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APRESENTAÇÃO Este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, desenvolvido conforme Proposta de Termo de Referência Específico protocolado na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA-GO em 01 de dezembro de 2015, Processo nº 18.394/2014 e Plano de Trabalho protocolado em 13/07/2015, levando-se em conta as recomendações do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas-EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al, 2004), para a Pequena Central Hidreletrica - PCH Alvorada I, empreendimento localizado no rio Corrente entre os municípios de Itajá e Itarumã/GO.  A PCH Alvorada I constitui um empreendimento hidrelétrico no rio Corrente e possuirá um reservatório de 11,12 km2. A hidrelétrica possuirá uma casa de força, com geração ao pé da barragem, composta por duas turbinas do tipo Kaplan, vertedouro de soleira em perfil Creager, desvio do rio através de galerias e fechamento das ombreiras por barragem de terra. A potência instalada do aproveitamento será de 24 MW.  Os empreendedores possuem autorização da Agência Nacional de Energia para desenvolvimentos dos estudos, tendo recebido o Aceite do Projeto Básico por meio do Despacho ANEEL nº 346/2015 de 12 de fevereiro de 2015 (Anexo 01). Este documento contempla os seguintes itens: Apresentação, Identificação do Empreendedor e da Empresa Consultora, Atendimento as Recomendações do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH) do Sudoeste Goiano, Caracterização do Empreendimento, Estudo de Alternativas Locacionais e Tecnológicas, Regulamentação Aplicável, Definição das Áreas de Influência, Diagnóstico Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico e Cultural, Análise Integrada, Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais, Análise dos Impactos dos Empreendimentos em Operação e a serem Implantados no rio Corrente, Ações de Controle Ambiental (Proposição de Medidas Mitigadoras e Compensatórias), Prognóstico Ambiental, e Conclusão dos Estudos, visando atender o Termo de Referência, concernente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da PCH Alvorada I.   
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  
Empresas Responsáveis pelo Empreendimento 

Nome do Empreendedor Líder: Minas PCH S.A.  
CNPJ: 07.895.905/0001-16 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 874- 10º andar - Sala 1009 – Bairro Funcionários 
CEP – Município – U.F.: 30.112-020 – Belo Horizonte – Minas Gerais 
Telefone: (31) 3069-0770 
E-mail: walterpinheiro@minaspch.com.br 

Contato: Antonio Walter dos Santos Pinheiro Filho 
Cadastro Técnico Federal: nº 3224340 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE CONSULTORIA  

Empresa Responsável por este Relatório 

Nome da Empresa: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda. 
CNPJ: 02.052.511/0001-82 
Endereço: Rua Pernambuco, 1000 – 5º andar – Funcionários. 
CEP – Município – U.F.: 30130-151 – Belo Horizonte – Minas Gerais 
Telefone: (31) 3287 5177 
E-mail: sete@sete-sta.com.br 
Cadastro Técnico Federal: nº 233.317 
Responsável Técnico: Breno Perillo Nogueira 
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Equipe Técnica 

Técnico/Assinatura Formação Responsabilidade no Projeto 

Breno Perillo Nogueira Biólogo CRBio -16.173/04-D CTF nº - 197.744 Coordenação Geral Coordenação do Meio Biótico 
Maria Teresa Teixeira de Moura Geografa/Arqueóloga CREA-MG 53.002/D CTF nº - 197.749 

Coordenação do Meio Físico Revisão do Tema Patrimônio Arqueológico 

Vanessa Lucena Cançado Economista CORECON 7.735/10a R CTF nº -5.422.827 

Coordenação do Meio Socioeconômico  Aspectos Organizativos e Dimensão Ambiental dos municípios da área de influência, Contextualização Regional, Uso e Ocupação do Solo, Dimensão Social, demográfica e econômica e Caracterização de Municípios da área de influência. 
Eduardo Christófaro de Andrade Engenheiro Agrônomo CREA-MG 59.118/D CTF nº 197.751 Pedologia, Aptidão Agrícola e Susceptibilidade a Erosão 

Jaqueline Gurgel Wanderley Mascarenhas Engenheira Ambiental CREA-MG 90.449/D CTF nº 1.566.710 Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
Juliana Maria Mota Magalhães Geóloga CREA-MG 47.712/D CTF nº 233.685 

Clima, Geologia e Recursos Minerais, Sismicidade, Paleontologia, Hidrogeologia, Hidrograia e Hidrologia 
Leilane de Freitas Mol Engenheira Ambiental CREA-MG 125.198/D CTF nº5.481.559 Caracterização do Empreendimento
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Continuação 
Equipe Técnica 

Técnico/Assinatura Formação Responsabilidade no Projeto 

Patrícia de Fátima Moreira Geógrafa CREA-MG 51.897/D CTF nº - 219.698 
Coordenação do Meio Fisico  Geomorfologia, Patrimônio Natural,Uso do Solo e Cobertura Vegetal 

José Aloísio da Silva Geógrafo CREA -GO– 6.087/D Supervisão Técnica do Meio Biótico 

Luiza Finotti Borges Eng. Agrônoma CREA - GO- 18.750/D Coordenação Técnica do Meio Biótico 

Gustavo Ribeiro Aloisio Biólogo  CRBio – 30.565/04 –D CTF nº 1.864.653 
Coordenação Técnica do Tema Fauna Aquática  Ictiofauna/Ictioplâncton 

Mitsue Hamada Nery Pessoa Bióloga  CRBio – 70.119/04-D CTF nº 4.682.134 Coordenação Técnica de Mastofauna 

Diego Alves da Silva Biólogo  CRBio 93.689/04-D 
Avifauna 

Fagner Correia D’arc Biólogo  CRBio 80.081/04-D CTF nº 3.049.977 Responsável Técnico Quirópteros 
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Continuação 
Equipe Técnica 

Técnico/Assinatura Formação Responsabilidade no Projeto 

Gabriela Duarte Vilela Eng.enheira Florestal CREA - GO 11.258/D CTF nº 723.366 Responsável Técnico Flora 
Helbert Sansão Barbosa Biólogo  CRBio 93.881/04-D 

Herpetofauna 

José Lucas Silveira Rosa Biólogo CRBio 104.235/04-P 
Atividades de Campo dos Grupos Mastofauna Alada e Ictiofauna 

Marianny Aparecida de Oliveira Feliciano Bióloga CRBio 104.279/04-P CTF nº 6.486.949 Responsável Técnico Ictiofauna 
Paulo Roberto Gomes Pereira Biólogo CRBio 70.569/04-D CTF nº 4.708.504 Mastofauna Terrestre 

Sandra Francischetti Rocha Bióloga CRBio nº  CTF nº - 30.458/04-D Comunidades Hidrobiológicas  
Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães Bióloga CRBio 76.237/04-D CTF nº 4.904.035 Responsável Técnico Avifauna 
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Continuação 
Equipe Técnica 

Técnico/Assinatura Formação Responsabilidade no Projeto 

Tiago Magalhães Ribeiro Biólogo CRBio 76.264/04-D CTF nº 4.650.788 Responsável Técnico Entomologia 
Werther Pereira Ramalho Biólogo CRBio 76.942/04-D CTF nº 4.912.908 Responsável Técnico Herpetofauna 
Gabriela Fregonesi Prado Historiadora 

Cadastro Socioeconômico e Caracterização das propriedades afetadas pelo empreendimento 

Solange Barbi Resende Socióloga 0001141/MG CTF nº - 3.357.490 
Coordenação do Cadastro Socioeconômico, Aspectos Históricos, Dimensão Social, demográfica e econômica, Indicadores de Desenvolvimento, Infraestrutura,  

Laís Ferreira Jales Bióloga CRBio nº 76.152/04-D CTF nº 5.591.871 
Geoprocessamento, Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal e Áreas Protegidas 

Ambiental Consultoria, Estudos e Projetos 

Anna Carolina Nascimento Moreira Bióloga e Técnica em Controle Ambiental CRQ – 12.402.566 CTF nº 5.847.859  Gustavo Ribeiro Aloisio Biólogo  CRBio – 30.565/04 –D CTF nº 1.864.653 

Responsáveis Técnicos Ictioplâncton 
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Continuação 
Equipe Técnica 

Técnico/Assinatura Formação Responsabilidade no Projeto 

Terra dentro Estudos Ambientais 

Luis Bethoveen Piló Geógrafo CREA MG º 58 950/D Responsável Técnico Espeleologia Ataliba Coelho Geógrafo Coordenação de campo 
Maurilio Rodrigues Auxiliar de espeleologia 

Gilmar Pereira da Silva Auxiliar de espeleologia 
Adelmo Silva Avelino Auxiliar de espeleologia 

Life Projetos Limnológicos 
Juliana Machado do Couto Curti Biólogo CRBio 30.921/04-D CTF nº - 518.647  Kátia Bittar Haddad Bióloga CRBio – 57.424/04D CTF nº - 3.166.007 

Responsáveis Técnicos pela Coleta de água (superficiais e Subterrâneas), coleta de Comunidades Hidrobiológicas e emissão dos respectivos laudos de análise 
Equipe de Apoio 

Técnico Responsabilidade 

Marcus Vinicius Correa do Vale Estagiário de Fauna Murilo Sousa Andrade Estagiário de Fauna 
Ana Natielly de Almeida Marques Estagiário de Fauna 

Sebastião Silva Profissional Prático de Flora 
Jaqueline Pinheiro da Silva Estagiária no Inventário Florestal 
Ludmylla de Souza Paula Técnica em Controle Ambiental 

Douglas Morais de Medeiros Edição e Produção 
Leonardo Sanches Ferreira Edição e Produção 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 40 

3. ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO INTEGRADO DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS (EIBH) DO SUDOESTE GOIANO 
3.1 Inventário Hidroenergético do rio Corrente/GO – CELG (1996) Em 17 de outubro de 1996, por meio da Portaria nº 374/1996, foi aprovado o Estudo de Inventário Hidrelétrico apresentado pelas Centrais Elétricas de Goiás S.A. – CELG, relativos à sub-bacia Hidrográfica do rio Corrente, afluente do rio Paranaíba, pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Paraná, no Estado de Goiás. Nos anos de 2000 a 2004 foram elaborados e aprovados os estudos de viabilidade e de revisão do referido inventário, promovendo pequenas modificações nos trechos onde se encontram os AHE’s Espora, Queixada e Olho d’Água. No Quadro 01 a seguir é apresentada a partição de quedas do rio Corrente, vigente na data de elaboração do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano – EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), que englobou, além do rio Corrente, os rios Aporé, Verde, Claro, Alegre e seus afluentes. No caso específico do rio Corrente, os aproveitamentos do trecho de interesse, destacado em vermelho no Quadro 01 abaixo, totalizavam 153,2 MW e uma área alagada de 156,00 km².  
Quadro 01 Partição de quedas do rio Corrente, de acordo com o inventário da CELG (1996).  Fonte: CELG (1996) 

Empreendimentos N.A. Montante 
(m) N.A. Jusante (m) 

Área do 
Reservatório 

(km2) 

Potência 
(MW) UHE Itumirim 680,00 583,50 58,00 71,20 UHE Espora 583,50 530,00 28,06 32,00 PCH Queixada 530,00 490,00 6,70 30,00 UHE Olhos d’água 490,00 435,25 17,00 33,00 UHE Ranchinho 435,25 416,00 30,60 24,40 UHE Água Limpa 416,00 391,00 21,10 34,50 UHE Alvorada Baixo 391,00 360,00 36,00 44,80 UHE Foz do Corrente 360,00 328,00 68,30 49,50 Legenda: Destaque em vermelho = trecho submetido a revisão do inventário (Minas PCH, 2013)  
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Figura 01  Partição de quedas considerado no inventário da CELG (1996) no trecho a 
jusante do canal de fuga da UHE Olho d’Água.  

  O Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano foi realizado em 2004 (Manara et al., 2004), de acordo com a partição de queda apresentada no Quadro 01 e tendo como base o Termo de Referência anexado ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Goiás e a Agência Goiana do Meio Ambiente (AGMA). 
3.2 EIBH do Sudoeste Goiano O Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano – EIBH do Sudoeste Goiano foi desenvolvido por um consórcio de empresas interessadas no desenvolvimento de empreendimentos hidrelétricos nesta região do Estado de Goiás, atendendo as orientações técnicas, na ocasião, da AGMA – Agência Goiana de Meio Ambiente - e abrangendo as sub-bacias dos rios Aporé, Corrente, Verde, Claro e Alegre. Em 2005 o EIBH do Sudoeste Goiano foi concluído, tendo como análise final o Parecer Técnico DQ/GUS-DE/GAP nᵒ 417/2005, emitido pela AGMA/GO. No que diz respeito ao rio Corrente, que constitui o curso d’água alvo do presente estudo, o EIBH do Sudoeste Goiano trouxe restrição quanto a instalação de usinas hidrelétricas somente na região de implantação da UHE Itumirim, localizada próxima ao Parque Nacional das Emas, região considerada como de alta sensibilidade ambiental.  O EIBH analisa três cenários, sendo eles: 

 Cenário 1: Considerou a situação real existente, na ocasião do estudo em 2004, na região do EIBH em termos de implementação de empreendimentos hidrelétricos, com apenas a UHE Espora.  
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 Cenário 2: foi considerada a construção e consequente operação, na região de abrangência do EIBH, das PCHs já autorizadas e UHEs já licitadas em leilão pelo Ministério das Minas e Energia - MME. Sendo assim, considerou-se 8 empreendimentos hidrelétricos de médio porte na bacias dos rios Aporé, Corrente, Verde e Claro, incluindo a UHE Espora. 
 Cenário 3: foi considerada a existência de todas as PCHs e UHEs aprovadas nos inventários hidrelétricos dos rios Aporé, Corrente, Verde e Claro (incluindo seu afluente, o rio Doce).  

Figura 02  Localização de todos os empreendimentos nas bacias dos rios Aporé, Corrente, 
Verde, Claro e Alegre, considerados no Cenário 3  

 Fonte: CELG (1996)  Conforme o EIBH, todos os empreendimentos do rio Corrente foram considerados como localizados em área de média sensibilidade, exceto a UHE Itumirim, que foi considerada como localizada em área de alta sensibilidade, com existência de várzeas que formam ambientes aquáticos especiais, com cobertura vegetal natural significativa e continuas ao Parque Nacional das Emas (Quadro 02). As considerações do EIBH quanto a relevância ambiental das áreas de inserção dos empreendimentos estão apresentadas no Quadro 02 e Quadro 03 a seguir.  
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Quadro 02 Relevância Ambiental da área de inserção dos Aproveitamentos Hidrelétricos – 
Média Sensibilidade Fonte: EIBH (2005) 

Bacia Aproveitamentos Hidrelétricos Relevância Ambiental da Área de Inserção 

Aporé PCH Planalto Parte alta da bacia do rio Aporé. Área com alta suscetibilidade à erosão, uso inadequado do solo e presença de vegetação ciliar contínua. PCH Retiro Velho PCH Engano 

Corrente 
UHE Espora Área sem aspectos relevantes. UHE Água Limpa UHE Alvorada Baixo PCH Queixada Trecho a montante da rodovia GO-178, com cobertura vegetal significativa e aparentemente contínua, principalmente pela margem direita e ao longo dos tributários. UHE Olho d’Água PCH Ranchinho UHE Foz do Corrente Trecho na altura dos córregos da Divisa e Buracão com cobertura vegetal significativa.  

Quadro 03 Relevância Ambiental da área de inserção dos Aproveitamentos Hidrelétricos – 
Alta Sensibilidade Fonte: EIBH (2005) 

Bacia Aproveitamentos Hidrelétricos Relevância ambiental da área de inserção 

Aporé PCH Pontal do Prata Parte alta da bacia do rio Aporé. Área com alta suscetibilidade à erosão, uso inadequado do solo e presença de vegetação ciliar contínua. PCH Lajeadinho 
Claro 

PCH Sertãozinho Trecho a montante da cidade de Jataí, com cobertura vegetal significativa e contínua, e recebendo alta pressão antrópica. PCH Jataí Trecho muito próximo da cidade de Jataí recebendo alta pressão antrópica. PCH Bom Jardim Rio Ariranha em trecho com cobertura vegetal significativa e contínua e recebendo alta pressão antrópica. PCH Fazenda Velha 
Corrente UHE Itumirim Trecho alto do rio Corrente, com extensivas várzeas formando ambientes aquáticos especiais e cobertura vegetal natural significativa e contínua ao Parque Nacional das Emas. Proximidade da área urbana de Itumirim.  Adicionalmente, o EIBH propõe programas e projetos ambientais, inerentes do processo de licenciamento ambiental (Quadro 04). 
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Quadro 04 Programas e Projetos ambientais propostos para serem elaborados no processo de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos localizados no rio Corrente/GO.  Fonte: EIBH (2005) 

Programas e Projetos Ambientais Propostos no EIBH do Sudoeste Goiano 

MEIO FÍSICO Programa de Mapeamento Geológico na Área do Reservatório e de Ações para Garantir sua Estanqueidade e Qualidade das Águas Subterrâneas Programa de Monitoramento do Uso do Solo e de Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno do Reservatório Programa de Monitoramento Sismológico Regional Programa de Monitoramento dos Parâmetros Meteorológicos Regionais 
MEIO BIÓTICO Programa de Inventariamento, Monitoramento e Salvamento da Fauna Silvestre Terrestre Programa de Inventariamento, Monitoramento e Salvamento da Ictiofauna Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água Programa de Controle de Macrófitas Programa de Controle do Mexilhão Dourado no Sudoeste de Goiás 

MEIO SOCIOECONÔMICO Projeto de Apoio ao combate à Prostituição Infantil Programa de Negociação Programa de Saúde Pública Programa de Educação Ambiental Pesquisa Sistemática sobre a Existência de Comunidades Remanescentes de Quilombos e Especificação de Ações a serem Adotadas em Relação às Comunidades Eventualmente Encontradas Projeto de Avaliação Arqueológica da Área de Inserção do Empreendimento Programa de Arqueologia Preventiva – Projeto de Prospecção Arqueológica Intensiva Programa de Arqueologia Preventiva – Projeto de Salvamento Arqueológico Programa de Valorização Patrimonial  Nas recomendações finais do EIBH está destacada a orientação de que toda a região situada na área de fragilidade ambiental diagnosticada, conforme indica o mapa de Sensibilidade Ambiental constante do EIBH, apresentado na Figura 03 , a seguir, seja considerada de elevada sensibilidade e, portanto, desaconselhável para a presença de reservatórios e, por extensão, de aproveitamentos hidrelétricos, desenvolvendo-se estudos que permitam a conservação do solo na região, contemplando os adequados usos das terras e manejo dos recursos naturais. 
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Figura 03  Mapa de sensibilidade ambiental das bacias do EIBH do Sudoeste Goiano (Manara 
et al., 2004)  

 Fonte: EIBH (2005); Áreas em vermelho apresentam alta sensibilidade.  Especificamente para o trecho do rio Corrente, GO, onde se localizavam as UHE’s Ranchinho, Água Limpa, Alvorada Baixo e Foz do Corrente, os referidos documentos, apresentavam as seguintes Recomendações: 
 Os empreendimentos deverão elaborar reestudos da Relação Potência x Área Inundada; 
 Adicionalmente, o empreendimento UHE Foz do Corrente deverá ser obrigatoriamente objeto da realização de estudos ambientais complementares, voltados em especial para o meio biótico, com escala de trabalho mínima de 1:10.000. Com base em todas as conclusões e recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, a Minas PCH desenvolveu a Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corrente, no trecho entre o canal de fuga da UHE Olho d’Água até o remanso do reservatório da UHE Ilha Solteira, assim como desenvolveu o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, da PCH Alvorada I. 
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3.3 Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corrente - trecho entre 
o canal de fuga do AHE Olho d’Água até o remanso do reservatório da UHE Ilha 
Solteira No ano de 2007, a Minas PCH, com objetivo de viabilizar o desenvolvimento de empreendimentos hidrelétricos no rio Corrente, no trecho entre as elevações El. 435,25 m (canal de fuga da UHE Olho d’Água) e El. 328,00 m (remanso da UHE Ilha Solteira) começou a estudar as recomendações apontadas no EIBH do Sudoeste Goiano e seu Parecer Técnico Final DQ/GUS-DE/GAP Nᵒ 417/2005.  Para o trecho do rio Corrente, onde se localizavam as UHE’s Ranchinho, Água Limpa, Alvorada Baixo e Foz do Corrente, faz-se destaque as seguintes Recomendações: 

 Os empreendimentos UHE Alvorada Baixo, UHE Água Limpa e PCH Ranchinho deverão elaborar 
reestudos da Relação Potência x Área Inundada; 

