  x   

pomba-galega x  x x x x  

pombão x x x   x  

chupa-dente   x  x   

gralha-do-campo x  x  x   

jacupemba x    x   
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Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
anu-preto   x     

anu-branco   x     

alma-de-gato x x  x x   

saci x   x    

arapaçu-de-cerrado x  x    Ce 

arapaçu-verde    x x   

tico-tico-de-bico-amarelo x  x     

tico-tico-rei x x x x x   

arapaçu-verde x   x    

tiziu x    x   

tico-tico x x x x x   

caracará x  x  x x  

falcão-de-coleira x  x     

quiriquiri   x     

carrapateiro x x x     

fim-fim x  x   x  

barranqueiro-de-olho-branco     x   

arredio-do-rio   x  x x Ce 

joão-de-barro x    x   

joão-porca    x    

petrim x x x x x  Ce 

pichororé   x  x   

joão-teneném x       

ariramba-de-cauda-ruiva     x x  



PROAMB – Engenharia Química S/C. Ltda 
Projetos Ambientais, Tratamento de Águas Industriais e de Abastecimento 
  

91  

Rua 13 de Maio, 797 – sala 14 –  13.400-300 -  Piracicaba,SP 
Fone/Fax ; (0 XX19) 3402-9482  /   19  9782-3997 
e-mail: proamb.homero@terra.com.br 

Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
andorinha-pequena-de-casa    x  x  

andorinha-serradora x  x  x x  

andorinha-de-sobre-branco x  x     

guaxe      x  

encontro x       

chopim-do-brejo x  x     

sabiá-do-campo x  x     

caminheiro-zumbidor   x   x  

canário-do-mato x x x x x   

pula-pula-de-barriga-branca x x x x x x  

pia-cobra x  x x x   

mariquita     x   

pica-pau-do-campo x x x  x   

pica-pau-de-banda-branca x x x  x   

birro x  x     

pica-pau-anão-escamado x       

pica-pau-anão-barrado x  x  x   

picapauzinho-anão x x x   x Ce 

soldadinho x  x x   EP (SP), Ce
tangará     x   

rendeira   x  x   

periquitão-maracanã  x  x    

periquito-de-encontro-amarelo x x x    Ce 

tuim x  x  x x  
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Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
sanã-carijó     x   

saracura-sanã   x     

tucanuçu x    x  Ce 

pernilongo-de-costas-brancas   x     

coruja-buraqueira x     x  

choquinha-carijó    x    

choquinha-lisa x  x  x   

chorozinho-de-chapéu-preto x  x  x   

choró-boi x  x  x   

choca-da-mata x x x x x   

choca-barrada x x x  x x Ce 

choca-do-planalto     x  Ce 

figuinha-de-rabo-castanho x x  x x   

saí-azul x    x   

pipira-da-taoca   x     

tiê-do-mato-grosso  x x  x   

pipira-vermelha x  x x x   

tiê-preto x x      

saíra-amarela x x x x x   

saí-andorinha   x  x   

saí-canário   x     

sanhaçu-cinza x  x x x x  

coró-coró x  x     

curicaca   x  x  Ce 
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Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
beija-flor-de-peito-azul x x      

besourinho-de-bico-vemelho  x   x   

beija-flor-tesoura x       

rabo-branco-acanelado   x     

beija-flor-de-fronte-violeta     x   

garrinchão-de-barriga-vermelha x  x   x  

corruíra x x x x x   

sabiá-poca   x x    

sabiá-barranco x x x x x x  

risadinha x x x  x   

guaracavuçu x  x  x   

viuvinha   x  x   

estalador   x  x   

guaracava-de-barriga-amarela x  x  x   

lavadeira-mascarada   x     

tesoura-do-brejo   x     

tachuri-campainha   x     

enferrujado x  x  x   

cabeçudo x x      

neinei   x     

maria-cavaleira x x x x x x  

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado x x x x x x  

filipe   x x x   

bentevizinho-de-penacho-vermelho x x x  x x  
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Nome vernáculo Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Ameaça 
bem-te-vi x x x x x x  

alegrinho x x x     

ferreirinho-relógio x  x x x   

teque-teque  x x  x   

bico-chato-de-orelha-preta x x x  x   

siriri x  x     

noivinha-branca      x  

pitiguari x x  x  x  

vite-vite-de-olho-cinza    x    

Total - 128 81 38 90 36 70 30  

Nomenclatura taxonômica segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2007). 
Legenda: 
Ce – Cerrado 
PA – provavelmente ameaçado 
EP – em perigo 
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As localidades denominadas como “área 1” e “área 2” são caracterizadas por 

vegetação de Floresta Estacional Decidual em contato com Floresta Estacional 

Semidecídua e Cerradão, presentes em regiões declivosas e em topos de morro, 

caracterizadas por afloramentos rochosos. Este tipo de vegetação é bastante 

recorrente na Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu, ocorrendo até regiões, mais ao 

norte do Estado, próximas à fronteira com o Estado de Minas Gerais.  