 Adicionalmente, o empreendimento UHE Foz do Corrente deverá ser obrigatoriamente objeto da 
realização de estudos ambientais complementares, voltados em especial para o meio biótico, com 
escala de trabalho mínima de 1:10.000. Para o atendimento a tais recomendações, verificou-se que seria necessária a realização de uma Revisão do Estudo de Inventário da CELG, aprovado em 1996.  Dessa forma, a Minas PCH, em 22 de janeiro de 2008 protocolou na ANEEL a Solicitação de Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corrente, no trecho entre o canal de fuga do AHE Olho d’Água e o remanso do reservatório da UHE Ilha Solteira, no trecho final deste rio. Esta Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corrente foi aprovada pela ANEEL, em 13 de dezembro de 2013, por meio do Despacho nᵒ 4.248/2013. Este novo Estudo de Inventário, que atendeu plenamente as Recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, identificou uma nova partição de quedas deste trecho da bacia. Com base nesta nova partição de quedas, a Minas PCH desenvolveu estudos ambientais visando o licenciamento dos empreendimentos das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I. O Quadro 05, abaixo, apresenta a nova partição de quedas deste trecho do rio Corrente. 
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Quadro 05 Partição de quedas após o inventário realizado entre o canal de fuga da UHE Olho 
d’Água e o remanso da UHE Ilha Solteira (Minas PCH, 2013).  Fonte: Minas PCH (2013) 

EMPREENDIMENTOS N.A. montante 
(m) N.A. jusante (m) 

Área do 
Reservatório 

(km2) 

Potência 
(MW) PCH Ranchinho I 435,25 420,50 12,16 15,80 PCH Ranchinho II 420,50 413,00 9,33 8,40 PCH Água Limpa I 413,00 395,00 6,33 20,10 PCH Água Limpa II 395,00 385,00 9,46 11,20 PCH Alvorada I 385,00 365,00 11,21 23,60 PCH Foz do Corrente I 365,00 343,50 10,93 26,00 PCH Foz do Corrente Baixo 343,50 328,00 12,56 19,10 Legenda: destacado em verde = empreendimentos de interesse da Minas PCH; destacado em amarelo= empreendimentos sem empresas interessadas. Nesta nova conformação os aproveitamentos totalizam 124,2 MW e uma área alagada de 71,98 km². Ressalta-se que a nova área a ser alagada é 54% menor do que aquela dos aproveitamentos do Inventário CELG, de 1996, apresentado no Quadro 01. Estão destacados no Quadro 05 e na Figura 04 , em verde, os empreendimentos PCH Alvorada I e PCH Foz do Corrente I, que são de interesse da Minas PCH, e, em amarelo, os empreendimentos Ranchinho II e Água Limpa II, que na presente data não se encontram em desenvolvimento (sem empresas interessadas) e que possuem as piores relações de Potência / Área Alagada deste trecho do rio Corrente (PCH Ranchinho II – 0,90 MW/km² e PCH Água Limpa II – 1,18 MW/km²). Na Figura 05 são apresentados apenas os empreendimentos cujos projetos estão em desenvolvimento na presente data. 
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Figura 04  Partição de quedas após o inventário realizado entre o trecho do canal de fuga da 
UHE Olho d’Água e o remanso da UHE Ilha Solteira (Minas PCH, 2013)  

  
Figura 05  Comparativo da partição de quedas do inventário da CELG (1996) (vermelho) e 

do inventário da Minas PCH (2013) (azul e verde), considerando apenas os 
empreendimentos que estão em desenvolvimento na presente data.  

  
3.4 Comparação entre o Inventário da CELG (1996) e o Inventário da Minas PCH 
(2013) O novo inventário, elaborado pela Minas PCH, adequou a relação Potência por Área Alagada dos empreendimentos, conforme pode ser visto no Quadro 06 a seguir.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 49 

Quadro 06 Adequação Potência x Área Alagada após a Revisão do Inventário feita pela Minas 
PCH (2013)  

Inventário Hidrelétrico Potência Total (MW) Área Alagada (km2) Relação Potência/Área 
Alagada CELG (1996) 153,20 156,00 0,98 MW/km2 Minas PCH (2013) 124,20 71,98 1,73 MW/km2  Conforme pode ser observado, a área alagada diminuiu cerca de 54% no trecho do rio Corrente objeto da Revisão de Inventário (do canal de fuga da UHE Olho d’Água até o remanso da UHE Ilha Solteira). Quanto a potência total do trecho estudado, cabe destacar que a potência do inventário realizado pela CELG é de 153,2 MW por que está majorada, ou seja, se esta potência for calculada com as mesmas premissas energéticas da Revisão de Inventário realizada pela Minas PCH, seria reduzida para 126,36 MW, tornando a relação Potência / Área Alagada apresentada no quadro acima, ainda pior – 0,81 MW/km².  Destaca-se que os empreendimentos PCH Alvorada I e PCH Foz do Corrente I, juntos, possuem uma relação Potência / Área Alagada de 2,24 MW/km² (49,6 MW / 22,14 km²). 

3.4.1 A PCH Alvorada I – Identificada na Revisão de Inventário – e as Recomendações do 
EIBH do Sudoeste Goiano O novo inventário reduziu consideravelmente a área alaga no trecho da UHE Alvorada Baixo (PCH Alvorada I), reduzindo os impactos ao Meio Biótico, fato este que está demonstrado no âmbito do presente EIA/RIMA. A Figura 06 , abaixo, apresenta um comparativo da área do reservatório da PCH Alvorada I (em verde), com a área do reservatório da UHE Alvorada Baixo, que havia sido identificada no Inventário da CELG (em vermelho). Destaca-se, além da grande redução da área alagada citada acima, que a área do reservatório da PCH Alvorada I afetará áreas com grande nível de antropização, onde existem muito poucas áreas florestadas e com reduzidos níveis de continuidade.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 50 

Figura 06  Comparativo da área alagada da PCH Alvorada I de acordo com o inventário da 
CELG (linha vermelha) e o inventário da Minas PCH (destaque em verde – reservatório).   

  Adicionalmente, apresentamos abaixo as citações e recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, referentes especificamente a PCH Alvorada I, demonstrando o integral atendimento. A) No que se refere área afetada pelo empreendimento: Informação do EIBH – “... os empreendimentos estão situados em áreas sem aspectos relevante”, com poucas áreas florestadas e descontínuas, segundo o Mapa de Sensibilidade Ambiental do EIBH. Os estudos realizados pela Minas PCH confirmaram o fato de que a área afetada por este empreendimento possui hoje alto nível de antropização, com reduzidas áreas florestadas, sendo estas descontínuas. Cabe destacar inclusive que a constituição da Área de Preservação Permanente – APP do reservatório da PCH Alvorada I proporcionará uma maior conectividade entre as poucas áreas florestadas, impactando positivamente a biota local. Adicionalmente, comenta-se que, segundo o Mapa de Sensibilidade Ambiental do EIBH, as áreas de maior fragilidade ambiental encontram-se no Parque Nacional das Emas, localizado nas nascentes do rio Corrente, em um “corredor de vegetação natural” existentes desde o Parque Nacional das Emas até a área onde Figura 05 foi identificada a UHE Itumirim, assim como, em menor relevância, na região onde foi identificada a UHE Olho d’Água, a montante da PCH Ranchinho I. Ressalta-se que, a PCH Alvorada I não está localizada na região situada na área de fragilidade ambiental diagnosticada no EIBH, conforme indica o mapa de Sensibilidade Ambiental do EIBH, reapresentado na Figura 03 , considerada como de elevada sensibilidade e, portanto, a região de implantação desta PCH não se enquadra como desaconselhável para a presença de reservatórios. 
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B) No que diz respeito a relação Potência / Área Alagada Recomendação do EIBH – “...reestudos da Relação Potência x Área Inundada.” A Revisão do Inventário do rio Corrente no trecho entre o canal de fuga da UHE Olho d’Água e o remanso do reservatório da UHE Ilha Solteira, realizada pela Minas PCH, promoveu o reestudo da Relação Potência x Área Inundada dos empreendimentos localizados neste trecho, sendo que no caso da PCH Alvorada I, esta relação subiu de 1,24 MW/km² (relação da UHE Alvorada Baixo) para 2,11 MW/km², atendendo na íntegra esta exigência do EIBH; C) No que diz respeito aos Programas e Projetos Ambientais. Em atendimento as recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA da PCH Alvorada I indica a realização/implantação de todos os Programas e Projetos Ambientais definidos no âmbito do EIBH, assim como vários outros Programas e Projetos Ambientais, conforme pode ser verificado no item 1 deste EIA. 
3.5 Conclusões A Minas PCH, em atendimento as recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, realizou a Revisão do Inventário do rio Corrente e está desenvolvendo o EIA/RIMA, da PCH Alvorada I (Processo: 18394/2014), seguindo as orientações SECIMA. No âmbito do desenvolvimento deste EIA, todas as atividades sobre responsabilidade da Minas PCH foram cumpridas, tendo em vista o atendimento de todas as orientações da SECIMA,  no intuito de proporcionar a maior celeridade no processo de licenciamento ambiental. Abaixo estão apresentadas as etapas cumpridas até o presente momento, pela empresa Minas PCH: 

  Em 01 de dezembro de 2014, a Minas PCH protocolou a correspondência MPCH-ALV-MAM-CTE-003/2014, com a documentação formal para abertura dos processos e com as propostas de Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA;  
 Em 02 de março de 2015, a Minas PCH solicitou a realização das Vistorias Técnicas, por meio da correspondência MPCH-ALV-MAM-CTE-001/2015. Adicionalmente realizou uma análise do Termo de Referência (TR) proposto com o TR oficial da SECIMA; 
 Em 03 de julho de 2015, a Minas PCH protocolou a correspondência MPCH-ALV-MAM-CTE-003/2015 com a proposta de Plano de Trabalho para desenvolvimento do EIA/RIMA do empreendimento PCH Alvorada I; 
 Em 13 de abril de 2015, a SETE Soluções e Tecnologia Ambiental, consultoria ambiental responsável pelo desenvolvimento do EIA/RIMA, obteve a Autorização para Manejo de Fauna  nᵒ 15.671/2015; 
 Em 08 de setembro de 2015, a Minas PCH protocolou a  solicitação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH do empreendimento PCH Alvorada I sob o nº 383-370.09/15; 
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Estando todas as atividades cumpridas, a Minas PCH vem protocolar o presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental da PCH Alvorada I. 
4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
4.1 O Empreendimento Após a realização dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a área do aproveitamento Alvorada I, localizada no rio Corrente, sub-bacia do rio Paranaíba, bacia do Paraná, para a qual foram analisadas diversas alternativas de barramento, a Minas PCH S.A. desenvolveu o Projeto Básico da PCH Alvorada I com 24MW de potência instalada. O empreendimento, classificado como Pequena Central Hidrelétrica de acordo com a Resolução Aneel nº 673 de agosto/2015, tem como objetivo gerar energia elétrica, para o Sistema Interligado Nacional (SIN), aproveitando o potencial de trecho do rio Corrente. O desenvolvimento do Projeto Básico foi contratado à GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. e executado de acordo com as normas brasileiras e das diretrizes e instruções da ANEEL e ELETROBRÁS. Os estudos foram orientados com vistas à obtenção do aproveitamento do local sob os aspectos energético-econômico e ambiental. Para a implantação da PCH Alvorada I será necessário um período de 24 (vinte e quatro) meses e demandará recursos financeiros da ordem de R$184.035.108,89 (cento e oitenta e quatro milhões, trinta e cinco mil, cento e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme Quadro 07 a seguir.  

Quadro 07 Recursos financeiros para implantação da PCH Alvorada I  
Item Descrição Valor Total 1 Custo de aquisição do terreno, relocações (assentamentos, vilas, estradas, etc.) e outras ações de caráter indenizatório. 31.208.245,45 2 Estruturas e outras benfeitorias 28.853.061,15 3 Barragens e adutoras 46.723.292,60 4 Turbinas e geradores 32.279.221,95 5 Equipamento elétrico acessório 6.100.772,95 6 Diversos equipamentos da usina 5.433.240,03 7 Custos indiretos 17.394.049,84 8 Juros durante a construção 16.043.224,92 Custo total de geração c/juros (r$) 184.035.108,89 Custo em R$ / Kw instalado 7.668,13 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). *Data Base: Set/2015 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 53 

4.2 Localização e Acessos O local pretendido para construção da PCH Alvorada I localiza-se no rio Corrente, no estado de Goiás, a cerca de 80 km de distância da sua foz, na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. O trecho de interesse para construção encontra-se nos municípios de Itarumã e Itajá. O Quadro 08 apresenta as coordenadas geográficas da PCH Alvorada I e a 0mostra sua localização.  
Quadro 08 Coordenadas geográficas da PCH Alvorada I 

 

Estrutura 
Coordenadas 

Latitude Longitude PCH Alvorada I S 19º04’00” W 51º10’30” Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  O local da futura PCH Alvorada I é acessado por meio de dois acessos principais à margem esquerda do reservatório, onde estão previstas as principais estruturas do empreendimento e o canteiro de obras. O primeiro é feito por estrada não pavimentada, próxima à cidade de Itarumã, que alcança ao norte a rodovia GO-174, que, por sua vez, acessa porção mais a jusante do reservatório. O outro ocorre pela rodovia GO-178, em direção à Itajá. Pouco antes de alcançar o rio Corrente acessa-se estrada vicinal até a área do empreendimento, localizada ao norte. A Figura 07 mostra a localização da PCH Alvorada I. 
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Figura 07  Localização da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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4.3 Histórico dos estudos O rio Corrente apresenta diversos níveis de estudo a partir da década de 1980, abrangendo a avaliação do recurso hídrico para o aproveitamento das potencialidades hidrelétricas. Porém, estes estudos ainda não permitiam que se caracterizassem como Estudos de Inventário. Na década de 1990 foi autorizado o Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Corrente, afluente do rio Paranaíba, pertencente à bacia do Paraná, no trecho compreendido entre as suas nascentes e a divisa do Estado de Goiás com o Estado de Minas Gerais. Esse estudo foi aprovado pelo DNAEE n°374, de 17 de outubro de 1996 e identificou os aproveitamentos hidrelétricos na Bacia do rio Corrente, apresentados no Quadro 09.  
Quadro 09 Estudo de Inventário do Rio Corrente - CELG, 1996  

AHE 
N.A. Max. 

Reservatório 
(m) 

N.A. Normal 
Jusante 

(m) 

Queda 
Bruta 

(m) 

PI 
(MW) 

Área do 
Reservatório 

(km²) Itumirim 680,00 583,50 96,50 71,2 58,0 São Domingos 583,50 530,00 53,50 48,6 38,9 Bálsamo 530,00 468,50 61,50 66,2 29,6 Olho d’Água 468,50 435,25 33,25 37,6 17,0 Ranchinho 435,25 416,00 19,25 24,4 30,6 Água Limpa 416,00 391,00 25,00 34,5 21,1 Alvorada Baixo 391,00 360,00 31,00 44,8 36,0 Foz do Corrente 360,00 328,00 32,00 49,5 68,3 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Após o resultado deste estudo, outros aproveitamentos hidrelétricos foram estudados e identificados no rio Corrente, tais como UHE Espora e PCH Queixada. Em 2009 as empresas Minas PCH e Guerra Lage, interessadas na Revisão dos Estudos de Inventário do rio Corrente, tiveram o seu Registro Ativo concedido por meio do Despacho ANEEL n° 1.684, de 08 de maio de 2009 (Processo ANEEL nº 48500.002812/2009-21). Esses estudos de revisão de inventário foram desenvolvidos pela MEK Engenharia e tiveram o Aceite Técnico da ANEEL por meio do Despacho nº 59, de 14 de janeiro de 2010. Por meio do Despacho nº 3.721, de 23 de novembro de 2012, e com base nos termos da Nota Técnica nº 557/2012, a ANEEL recomendou a não aprovação da revisão dos estudos. No entanto, as empresas Minas PCH e Guerra Lage entraram com um Recurso Administrativo junto à ANEEL com pedido de Efeito Suspensivo, o qual foi concedido em 24 de dezembro de 2012, por meio do Despacho nº 4.094. 
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Em 15 de abril de 2013, com base na Nota Técnica nº 475/2013, a ANEEL revogou o Despacho nº 3.721/2012, restabeleceu o Registro Ativo e o Aceite Técnico concedido às empresas Minas PCH e Guerra Lage e concedeu um prazo de até um ano para a reapresentação dos estudos. Desta forma, os novos estudos de revisão do inventário foram desenvolvidos pela GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. e tiveram sua aprovação publicada em 13 de dezembro de 2013, através do Despacho ANEEL nº 4.248/2013. O Quadro 10 a seguir apresenta a partição de queda aprovada para o rio Corrente nesta revisão de inventário.  
Quadro 10 Partição de Queda do Rio Corrente Aprovada em 2013  

AHE Coordenadas 
geográficas 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

NA Max 
Reserv. 

(m) 

NA Normal 
Jusante 

(m) 

PI 
(MW) 

Área  
Reservatório

(km²) Ranchinho I 18º52’10’’S  51º29’57’’W 5.443 435,25 420,50 15,8 12,16 Ranchinho II 18º54’36’’S  51º24’21’’W 5.829 420,50 413,00 8,4 9,33 
Água Limpa I 18º57’06’’S 51º19’47’’W 5.927 413,00 395,00 20,1 6,33 
Água Limpa II 19º01’33’’S 51º15’28’’W 6.225 395,00 385,00 11,2 9,46 

Alvorada I 19º04’00’’S 51º10’30’’W 6.485 385,00 365,00 23,6 11,21 Foz do Corrente I 19º07’50’’S 51º04’13’’W 6.759 365,00 343,50 26,0 10,93 
Foz do Corrente Baixo 19º12’36’’S 50º56’00’’W 7.126 343,50 328,00 19,1 12,56 

Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  O Quadro 11 a seguir apresenta a partição de queda vigente no rio Corrente de acordo com o relatório 
BS15-DG-OG-RE-0901 da Geoestudos (2014). 
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Quadro 11 Partição de Queda Vigente do Rio Corrente  
AHE Status 

N.A. Max 
Reserv. 

(m) 

N.A. 
Normal 
Jusante 

(m) 

Queda 
Bruta 

(m) 

PI 
(MW) 

Área  
Reservatório

(km²) Itumirim Outorgado 680,00 583,50 96,50 50,0 54,6 Espora Em operação 583,50 531,20 52,30 32,0 30,7 Queixada Em operação 530,00 490,75 39,25 30,0 6,24 Olho D’água Outorgado 490,00 435,25 54,75 33,0 34,0 Ranchinho I Registro Ativo 435,25 420,50 14,75 15,8 12,16 Ranchinho II Disponível 420,50 413,00 7,50 8,4 9,33 Água Limpa I Registro Ativo 413,00 395,00 18,00 20,1 6,33 Água Limpa II Disponível 395,00 385,00 10,00 11,2 9,46 Alvorada I Registro Ativo 385,00 365,00 20,00 23,6 11,21 Foz do Corrente I Registro Ativo 365,00 343,50 21,50 26,0 10,93 Foz do Corrente Baixo Registro Ativo 343,50 328,00 15,50 19,1 12,56 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Desta forma, os estudos pertinentes ao projeto básico da PCH Alvorada I tomaram por base as características deste aproveitamento, conforme definido no inventário elaborado pela Geoestudos e recentemente aprovado. 
4.4 Descrição do projeto O presente item apresenta a descrição geral do empreendimento, cujas características principais podem ser encontradas na ficha técnica apresentada no Anexo 2, Resultado dos Estudos do Projeto Básico do empreendimento. 
4.4.1 Arranjo Geral O Projeto Básico da PCH Alvorada I foi elaborado pela empresa Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. em 2014, seguindo os documentos contidos nas “Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas” da Eletrobrás, de janeiro de 2000. A seguir são apresentadas as principais características dessa PCH conforme projeto desenvolvido e apresentado no relatório BS15-DG-OG-RE-0901 - Relatório de Projeto Básico - Volume I – Texto e seus Anexos. O Arranjo Geral das obras da PCH Alvorada I apresenta as seguintes estruturas principais:  

 Barragem de terra e enrocamento com núcleo argiloso; 
 Sistema extravasor (vertedouro controlado) e desvio do rio; 
 Circuito hidráulico de geração (casa de força e tomada d’ água); 
 Subestação. 
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A PCH terá capacidade instalada de 24 MW com operação a fio d’água sem deplecionamento. Trata-se de um aproveitamento de baixa queda, arranjo compacto com estruturas de concreto posicionadas na margem esquerda, sendo o vale fechado por barragens de terra nas ombreiras e no leito do rio e com barragem de enrocamento e núcleo argiloso na ombreira esquerda, conforme apresentado no Desenho 
BS15-DG-OG-DE-0910 do Anexo 3.  O vertedouro de superfície é constituído por dois vãos controlados por comportas segmento de 6,00 x 8,50 m. Essa estrutura servirá para efetuar o desvio do rio através das adufas posicionadas nos seus vãos e garantir a vazão mínima para jusante durante a fase de enchimento do reservatório. A estrutura vertente foi dimensionada para a vazão milenar de 680 m³/s, mantendo-se o nível máximo normal na El. 385,00 m. O projeto do vertedouro é apresentado no Desenho BS15-GT-OG-DE-2003 (Anexo 4).  O sistema de geração foi dimensionado para abrigar duas unidades geradoras Kaplan de eixo vertical de 12,0 MW cada. A subestação está posicionada na margem esquerda, a jusante da casa de força. O desvio do rio será executado em uma única fase, definindo-se duas etapas executivas: a primeira para construção das estruturas de concreto e a segunda o desvio do rio propriamente dito. O Quadro 12 a seguir apresenta as características gerais do Projeto da PCH Alvorada I.  

Quadro 12 Características da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  N.A. Normal de Montante (m) 385,00 N.A. Normal Jusante (m) 365,00 Queda Bruta (m) 20,00 Queda Líquida (m) 19,70 Cota da crista da barragem (m)  388,00 Área reservatório NA Max normal (km2) 11,122 Vazão garantida 95% tempo (m3/s) 67,9 Vazão média de longo termo (m3/s) 110,4 Vazão máxima turbinada (m3/s) 139,9 Potência total instalada (MW) 24,0 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
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4.4.2 Desvio do rio e sequência construtiva O desvio do rio Corrente para construção da PCH Alvorada I será executado em uma única fase, porém em duas etapas do ponto de vista construtivo. Na primeira etapa serão construídas as estruturas de concreto na margem esquerda e o início da barragem de enrocamento com núcleo argiloso junto ao muro de encosto, sob a proteção de uma ensecadeira. O escoamento do rio ficará confinado ao seu leito natural.  Nesta etapa estabeleceu-se que a cota da crista da ensecadeira deverá ter borda livre mínima de 1,0 m acima do nível d’água resultante da passagem, pela calha, do pico da cheia de recorrência de 50 anos (interanual), igual a 504 m³/s. Nestas condições, os dimensionamentos hidráulicos indicaram que a cota máxima da crista da ensecadeira ou do septo natural de primeira etapa deve situar-se na elevação 369,00 m. A segunda etapa inicia-se com o desvio do rio propriamente dito, quando é removido o septo de montante e lançadas as ensecadeiras de montante e de jusante no leito do rio, passando as águas pelas adufas do vertedouro (duas adufas de 5,50 x 5,00 m, posicionadas nos vãos do vertedouro, dimensionado para o pico da cheia de recorrência de 50 anos, seco, igual a 257 m³/s).  A construção das ensecadeiras será executada a partir da margem direita com o lançamento, inicialmente, dos cordões de enrocamento e em seguida das transições e do solo argiloso. Nestas condições, os dimensionamentos hidráulicos indicaram cotas de garantia para crista da ensecadeira de montante a elevação 371,20 m e de 367,00 m para a ensecadeira de jusante, quando são esperadas velocidades máximas da ordem de 6,0 m/s na saída do vertedouro controlado. O desenho BS15-GT-DV-
DE-2010 do Anexo 5 mostra o arranjo das ensecadeiras para desvio do rio. Após o lançamento das ensecadeiras é realizado o esgotamento, limpeza e preparo da fundação para a construção da barragem de terra no leito do rio e parte da ombreira esquerda. Concomitantemente, estarão sendo executados os serviços de montagem dos equipamentos do sistema de geração, bem como os serviços de comissionamento e testes finais para o acionamento das unidades de geração. O fechamento do leito principal do rio será executado no período de estiagem com a construção da pré-ensecadeira de montante que poderá ser alteada, sempre a seco, de acordo com as vazões do rio e do cronograma de subida da barragem de terra. Os desenhos BS15-DG-OG-DE-0915 e BS15-DG-OG-DE-
0916 do Anexo 6 apresentam, em planta, a sequência construtiva. 
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4.4.3 Barragens de terra Em ambas às ombreiras estão previstas barragens de terra para o fechamento do vale com crista na EL. 388,00 m e borda livre de 3 m em relação ao N.A. normal e cerca de 2 m em relação ao N.A. máximo 
maximorum. As barragens de terra, conforme mostram os desenhos BS15-GT-BA-DE-2025 e BS15-GT-BA-DE-2026 do Anexo 7, apresentam as seguintes características: 

 Taludes 1,0 V:2,2H a montante e 1,0 V:2,0H com berma a jusante; 
 Largura de 6,00 m na crista;  
 Filtros de areia vertical e horizontal e dreno de pé; 
 Fundação em solo residual areno-argiloso, em geral compacto e de baixa permeabilidade; 
 Na ombreira direita a barragem de terra terá 470 m de comprimento e altura máxima de 25 m e na ombreira esquerda terá 455 m de comprimento e 23 m de altura máxima. O reservatório a ser criado possui N.A. normal na El. 385,00 m, N.A. máximo maximorum na El. 386,08 m e N.A. normal de jusante na El. 364,97 m. 

4.4.4 Barragem de enrocamento com núcleo argiloso A barragem de enrocamento com núcleo argiloso será executada junto ao muro de abraço da ombreira esquerda, conforme indicado no Desenho BS15-GT-BA-DE-2027 do Anexo 8. Todo o solo presente no local deverá ser removido até atingir o maciço rochoso que servirá de fundação para essa barragem (rocha basáltica com características geomecânicas adequadas a esse tipo de barragem). O projeto prevê ainda uma cortina de injeção no terço a montante do núcleo argiloso. A seção de enrocamento terá um núcleo argiloso com taludes externos de montante e jusante de 1,0 H:1,5V. Seus espaldares serão de enrocamento compactado com talude de montante e de jusante de 1,0 V:1,5H. A drenagem interna será realizada por uma zona de material de transição graduada a montante com 1m de largura na horizontal e de transição em camadas no talude de jusante deste núcleo com 1,20 m de espessura. A barragem de enrocamento terá 40 m de comprimento ao longo do eixo da barragem, crista na El. 388,00 m e 23,00 m de altura máxima. 
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4.4.5 Vertedouro Controlado O vertedouro projetado para a PCH Alvorada I é do tipo superfície, com soleira em perfil Creager e crista na El. 388,00 m. É constituído de dois vãos de 6,00 m de largura por 8,50 m de altura cada, separados por pilar de 3,50 m de espessura e equipados com comportas segmento. Essa estrutura vertente tem 21,40 m de largura, totalizando com o muro de encosto 36,40 m de estrutura de concreto. O vertedouro foi dimensionado para dar passagem à vazão de 680 m³/s, relativa a uma cheia de 1.000 anos, estabelecendo-se o nível d’água máximo normal do reservatório na El. 385,00 m. Na verificação da cheia decamilenar de 814 m3/s, o nível máximo maximorum atinge a EL. 386.08 m. A ogiva do vertedouro é formada por uma soleira situada na El. 376,50 m. Após esta soleira dispõe-se de um rápido com inclinação de 1,0(V):0,75(H), seguido por uma bacia de dissipação na EL. 362,00 m, totalizando o vertedouro um comprimento de 54,50 m. A fundação da soleira vertente está prevista para a El. 361,00 m em basalto são, com características geomecânicas adequadas, resultando uma altura máxima, até a crista, de 27,00 m.  O canal de aproximação deverá ter 21,40 m de largura, com fundo na El. 362,50 m. Para eventuais tratamentos de fundação está prevista uma galeria de injeção e drenagem na parte inferior da soleira com fundação na El.336,50 m. O projeto do vertedouro é apresentado no Desenho BS15-GT-OG-DE-2003 (Anexo 4). 
4.4.6 Tomada D’Água A tomada d’água, na margem esquerda do barramento, contígua ao vertedouro controlado, constituirá um conjunto estrutural com a casa de força, que abrigará duas unidades geradoras Kaplan vertical de 12,0 MW cada. Concebida em concreto armado e auto portante, terá dois vãos destinados a aduzir cada um, a vazão máxima turbinada de 69,95 m³/s. A estrutura da tomada d’água, com altura máxima de 30,00 m e largura total de 36,00 m, estará equipada com grades, comportas ensecadeiras e vagão, destinadas a permitir a manutenção das unidades geradoras. Destinados a aduzir uma vazão máxima de 69,95 m³/s, cada um dos dois vãos da tomada d’água teve suas dimensões e formas hidráulicas adotadas segundo recomendações da NBR 12591/1992 e do 
Committee on Hydropower Intakes, da Energy Division da American Society of Civil Engineers, 1995. Desta forma, a velocidade na seção livre das grades alcança 1,36 m/s, portanto dentro dos limites recomendados, acelerando o escoamento gradualmente para 2,8 m/s na seção da comporta ensecadeira. 
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4.4.7 Casa de Força e Canal de Fuga A casa de força do tipo abrigada é estruturalmente acoplada à tomada d’água e encontra-se situada na margem esquerda, contígua ao vertedouro controlado. A estrutura será do tipo convencional, em dois blocos, além da área de montagem. A casa de força alojará duas turbinas hidráulicas Kaplan “S” com gerador a montante. Cada turbina terá a potência nominal no eixo igual a 12.435 kW, a rotação nominal de 150 rpm, sob uma vazão turbinada de 69,95 m³/s e a queda líquida de 19,70 m. Nos tubos de sucção será instalada uma comporta ensecadeira que servirá aos dois vãos, um de cada vez, sendo a largura livre e a altura livre de cada vão de 6,00 x 6,00 m. Assim a comporta será formada por dois painéis. O canal de fuga que restituirá as águas turbinadas ao rio Corrente terá cerca de 132,0 m de comprimento e largura de 36,0 m, será escavado, predominantemente em rocha sã e alterada. Junto ao paramento de jusante da Casa de Força, o fundo está na El. 360,05 m, continuando com a inclinação de 1,0V:6,0H até atingir a El.363,00 m. O canal terá o fundo em rocha aparente e as paredes naturais alternando entre rocha sã a alterada e solo. A velocidade média neste canal será da ordem de 1,5 m/s para a vazão turbinada. O desenho BS15-GT-OG-DE-2002 do Anexo 9 apresenta o projeto da casa de força. 
4.4.8 Reservatório O Quadro 13 a seguir apresenta as principais características do reservatório para a PCH Alvorada I. O Desenho BS15-DG-OG-DE-0930 do Anexo 10 mostra a planta geral do reservatório.  

Quadro 13 Características principais do reservatório da PCH Alvorada I  
Características Gerais Vida útil do reservatório: 153 anos Perímetro: 46,160 km Comprimento: 12.043 m Profundidade média: 11,5 m Profundidade máxima: 25 m Tempo de formação: 17 dias Tempo de residência: 7,4 dias Crista da barragem (cota): 388,00 m Altura da barragem: 24 m 
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Continuação 
Volumes No N.A. máx. normal: 70,541 x106 m³ No N.A. mín. normal: 70,541 x106 m³ Útil: - x106 m³ 

Níveis de Montante N.A. máx. normal: 385,00 m N.A. máx. maximorum: 386,08 m N.A. mín. normal: 385,00 m 
Níveis de Jusante N.A. normal de jusante: 365,00 m N.A. máx. de jusante: 368,87 m N.A. mín. de jusante: 365,00 m 

Áreas (incluindo calha do rio) N.A. máx. normal: 11,122 km² N.A. máx. maximorum: - km² N.A. mín. normal: 11,122 km² 
Vida Útil Vida útil do reservatório (volume máximo operativo): 153 anos Vida útil do reservatório (volume útil): - anos Vazão sólida afluente 397.860 t / ano Concentração média de sedimentos 30 mg / l Produção específica de sedimentos 50 t / km².ano Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  

4.4.9 Subestação 138 kV A subestação de manobra prevista no projeto da PCH está localizada em uma área externa na El. 371,40 m, a jusante da casa de força e a esquerda da área de montagem, conforme mostra os Desenhos BS15-DG-OG-DE-0910 (Anexo 3) e BS15-EL-SE-DE-4025 do Anexo 11. A subestação será composta pelos seguintes equipamentos: 
 1 transformador elevador trifásico (TR) de potência 20000/26666,66 kVA; 
 3 disjuntores trifásicos, 138 kV, 1250 A, 60 Hz; 
 3 chaves seccionadoras de abertura central, sem lâmina de terra, trifásica, 138 kV, 1250 A, sendo o seu comando motorizado;  
 3 chaves seccionadoras de abertura central, com lâmina de terra, trifásica, 138 kV, 1250 A, sendo o comando da chave motorizado e o da lâmina de terra manual;  
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 1 chave de aterramento, trifásica, 138 kV, 1250 A, sendo seu comando manual; 
 3 transformadores de corrente, 138 kV, com relação 200-5-5-5A; 
 3 transformadores de corrente, 138 kV, com relação 300-5-5-5A; 
 6 transformadores de potencial tipo capacitivo, relação 138000/√3-115-115√3V; 
 6 transformadores de potencial tipo indutivo, relação 138000/√3-115-115√3V; 
 9 para-raios de óxido de zinco, monofásicos, para tensão 138 kV. As estruturas de suporte dos equipamentos e as estruturas de suporte da linha de transmissão, serão em concreto pré-moldado. O transformador elevador será instalado sobre uma bacia de contenção, construída em concreto, para coletar o óleo isolante em caso de vazamento ou explosão; esta será interligada através de tubulação com uma caixa separadora água/óleo. A subestação receberá a tensão primária de 13,8 kV que será elevada para a tensão de 138 kV, por meio de um transformador elevador de 20/26,67 MVA. Essa subestação será interligada com o Sistema Interligado Nacional por meio de uma L.T. 138 kV, circuito simples, por uma distância de 45,5Km até a  SE Cachoeira Alta. 

4.5 Estudos Hidrometeorológicos e Sedimentológicos Conforme apresentado no relatório BS15-DG-OG-RE-0901 (Geoestudos, 2014), os estudos hidrometeorológicos tiveram por objetivo levantar o potencial hídrico do rio Corrente, fornecendo subsídios para o dimensionamento das estruturas hidráulicas e para a realização dos estudos energéticos. A hidrologia envolveu a coleta e análise de consistência de dados, a definição da série de vazões médias mensais no local do eixo do barramento necessária às análises hidroenergéticas e a análise do regime do rio com avaliação de vazões extremas, em período de cheia ou de estiagem, para dimensionamento das obras. Também foram desenvolvidos os estudos relativos aos usos consuntivos na bacia do rio Corrente, à definição da curva de descarga do canal de fuga e aos estudos de assoreamento e vida útil do aproveitamento. A seguir é apresentada uma síntese dos estudos. 
4.5.1 Definição da Série de Vazões Médias Mensais 

4.5.1.1 Caracterização Fluviométrica Para a caracterização do regime fluviométrico regional, utilizou-se de dados das estações fluviométricas de Campo Alegre e Canastra operadas pela Agência Nacional de Águas – ANA e, Fazenda Mumbela, operada pela CESP (Quadro 14). 
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Quadro 14 Estações Fluviométricas  
 

Código Estação Curso d’água
Área de 

Drenagem 
(km2) 

Coordenadas Disponibilidade 
de Dados 
Tratados Latitude Longitude 60940000 Campo Alegre Corrente 3.133 -18 30’ 42” -52 05’ 36” Jul/1972 a Abr/2007 60950000 Canastra Corrente 6.730 -19 06’ 01” -51 08’ 57” Jul/1972 a Mar/2007 60955000 Fazenda Mumbela Corrente 7.258 -19°11’52’’ -50°57’20’’ Jan/1973 a Ago/2006 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Nas Figuras a seguir são apresentados os respectivos histogramas de vazão média mensal mínima, média e máxima destas estações.  

Figura 08  Histograma de Vazão Média Mensal – Estação de Campo Alegre  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
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Figura 09  Histograma de Vazão Média Mensal – Estação de Canastra  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
Figura 10  Histograma de Vazão Média Mensal – Estação Faz. Mumbela  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Conforme Geoestudos (2014), para elaboração do Projeto Básico da PCH Alvorada I as séries de vazões médias mensais foram estendidas até dezembro de 2013. 
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4.5.1.2 Série de Vazões Médias Mensais Em função de inconsistências observadas durante os estudos em relação ao posto Faz. Mumbela optou-se pela utilização dos dados observados nos postos fluviométricos existentes no rio Corrente (Campo Alegre e Canastra), os quais possuem uma extensão da série de vazões no período 08/1972 a 12/2013.  De acordo com o relatório supracitado, a utilização desses dados está em consonância com a recomendação da ANEEL contida, entre outras publicações, no “check-list” para PCHs, onde cita-se....“A série de vazões definida para o local do aproveitamento deverá abranger o maior período possível de dados disponíveis na bacia, contemplando, no mínimo, 30 anos de dados. .....”; a série de vazões da PCH Alvorada I será apresentada para o período de agosto de 1972 a dezembro de 2013, com mais de 41 anos de observação, conforme apresentado no Quadro 15 a seguir.  
Quadro 15 Rio Corrente na PCH Alvorada I (AD=6.631 km²)  

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1972        40,5 39,4 57,3 82,7 92,0 1973 86,2 89,0 80,4 82,9 67,9 57,1 51,7 43,6 41,4 66,5 76,0 83,3 1974 106,6 96,2 143,4 123,5 98,9 81,6 67,6 62,5 57,8 69,2 59,4 99,8 1975 128,4 105,7 111,9 112,7 84,3 66,7 66,9 60,0 54,3 68,2 92,9 97,7 1976 91,9 140,1 142,2 110,8 94,2 85,0 69,0 67,1 71,6 70,5 90,7 111,6 1977 140,0 160,9 118,5 117,5 93,8 91,6 73,2 63,9 82,0 78,9 105,6 118,3 1978 172,4 112,6 139,2 105,6 99,7 97,0 80,8 68,3 81,7 74,8 105,6 136,2 1979 195,1 158,8 135,2 109,6 97,0 81,6 80,9 75,5 97,1 78,2 89,7 128,2 1980 157,7 149,0 126,5 118,5 90,0 83,6 76,6 69,1 73,9 72,6 84,0 106,7 1981 131,6 105,8 110,9 91,6 81,6 75,7 66,2 62,8 57,8 70,6 99,7 128,2 1982 131,3 136,3 206,8 155,1 114,5 105,7 89,5 86,0 85,4 98,8 98,8 130,4 1983 169,7 177,5 162,8 136,3 105,7 99,8 89,2 79,0 84,7 100,7 111,6 137,3 1984 143,1 130,5 126,4 134,5 125,4 90,4 83,1 88,5 90,5 87,6 90,9 127,6 1985 133,4 156,2 196,9 148,9 106,7 95,1 93,1 83,3 73,3 74,5 79,5 74,9 1986 127,2 134,1 143,8 122,1 106,4 83,4 76,1 84,0 79,4 71,5 72,5 117,2 1987 141,8 203,7 179,3 137,0 122,2 97,9 84,2 80,1 77,9 94,6 93,6 123,3 1988 137,2 181,9 215,8 177,5 132,3 110,6 97,6 88,2 78,7 82,5 98,4 119,4 1989 166,5 182,2 188,2 150,9 132,1 110,5 100,7 95,2 98,6 80,5 128,5 179,1 1990 144,1 126,3 123,4 105,7 115,5 95,6 90,9 87,6 99,7 122,4 111,5 109,6 1991 129,3 170,8 185,6 158,9 127,3 113,5 103,6 95,3 91,0 114,5 98,7 110,6 1992 148,7 117,8 128,3 125,4 106,6 93,1 87,5 83,0 107,6 107,6 121,4 126,3 1993 112,5 141,2 137,2 135,5 97,1 99,8 83,0 78,9 89,9 90,5 81,7 120,5 1994 145,2 133,4 142,2 135,3 96,7 94,4 85,3 78,5 69,7 71,6 100,7 109,7 
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Continuação 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1995 108,7 187,5 143,2 126,5 112,7 93,9 86,5 76,8 72,2 84,0 86,7 94,8 1996 139,3 146,0 181,5 131,4 101,8 92,8 86,2 77,4 95,0 83,8 112,7 144,4 1997 180,9 143,8 126,0 117,1 113,4 125,4 96,5 86,0 82,2 91,0 119,6 160,6 1998 126,7 176,5 172,0 170,2 108,5 107,9 95,3 98,9 90,6 105,7 110,5 137,5 1999 176,3 139,9 162,2 127,1 102,9 94,7 86,7 77,5 78,6 76,7 97,3 102,9 2000 146,2 172,8 185,4 132,3 110,7 94,3 88,3 85,6 103,7 85,6 93,9 147,3 2001 124,7 137,2 133,4 113,7 103,8 96,4 82,1 74,3 78,9 81,9 94,9 133,3 2002 158,8 184,2 169,6 120,6 107,6 92,2 90,5 86,1 85,9 77,4 90,1 104,8 2003 126,7 158,2 150,2 164,4 100,5 96,2 84,3 83,2 77,0 83,8 93,5 118,5 2004 126,5 138,7 127,3 136,9 112,1 93,8 85,2 73,7 65,6 88,2 118,9 114,4 2005 199,7 139,6 152,7 118,9 102,8 96,6 83,7 75,7 75,9 78,5 102,6 159,0 2006 153,9 155,9 177,6 156,6 87,0 94,8 58,6 74,0 90,8 104,9 133,2 126,1 2007 217,8 177,1 148,0 111,6 113,0 97,4 91,0 87,7 84,4 93,3 98,3 108,1 2008 173,9 232,1 213,1 198,9 131,6 111,3 100,5 91,5 81,8 99,9 105,2 120,0 2009 121,6 162,5 165,8 149,9 99,1 99,3 88,6 79,9 106,2 106,2 124,9 168,3 2010 187,5 187,4 183,7 155,0 119,8 107,6 66,7 80,9 74,9 92,9 98,6 123,2 2011 131,6 118,8 222,1 148,0 114,8 114,4 95,1 86,1 90,5 99,0 95,4 92,8 2012 108,0 106,8 102,0 99,6 95,0 98,1 87,9 91,6 82,0 74,4 83,7 120,0 2013 118,1 157,8 168,3 116,2 93,4 65,8 90,4 79,9 72,7 81,1 78,1 84,3 
Mín. 86,2 89,0 80,4 82,9 67,9 57,1 51,7 40,5 39,4 57,3 59,4 74,9 