 
Figura 58 - Mata ribeirinha do rio Jaguari-Mirim, próximo à área de desembocadura 
no rio Mogi-Guaçu. 

 

A riqueza de espécies registradas nestes locais também foi alta, somando 85 

espécies nas áreas “1” e “2”. A “área 1” apresentou elevado número de espécies, 

dada sua maior extensão e maior diversidade de ambientes. 

A menor riqueza de espécies das áreas “4” e “6” deve-se ao fato de que tais locais 

serem compostos de um único tipo de ambiente. No caso da “área 4” ocorre 

predominância de cerrado stricto sensu, e na “área 6” ocorre floresta ribeirinha 

alagada (floresta paludosa). Nestes locais foi registrado um baixo número de 

espécies, 36 e 30, respectivamente.  

Diagnóstico da Mastofauna 

O levantamento de animais terrestres, em específico da fauna de mamíferos 

silvestres de médio e grande porte, traz relevantes informações sobre a área em 

estudo. Além da importância como bioindicadores ambientais, os mamíferos de 

médio e grande porte apresentam uma metodologia razoavelmente simples para a 

obtenção de registros qualitativos em campo.  

Metodologia 

Esse grupo pode ser levantado através da verificação de sinais deixados em 

campo, como pegadas, fezes, tocas, restos alimentares, carcaças, pêlos, e outros 

indícios (Becker e Dalponte, 1999). Além, obviamente, do registro efetuado através 
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das visualizações diretas dos animais e/ou audição das suas vocalizações. Voss e 

Emmons (1996) também recomendam o uso de estratégias complementares para a 

captura de dados desses animais, como entrevistas com moradores ou 

trabalhadores locais, conhecedores dos mamíferos silvestres existentes na região. 

Os locais escolhidos para este levantamento foram selecionados através da 

observação de mapas e imagens de satélite. A Figura 59 ilustra alguns locais 

amostrados neste estudo, sendo as coordenadas geográficas dos pontos visitados 

apresentadas no estudo florístico. 

 
Figura 59 - Exemplos de locais levantados. 1 - aceiro em borda de fragmento 
florestal; 2 - margens de curso d’água e mata ciliar. 

 
Resultados e Discussões 

A campanha realizada neste estudo resultou no registro de 12 espécies de 

mamíferos de médio ou grande porte. Na Tabela 10 apresenta-se a lista de 

espécies encontradas, com nomes populares, tipos de registro pelos quais foram 

detectados, locais onde foram registrados, e a classificação nas listas brasileiras de 

animais ameaçados de extinção (PROBIO - estadual; IBAMA - nacional) . 

Tabela 10 - Mamíferos de médio e grande porte (Pirassununga (SP). 

NOME 
POPULAR 

TIPO DE 
REGISTRO 

 (1) 

LOCAL DE 
REGISTRO 

(2) 

LISTAS DE FAUNA 
AMEAÇADA 

PROBIO-SP 
(3) 

 
 IBAMA 

 
tatu galinha C; P; T MC; FF; AA - - 

tatu peba P FF - - 

macaco prego V; A MC; FF - - 

sauá A MC A - VU - 

sagüi-de-tufos- V MC A - VU - 

1 2 
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NOME 
POPULAR 

TIPO DE 
REGISTRO 

 (1) 

LOCAL DE 
REGISTRO 

(2) 

LISTAS DE FAUNA 
AMEAÇADA 

PROBIO-SP 
(3) 

 
 IBAMA 

 
pretos 

cachorro-do-

mato 
P; F MC; FF - - 

quati V; A FF - - 

guaxinim P FF PA - 

veado 

catingueiro 
P MC; FF; AA - - 

capivara P; F MC - - 

Cutia V MC   

tapiti P FF - - 

lebre européia V; P; F MC; FF; AA - - 

Legenda:  
 (1) C - carcaça; P - pegadas; T - toca; V - visualização; A - audição; F - fezes 
(2) MC - matas ciliares e corpos d’água represados; FF - fragmentos florestais nativos; 
     AA - áreas de agricultura 
(3) A - ameaçada; VU - vulnerável; PA - provavelmente ameaçada 
* e ** - o tipo de registro verificado permitiu a identificação apenas em nível de família 

 

Entre os mamíferos levantados neste estudo, dois são considerados ameaçados de 

extinção (e estão situados na categoria ‘vulneráveis’), e um é considerado 

‘provavelmente ameaçado de extinção’, no estado de São Paulo. Os dois primeiros 

são os primatas sauá e sagüi-de-tufos-pretos, e o último, guaxinim ou mão-pelada. 

A categoria ‘vulnerável’ significa, segundo o PROBIO (1998), que existe um alto 

risco de extinção da espécie em médio prazo.  

A Figura 60 e Figura 61 apresentam alguns dos registros da mastofauna verificada 

nas fazendas da região de Pirassununga, SP. 

Considerações sobre os grupos levantados 

Os mamíferos da ordem Xenarthra encontrados neste estudo foram os tatus tatu 

galinha e tatu peba. Estes são animais de hábitos fossoriais (que cavam tocas), e 

que possuem adaptações voltadas para esse modo de vida, como a presença de 

carapaça, unhas longas e olhos pequenos (Silva, 1994). Estas duas espécies são 

bastante comuns e de ampla distribuição, e foram registradas todos os dias de 

levantamento, nos vários ambientes amostrados: matas ciliares, fragmentos 

florestais isolados, e áreas de agricultura.  
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Entre os primatas levantados, uma espécie é relativamente comum, sendo sua 

presença, geralmente, verificada mesmo em fragmentos florestais alterados: 

macaco-prego. Esse mamífero possui uma dieta bastante variada, fato que lhe 

confere a capacidade de sobrevivência mesmo em ambientes com menor qualidade 

ambiental, onde outros primatas não conseguiriam se estabelecer. Pesam em 

média 3kg, e vivem em grupos sociais que variam de 8 a 16 indivíduos (Auricchio, 

1995). Esses animais foram visualizados em trechos de mata ciliar e fragmentos 

florestais da região estudada. 

 

 
Figura 60 - A - fezes de lebre européia; B - quati; C - pegadas de tatu peba;  D - 

pegadas de tapiti; E - pegadas de veado catingueiro; F - fezes de capivara. 

 

A B 

C D 

E 

F
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Figura 61 - G - carcaça de tatu galinha; H - pegadas de cachorro-do-mato; I - 

toca de tatu peba; J - macaco prego. 

  

A espécie sauá é uma espécie já com situação bem diferente do macaco-prego. 

Trata-se de um primata com distribuição mais restrita, que prefere habitar estratos 

mais baixos, de matas de galeria, ou bordas de largas clareiras no interior de 

florestas, segundo Auricchio (1995). Pesam em média 1 kg, e vivem em pequenos 

grupos de 2 a 5 indivíduos, ou mesmo indivíduos solitários machos. Alimentam-se 

de frutos, folhas e insetos (CPB, 2008). Machos e fêmeas emitem potente 

vocalização, que serve para delimitação territorial. Esses mamíferos foram 

detectados por audição, na mata ciliar do rio Jaguari-Mirim. Essa espécie é 

considerada ameaçada de extinção e vulnerável no estado de São Paulo. 

O sagüi-de-tufos-pretos é um primata de porte pequeno, com peso aproximado de 

250g. Vivem em grupos de 2 a 9 indivíduos (em média 6), possuem tufos de pêlos 

pré-auriculares longos e negros, e cauda anelada (Auricchio, 1995). Alimentam-se 

de insetos e de gomas de alguns troncos de árvores, e têm preferência por florestas 

primárias ou degradadas. A espécie foi visualizada na mesma mata onde foi 

G H

I J 
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encontrado o sauá. É uma espécie ameaçada de extinção e vulnerável no estado. 

A ordem carnívora compreende os animais adaptados à predação. Possuem olhos 

frontais, dentição com presas afiadas e extremidades locomotoras desenvolvidas 

para corridas e saltos. São animais com dieta principalmente carnívora, mas alguns 

conseguem aproveitar-se também de alimentos de origem vegetal (Silva, 1994).  Os 

carnívoros cachorro-do-mato, quati e guaxinim ou mão-pelada possuem dieta 

bastante variada, consumindo outros vertebrados (principalmente roedores), 

invertebrados, crustáceos, ovos, frutos e mel (Câmara e Murta, 2003). Devido a 

esta grande variabilidade de itens alimentares possíveis, esses mamíferos 

normalmente conseguem sobreviver em ambientes alterados. Entre estas espécies, 

acredita-se que o guaxinim pode estar ameaçada de extinção no estado de São 

Paulo. Faltam dados mais conclusivos sobre a população desses mamíferos, para 

se fazer tal afirmação com segurança.  