Média 143,1 149,6 154,4 131,5 105,5 94,7 83,9 78,3 80,3 85,5 97,9 120,2
Máx. 217,8 232,1 222,1 198,9 132,3 125,4 103,6 98,9 107,6 122,4 133,2 179,1Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  

4.5.1.2.1 Reserva de Disponibilidade Hídrica Conforme anteriormente exposto, após a conclusão do Projeto Básico, foi conduzido junto a Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), desta Secretária de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, o processo de avaliação da disponibilidade hídrica para o geração de energia no local do empreendimento. Os estudos e análises que compuseram o processo foram embasados nos procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos estabelecido pela Resolução n° 13, de 28 de Setembro de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e seguiram a metodologia recomendada pelos Manuais do Setor, especialmente as orientações da ANA, “Manual de Estudos de Disponibilidade Hídrica para Aproveitamentos Hidrelétricos” publicado pela ANA e o estudo “Estimativas das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias do Sistema Interligado Nacional”, contratado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e acompanhado e validado pela Agência Nacional de Águas – ANA. 
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Neste sentido, foram realizados estudos para avaliação das vazões naturais no rio, bem como dos usos consuntivos das águas existente a montante. Vale destacar que a metodologia utilizada pela SECIMA determina que os estudos devem levar em consideração não só os usos outorgados nas bacias, mas também outros usos consuntivos identificados (mas não outorgados) que podem ter influência no balanço hídrico e na disponibilidade energética dos aproveitamentos. Entre outros aspectos, são estudados que tipo de cultura é cultivada na região, vazões de irrigação, abastecimento público e industrial. Além disto, é necessário que seja feita uma projeção de crescimento dos demais usos, para fins de garantir uma reserva futura de água.  Vale ressaltar que esta metodologia de cálculo das vazões reservadas para geração de energia (uso não consuntivo) privilegia a permanência dos outros usos (consuntivos) da água. Isto porque primeiro são calculadas as vazões consumidas pelos usos consuntivos atuais, sendo em seguida realizada sua projeção de crescimento para um horizonte temporal – no caso em particular até 2030. Somente após esta reserva de vazão para usos consuntivos futuros é que definida a vazão disponível para geração de energia, obtida pela subtração da (vazão total afluente ao rio) menos (vazão reservada para outros usos). Os estudos foram realizados em estreita articulação com a SRH e levou especialmente em consideração o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba – PRH Paranaíba, aprovado em 2013. Ao final, após desenvolvidos os estudos necessários, a Minas PCH S.A. protocolou junto a Superintendência de Recursos Hídricos, desta SECIMA, o pedido de  Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) para o referido empreendimento por meio da correspondência nᵒ 383-370.09/15, em 08 de setembro de 2015. Nos estudos do PRH-Paranaíba foram determinados e utilizados três pontos de controle (PC) no próprio rio Corrente, numerados como 51 (UHE Itumirim), 52 (Estação 60950000-Canastra-ANA) e 53 (Foz do rio Corrente). As análises consideraram os três pontos de controle, sendo o ponto 53 (Foz do Rio Corrente) utilizado para promover a transferência dos resultados obtidos para o local da PCH Alvorada I, por correlação entre as áreas de drenagem. No Quadro 16 a seguir observam-se os dados obtidos do PRH referentes às demandas de retiradas nos pontos de controle do rio Corrente para o ano de 2010, assim como os respectivos usos consuntivos obtidos após a aplicação da taxa de consumo efetivo. 
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Quadro 16 Usos Consuntivos na Bacia do rio Corrente – Diagnóstico 2010  
Rio Corrente - Vazões Retiradas - Diagnóstico 2010 Ponto de Controle Abastecimento Humano Indústria Mineração Dessedentação Animal Agricultura Irrigada Total 51 UHE Itumirim 0 0,01 0 0,02 0,45 0,48 52 Estação - 60950000 0,01 1,6 0 0,16 0,06 1,83 53 Foz do Rio Corrente 0 0,28 0 0,03 0 0,31 Total Rio Corrente 0,01 1,89 0 0,21 0,51 2,62 Fonte: PRH Paranaíba - Anexo 2 (http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano) Usos Consuntivos Ponto de Controle Taxa de Consumo Efetivo* 20% 20% 10% 80% 80% Total 51 UHE Itumirim 0,00 0,00 0,00 0,02 0,36 0,378 52 Estação - 60950000 0,00 0,32 0,00 0,13 0,05 0,498 53 Foz do Rio Corrente 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,08 Total Rio Corrente 0,00 0,38 0,00 0,17 0,41 0,96 *Fonte: PRH Paranaíba - Tabela 14, página 76 (http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano)  Do quadro acima observa-se o valor de 0,96 m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente. Através do Cenário Tendencial do PRH foram definidas as vazões futuras de usos consuntivo para o ano de 2030, conforme o Quadro 17 abaixo.  

Quadro 17 Usos Consuntivos na Bacia do rio Corrente – Cenário Tendencial 2030  
Rio Correntes - Vazões Retiradas - Cenário Tendencial (2030) m³/s Ponto de Controle AH I M DA AI Total 51 UHE Itumirim 0 0,01 0 0,02 0,5 0,53 52 Estação - 60950000 0,01 1,6 0 0,12 2,25 3,98 53 Foz do Rio Corrente 0 0,28 0 0,02 0,34 0,64 Total Rio Corrente 0,01 1,89 0 0,16 3,09 5,15 Usos Consuntivos Ponto de Controle Taxa de Consumo Efetivo 20% 20% 10% 80% 80% Total 51 UHE Itumirim 0,00 0,00 0,0000 0,02 0,40 0,42 52 Estação - 60950000 0,00 0,32 0,00 0,10 1,80 2,22 53 Foz do Rio Corrente 0,00 0,06 0,00 0,02 0,27 0,34 Total Rio Corrente 0,00 0,38 0,00 0,13 2,47 2,98 
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Do quadro acima observa-se o valor de 2,98 m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente para o ano de 2030. De posse desses dados e com o objetivo de estabelecer a vazão de uso consuntivo para o ano de 2020, foi estabelecida uma taxa de crescimento constante no período 2010-2030 (da ordem de 5,8% ao ano), chegando-se ao valor de 1,69 m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente em 2020. Transferindo-se o valor por relação de áreas de drenagem para o local da PCH Alvorada I, chega-se a 1,50 m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo no local da PCH em 2020. De forma a distribuir a demanda ao longo do ano foi estabelecido que a vazão de pico ocorre no mês de maior demanda hídrica na bacia do rio Corrente, que no caso ocorre em maio, O quadro a seguir apresenta os valores obtidos para a PCH Alvorada I, os quais deverão ser descontados da série de vazões médias mensais naturais na definição do potencial energético da usina.  
Quadro 18 PCH Alvorada I - Vazões de Usos Consuntivos (m³/s) - Ano de 2020  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1,00 1,00 1,03 1,16 1,50 1,18 1,09 1,07 1,05 1,00 1,00 1,00 A série de vazões naturais mensais no aproveitamento é apresentada no quadro a seguir. Destaca-se que para os estudos energéticos foi utilizada a série a partir de janeiro de 1973, até dezembro de 2013, no intuito de trabalhar-se sempre com anos hidrológicos completos.  
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Quadro 19 Série de Vazões Naturais Médias Mensais do rio Corrente em Alvorada I (AD=6.631 km²)  
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 1972        40,6 39,5 57,4 82,8 92,1  1973 86,3 89,1 80,5 83,0 68,0 57,2 51,8 43,7 41,5 66,6 76,1 83,4 68,9 1974 106,7 96,3 143,5 123,6 99,0 81,7 67,7 62,6 57,9 69,3 59,5 99,9 88,9 1975 128,5 105,8 112,0 112,8 84,4 66,8 67,0 60,1 54,4 68,3 93,0 97,8 87,5 1976 92,0 140,2 142,3 110,9 94,3 85,1 69,1 67,2 71,7 70,6 90,8 111,7 95,5 1977 140,1 161,0 118,6 117,6 93,9 91,7 73,3 64,0 82,1 79,0 105,7 118,4 103,8 1978 172,5 112,7 139,3 105,7 99,8 97,1 80,9 68,4 81,8 74,9 105,7 136,3 106,2 1979 195,2 158,9 135,3 109,7 97,1 81,7 81,0 75,6 97,2 78,3 89,8 128,3 110,7 1980 157,8 149,1 126,6 118,6 90,1 83,7 76,7 69,2 74,0 72,7 84,1 106,8 100,8 1981 131,7 105,9 111,0 91,7 81,7 75,8 66,3 62,9 57,9 70,7 99,8 128,3 90,3 1982 131,4 136,4 206,9 155,2 114,6 105,8 89,6 86,1 85,5 98,9 98,9 130,5 120,0 1983 169,8 177,6 162,9 136,4 105,8 99,9 89,3 79,1 84,8 100,8 111,7 137,4 121,3 1984 143,3 130,7 126,6 134,7 125,6 90,6 83,3 88,7 90,7 87,8 91,1 127,8 110,0 1985 133,6 156,4 197,1 149,1 106,9 95,3 93,3 83,5 73,5 74,7 79,7 75,1 109,8 1986 127,4 134,3 144,0 122,3 106,6 83,6 76,3 84,2 79,6 71,7 72,7 117,4 101,6 1987 142,0 203,9 179,5 137,2 122,4 98,1 84,4 80,3 78,1 94,8 93,8 123,5 119,8 1988 137,4 182,1 216,0 177,7 132,5 110,8 97,8 88,4 78,9 82,7 98,6 119,6 126,9 1989 166,7 182,4 188,4 151,1 132,3 110,7 100,9 95,4 98,8 80,7 128,7 179,3 134,6 1990 144,3 126,5 123,6 105,9 115,7 95,8 91,1 87,8 99,9 122,6 111,7 109,8 111,2 1991 129,5 171,0 185,8 159,1 127,5 113,7 103,8 95,5 91,2 114,7 98,9 110,8 125,1 1992 148,9 118,0 128,5 125,6 106,8 93,3 87,7 83,2 107,8 107,8 121,6 126,5 113,0 1993 112,7 141,4 137,4 135,7 97,3 100,0 83,2 79,1 90,1 90,7 81,9 120,7 105,8 1994 145,4 133,6 142,4 135,5 96,9 94,6 85,5 78,7 69,9 71,8 100,9 109,9 105,4 1995 108,9 187,7 143,4 126,7 112,9 94,1 86,7 77,0 72,4 84,2 86,9 95,0 106,3 1996 139,5 146,2 181,7 131,6 102,0 93,0 86,4 77,6 95,2 84,0 112,9 144,6 116,2 1997 181,1 144,0 126,2 117,3 113,6 125,6 96,7 86,2 82,4 91,2 119,8 160,8 120,4 1998 126,9 176,7 172,2 170,4 108,7 108,1 95,5 99,1 90,8 105,9 110,7 137,7 125,2 
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Continuação 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 1999 176,5 140,1 162,4 127,3 103,1 94,9 86,9 77,7 78,8 76,9 97,5 103,1 110,4 2000 146,4 173,0 185,6 132,5 110,9 94,5 88,5 85,8 103,9 85,8 94,1 147,5 120,7 2001 124,9 137,4 133,6 113,9 104,0 96,6 82,3 74,5 79,1 82,1 95,1 133,5 104,7 2002 159,0 184,4 169,8 120,8 107,8 92,4 90,7 86,3 86,1 77,6 90,3 105,0 114,2 2003 126,9 158,4 150,4 164,6 100,7 96,4 84,5 83,4 77,2 84,0 93,7 118,7 111,6 2004 126,7 138,9 127,5 137,1 112,3 94,0 85,4 73,9 65,8 88,4 119,1 114,6 107,0 2005 199,9 139,8 152,9 119,1 103,0 96,8 83,9 75,9 76,1 78,7 102,8 159,2 115,7 2006 154,1 156,1 177,8 156,8 87,2 95,0 58,8 74,2 91,0 105,1 133,4 126,3 117,9 2007 218,0 177,3 148,2 111,8 113,2 97,6 91,2 87,9 84,6 93,5 98,5 108,3 119,2 2008 174,1 232,3 213,3 199,1 131,8 111,5 100,7 91,7 82,0 100,1 105,4 120,2 138,5 2009 121,8 162,7 166,0 150,1 99,3 99,5 88,8 80,1 106,4 106,4 125,1 168,5 122,9 2010 187,7 187,6 183,9 155,2 120,0 107,8 66,9 81,1 75,1 93,1 98,8 123,4 123,4 2011 131,8 119,0 222,3 148,2 115,0 114,6 95,3 86,3 90,7 99,2 95,6 93,0 117,6 2012 108,2 107,0 102,2 99,8 95,2 98,3 88,1 91,8 82,2 74,6 83,9 120,2 95,9 2013 118,3 158,0 168,5 116,4 93,6 66,0 90,6 80,1 72,9 81,3 78,3 84,5 100,7 Mínima 86,3 89,1 80,5 83,0 68,0 57,2 51,8 40,6 39,5 57,4 59,5 75,1 39,5 Média 143,2 149,7 154,5 131,6 105,7 94,9 84,1 78,4 80,4 85,7 98,1 120,3 110,4 Máxima 218,0 232,3 222,3 199,1 132,5 125,6 103,8 99,1 107,8 122,6 133,4 179,3 232,3 
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4.5.1.2.2 Curva de Permanência de Vazões Médias Mensais Observadas Na Figura 11 é apresentada a curva de permanência de vazões médias mensais observadas para o local da PCH Alvorada I, construída a partir da série de vazões médias mensais geradas para os locais dos aproveitamentos abrangendo o período de agosto de 1972 a dezembro de 2013. A curva foi construída segundo o método de Kimball, que determina a ordenação, em ordem decrescente, das vazões médias mensais no período de análise, atribuindo-se a cada valor uma porcentagem calculada pela relação entre seu número de ordem e o número total de elementos da série acrescido de 1. Assim, é possível observar as percentagens do tempo em que as vazões igualam ou superam um determinado valor de interesse.   
Figura 11  Permanência de Vazões Médias Mensais Naturais   

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
4.5.1.3 Estudos de Vazões Extremas 

4.5.1.3.1 Vazões Máximas de Projeto Para a determinação das vazões máximas de projeto associadas às diversas recorrências para o local do aproveitamento, procedeu-se ao cálculo dos principais parâmetros estatísticos das vazões máximas anuais, obtidas a partir da série de descargas diárias naturais observadas na estação fluviométrica de Canastra. Com base nas respectivas séries históricas de dados, foram pesquisados os valores das vazões máximas diárias ocorridas em cada ano hidrológico, definido pelo período de setembro a agosto. 
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No Quadro 20 são apresentados os valores das vazões de cheias instantâneas definidas para o eixo da PCH Alvorada I, transferida para o local do aproveitamento através da proporcionalidade de área de drenagem da estação fluviométrica de Canastra (6.730 km2).  
Quadro 20 Vazões de Cheias Instantâneas – PCH Alvorada I  

Período de Retorno 
(anos) 

Foz do Alvorada I 
(m3/s) 

Período de Retorno 
(anos) 

Foz do Alvorada I 
(m3/s) 2 315 200 594 5 371 500 648 10 414 1.000 689 25 470 2.000 730 50 511 5.000 784 100 553 10.000 825 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  

4.5.1.3.2 Vazões Máximas no Período de Estiagem As vazões máximas no período de estiagem foram definidas para subsidiar o projeto das estruturas hidráulicas de desvio do rio, que normalmente é praticado durante o período mais seco do ano. Para a determinação das vazões máximas de projeto associadas às diversas recorrências para o local do aproveitamento, procedeu-se ao cálculo dos principais parâmetros estatísticos das vazões máximas anuais, obtidas a partir da série de descargas diárias naturais observadas na estação fluviométrica de Canastra. Com base nesta série histórica de dados, foram pesquisados os valores das vazões máximas diárias ocorridas durante o semestre mais seco de cada ano (período de junho e novembro) e no período seco mais restrito de julho a outubro, considerando a possibilidade de operações de curto prazo. No Quadro 21 são apresentadas as vazões de cheias associadas ao semestre mais seco do ano para a PCH Alvorada I, transferidas para o local deste aproveitamento através da produtividade hídrica aferida na estação fluviométrica de Canastra.  
Quadro 21 Vazões de Projeto – Semestre mais Seco – PCH Alvorada I  

Período de Retorno 
(anos) 

Junho a Novembro (6 meses) 
(m3/s) 

Julho a Outubro (4 meses) 
(m3/s) 2 181 148 5 206 171 10 225 188 25 246 208 50 260 222 100 273 236 200 285 249 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). 
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4.5.1.3.3 Vazões Mínimas O estudo de vazões mínimas teve por objetivo determinar a vazão mínima residual a ser mantida a jusante da PCH durante o enchimento do reservatório. Para isto buscou-se determinar a vazão Q95% que serviu de referência para o cálculo da vazão mínima residual. Conforme a Resolução n°09, de 04 de maio de 2005 SEMARH – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, a vazão mínima residual é equivalente a 50% do valor da Q95%. O Quadro 22 apresenta a vazão com 95% de permanência e sua respectiva vazão residual.  
Quadro 22 Vazões Mínimas  

PCH Q95% 
(m³/s) 

50% da Q95% 
(m³/s) Alvorada I 67,9 34,0 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). 

4.5.1.3.4 Estudos de Remanso Os estudos de remanso foram desenvolvidos para os trechos do rio Corrente situados na área de influência do aproveitamento Alvorada I, tendo como objetivo o estabelecimento das linhas d’água propagadas ao longo do reservatório. As análises fundamentaram-se em técnicas de modelagem matemática, utilizando-se como ferramenta o modelo HEC-RAS: River Analysis System, do “US Corps of Engineers” (Hydrologic Engineer Center) – ano: 2011. No Quadro 23 são apresentadas as condições de contorno de montante e de jusante considerados nos trabalhos de modelagem matemática. Para o cálculo dos níveis d’água em cada seção considerada na modelagem, foram impostas em regime permanente, valores de vazões na seção mais a montante e níveis d’água a jusante estabelecida em função de dois cenários analisados: 
 Para as condições naturais, considerou-se a curva-chave do canal de fuga definida para o local da PCH; 
 Com a implantação do reservatório, adotou-se a cota do nível d’água máximo normal de operação do aproveitamento.   
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Quadro 23 Condições de Contorno de Montante e de Jusante  
Montante Jusante 

TR 
(anos) 

Vazão 
(m³/s) 

Rio Natural 
(m) 

Cota N.A. máximo normal 
do reservatório (m) QMLT 110,4 364,68 385,0 2 315 366,52 385,0 10 414 367,12 385,0 25 470 367,41 385,0 50 511 367,61 385,0 100 553 367,80 385,0 500 648 368,21 385,0 1.000 689 368,37 385,0 10.000 825 368,87 385,0 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Na Figura 12 e na Figura 13 são apresentados os valores dos níveis d’água obtidos dos estudos de remanso da PCH Alvorada I correspondentes à vazão média do período histórico (QMLT) e aos períodos de retorno de 2; 10; 25; 50; 100; 500; 1.000 e 10.000 anos, respectivamente para as condições naturais e com reservatório.  

Figura 12  Perfis das Linhas d’Água de Remanso – Condições Naturais  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). 
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Figura 13  Perfis das Linhas d’Água de Remanso – Com Reservatório  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
4.5.1.3.5 Curva Chave de Descarga Líquida A curva chave foi definida através de uma análise de correlação entre os pares de ponto de níveis d’água e de vazão obtidas das campanhas de medições, onde através da aplicação de processos numéricos, foi ajustada uma equação do tipo potencial, conforme expressão apresentada a seguir: Q = a * (H – ho) b onde: Q = Vazão em m3/s; H = Leitura da régua limnimétrica em metros (cota) e a, b e ho são constantes obtidas durante o processo de ajuste numérico. Na Figura 14 é apresentada a curva chave da PCH Alvorada I. 
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Figura 14  Curva Chave Natural do Canal de Fuga da PCH Alvorada I  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  
4.5.1.4 Hidrossedimentologia Conforme relatório BS15-DG-OG-RE-0901 (Geoestudos, 2014), a estimativa de assoreamento e vida útil do reservatório foi feita com base nos estudos de Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do rio Paranaíba elaborado pela Sondotécnica para a EPE – Empresa de Pesquisa Energética, no qual consta que a Produção Específica de Sedimentos para a bacia do rio Corrente é igual a 50 t/ano/km². Com o auxílio da Produção Específica de Sedimentos e da área de drenagem no eixo do barramento, foram determinadas as Descargas Sólidas Anuais em Suspensão. As Descargas Sólidas de Arraste (Qas) foram estimadas em 20% das Descargas Sólidas em Suspensão. A Descarga Sólida Total (Qst), foi obtida através da soma das descargas por suspensão e por arraste, sendo igual a Qss + Qas . O Peso Específico Aparente (ap) foi estimado com base no Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios (ANEEL/2000). Para o reservatório da PCH Alvorada I, avaliado como sendo de médio porte, adotando-se ap igual a 1,4 t/m³. Dividindo-se Descarga Sólida Total (Qst) pelo Peso Específico Aparente (ap), obtém-se o Aporte Sólido Médio Anual (Dst) para o local do eixo. Para determinação da Eficiência de Retenção (Er) dos Sedimentos nos reservatórios foi utilizada a Curva de Churchill, apresentada por Annandale em 1987, recomendada pelo Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios (ANEEL/2000) para pequenos reservatórios. Para utilização da Curva de Churchill é necessário calcular o Índice de Sedimentação (IS) do reservatório. Este índice é calculado da seguinte forma: 
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onde: IS é o índice de sedimentação; g é a aceleração da gravidade, em m/s²; Vres é o volume total do reservatório em estudo, em m³; Qmlt é a vazão média de longo termo do aproveitamento, em m³/s; L é o comprimento total do reservatório, em m. Entrando-se com o Índice de Sedimentação na Curva de Churchill obtém-se a porcentagem de sedimento efluente do reservatório. A Eficiência de Retenção é então calculada subtraindo-se a porcentagem de sedimento efluente de 100%. Para avaliar o assoreamento do reservatório adotou-se multiplicar o Aporte Sólido Médio Anual por 2 com o objetivo de prever um aumento na produção de sedimentos com o tempo, decorrente do aumento da pressão antrópica na bacia. Com isso, o Volume Anual de Sedimento (Sa) retido no reservatório é calculado através da seguinte expressão: 
 100/2 ErDSa st   Calculado o Volume Anual de Sedimento (Sa), pode-se estimar o tempo de assoreamento do reservatório dividindo-se o volume total do reservatório pelo volume anual de sedimento retido no mesmo. O Quadro 24 a seguir apresenta os resultados obtidos na avaliação do tempo esperado de assoreamento do reservatório da PCH Alvorada I, considerando-se a metodologia descrita.  

Quadro 24 Vida Útil da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  Produção Específica de Sedimento (t/ano/km²) 50 Vazão Média de Longo Termo (m³/s) - Qmlt 110,4 Área de Drenagem (km²) 6.631 Descarga Sólida em Suspensão (t/ano) - Qss 331.550 Descarga Sólida de Arraste (t/ano) - Qas 66.310 Descarga Sólida Total (t/ano) - Qst 397.860 Aporte Sólido Médio Anual (m³/ano) - Dst 284.185 Critério de Majoração da Produção de Sedimento 2 Aporte Sólido Médio Anual Majorado (m³/ano) - Coef.x Dst 568.371 Cota NA Normal (m) 385,00 Volume do Reservatório (hm³) - Vres 70,54 
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Continuação Comprimento do Reservatório (m) - L 12.043 Índice de Sedimentação - IS 3,32E+08 Eficiência de Retenção (%) - Er 81% Volume Anual de Sedimento Retido no Reservatório (m³/ano) - Sa 460.380 Tempo de Assoreamento do Reservatório (anos) 153 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Verifica-se que os volumes de sedimentos acumulados em relação ao volume do reservatório resultam em uma vida útil teórica maior do que 150 anos para o reservatório da PCH Alvorada I. 
4.5.1.5 Enchimento do Reservatório O enchimento do reservatório se dará após a conclusão das obras da barragem no leito do rio Corrente. A operação de enchimento será iniciada pelo fechamento parcial da adufa de desvio, sendo mantida para jusante uma vazão mínima de 34,0 m³/s (50% do valor da Q95%), necessária para manter um fluxo contínuo no rio Corrente a jusante. A vazão remanescente será liberada através das adufas de desvio, mediante a abertura parcial das comportas, sendo feitos ajustes na mesma, à medida que o nível do reservatório vai se elevando, de modo a manter a vazão aproximadamente constante. Quando o nível d’água alcançar a soleira do vertedouro, será realizado o fechamento definitivo das comportas e vedação das adufas. Deste modo, o enchimento do reservatório envolve o armazenamento de um volume de 70,5407 hm³ de água, acumulando a vazão afluente, subtraída de 34,0 m³/s. O Quadro 25 apresenta o resultado das simulações realizadas, associando, para cada mês de início da operação, o tempo necessário para o enchimento e a garantia associada.  

Quadro 25 Tempo de Enchimento (dias) do Reservatório da PCH Alvorada I  
Garantia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 5% 5 5 5 6 8 10 12 13 12 11 9 6 10% 6 5 5 7 9 11 13 14 13 11 10 7 15% 6 6 5 7 9 11 13 15 13 12 10 8 20% 6 6 5 7 10 11 14 15 14 13 11 8 25% 7 6 6 7 10 12 14 16 14 14 11 9 30% 7 6 6 8 10 13 15 16 15 14 12 9 35% 7 7 6 8 11 13 15 16 16 15 12 9 40% 7 7 6 8 11 13 15 17 16 15 13 9 45% 8 7 7 8 11 13 15 17 17 16 13 9 
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Continuação 
Garantia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 50% 8 7 7 9 11 13 16 18 17 17 13 10 55% 8 8 7 9 12 13 16 18 18 17 13 10 60% 8 8 8 9 12 13 16 19 18 18 14 10 65% 9 8 8 10 12 14 17 19 19 18 14 11 70% 9 8 8 10 13 14 17 20 20 19 14 11 75% 9 8 9 10 13 14 17 20 21 20 15 11 80% 9 9 9 10 13 16 19 23 21 21 16 12 85% 10 10 9 11 14 16 23 24 23 22 17 13 90% 11 11 10 11 15 17 25 28 33 22 18 14 95% 11 11 11 12 16 25 25 31 40 24 19 16 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014).  Caso o início da operação ocorra em outubro, ao final do período de estiagem, o tempo médio de enchimento previsto é de aproximadamente 17 dias, havendo uma garantia de 95% de que o reservatório estará completamente cheio ao final de 24 dias. Em um ano mais úmido, o enchimento total no mês de outubro poderá ocorrer em cerca de apenas 11 dias. 
4.5.1.5.1 Curva cota x área x volume A Figura 15 apresenta a Curva cota x área x volume para a PCH Alvorada I.  

Figura 15  Curva cota x área x volume para a PCH Alvorada I  

 Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). 
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4.6 Atividades preliminares e estruturas de apoio 

4.6.1 Supressão de vegetação  Para construção da PCH Alvorada I será necessária a supressão da vegetação de 422 ha de vegetação nativa, incluído floresta ciliar/galeria, floresta estacional semidecidual, savana florestada, vereda e campo limpo. 
4.6.2 Materiais de construção, áreas de empréstimo e depósito de excedentes Os materiais de escavação obrigatória serão provenientes em sua maior parte da área de implantação das estruturas de concreto na margem esquerda do rio Corrente, sendo mínimo no leito do rio e na margem direita. O Desenho BS15-GE-OG-DE-1510 do Anexo 12 indica as áreas de produção e de aplicação dos materiais com os seus respectivos volumes de solo e de rocha disponibilizados para aplicação. Apresenta também as áreas de empréstimo e de disposição do material excedente.  Os solos de escavação obrigatória da margem esquerda serão destinados parte para a área de bota fora da margem esquerda e parte para a construção do aterro compactado da barragem de terra da margem esquerda. Para a conclusão dessa barragem serão utilizados os solos da área de empréstimo da margem esquerda que deverão atender ainda, parte da construção do núcleo argiloso da barragem de enrocamento. Os solos inadequados de escavação obrigatória da margem direita para a implantação da barragem de terra serão direcionados para a área de bota fora da margem direita. A construção da barragem de terra da margem direita e do leito do rio, assim como a construção das ensecadeiras, irão utilizar os solos da área de empréstimo da margem direita.  Os materiais rochosos para a construção das ensecadeiras e das barragens de terra e enrocamento serão provenientes das escavações obrigatórias da margem esquerda e disponibilizados em pilhas de estoque em ambas às margens.  As areias para filtros e concreto serão obtidas em depósitos distantes da região e/ou a partir do processamento das rochas basálticas para a obtenção de areias artificiais. O Quadro 26 apresenta os volumes envolvidos na construção da PCH Alvorada I, com suas origens, destinos e aplicações. 
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Quadro 26 Origem e destino dos materiais e aplicações  
Item Origem Materiais Quantidade 

(m³) Destino Quantidade 
(m³) 

A Vertedouro controlado Solo 10.253 Bota Fora ME 1.253 Barragem de Terra ME 9.000 Rocha 19.798 Pilha de Estoque II 1.798 Central de Britagem 18.000 
B Casa de força/Tomada/Canais/Muros Solo 38.036 Bota Fora ME 3.036 Barragem de Terra ME 35.000 Rocha 31.528 Pilha de Estoque I 28.000 Pilha de Estoque II 3.528 C Barragem de terra ME Solo 32.753 Bota Fora ME 15.753 Barragem de Terra ME 17.000 D Barragem de terra MD Solo 24.184 Bota Fora MD 14.184 Barragem de Terra MD 10.000 E Área de Empréstimo ME Solo 200.000 Barragem de Terra ME 200.000 F Área de Empréstimo MD Solo 285.000 Barragem de Terra MD 285.000 G Portos de Areia Areia 40.000 Barragens de Terra 36.140 H Pedreira Rocha 50.000 Concreto/Enrocamento 50.000 

Aplicações Área Estruturas Solo (m³) Areia (m³) Enrocamento/Brita/Transições (m³) 1 Ensecadeiras 10.355 - 21.143/3.900 2 Barragem de Terra ME 228.690 17.025 (*) 12.086/11.365 3 Barragem de Terra MD 294.390 19.115 (*) 14.734/11.360 4 Vertedouro Controlado - - 5 Tomada d'água/Casa de Força - 26.000 26.000 6 Muros - 6.465 6.465 Totais 533.435 36140 (*) 66.700 40.075 Fonte: Desenho BS15-GE-OG-DE-1510 (GEOESTUDOS, 2014). *Areia natural 
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4.6.3 Vias de acesso O acesso ao local das obras da PCH Alvorada I se fará através de rodovias federais e estaduais asfaltadas até o entroncamento da BR-483, em Paranaíba, MS, e da BR-364, em São Simão, GO. A partir destes pontos todos os acessos sejam pelo Mato Grosso do Sul, sejam por Goiás, se darão em estradas de terra, de um modo geral, em mau estado. Salienta-se que as melhores condições de acesso em terra encontram-se na BR-483, no trecho entre a BR-364 e a GO-306. Alguns trechos da GO-306 terão a plataforma e o greide melhorados, de modo que possam trafegar nela os veículos que levarão as centrais e equipamentos de terraplanagem para o canteiro, e também os equipamentos eletromecânicos da usina. O mesmo deverá ocorrer em alguns pontos da BR-483, que, mesmo sendo uma rodovia federal, não apresenta bom estado de conservação, sendo pior o trecho entre a cidade de Paranaíba (MS) e o rio Corrente (GO).  O acesso às obras a partir da GO-306 terá que sofrer intensa modificação na plataforma existente e no 
greide em alguns trechos. Salienta-se que, em todas as estradas de terra, notadamente na margem esquerda do rio, num raio de 20 km do canteiro de obras ocorrem trechos que propiciam a formação de atoleiros no período das chuvas. 
4.6.4 Canteiro de obras e Alojamento Para apoio às obras de construção da PCH Alvorada I será construído um canteiro de obras, que ficará localizado na margem esquerda do rio Corrente, próximo à área de construção da barragem. Conforme apresentado no Desenho BS15-DG-OG-DE-0920 do Anexo 13 e na Figura 16 , o canteiro de obras será composto das seguintes estruturas:  1. Portaria central; 2. Subestação da obra; 3. Reservatório de água bruta e potável; 4. Depósito de combustível; 5. Escritório Central (empreiteira, seção técnica, ambulatório, sanitário, vestiário, fiscalização, laboratório de solo, laboratório de concreto e garagem); 6. Refeitório; 7. Depósito de explosivos; 8. Almoxarifado; 9. Pátio eletromecânico; 
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10.Pré-moldado; 11.Pátio de armação; 12.Pátio de carpintaria; 13.Oficina mecânica/área de lavagem e lubrificação; 14.Alojamentos; 15.Praça de esportes; 16.Central de concreto/depósito de areia e brita.  
Figura 16  Arranjo do canteiro de obras, localização das estruturas e alojamento.  

 Fonte: Desenho BS15-DG-OG-DE-0920 (GEOESTUDOS, 2014). O alojamento foi concebido tendo-se em conta a definição dos níveis funcionais do pessoal necessário à construção da obra, o dimensionamento do pessoal por nível funcional e os critérios para acomodação do pessoal, conforme apresentado no item 4.6.5.1 (mão de obra).  O canteiro de obras será dotado de um sistema de proteção contra incêndio constituído por redes de hidrantes de coluna, dispostos nas proximidades das instalações do canteiro e das edificações do acampamento, com pressão suficiente para garantir as vazões mínimas requeridas, e, conjunto de extintores portáteis padronizados de acordo com as normas da ABNT, localizados e demarcados segundo os padrões das respectivas normas técnicas. 
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4.6.4.1 Fornecimento de energia elétrica O fornecimento de energia elétrica para realização das obras será realizado pela Companhia Energética de Goiás S.A, – CELG, a partir da rede de distribuição de energia já existente na região e, destas, serão implantadas redes internas na tensão requerida nos diversos pontos do canteiro. A geração de energia elétrica de emergência será feita através de grupos geradores Diesel, instalados próximos aos pontos de consumo em baixa tensão. 
4.6.4.2 Fornecimento de água O fornecimento de água para realização das obras será feito a partir de captação no próprio rio Corrente através de estação de captação e bombeamento que conduzirá a água bruta, através de uma adutora, até um reservatório junto à estação de tratamento de água ou a partir de poços tubulares profundos, que estarão localizados na poligonal do canteiro de obras. A água destinada ao consumo humano será tratada conforme os padrões de potabilidade exigidos pelos órgãos de saúde pública. Para fornecimento de água na fase de operação da PCH Alvorada I, será adotado um sistema de água potável com a finalidade de captar, armazenar e distribuir água potável à copa e sanitários localizados na galeria El. 371,40 m a jusante da casa de força. A água, com características de potabilidade, será obtida em uma ETA localizada junto às estruturas da Casa de Força. 
4.6.4.3 Fornecimento de combustível O combustível necessário durante as obras será proveniente dos postos de abastecimento existentes nas cidades próximas à área de construção da PCH. Na área do canteiro de obras haverá um depósito de combustível, conforme legislação vigente, que será capaz de abastecer os veículos da obra. O combustível será levado para a área por meio de caminhões tanque.  
4.6.4.4 Fornecimento de ar comprimido Na fase de obras serão utilizados equipamentos que demandam a utilização de ar comprimido, que será fornecido por uma Central Móvel de ar comprimido. Durante a operação da PCH Alvorada I, o sistema de ar comprimido será utilizado para realização de serviços gerais. Este sistema tem por finalidade produzir, armazenar e fornecer ar sob pressão para válvulas de controle e ferramentas pneumáticas, para o sistema de frenagem da unidade geradora, para a vedação de manutenção da turbina, para a operação de equipamentos e para a limpeza de tubulações, superfícies, etc.. O sistema será composto por dois compressores, um em operação e outro reserva, um tanque de ar comprimido, sistema automático de válvulas de controle, quadro elétrico e instrumentos de comando e controle. 
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4.6.5 Mobilização de mão de obra, máquinas e equipamentos 

4.6.5.1 Mão de obra  As obras de implantação da PCH Alvorada I deverão ocupar nos momentos de pico das atividades construtivas cerca de 350 trabalhadores, conforme mostra a Figura 17 .  O contingente de trabalhadores a ser contratado estará dividido entre trabalhadores que poderão ser recrutados localmente ou trazidos de fora pela empreiteira principal e demais empresas subcontratadas. Esses trabalhadores poderão ser alocados no alojamento do canteiro de obras ou residir em Itarumã, Itajá ou em outras cidades vizinhas. 
Figura 17  Histograma de mão de obra  

  Deverá ser priorizada a contratação de mão de obra disponível na região, oferecendo oportunidade de desenvolvimento local, por meio da oferta de programas de treinamento para o trabalho na construção civil. 
4.7 Cronograma do empreendimento O cronograma geral de implantação da PCH Alvorada I é apresentado na Quadro 27, tendo sido planejado para um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prevendo-se o desvio do rio no período de estiagem. 
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Quadro 27 Cronograma de implantação da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Item Atividades 

Ano 1 Ano 2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Obtenção de licença de instalação                          2 Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento)                          3 Vertedouro controlado  4 Tomada d'água  5 Barragem de terra  6 Canal de fuga  7 Desvio  8 Subestação  9 Montagem eletromecânica                          10 Enchimento do reservatório                          11 Comissionamento e testes                          Fonte: GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). 
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4.8 Sistemas de controle ambiental 

4.8.1 Efluentes líquidos 

4.8.1.1 Efluentes sanitários Na fase de obras os efluentes das instalações sanitárias do canteiro e do alojamento serão recolhidos através de rede coletora e encaminhados para as instalações apropriadas para tratamento compostas por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro. Durante a operação da usina, está previsto um sistema de esgoto sanitário que deverá coletar o esgoto produzido nos sanitários e na copa, conduzindo-o por gravidade à fossa –filtro-sumidouro.. Os efluentes sanitários gerados na cozinha serão pré-tratados em uma caixa de gordura, visando à remoção do material graxo, antes de serem lançados na rede interna de coleta de esgoto sanitário. 
4.8.1.2 Efluentes oleosos 