Foram encontrados, ainda, indícios da presença de felinos na área. Fezes 

proporcionais ao corpo de pequenos felinos foram verificadas em vários pontos ao 

longo das regiões amostradas. E, em um dos fragmentos visitados, em uma área 

de confluência de mata ciliar, fragmento de cerrado e canavial, foram encontradas 

fezes proporcionais ao corpo de um grande felino. Entretanto, não se pôde 

identificar as espécies, mas apenas o grupo aos quais pertencem. 

Entre os cervídeos encontrados neste levantamento, o veado catingueiro é, entre 

os mamíferos desta família, a espécie mais facilmente encontrada em campo. 

Trata-se de um animal de porte pequeno, com aproximadamente 16kg, que 

alimenta-se de folhas, flores e frutos caídos (Câmara e Murta, 2003). Rastros dessa 

espécie foram encontrados em vários pontos visitados, e em uma das áreas 

levantadas, foram encontradas pegadas de uma fêmea acompanhada de seu 

filhote. 

A capivara é o maior roedor do mundo atualmente, com aproximadamente 50kg. 

Esse mamífero é herbívoro, vive em bandos de até 20 indivíduos, e se alimenta de 

brotos e folhas que encontra junto a lagoas, córregos, rios, matas ciliares e brejos 

de todo o país (Silva, 1994). Suas populações têm aumentado grandemente em 

muitos locais; acredita-se que isso se deva, principalmente, à ausência de seus 

predadores naturais (onças pardas e pintadas). Registros dessa espécie foram 

encontrados em matas ciliares da região levantada. 
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Os leporídeos tapiti e lebre européia são animais que disputam recursos no 

ambiente em que vivem. Enquanto o primeiro é uma espécie nativa, o segundo é 

exótico, e foi introduzido no país por colonizadores europeus (Silva, 1994). Esses 

mamíferos alimentam-se de talos, brotos e capim, mas também podem se 

aproveitar de plantações agrícolas cultivadas. O tapiti é uma espécie de porte 

menor, com peso entre 0,95 e 1,2kg, hábitos noturnos, e tem preferência por matas 

e formações florestais; enquanto a lebre europeia tem entre 2,5 e 7kg, possui 

hábitos mais diurnos, e ocupa áreas mais abertas. A espécie exótica introduzida no 

país é bastante comum, e foi encontrada em vários locais amostrados durante o 

estudo. A espécie nativa não é muito comum, e seu registro foi feito em apenas um 

dos fragmentos florestais levantados. 

Além do trabalho de campo realizado na região indiretamente afetada pelo 

empreendimento (AID), também foram feitas pesquisas bibliográficas, para a 

verificação de registros da mastofauna regional (para as áreas de AII). Foi 

encontrado um trabalho, o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu (Gomes, 

2003), onde é apresentada uma lista de mamíferos registrados como ocorrentes 

nessa bacia. Os dados desse trabalho podem ser verificados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Mamíferos da bacia do rio Mogi Guaçu (Gomes, 2003). 

Gambá  Quati 

Catita  Guaxinim 

Tatu-galinha  Irara 

Tatu-peba  Lontra 

Tamanduá-bandeira  Veado catingueiro 

Macaco Prego  Veado mateiro 

Sauá  Veado campeiro 

Mico  Rato do mato 

Cachorro do mato  Paca 

Lobo guará  Preá 

Onça parda  Cutia 

Jaguatirica  Ouriço 

Gato do mato  Capivara 

Gato mourisco  Ratão do banhado 

Furão  esquilo 
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Todas as espécies verificadas em campo no atual estudo, constam na relação dos 

mamíferos documentados nesta bacia hidrográfica. Porém, duas espécies de 

lagomorfos, encontrados na campanha deste estudo, não foram documentadas no 

levantamento da bacia do rio Mogi Guaçu: tapiti e lebre européia. 

Diagnóstico da Herpetofauna 

A lista herpetofaunística gerada é comentada em função da composição e riqueza, 

bem como da presença de espécies oficialmente reconhecidas em alguma 

categoria de ameaça, centrando-se o estudo em dados qualitativos. 