 Efluentes oleosos da fase de obras Na construção da PCH Alvorada I, os efluentes oleosos gerados no canteiro de obras serão provenientes da oficina mecânica, onde serão realizados os serviços de manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e veículos utilizados na obra. Os efluentes serão drenados no piso da oficina, coletados por canaletas laterais e direcionados para uma caixa separadora de água e óleo. O efluente líquido isento de partículas oleosas será lançado na rede de drenagem pluvial do canteiro. 
 Efluentes oleosos gerados na casa de força Os efluentes oleosos gerados na casa de força durante a operação da usina serão encaminhados por meio do sistema de drenagem até o poço de drenagem/esvaziamento equipado com uma caixa separadora água – óleo, duas motobombas do tipo submersível para recalque do volume de água nele armazenado para o canal de fuga e um painel elétrico. O poço de esvaziamento será provido de motobomba portátil com motor a prova de explosão para recalque do óleo acumulado para tambores apropriados. 
 Efluentes oleosos gerados na subestação O óleo descarregado pelo transformador em caso de incêndio na subestação será encaminhado a um tanque separador, onde será feita a separação do óleo da água de chuva e sua coleta para o tratamento, lançando-se a água restante no canal de fuga após a operação. Sob o transformador está prevista uma bacia de contenção construída em concreto, que será preenchida com brita para isolamento. O óleo descarregado nesta bacia será encaminhado por gravidade para o tanque separador construído em concreto. Após a separação o óleo será bombeado, por meio de uma bomba portátil com motor a prova de explosão, para os tambores adequados.  
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4.8.1.3 Emissões atmosféricas As emissões atmosféricas serão provenientes das atividades de supressão da vegetação, cortes e aterros e construção da barragem durante a fase de obras. A emissão de gases devido ao trânsito de máquinas, veículos e equipamentos será minimizada com a realização das devidas manutenções preventivas e corretivas.  Já as emissões devido à movimentação de terra nas obras deverão ser minimizadas por meio da realização de aspersão com caminhão pipa.  
4.8.1.4 Ruídos Na construção da PCH Alvorada I os ruídos serão provenientes da utilização de máquinas, veículos e equipamentos. Esta emissão também será minimizada com a realização das devidas manutenções.  
4.8.1.5 Resíduos sólidos Os resíduos que poderão ser gerados na fase de obras estão apresentados no Quadro 28 a seguir, bem como sua classificação e destino final. De acordo com a classificação será realizada a gestão dos resíduos que se dará por uma série de atividades em cadeia: previsão de geração de resíduos e sua fonte, geração, manipulação, segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final. 
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Quadro 28 Resíduos esperados durante a fase de construção da PCH Alvorada I  
Fonte Descrição Classificação 

CONAMA 307/2002 

Classificação 
(ABNT NBR 

10004:2004) 

Acondicionamento 
Recomendado Tratamento/Destinação Final 

Escritório e almoxarifado 

Lâmpadas Fluorescentes NA Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/ tambores ou caçamba Reciclagem ou  disposição em  aterro controlado 
Cartuchos de tinta NA Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/ tambores ou caçamba Reciclagem ou  disposição em  aterro controlado 

Papel/Papelão B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas Reciclagem ou  disposição em  aterro sanitário 
Plástico B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas Reciclagem ou  disposição em  aterro sanitário 

Resíduos de varrição NA Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas Disposição em  aterro sanitário 
Ambulatório Resíduo infecto- contagioso NA Classe I Acondicionamento em sacos plásticos com identificação.  Material perfuro-cortante em caixas de papelão duplo padronizadas Destruição térmica 

Oficina mecânica Estopas sujas por solventes e óleos D Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/tambores Co-processamento, destruição térmica ou disposição em aterro industrial Classe I 
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Continuação 
Fonte Descrição Classificação 

CONAMA 307/2002 

Classificação 
(ABNT NBR 

10004:2004) 

Acondicionamento 
Recomendado Tratamento/Destinação Final 

Oficina mecânica 
Resíduos de óleos e graxas D Classe I Acondicionamento em tambores metálicos Rerrefino,  co-processamento  ou descarte em  aterro industrial Latas vazias de tintas e solventes D Classe I Acondicionados em tambores metálicos Destruição térmica ou disposição em aterro industrial Classe I Pilhas e baterias usadas NA Classe I Acondicionamento em caixas de madeira Devolução ao fabricante Metais nobres e sucatas B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos, tambores, caçamba ou em baias Reciclagem 
Pneus inservíveis NA Classe II B Baia sinalizada com cobertura plástica Devolução ao fabricante 

Cozinha e refeitório Restos de comida e embalagens NA Classe II A Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou caçamba Disposição em  aterro sanitário Resíduos de caixa de gordura NA Classe II A Coletados no momento da destinação por caminhões do tipo Vac-all Tratamento biológico ou disposição em aterro sanitário 
Pátio de armação, carpintaria e central de concreto 

Entulhos de construção A / B / C / D Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Beneficiamento/ reciclagem ou disposição nas áreas de bota-fora Embalagens de aditivos de concreto D Classe I Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em aterro controlado ou queima 
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Continuação 
Fonte Descrição Classificação 

CONAMA 307/2002 

Classificação 
(ABNT NBR 

10004:2004) 

Acondicionamento 
Recomendado Tratamento/Destinação Final 

Pátio de armação, carpintaria e central de concreto 
Resto de concretagem A Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em  aterro sanitário Restos de madeira B Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Reciclagem/reutilização 

Ferro de armações A Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em  aterro sanitário 
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Ressalta-se que dentro do canteiro de obras está prevista uma área para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos gerados, denominado Depósito Intermediário de Resíduos (DIR). A área do DIR será devidamente impermeabilizada e coberta, e os tambores serão identificados de forma adequada para o acondicionamento dos diversos tipos de materiais. 
4.8.1.6 Carreamento de sedimentos Na fase de obras, devido à retirada da vegetação e à escavação de materiais na área de implantação da PCH, poderá ocorrer o carreamento de sedimentos para os cursos d’água da região. Desta forma, nesta fase, será necessária a construção de sistemas de drenagem provisórios (canaletas de drenagem, leiras e sumps) para evitar o carreamento, conforme descrito no item 12.2.8 (PRAD). 
5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 
5.1 Introdução Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) representam um tipo de geração energética amplamente utilizado no país, em função do grande potencial hidroenergético nacional. A sua atratividade é devida às características de menor impacto ambiental, menor volume de investimentos, prazo de maturação mais curto e tratamento incentivado pela regulamentação vigente. Nesse sentido, uma característica das PCHs é a dispensa de licitação para obtenção da concessão, sendo a autorização obtida junto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ou após a venda da energia nos Leilões de Compra e Venda de Energia realizados pelo Governo Federal. Outro fator importante a respeito das PCHs é que, por serem implantadas em sua grande maioria próximas aos centros de consumo, a energia gerada é distribuída mais rapidamente aos consumidores finais, conferindo assim maior estabilidade à rede e agregando qualidade à distribuição de energia elétrica da região. A geração de energia a partir de PCHs é considerada uma das formas de geração de energia limpa e ambientalmente sustentável, produzida a partir de fonte renovável. A definição do empreendimento com as características atuais apresentadas neste EIA foi realizada com base na análise de diversas outras alternativas locacionais, descritas no item 5.3, que consideram os pontos críticos ambientais na definição da alternativa ótima ambiental e econômica.  
5.2 Alternativas Tecnológicas No que se refere às alternativas tecnológicas frente à implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas, as opções comumente divulgadas seriam as usinas nucleares, usinas termoelétricas, usinas eólicas ou usinas solares, cuja avaliação de vantagens e desvantagens é apresentada na sequência: 
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USINAS NUCLEARES Usinas nucleares são instalações industriais que produzem energia elétrica a partir da fissão do átomo de urânio -235. Para tanto são utilizados materiais radioativos que através de uma reação nuclear produzem calor. Diferentemente das usinas termoelétricas, não produzem poluentes durante sua operação, no entanto, sua manutenção gera resíduos radioativos que devem ser cuidadosamente acondicionados e armazenados durante longos períodos, possuindo forte opinião popular contrária à sua implementação. Adicionalmente, as usinas nucleares, em função do seu alto potencial de impacto e periculosidade ao meio ambiente e às populações vizinhas, no caso de um mal funcionamento ou catástrofe natural, tendem a gerar grande desaprovação nas regiões previstas para a sua instalação.  Neste sentido, os custos envolvidos nas estruturas de prevenção de desastres e na manutenção deste tipo de empreendimento impactam diretamente o preço final da energia.  Sendo assim, no Brasil as usinas nucleares são utilizadas como último recurso na geração de energia. 
USINAS EÓLICAS Usinas eólicas são instalações que aproveitam a força da velocidade dos ventos para gerar energia elétrica. Precisam agrupar-se em parques eólicos, concentrações de aerogeradores, necessários para que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados isoladamente, para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. De forma geral, grande parte do litoral brasileiro apresenta velocidades de vento propícias ao aproveitamento de energia eólica em larga escala, sendo que a potencialidade de aproveitamento eólico decresce à medida em que caminhamos para o interior do país. O potencial eólico brasileiro pode ser conhecido em caráter geral através de consultas ao Atlas Eólico (http://www.cresesb.cepel.br). Os impactos ambientais mais expressivos da implantação de parques eólicos são: 

 Uso da terra – em parques eólicos as turbinas devem estar suficientemente distanciadas entre si para evitar a perturbação causada no escoamento do vento entre uma unidade a outra. Estes espaçamentos devem ser no mínimo de 5 a 10 vezes a altura da torre;  
 Ruído – as turbinas de grande porte geram ruído audível significativo, de forma que existe regulamentação relativa à sua instalação na vizinhança de áreas residenciais. O ruído é proveniente de duas fontes: o próprio fluxo de ar nas pás e os mecanismos (gerador, caixa de redução);  
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 Impactos visuais – as pás das turbinas produzem sombras e/ou reflexos móveis que são indesejáveis nas áreas residenciais; este problema é mais evidente em pontos de latitudes elevadas, onde o sol tem posição mais baixa no céu. Dentre outros parâmetros que se podem relacionar são: o tamanho da turbina, seu design, números de pás, cor e números de turbinas em uma fazenda eólica. As máquinas de grande porte são objetos de muita visibilidade e interferem significativamente nas paisagens naturais; por isso podem existir restrições à sua instalação em algumas áreas (por exemplo, em áreas turísticas ou áreas de grande beleza natural);  
 Aves e morcegos – em parques eólicos pode ocorrer a mortalidade da fauna alada por impacto com as pás das turbinas especialmente em locais que são rotas de migração.  
 Interferência eletromagnética – esta acontece quando a turbina eólica é instalada entre os receptores e transmissores de ondas de rádio, televisão e microondas. As pás das turbinas podem refletir parte da radiação eletromagnética em uma direção, tal que a onda refletida interfere no sinal obtido (http://www.cresesb.cepel.br). Na avaliação específica do potencial eólico da região Sudeste de Goiás (Figura 18 ), nota-se que a região de implantação da PCH Alvorada I não seria propensa para aproveitamentos eólicos, tendo em vista que a média anual da velocidade dos ventos encontra-se em torno de 4,5 m³/s, abaixo da média nacional.  

Figura 18  Potencial Eólico do Sudeste de Goiás – Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 
(CEPEL, Eletrobrás/MME, 2001)   

  

PCH ALVORADA 
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USINAS SOLARES No Brasil a utilização da tecnologia de painéis fotovoltaicos é mais empregada pelas empresas de distribuição de eletricidade, em locais onde não há rede elétrica, em geral no meio rural e localidades onde existem comunidades isoladas. No cenário de fontes de energia para a matriz energética brasileira, definido pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética) para um cenário de 30 anos, as usinas fotovoltaicas aparecem somente no horizonte de longo prazo. Isso devesse ao alto custo de implantação e a baixa eficiência energética das tecnologias disponíveis atualmente. O potencial solar regional é relativamente baixo, com insolação diária média anual em torno de 6 horas, conforme o Atlas Solarimétrico do Brasil (UFPE, 2000), incidência aproximadamente 40% inferior ao observado nas regiões que concentram o desenvolvimento deste tipo de aproveitamento energético, região Nordeste e Vale do São Francisco. Desta forma, conforme demonstrado pelas inscrições no 1º LER-2015 (Leilão de Energia Solar), onde verificou-se que apenas 0,3% da potência inscrita está prevista para ser instalada no estado de Goiás, temos que a geração fotovoltaica, é a tecnologia atual menos indicada para a região. 
USINAS TERMOELÉTRICAS Usinas Termoelétricas são instalações industriais utilizadas para geração de energia elétrica a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio da combustão de algum tipo de combustível, renovável ou não renovável.  Possuem vantagem em relação às usinas hidrelétricas por serem de rápida instalação e por ocuparem áreas reduzidas, no entanto, possuem custos de operação e manutenção sensivelmente mais elevados. Do ponto de vista ambiental a principal desvantagem das usinas termoelétricas em relação a outras formas de geração é o fato de apresentarem emissões atmosféricas decorrentes do processo de combustão. Dentre os poluentes que podem ser gerados estão materiais particulados, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, óxidos de enxofre, dioxinas, dentre outros, sendo que sua geração dependerá principalmente do combustível utilizado e das condições de queima utilizadas. Cabe destacar que, mesmo com a melhor tecnologia de queima e controle de emissões atmosféricas, o dióxido de carbono, ao qual é atribuído o título de principal responsável pelo efeito estufa, estará presente no efluente atmosférico por se tratar de um dos produtos finais da combustão. 
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Dentre os tipos de geração termoelétrica, os principais são: 
 termeletricidade a biomassa; 
 termeletricidade a gás natural; 
 termeletricidade a óleo combustível; e 
 termeletricidade a carvão mineral. As termoelétricas a biomassa possuem a vantagem ambiental de utilizarem recursos renováveis como material combustível, merecendo destaque especial os resíduos da indústria sucroalcooleira, sobretudo o bagaço de cana-de-açúcar. Sua desvantagem reside no fato da matéria-prima possuir oferta sazonal, sendo necessárias grandes áreas de plantio em regime de monocultura para suprir a demanda da mesma, provocando a substituição de áreas que atualmente são utilizadas para produção de alimentos, podendo causar redução na oferta alimentar. As usinas térmicas movidas à combustão de óleo e carvão mineral, além de mais poluente, dependem de combustível fóssil, não renovável e com potencial poluente de risco. A instalação de uma usina desse tipo na região agravaria também a questão do transporte, pois a região não é produtora óleo e carvão, e deveria, assim, servir-se de uma rede rodoviária ou mesmo através de conexão com a rede hidroviária, através da Hidrovia Paraná - Tietê. Ambas as alternativas causariam sérios transtornos operacionais, em função do elevado volume combustível que é necessário para se manter em funcionamento caldeiras, nas quais seria produzido o vapor necessário a movimentar as turbinas para gerar energia. Em resumo, pode-se dizer que a execução de uma usina termoelétrica movida à óleo ou carvão seriam mais onerosas e, portanto, menos competitivas, representando ainda um agravo às condições ambientais da região. A outra opção térmica, menos poluente, seria a produção de energia via combustão de gás natural. Essa opção exigiria a viabilização do fornecimento do gás, atualmente não disponível, tendo em vista que o gasoduto que transporta o gás da Bolívia tem seu traçado bastante afastado ao sul, no Estado de Mato Grosso do Sul. A possibilidade de se alterar este roteiro existe, porém não se encontra consolidada ou confirmada, tornando-se difícil, especialmente para empreendimentos de longa maturação, como aqueles que envolvem geração de energia, considerá-la neste momento como uma opção.  

5.2.1 Análise das Alternativas Tecnológicas – PDE 2024 O objetivo do Planejamento Decenal da Expansão do Sistema Energético Nacional (PDE), elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), consiste em se definir um cenário de referência para implantação de novas instalações na infraestrutura de oferta de energia, necessárias para se atender ao crescimento dos requisitos do mercado. 
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Esses estudos de planejamento abrangem o horizonte de 10 anos, sendo objeto de revisões anuais. Essas atualizações anuais consideram, entre outras, as mudanças nas previsões de crescimento do consumo de energia e reavaliações da economicidade e viabilidade dos projetos de oferta de energia, em função de um maior detalhamento dos seus estudos técnicos de engenharia e de meio ambiente, além da incorporação de novos projetos cujos estudos tenham sido finalizados. O planejamento decenal é um instrumento que tem o papel de orientar futuras ações governamentais e de fornecer uma correta sinalização a todos os agentes do setor energético brasileiro, de modo a induzir uma alocação eficiente dos investimentos, base para a modicidade tarifária futura. Segundo o PDE 2024 (atual plano aprovado pelo MME), em dez/2014, o Brasil possuía 132.872 MW de capacidade instalada, sendo assim distribuídos:  

 Ainda segundo o PDE, em 2024 a capacidade instalada nacional deverá atingir o valor de 206.447 MW, conforme Quadro 29, extraída do mesmo documento. 
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Quadro 29 Projeção da Capacidade Instalada no Brasil (Fonte: EPE).  
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Assim, levando-se em consideração todas as fontes, tem-se uma evolução da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional - SIN de 55% entre 2014 e 2024, para atender ao mercado projetado no período. A Figura 19 a seguir ilustra a expansão contratada e a planejada por tipo de fonte:   
Figura 19  Evolução da Expansão Energética por Fonte de Energia (PDE 2024)   

 Percebe-se que, para os próximos 8 anos, as fontes renováveis terão prioridade no suprimento da demanda energética, ressaltando ainda mais a importância da viabilização da PCH Alvorada I. Outro dado importante sobre o funcionamento do SIN são as perdas na transmissão e distribuição de energia. Conforme demonstrado abaixo, atualmente essa perda é de 14,9% (Figura 20 ). 
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Figura 20  Balanço Energético Nacional 2015 – Relatório Síntese 2014 (MME - EPE)   

 Considerando que as novas usinas estruturantes (Belo Monte, Usinas do Madeira, Tapajós) e os principais parques eólicos (região nordeste) estão distantes da região Sudeste, principal centro de consumo, temos uma tendência de aumento das perdas do sistema. Desta forma, as PCHs que são construídas de forma descentralizada e próximas aos centros de consumo, ajudam a reduzir as perdas do SIN. 
5.2.2 Custo de Implantação das Alternativas Tecnológicas Para fins de comparação dos custos de implantação das alternativas de geração de energia, o custo equalizado das fontes energéticas representa o custo por MW/h de todo o processo de implantação da fonte de geração energética, incluindo custos de construção, manutenção e operação do empreendimento.  O Quadro 30 a seguir apresenta o resumo desses custos por fonte energética. 
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Quadro 30 Custos em R$/MWh das Alternativas Tecnológicas. 

 Especificamente quanto os custos atuais de geração previstos para a PCH Alvorada I, verifica-se que estes estão alinhados com o custo estimado para a hidroenergia de médio e pequeno porte. Pode-se, portanto, dizer que a implantação da PCH Alvorada I é a alternativa mais atrativa, quando se leva em consideração ainda a disponibilidade de recurso hídrico no contexto nacional. 
5.2.3 Sobre a não Implantação da PCH Alvorada I O último cenário a examinar seria a possibilidade de não execução do empreendimento. Evidentemente, caso não se implante este aproveitamento hidrelétrico, além de deixar de produzir uma energia mais barata e não poluente, haverá a imposição à sociedade brasileira de uma forma de energia menos competitiva economicamente, induzindo a custos ambientais e econômicos mais elevados, conforme já aqui demonstrado. 
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Vale destacar ainda que uma inserção interessante do empreendimento na região é a possibilidade de geração de empregos, durante a realização das obras e, posteriormente, na fase de operação. Naturalmente esta possibilidade será destacada na fase de implantação, que deverá durar cerca de 2 anos, declinando na fase de operação, que em compensação gerará empregos de longa permanência. No contexto da matriz energética nacional, a implantação da PCH Alvorada I justifica-se por ser um empreendimento de fonte renovável e limpa, que vai ao encontro da expectativa e planejamento do Governo Federal e o anseio da população para priorizar fonte renováveis, garantindo ainda maior estabilidade ao sistema nos polos de consumo direto, como os municípios diretamente afetados. Isso garante energia de maior confiabilidade e qualidade, ajudando a reduzir as perdas do sistema.  Desta forma, conforme demonstrado, a implantação da PCH Alvorada I é a alternativa tecnológica mais indicada para a região, não se justificando assim, a não realização deste projeto. 
5.3 Alternativas Locacionais Inicialmente, na análise de outras alternativas locacionais para a PCH Alvorada I, cabe ressaltar que estas apreciações compõem um estudo exigido pela ANEEL quando da elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do rio e dos estudos de projeto básico, ocasião em que a partição de queda do curso d’água em estudo é avaliada, em busca da melhor alternativa que permita a maximização do aproveitamento hidráulico do mesmo, bem como a minimização dos impactos socioambientais. A preocupação com sustentabilidade ambiental das partições de queda tem sido tão relevante nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, que a obrigatoriedade de se considerar fatores ambientais foi estabelecida por ato regulatório infra legal pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria MME nº 356, de 28 de setembro de 2009, definindo que a escolha da melhor alternativa de divisão de quedas para o aproveitamento do Potencial Hidráulico é determinada a partir de critérios técnicos, econômicos e socioambientais, levando-se em conta um cenário de utilização múltipla da água. Deste modo, o rio Corrente foi objeto de avaliação do potencial energético por meio de Inventário Hidrelétrico, elaborado em parceria pelas empresas Minas PCH S.A e GUERRA LAGE Engenheiros Associados Ltda, e desenvolvidos pela GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda, que identificou os aproveitamentos hidrelétricos relacionados no Quadro 31. Destaca-se novamente que estes estudos de partição de queda do rio tiveram a finalidade de selecionar a divisão de queda e a locação dos empreendimentos mais atraente do ponto de vista técnico-econômico e ambiental. Este Inventário foi aprovado em 13 de setembro de 2013 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Despacho nº 4.248/2013, e contemplou o trecho delimitado a montante pelo canal de fuga da UHE Olho d’Água (elevação 435,25 m) e a jusante pelo remanso do reservatório da UHE Ilha Solteira (elevação 328,00 m), conforme a tabela a seguir: 
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Quadro 31 Resumo dos estudos de inventário para o rio Corrente.  
AHE N.A. normal de 

montante [m] 
N.A normal de 

jusante [m] 

Potência 
Instalada 

[MW] 

Área do Reservatório 
[km²] 

Ranchinho I 435,25 420,50 15,8 12,16 Ranchinho II 420,50 413,00 8,4 9,33 Água Limpa I 413,00 395,00 20,1 6,33 Água Limpa II 395,00 385,00 11,2 9,46 Alvorada I 385,00 365,00 23,6 11,21 Foz do Corrente I 365,00 343,50 26,0 10,93 
Foz do Corrente Baixo 343,50 328,00 19,1 12,56 

Antes de se atingir esta partição final do potencial energético, estudam-se outras alternativas de localização dos empreendimentos, com diferentes níveis de operação, localizações de eixo de barragem e áreas afetadas. O objetivo dessa avaliação é selecionar os aproveitamentos que combinem os seguintes aspectos: 
 Aproveitamento ótimo do ponto de vista energético;  
 Menor impacto socioambiental;  
 Relação benefício energético/custo de implantação compatível com outras alternativas energéticas do mercado. Originalmente, no trecho previsto para a implantação da PCH Alvorada I, o inventário anterior (CELG, 1996) previa um aproveitamento com área alagada de 30 km² e potência de 39 MW. Visando reduzir a área alagada, foram propostos dois aproveitamentos: o primeiro, diminuindo o nível (NA) do reservatório em conjunto com a adoção de um trecho em desvio (mantendo a casa de força no mesmo local e deslocando o barramento para montante); o segundo, além da redução do NA também considerou o deslocamento casa de força para montante (eliminando o TVR).  O Quadro 32apresenta as principais características das alternativas. 
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Quadro 32 Alternativa de Partição – Eixo Alvorada  
APROVEITAMENTO 

Cota 

montante 

Cota de 

jusante 

Queda 

bruta 

Potência 

instalada 

Área do 

reservatório 
Relação 

Na mont 

(m) 
NA jus (m) Hb (m) Pins (MW) Ares (km2) MW / km² Alternativas EstudadasAHE Alvorada 391,0 360,0 31,0 39,0 29,8 1,3PCH Alvorada I (Desvio) 385,0 360,0 25,0 19,0 11,2 1,7Alternativa Escolhida

PCH Alvorada I 385,0 365,0 20,0 25,0 11,2 2,2 Considerando os aspectos restritos à partição do rio, tem-se que, a PCH Alvorada I apresenta uma relação de potência instalada por área alagada 72% mais eficiente que a AHE Alvorada e 29% melhor que o aproveitamento em desvio. Adicionalmente, quando se aprofunda a análise no âmbito socioambiental, o reservatório em sua cota elevada passa a interferir de forma mais significativa na infraestrutura existente na região (pontes e estradas), conforme Figura 21 a seguir. 
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Figura 21  Reservatório AHE Alvorada x PCH Alvorada I  
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Destaca-se que a alternativa AHE Alvorada atinge um grande trecho da principal estrada de acesso para as propriedades rurais na margem esquerda e, em função da existência de dois córregos, a relocação aumenta o acesso dos atuais de 3,3 km para 14,4 km.  Por fim, foi feita uma análise econômica da implantação das alternativas para a região da PCH Alvorada I. Os custos levantados à época da elaboração do inventário (base out/2013) estão apresentados no Quadro 33. 
Quadro 33 Alternativa de Partição – Eixo Alvorada  

Empreendimento Conta 10     
(R$ x 10³) 

Obras 
Civis    (R$ 

x 10³) 

Equipamentos 
(R$ x 10³) 

Indiretos    
(R$ x 10³)

Total 
Out/2013 

Pot. 
(MW) 

R$ x 10³ 
/ (MW) 

PCH ALVORADA I 19.760 57.010 48.072 31.593 156.435 24 6.518,11 PCH ALVORADA I (Desvio) 19.760 66.390 39.103 31.334 156.587 19 8.241,43 
AHE ALVORADA 40.715 100.419 76.594 55.099 272.827 39 6.995,57 

Conforme demonstrado, a alternativa PCH Alvorada I tem a melhor relação entre investimento e potência instalada 6.518,11 R$/MW. Aprovado o Inventário, ou seja, definido o local previsto para o aproveitamento, seus níveis operacionais de montante e jusante e sua potência, os aproveitamentos hidrelétricos contidos na partição de queda indicada pela ANEEL são objeto de um estudo mais detalhado, denominado Projeto Básico. É durante a elaboração do Projeto Básico que é realizado um refinamento dos estudos de arranjos do aproveitamento hidrelétrico (alternativas locacionais das estruturas), com base num detalhamento maior dos estudos topográficos, geológicos, hidrológicos e ambientais. Ressalva-se, porém, que, segundo as regras da ANEEL, as premissas de locação e níveis operacionais definidos no Inventário aprovado devem ser sempre respeitadas, a não ser que haja detecção de um aspecto relevante novo. Foram desenvolvidos então os estudos de Projeto Básico, que tem por objetivo estudar detalhadamente as alternativas de locação de eixo e tipos de arranjo. Estes estudos envolveram as disciplinas Cartografia, Hidrometeorologia, Geologia, Estudos Energético-Econômicos, Meio-Ambiente, as Engenharias Hidráulica, Geotécnica, Estrutural, Mecânica e Elétrica, complementados pelas análises de conexão ao Sistema Elétrico, sequência construtiva, planejamento e orçamento. Tais estudos foram subsidiados pelos registros das visitas técnicas ao local de implantação do aproveitamento e os resultados obtidos nos levantamentos e serviços de campo topográficos, cartográficos, geológico-geotécnicos, hidrométricos e ambientais. Deste modo, nesta fase de Projeto Básico é definida a configuração do empreendimento mais indicada para as características locais, observando-se os requisitos técnicos, econômicos e socioambientais. 
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Este estudo do Projeto Básico consolidou as características da usina apresentadas no Quadro 34.  
Quadro 34 PCH Alvorada I conforme Projeto Básico  

APROVEITAMENTO 

Cota 

montante 

Cota de 

jusante 
Queda bruta 

Potência 

instalada 

Área do 

reservatório 

Na mon (m) NA jus (m) Hbru (m) Pins (MW) Ares (km2) 

PCH Alvorada I 385,0 365,0 20,0 24,00 11,1Definida esta configuração, ainda no decorrer dos estudos de projeto básico, foram avaliadas alternativas possíveis para locação das estruturas e definição do arranjo do empreendimento. 
Alternativa 1: Redução da Área Alagada e do Impacto Sobre a Malha Viária. Na alternativa 1, procurou-se reduzir a área alaga e o impacto sobre o principal acesso às propriedades localizadas na margem direita do empreendimento.  Entretanto, para manter os níveis operacionais aprovados, foi necessária a incorporação de um trecho em desvio no arranjo, sendo necessária a permanência constante de uma vazão residual entre o barramento e a casa de força da usina (mantida na mesma posição). O Quadro 35 a seguir mostra em resumo as características da Alternativa.  

Quadro 35 PCH Alvorada I  - Desvio – Alternativa 1  Área do Reservatório 9,5 km² 
Comprimento do Trecho de Vazão Reduzida 2,1 km 

Comprimento do Barramento 1.800 m 
Comprimento do Canal de Adução 660 m  
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Figura 22  Imagem de satélite na área de implantação do empreendimento, considerando a 
Alternativa 1. 

 

Alternativa 2: Projeto Básico ANEEL A alternativa 2 tem como objetivo reproduzir o arranjo da PCH Alvorada I definido no inventário, ou seja, casa de força localizada na margem esquerda do rio, acoplada ao barramento eliminando a necessidade de TVR (Quadro 36 e Figura 23 ).  
Quadro 36 PCH Alvorada I – Alternativa 2  Área do Reservatório 11,1 km² 

Comprimento do Trecho de Vazão Reduzida N/A km 
Comprimento do Barramento 1.130 m 

Comprimento do Canal de Adução N/A km  
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Figura 23  Imagem de satélite na área de implantação do empreendimento, considerando a 
alternativa 2.  

 

Alternativa 3: Redução da Área Alagada e dos Impactos Socioambientais A Alternativa 3 contempla um arranjo com a menor área alagada possível dentro de uma concepção de estrutura civil tecnicamente viável e elimina o impacto sobre duas das três sedes de fazenda afetadas pelo reservatório. Apresenta um trecho de vazão reduzida extenso, com desvio por meio de canal aberto, passando pela margem esquerda do rio. As estruturas de casa de força e restituição ao rio também se encontram na margem esquerda (Quadro 37 e Figura 24 ).   
Quadro 37 PCH Alvorada I - Desvio – Alternativa 3  Área do Reservatório 7,4 km² 

Comprimento do Trecho de Vazão Reduzida 5,2 km 
Comprimento do Barramento 1.030 m 

Comprimento do Canal de Adução 2,65 km  
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Figura 24  Imagem de satélite na área de implantação do empreendimento, considerando a 
alternativa 3 

 Abaixo segue uma comparação entre as três alternativas propostas, considerando os parâmetros apresentados ao longo do estudo: 
Dados Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Área do Reservatório (km²) 9,5 11,1 7,4 Comp. do Trecho de Vazão Reduzida (km) 2,1 N/A 5,2 Comprimento do Barramento (m) 1.800 1.130 1.030 Comprimento do Canal de Adução (km) 0,66 N/A 2,65 Em resumo, juntando-se os estudos de inventário, revisado a partir das recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano, com as alternativas analisadas no projeto básico e no EIA/RIMA, pode-se afirmar que já foram estudadas pelo menos 5 alternativas locacionais de partição e de estruturas para o trecho do rio corrente em que está inserida a PCH Alvorada I. Sendo que, em todos estes estudos, os aspectos de otimização da geração e seus respectivos impactos ambientais foram tratados conjuntamente. As alternativas locacionais e de arranjos estudadas podem ser assim resumidas: 
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Ordem Etapa do Estudo 
Área 

Alagada 
(km²) 

Cota de 
Inundação 

(m) 

Posição da 
Casa de Força 

(UTM) 

TVR 
(km) Pot. (MW) 

1 Inventário CELG - 1996 (AHE Alvorada) 29,8 391,0 7.890.441 S / 483.900 E - 39,0 
2 Inventário Minas PCH -  2013 (PCH Alvorada Desvio) 11,2 385,0 7.890.441 S / 483.900 E 4,7 19,0 
3 Alternativa 1 - PCH Alvorada I – Eixo Montante - A -  9,5 385,0 7.892.000 S / 481.535 E 2,1 15,0 
4 Alternativa 2 - PCH Alvorada I – Eixo Projeto Básico  11,1 385,0 7.892.000 S / 481.535 E - 24,0 
5 Alternativa 3 - PCH Alvorada I – Eixo Montante B 7,4 385,0 7.892.000 S / 481.535 E 5,2 15,0 

Ao longo de todo este processo de estudo, foram excluídas as alternativas de grande impacto ambiental e alta relação área alagada x potência instalada, em detrimento, inclusive, de uma maior geração de energia, sendo modificados, por diversas vezes, a posição da barragem, a cota de inundação, a vazão turbinada, a potência instalada, o comprimento do Trecho de Vazão Reduzida e a posição da casa de força.  Desta forma, considerando as alternativas apresentadas, verifica-se que a Alternativa 2 – PCH 
Alvorada I, por apresentar uma área de reservatório com melhor relação entre geração x impactos ambientais, barramento intermediário e ausência de Trecho de Vazão Reduzida. É a mais indicada para o detalhamento do Projeto Básico e Licenciamento Ambiental.  
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6. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL O Estudo de Impacto Ambiental deve atender aos dispositivos legais vigentes relativos ao uso e à proteção dos recursos naturais.  Os empreendimentos que objetivam a geração de energia elétrica a partir da utilização de recursos hídricos apresentam níveis de complexidade variados. Nesse sentido, o empreendedor deve se balizar na legislação ambiental aplicável, buscando, principalmente, a prevenção de possíveis riscos e danos ao meio ambiente e à sociedade. Destarte, foram elencadas neste capítulo as normas pertinentes à implantação da PCH Alvorada I, nos municípios de Itajá e Itarumã, do Estado de Goiás. As normas listadas a seguir contemplam temáticas específicas, levando em conta a competência da União, Estados e Municípios, assim como os aspectos peculiares à proteção do meio ambiente.  Além disso, foram detalhados aspectos relevantes do processo de licenciamento ambiental, bem como as normas legais relativas a empreendimentos que pretendem a exploração de recurso hídrico.  
6.1 Da Constituição da República e o Meio Ambiente A Constituição Federal de 1988 trouxe inovações a respeito do domínio das águas, determinando que os Recursos Hídricos que se localizam dentro do Território Nacional ou que tenham fronteiras com outros países, são de domínio da União, possibilitando quando couber a participação dos demais Entes Federativos, assim dispõe os arts. 20, incisos III, IV, V, VI, VIII, §1°, senão veja: 
Art. 20. São bens da União: 

(...) omissis 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

(...)  

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II; 

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

§ 1º É assegurada, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 
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A Carta Magna determina também no art. 26, inciso I, o domínio dos Estados Membros sobre os recursos hídricos, in verbis:  
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:  

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 
forma da lei, as decorrentes de obras da União;.... Em relação à competência, a Constituição de 1988 adotou o regime federativo no qual impôs a descentralização vertical, acolhendo um novo modelo de repartição em competências exclusiva, privativa, concorrente e comum. No tocante à competência exclusiva, os incisos XII, “b” e XIX do artigo 21 dispõem que a União tem a atribuição de explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos, bem como instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, definindo critérios de outorga de direitos de seu uso quando julgar necessário.  Em relação à esfera municipal, o art. 30, inciso I, II e V, determina que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesses locais, bem como suprir a legislação federal e a estadual quando couber, podendo ainda realizar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos que sejam de interesse local. No que tange o sistema hídrico nacional, as Unidades Federativas possuem autonomia para gerir os seus recursos hídricos, sendo que o inciso IV do artigo 22 da Constituição, disciplina ser privativa a competência da União somente para legislar sobre águas e energias.  Além disso, o artigo 24 confere à União, Estados e Municípios, competência concorrente para legislar sobre assuntos referentes ao combate à poluição de recursos naturais, pela proteção do meio ambiente e controle da poluição, bem como sobre a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, in 

verbis:  
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  

(...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. 

(...)  
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§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.  

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar 
dos Estados.  

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário. 

Em se tratando de competência comum, no artigo 23 a competência é comum para executar programas 
de proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...)  

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

(...)  

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios; 

(...)  

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito nacional. Desta forma, os Estados devem se ajustar aos comandos da União, principalmente referente à Lei das Águas, para concorrentemente instituir suas normas de cobrança de recursos hídricos levando em consideração a bacia hidrográfica, e não somente os rios que têm sob seu domínio. Em relação à proteção do meio ambiente, a Constituição da República dedica um capítulo exclusivo para este tema, sendo que o no artigo 225 estabelece as formas de assegurar um ambiente equilibrado e saudável para todos. Esse dispositivo normativo trouxe à baila, também, o conceito de desenvolvimento sustentável, concebido na Carta de Estocolmo de 1972, que abarca a ideia de desenvolvimento econômico do país sem comprometer os direitos e garantias de um ambiente saudável para as futuras gerações. O Texto constitucional trata ainda dos Princípios norteadores do Direito Ambiental como forma de direcionar os empreendedores e os órgãos ambientais na busca da preservação do meio ambiente e para garantir uma intervenção mínima necessária para o desenvolvimento econômico e social do país. 
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Outros artigos de relevante interesse para a proteção do meio ambiente foram elencados a seguir. Esses abordam temas relativos à preservação ambiental e responsabilidades públicas e privadas. Senão vejamos: 
Artigo 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

(...)  

VI - defesa do meio ambiente; 

Artigo 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais. 

Artigo 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2° Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 
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Os artigos 220 e 221, referentes à comunicação social, expressam princípios que interessam à questão 
cultural: 

Artigo 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

Artigo 221 - A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 
princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 
divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em 
lei. 

6.2 Da Política Nacional de Meio Ambiente A Política Nacional de Meio Ambiente é regida pela Lei nº 6.938/81, alterada pelas Leis nº 11.284/06, 11.941/09 e 12.651/12, Lei Complementar nº 140/11 e Portaria Interministerial MFAZ/MMA 812/15. Esse diploma tem como objetivo principal a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (art. 2º da Lei nº 6.938/81). A fim de atender tal objetivo, a Política Nacional de Meio Ambiente introduziu no ordenamento jurídico o conceito jurídico de meio ambiente, sendo este “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3º, I da Lei nº 6.938/81). Além disso, é introduzido também o conceito de poluidor, sendo este considerado como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividades causadoras de degradação ambiental” (art. 3º, IV da Lei nº 6.938/81). A Lei também disciplina como recursos ambientais “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora” (art. 3º, V da Lei nº 6.938/81). Todos esses recursos, atualmente, são objeto de fiscalização por parte dos órgãos ambientais. Ademais, a intervenção em tais recursos pode ser passível de autorização ou licenciamento ambiental, que deve ser requerido às autoridades competentes.  A União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e os órgãos ou entidades imbuídas de poder público compõem o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente). Esses entes públicos são, conjuntamente, na esfera de sua competência, responsáveis pela execução da Política Nacional de Meio Ambiente, que orienta a ação dos agentes públicos e privados para a conservação do meio ambiente e a execução das atividades empresariais e comerciais.  
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A estrutura do SISNAMA é regulamentada pelo artigo 6º da Lei nº 6.938/81 e a própria norma dispõe sobre a função de cada integrante desse sistema de proteção ambiental, como se transcreve: Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: I - Órgão Superior: O CONSELHO DE GOVERNO, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028/90  II - Órgão Consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade devida;  
 Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028/90  III - Órgão Central: a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, com finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.  
Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028/90  IV - Órgão Executor: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028/90  V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89  VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89 O IBAMA é o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a função precípua de “planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente” (art. 6º, IV da Lei nº 6.938/81).  Já os órgãos seccionais são as entidades estaduais competentes para exercer as funções fiscalizadoras e licenciadoras, quando a competência para tais atos são do Estado (LC 140/11). 
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Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiental são listados no artigo 9º da Lei 6.938/81, senão vejamos: Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: I - o estabelecimento de padrões da qualidade ambiental;  II - o zoneamento ambiental;  III - a avaliação de impactos ambientais;  IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, Federal, Estadual e Municipal, tais como Áreas de Proteção Ambiental, de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89  VII - o Sistema Nacional de Informações Sobre o Meio Ambiente;  VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.  X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89  XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89  XII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais.  
Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804/89  XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 
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Ademais, o Decreto nº 99.274/90 regulamenta a Lei 6.938/81 e prevê que na execução da Política Nacional de Meio Ambiente, cumpre ao Poder Público o atendimento aos requisito do artigo 1º: Art. 1º Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo: I - manter a fiscalização permanente dos recursos naturais, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; II - proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de unidades de conservação e preservação ecológica; III - manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental; IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para uso racional e a proteção dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas regionais ou setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola; V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental; VI - identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação; e VII - orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia. 
6.3 Aspectos Legais do Setor Elétrico A exploração do serviço público de energia elétrica é de competência da União, nos termos do art. 21, XII, b, da Constituição da República. Entretanto, dispõe o art. 175 da Constituição que a prestação de serviços públicos pode ser feita por meio de concessão ou permissão. Nesse sentido, a União, na condição de poder concedente, pode delegar a outrem a atividade que a assume como concessionária. Quando a concessionária exerce o serviço público de energia elétrica é em nome do poder concedente que esse serviço será levado aos usuários.  A Resolução CONAMA nº 06/1987 define que as concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica ao submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambiental perante o órgão estadual competente, deverão prestar as informações técnicas sobre o mesmo. 
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As regras do regime de concessão, estabelecidas na Lei Federal nº 8.987/1995, determinam as competências ao poder concedente, conforme art. 29, para:  
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato; 