Metodologia 

Foram amostrados trechos de vegetação florestal ciliar, sujeitos a influência indireta 

do empreendimento, bem como os ambientes não-florestais adjacentes, 

diretamente afetados, como áreas de pastagens e plantações, totalizando 09 

pontos amostrais.  

Os ambientes estudados foram classificados nas seguintes categorias: 

Vegetação ciliar (C): trechos de extensão variável ao longo de córregos e ribeirões 

com estrutura florestal bastante alterada, caracterizados por sub-bosque aberto, 

com predominância de lianas e dossel baixo (Figura 62 e Figura 63).  

Brejos (B): ambientes caracterizados por taboas, ciperáceas, aguapés e gramíneas, 

geralmente restritos a manchas entre os demais tipos de vegetação (Figura 64 e 

Figura 65).  

Plantação (P): Trechos cobertos por talhões de cana, suas vias de acesso 

principais e secundárias (Figura 66).  

Áreas abertas (A): todas as áreas com predomínio de paisagem altamente 

modificada pela atividade humana e, geralmente, desprovida de vegetação natural, 

tais como: pomares, pastagens e terrenos ao redor de edificações. (Figura 67). 

 

 

 

 

 



 

 
PROAMB – Engenharia  
Projetos Ambientais 

 

103  

Rua 13 de Maio, 797 – sala 14 –  13.400-300 -  Piracicaba,SP 
Fone/Fax ; (0 XX19) 3402-9482  /   19  9782-3997 
e-mail: proamb.homero@terra.com.br 

 

 

 
Figura 62 - Mata ciliar ao longo de córrego (Ponto 9). 

 

 

 

Figura 63 - Borda interior de mata ciliar mostrando o porte baixo da vegetação e a 

cobertura cerrada de lianas e trepadeiras. A- Ponto 2; B- Ponto 8. 
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Figura 67 - Área antropizada mostrando um pomar e uma plantação de eucaliptos 

ao fundo e o terreno ao redor da edificação abandonada (Ponto 9). 

Anfíbios e répteis foram procurados ativamente durante caminhadas, 

inspecionando-se microambientes, tais como folhiço, troncos caídos, margem de 

cursos d’água e na serrapilheira de interior de mata, com auxílio de gancho 

herpetológico. À noite, com o auxílio de lanterna, inspecionava-se visual e 

auditivamente os sítios propícios para a reprodução de anuros, como margens de 

lagoas, represas, poças temporárias e demais cursos d`água. O encontro ocasional 

de espécimes, durante os trajetos percorridos entre os pontos amostrados, foi 

também utilizado para registro de espécies. Informações por entrevista com a 

população local (pescadores e sitiantes), também foram importantes para o registro 

de algumas espécies, método esse, usual em levantamentos de fauna.  

A listagem de herpetofauna, neste estudo, apresenta as famílias e as espécies em 

ordem alfabética, para maior clareza. Os nomes vernaculares são apresentados, 

mas podem não corresponder à designação dada aos animais pelos moradores da 

região estudada. O habitat ocupado foi considerado para o conjunto das áreas e as 

categorias de ameaça atendem as listas oficiais:  Lista da Fauna Ameaçada no 

Estado de São Paulo, e a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção. 

Espécies encontradas 

No total foram registradas 29 espécies, nos 9 pontos amostrados. Entre as 18 
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espécies de anfíbios anuros registrados, a pererequinha-do-brejo (Figura 68), não 

só foi a espécie de encontros mais freqüentes, nas margens de lagoas, brejos, 

pastagem alagada e nas capoeiras contíguas às matas, como também ocorreu em 

5 dos 9 pontos amostrados.  

 
Figura 68 - Macho de Dendropsophus sanborni. 

Tabela 12 - Espécies da herpetofauna  encontradas  
Classificação em acordo com SBH (2008) 

Nome vernacular Método de Registro Habitats 

Jacaré-do-papo-amarelo ENTREVISTA MARGEM DE RIOS 

Jibóia ENTREVISTA ÁREA ANTRÓPICA 

Sucuri ENTREVISTA MARGEM DE RIOS 

Sapo-cururu AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO
ÁREA ANTRÓPICA 

PLANTAÇÃO / MARGEM DE 
RIOS 

Cágado ENTREVISTA MARGEM DE RIOS 

Cobra-cipó AVISTAMENTO VEGETAÇÃO / BREJOS 

Pererequinha-do-brejo VOCALIZAÇÃO BREJOS 

Pererequinha-do-brejo AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO BREJOS 

Perereca-cabrinha AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR / BREJOS 
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Nome vernacular Método de Registro Habitats 

Sapo-martelo VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR / BREJOS 

Rã-martelinho VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR / BREJOS 

Perereca VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR / BREJOS 

Perereca-de-banheiro VOCALIZAÇÃO ÁREA ANTRÓPICA 

Perereca-de-banheiro AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO ÁREA ANTRÓPICA BREJOS 

Rã-quatro-olhos AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO PLANTAÇÃO 

Rã-chorona VOCALIZAÇÃO PLANTAÇÃO 

Rã-cachorro AVISTAMENTO/VOCALIZAÇÃO PLANTAÇÃO 

Rã-assoviadora VOCALIZAÇÃO APLANTAÇÃOBREJOS 

Rã-marrom VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR 

Rã-manteiga AVISTAMENTO CBREJOS 

Rã-gota VOCALIZAÇÃO BREJOS 

Sapo-das-raízes VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR 

Sapo-guarda VOCALIZAÇÃO MATA CILIAR 

Lagarto AVISTAMENTO ÁREA ANTRÓPICA / MATA 
CILIAR 

Calango-verde AVISTAMENTO ÁREA ANTRÓPICA / MATA 
CILIAR 

Calango AVISTAMENTO ÁREA ANTRÓPICA 

Lagarto-teiú AVISTAMENTO MATA CILIAR / Área antrópica 
/ PLANTAÇÃO 

Caissaca ENTREVISTA MATA CILIAR / PLANTAÇÃO 
BREJOS 

Cascavel ENTREVISTA Área Antrópica / PLANTAÇÃO 

 

Houve registros, confirmados por entrevista junto a moradores locais, de espécies 

de serpentes de importância médica como a caiçaca e a cascavel. Entretanto, 

outras espécies peçonhentas são de ocorrência esperada nas áreas do 

empreendimento, como por exemplo, a urutu e a coral-verdadeira. Dentre as 
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serpentes não-peçonhentas merecem destaque o sucuri e a jibóia. Embora não 

tenham sido observadas, foram apontadas como ocorrendo na área de estudo por 

pescadores e moradores locais. 

O presente estudo revela que a fauna de répteis da região apresenta um 

predomínio de espécies de áreas abertas ou com pouca vegetação, ou ainda, de 

espécies tolerantes à degradação ambiental, a exemplo do calango-verde e do 

calango (Figura 69). Este mesmo perfil é característico da anurofauna, como 

atestam a presença do sapo-cururu (Figura 70), da rã-assoviadora, da rã-cachorro 

e da rã-quatro-olhos (Figura 71). Estes dois últimos foram encontrados, inclusive 

em poças temporárias nas estradas de terra em meio a canaviais, onde 

estabelecem sítios de vocalização. 

 
Figura 69 - calango. 

 
Figura 70 – sapo cururu. 
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Figura 71 – rão quatro olhos. 

Em contrapartida, outras espécies encontradas, são dependentes de formaçoes 

florestais, especialmente nos períodos de estiagem. Esses remanescentes de 

vegetação devem ser conservados para manutenção da herpetofauna local.  

Nenhuma espécie da herpetofauna registrada consta das listas de fauna ameaçada 

do Estado de São Paulo e do IBAMA.  

Diagnóstico da Ictiofauna  

Ecossistemas de riachos são espacialmente heterogêneos, tanto na diversidade de 

habitats ofertada por poços e corredeiras, quanto pela suas características 

morfológicas, velocidade do fluxo, profundidade, substratos e condições de 

temperatura que definem os padrões destes diferentes microhabitats (Frissell & 

Lonzarich 1996), além disso, as características físico-químicas dentro dos habitats, 

são reconhecidas como fatores decisivos na distribuição e organização das 

espécies de peixes dentro da comunidade (Abes & Agostinho, 2001). 

As comunidades de peixes de riachos são residentes, ou seja, a maioria das 

espécies que as compõem não realiza migrações, passando quase todo seu ciclo 

de vida em uma área determinada (Silva, 1993). Atualmente, na maioria das 

escalas espaciais, os habitats são como paisagens compostas por um mosaico de 

manchas interconectadas que diferem em características relevantes para os 

organismos que o habitam (Rincón 1999). 

Metodologia 

Para as escolhas dos locais de amostragem foram utilizados mapas, imagens de 