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do 
contrato; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 

VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas; 

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, 
promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à 
concessionárias, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis; 

IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os 
bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante 
outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas 
indenizações cabíveis; 

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação; 

XI - incentivar a competitividade; e 

XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço. A Lei Federal nº 9.074/1995 estabelece as normas para outorga e prorrogação das concessões, definindo a licitação como meio de obtenção das concessões. Com relação ao serviço público de energia elétrica, a Lei Federal nº 9.427/1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.335/1997, tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. A Lei Federal nº 9.427/1996 estabelece que a ANEEL, além de outras atribuições previstas na Lei Federal nº 8.987/1995 deverá promover, mediante delegação do poder concedente, os procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias de serviço público para transmissão de energia elétrica e regular o serviço concedido, e fiscalizar permanentemente sua prestação. 
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Além disso, a Lei Federal nº 9.427/1996 determina que os levantamentos de campo nas propriedades de terrenos marginais a cursos d’água e nas rotas de linhas de transmissão de energia só serão permitidos pelos proprietários, quando o interessado dispuser de autorização da ANEEL para tal, sendo que este órgão poderá estipular cauções em dinheiro para eventuais indenizações de danos resultantes da pesquisa de campo sobre as propriedades. Outrossim, a Lei Federal nº 9.648/1998 impôs à ANEEL a competência para declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. Este mesmo diploma legal instituiu o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, responsável pelas atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica. As regras de organização do ONS foram definidas pelo Decreto Federal nº 2.655/1998, que também regulamentou o mercado atacadista de energia elétrica. Com a edição da Lei Federal nº 10.847/2004, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.184/2004, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.  A Lei Federal nº 10.848/2004, que trata da comercialização de energia elétrica, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.163/04, determina que o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, dispõe que os participantes dos leilões de compra de energia elétrica deverão promover estudos de viabilidade técnica e estudos ambientais, além apresentar as licenças ambientais prévias. A Resolução ANEEL nº 279/2013, que dispõe sobre os procedimentos gerais para requerimento de Declaração de Utilidade Pública - DUP, para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, de áreas de terra necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, estabelece no art. 9º, as obrigações do concessionário, permissionário ou autorizado em favor do qual seja expedida DUP, sem, contudo, ser requisito para a sua obtenção, o seguinte:  
I - comunicar aos proprietários ou possuidores, na fase de levantamento cadastral ou topográfico, a 

destinação das áreas de terras onde serão implantadas as instalações necessárias à exploração 
dos serviços de energia elétrica; 

II - promover ampla divulgação e esclarecimentos acerca da implantação do empreendimento, para a 
comunidade e os proprietários ou possuidores das áreas a serem atingidas, mediante reunião 
pública ou outras ações específicas de comunicação, tratando inclusive de aspectos relacionados 
à delimitação das áreas afetadas e aos critérios para indenização; 
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III - desenvolver máximos esforços de negociação, que serão demonstrados com a evolução da negociação 
disposta no Quadro-Resumo, do Anexo I, com os proprietários ou possuidores, objetivando 
promover, de forma amigável, a liberação das áreas de terra destinadas à implantação das 
instalações necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica;  

IV - avaliar as áreas de terra, benfeitorias e indenizações, segundo os critérios preconizados pela ABNT, 
mantendo disponível à ANEEL o laudo de avaliação e;  

V - No caso de empreendimentos hidrelétricos, encaminhar, trimestralmente, até 180 (cento e oitenta) 
dias após a publicação da Resolução Autorizativa de DUP, à Superintendência de Concessões e 
Autorizações de Geração - SCG, o Quadro-Resumo atualizado do Levantamento e Situação das 
Áreas Objeto da DUP, segundo modelo constante do Anexo I desta Resolução, o qual será dado 
publicidade no endereço eletrônico, em www.aneel.gov.br. Já o Decreto Federal nº 7.154/2010 regulamenta a autorização para realização de estudos técnicos sobre potenciais de energia hidráulica e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica em Unidades de Conservação federais e para instalação dos referidos sistemas em Unidades de Conservação federais de uso sustentável.  Nesta esteira, a Instrução Normativa ICMBIO nº 10/2010 disciplina a concessão de autorização para realizar estudos técnicos sobre potenciais de energia hidráulica e sobre a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da instalação de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica em Unidades de Conservação federais, exceto em Áreas de Proteção Ambiental - APAs e Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs.  De acordo com o art. 6, “a autorização somente 

pode ser concedida após o interessado obter as autorizações e anuências previstas em outros 
instrumentos legais, bem como o consentimento do proprietário, possuidor ou detentor da área onde a 
pesquisa será realizada, nos casos das propriedades privadas em Refúgios de Vida Silvestre e nos casos de 
propriedades em Unidades de Conservação federais ainda não regularizadas fundiariamente”. Na Resolução CONAMA nº 237/1997 são apresentados os empreendimentos e as atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, caracterizados os tipos de licenças a serem expedidas (Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO), estabelecidas as etapas do procedimento de licenciamento e definidas as competências para expedir licenças ambientais. Essa Resolução inclui as barragens e diques como empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. O processo de licenciamento ambiental das concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica deverá obedecer, portanto, ao disposto na Resolução CONAMA nº 06/1987. De acordo com o art. 4º desta resolução, no licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico, respeitadas as peculiaridades de cada caso, a LP deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade da usina, a LI deverá ser obtida antes da realização da licitação para construção do empreendimento e a LO deverá ser obtida antes do fechamento da barragem. 
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Já Resolução CONAMA nº 01/1986 dispõe que dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como a construção de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW (art. 2º, XI). A construção de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do rio Corrente em estudo está, portanto, sujeita ao licenciamento ambiental e à elaboração de EIA/RIMA. No que se refere aos empreendimentos necessários ao incremento da oferta de energia elétrica, determinados pela Câmara de Gestão da Crise, e considerados como de pequeno potencial de impacto ambiental, os prazos específicos para o licenciamento ambiental, deverão seguir o estabelecido na Resolução CONAMA nº 279/2001, a saber: 3 (três) meses para linhas de transmissão de energia, 4 (quatro) meses para gasodutos e oleodutos, usinas termelétricas e geração de energia elétrica por fontes alternativas e 6 (seis) meses para usinas hidrelétricas.  A Resolução CONAMA nº 279/2001, alterada pela Resolução CONAMA 462/2014, que detalha procedimentos de licenciamento simplificado para os empreendimentos dessa natureza, com impacto ambiental de pequeno porte, estabelece que o prazo para emissão da LP e da LI será de, no máximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do requerimento das respectivas licenças. Suspensa a contagem do prazo para a realização de eventuais estudos complementares, em até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis mediante solicitação do empreendedor, o prazo máximo para emissão da LO será de 60 (sessenta) dias, desde que cumpridas todas as condicionantes da LI, antes da entrada em operação do empreendimento. O não cumprimento dos prazos sujeita o órgão responsável pelo licenciamento à ação de instância superior e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença ou da perda de eficácia da licença emitida. Nos termos da legislação em vigor, mais especificamente a Resolução CONAMA nº 237/1997 e a Lei Federal Complementar nº 140/2011, a competência para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras se dá em função do grau de impacto do empreendimento, sendo, tal competência, distribuída entre a União Federal, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios. 
6.4 Da Competência do Órgão Ambiental para Licenciamento A Constituição da República de 1988, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23, estabelece competência comum entre os entes federativos para legislar sobre matéria relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. A Lei Complementar Federal nº 140/11 estabelece a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas, decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção: 
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 das paisagens naturais notáveis,  
 do meio ambiente,  
 ao combate à poluição em qualquer de suas formas,  
 à preservação das florestas, da fauna e da flora. Uma forma de proteger os recursos naturais e combater a poluição é impor aos empreendedores o licenciamento ambiental.  As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental, assim como as competências para o licenciamento, estão expressas na Lei nº 6.938/81, Lei Complementar nº 140/2011 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97. De acordo com os artigos 7º ao 10 da Lei Complementar nº 140/11, a competência municipal, estadual e federal para o licenciamento se dá em função da localização do empreendimento. Como o empreendimento não atende a nenhum dos requisitos do artigo 7º, XIV e 9º da LC 140/11, compete ao Estado de Goiás promover o licenciamento da PCH Alvorada I, como transcrito abaixo: Art. 8º São ações administrativas dos Estados:  (...) XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º;  (...) A Resolução Estadual nº 69/06 estabelece os procedimentos para a descentralização do licenciamento ambiental no Estado de Goiás. A descentralização visa garantir competência aos Municípios para o licenciamento das atividades de impacto local, e na impossibilidade do município realizar o licenciamento ambiental, compete, supletivamente, ao Estado.  No entanto, as PCH’s não se encontram no rol listado no anexo da resolução supracitada. Dessa norma, no Estado de Goiás, incumbe Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA-GO, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a obrigação legal de conceder o licenciamento ambiental da PCH Alvorada I. 
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6.4.1 Do Processo de Licenciamento no Estado de Goiás O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Esse processo tem a finalidade de conceder licenças às organizações, que estão adequadas ambientalmente, para exercer suas atividades.  Nesse sentido, o licenciamento ambiental consiste em uma forma de efetivar o sistema de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, a fim de proporcionar o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua dos modos de produção (Resolução CONAMA nº 237/97).  De acordo com o art. 1º da Resolução do CONAMA nº 237/97, são adotados os seguintes conceitos relativos ao licenciamento: 
 Licenciamento Ambiental: é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.   
 Licença Ambiental: é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. O processo de licenciamento ambiental possui três etapas distintas: Licenciamento Prévio, Licenciamento de Instalação e Licenciamento de Operação. 
 Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: estudo de impacto ambiental (EIA), acompanhado do relatório de impacto ambiental (RIMA), relatório de controle ambiental (RCA), plano e de controle ambiental (PCA), relatório ambiental preliminar (RAP), diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD), avaliação de riscos ambientais (ARA), dentre outros. 
 Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto - AID), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados. De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97 e a legislação estadual específica (Lei nº 8.544/78 e Decreto Estadual nº 1745/79), as PCH’s devem solicitar à SECIMA as seguintes licenças: 
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I - Licença Prévia (LP) – na fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Essa licença não autoriza a instalação do projeto, e sim aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza sua localização e concepção tecnológica. Além disso, estabelece as condições a serem consideradas no desenvolvimento do projeto executivo. II - Licença de Instalação (LI) – a SECIMA autorizará a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Empreendimentos que impliquem desmatamento dependem, também, de "Autorização de Supressão de Vegetação". III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Deve ser solicitada antes de o empreendimento entrar em operação, pois é essa licença que autoriza o início do funcionamento da obra/empreendimento. Sua concessão está condicionada à vistoria a fim de verificar se todas as exigências e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram desenvolvidos e atendidos ao longo de sua instalação e se estão de acordo com o previsto nas LP e LI. O prazo de validade é estabelecido com base na Portaria nº 291/82. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. Além disso, os prazos de vigência das licenças ambientais são variáveis em razão da complexidade e grau de potencial poluidor da atividade, sendo definidos pela Portaria nº 001/09 da SEMARH.  Urge salientar que, a renovação de qualquer uma das licenças de uma atividade ou empreendimento, deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade da licença (art. 14, § 4º da Lei Complementar 140/11). De acordo com o art. 14 da LC 140/11, a SECIMA deve observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento. Assim, nos casos em que seja exigida a complementação da análise do empreendimento ou da atividade, estas devem ser comunicadas pelo órgão licenciador ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.  As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitos pela SECIMA suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor (LC 140/11). Ressalta-se ainda que, o decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 130 

Uma das características marcantes do licenciamento é a participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas como parte do processo de obtenção da licença (Resolução 09/87 - CONAMA). No estado de Goiás, as audiências públicas são regulamentadas pela Resolução 22/02 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMAm).  Outra exigência para o processo de licenciamento de PCH no Estado de Goiás é a elaboração do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH). Este estudo visa constatar e averiguar a acumulação de alterações nos sistemas ambientais ao longo do tempo e no espaço, do empreendimento hidrelétrico instalado e em vias de instalação. O EIBH é imposto como parte integrante do processo de licenciamento mediante um acordo firmado entre o a Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais - AGMARN e o Ministério Público, em 21 de julho de 2004, com a finalidade de atender o Termo de Ajustamento de Conduta. Além disso, o estudo visa atender também o Termo de Referência padrão elaborado pela SECIMA para obtenção das licenças. Posteriormente, a Instrução Normativa nº3/2015 determina a apresentação e análise de Estudo de Avaliação Ambiental Integrada de Sub-bacia – AAI de empreendimentos hidrelétricos situados em sub-bacias ou em porção da bacia cujo Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica- EIBH já tenha sido realizado, no Estado de Goiás.  
6.5 Legislação Ambiental geral e Normas Específicas Relativas ao Processo de 
Licenciamento Ambiental Apresenta-se a seguir, a listagem do arcabouço básico da regulamentação vigente, que trata sobre os aspectos ambientais, no âmbito estadual e federal, ressaltando aqueles interligados à proteção dos recursos hídricos. 
6.5.1 Dos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos A figura do Espaço Territorial Especialmente Protegido (ETEP) foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do art. 225, §1º, III da CR/1988, impondo restrições de uso aos espaços, assim considerados, de modo a assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os ETEP’s são considerados como qualquer área que detenha restrição de uso imposta por atos normativos, visando proteger algum atributo existente no espaço. Não existe nas leis, doutrinas ou jurisprudências, qualquer tipificação destes espaços, haja vista a dinamicidade das questões ambientais.  As Unidades de Conservação e as Áreas Tombadas são exemplos de ETEP’s. 
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6.5.1.1 Das Unidades de Conservação  A Lei Federal nº 9.985/2000 criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), caracterizando as Unidades de Conservação e estabelecendo critérios e normas para criação, implantação e gestão destas.  Esta Lei Federal divide as Unidades de Conservação em dois grandes grupos, Proteção Integral e de Uso Sustentável. O art. 8º da Lei Federal nº 9.985/2000 estabelece que o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas categorias de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre. Já o art. 14 da Lei Federal nº 9.985/2000 estabelece que o grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas categorias de Área de Proteção Ambiental - APA, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional - FLONA, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. A Resolução CONAMA nº 428/2010, que dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação - UC, estabelece no art. 1º, que o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar a UC específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerado pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em EIA/RIMA, só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação. Cumpre destacar que a Resolução CONAMA nº 428/2010 alterou a Resolução CONAMA nº 13/1990, diminuindo o raio de proteção da Zona de Amortecimento - ZA de uma Unidade de Conservação de 10km para 3 km, quando a UC não dispõe de Plano de Manejo que disponha sobre os limites da ZA: Art. 
1º (...) omissis § 2º - Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta Resolução, o 
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil 
metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto 
no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. Ademais, a autorização de que trata esta Resolução deverá ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador, antes da emissão da primeira licença prevista, ao órgão responsável pela administração da UC.  
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6.5.1.2 Das Áreas de Proteção Especial A Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei Federal nº 6.766/1976, em seus arts. 13, I e 14, facultou aos Estados, através de Decreto, a criação de Áreas de Proteção Especial (APEs), com o objetivo proteger os mananciais, o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico. Embora não se enquadrem no rol das Unidades de Conservação típicas da Lei Federal nº 9.985/2000, as APE’s podem ser consideradas como espaços ambientalmente protegidos, uma vez que, nas palavras de José Afonso da Silva, renomado professor na esfera do Direito Público Constitucional, “nem 
todo espaço territorial especialmente protegido se confunde com unidades de conservação, mas estas são 
também espaços especialmente protegidos” 1. Na área de estudos da PCH Alvorada I não foram identificadas Áreas de Proteção Especial. 
6.5.1.3 Das Áreas Tombadas O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, nos níveis Federal, Estadual ou Municipal, cujo objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição ou descaracterização de tais bens. O tombamento é um instrumento legal, aplicado por ato administrativo, cuja competência é atribuída, pelo Decreto-lei nº 25/1937 ao Poder Executivo. Por meio do tombamento, o valor cultural do bem é reconhecido e se institui sobre ele um regime especial de proteção, considerando-se a função social do mesmo2. Pode ocorrer em nível federal, feito pelo IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou ainda, na esfera estadual ou municipal. Na área de estudos da PCH Alvorada I não foram identificadas áreas ou bens tombados. 
6.5.1.4 Da Ocorrência de Terras Indígenas Um grande avanço para a proteção dos índios brasileiros e de seus direitos ocorreu com a instituição da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em substituição ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), por meio da Lei Federal nº 5.371/1967. Essa lei estabelece as diretrizes e garantias para o cumprimento da política indigenista, além de gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e valorização, promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas. Tem, ainda, como diretrizes a prestação da assistência médico-sanitária aos índios e a educação de base apropriada do índio, visando à sua progressiva integração na sociedade nacional, buscando despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indigenista e exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio. 
                                                             1 O regime brasileiro de unidades de conservação. In: CD ROM - Juris Síntese IOB nº. 51. São Paulo. Jan-Fev 2005  
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Grande parte destas atribuições relacionadas à proteção aos índios encontram-se no art. 1° da Lei Federal nº 5.371/1967, devendo os atos da FUNAI observar os princípios constantes no inciso I. Dentre os deveres estão o de proteger e promover a realização de pesquisas para recolha de dados estatísticos sobre a população indígena no Brasil, através de estudos de delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro de terras indígenas, monitorando e fiscalizando-as, conforme, in 
verbis:  
Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma fundação, com patrimônio próprio e 

personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, denominada "Fundação 
Nacional do Índio", com as seguintes finalidades: 

I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos princípios a 
seguir enumerados: 

(...) omissis 

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nela existentes; 

(...)  

II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e valorização; 

(...)  

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio. 

(...)  Em atenção ao inciso III, do art.1° da Lei Federal nº 5.371/1967, a FUNAI tem, ainda, como missão promover e proteger os direitos dos índios, preservando as suas culturas, línguas e tradições, além de monitorar as suas terras impedindo ataques de madeireiros, garimpeiros e outros, evitando assim práticas de usurpação das riquezas que pertencem ao patrimônio indígena e que coloca em risco a preservação das comunidades, devendo visar à conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas e atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Ampliando esta proteção, foi instituída a Lei Federal nº 6.001/1973, denominada Estatuto do Índio, que dispõe no art. 2º, inciso IX, sobre a garantia à posse permanente das terras em que habitam esses povos, reconhecendo de tal forma o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais, bem como de todas as utilidades naquelas terras existentes. As terras indígenas configuram o principal direito dos índios e representam elemento essencial dessas comunidades, tendo, portanto, cunho patrimonial imprescindível para a sobrevivência do silvícola e a de sua cultura. 
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O Estatuto do Índio (Lei Federal nº 6.001/1973) classifica as terras indígenas como aquelas ocupadas ou habitadas por silvícolas, as áreas reservadas e destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e a utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, bem como as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícola. A definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no art. 231, § 1º da Constituição da República, sendo aquelas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No art. 20 da Constituição da República está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Cumpre informar, que na área de estudos da PCH Alvorada I não há ocorrência de terras indígenas reconhecidas pela FUNAI, conforme normas supradestacadas.  
6.5.1.5 Da Presença de Comunidades Tradicionais Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam também o princípio da sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as mesmas possibilidades para as próximas gerações3.  As comunidades tradicionais são compostas de povos que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionalmente ocupados, seja essa ocupação permanente ou temporária.  O reconhecimento formal e a promoção dos direitos das comunidades tradicionais contribuem para a redução da desigualdade e para a promoção da justiça social. De acordo com o Decreto Federal nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Povos e comunidades tradicionais podem ser definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, conforme art. 3º, § 1º do referido Decreto. Esta norma estabelece, ainda, ações e atividades sob responsabilidade do Governo para proteger e garantir o desenvolvimento sustentável, a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos tradicionais, a erradicação de todas as formas de discriminação, a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica.  
                                                             3 Aderval Costa Filho e Ana Beatriz Vianna Mendes. Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais.  
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Entre esses povos e comunidades, encontram-se alguns aspectos específicos que determinam os seus modos próprios de ser e de viver, estabelecidos pelos territórios tradicionais, pelos modos de produção, por meio do plantio, criação, caça, pesca, extrativismo, artesanato e pela organização social dessas comunidades.  Em relação aos direitos das comunidades tradicionais, o art. 215 da Constituição da República determina que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.  
Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O art. 216 da Constituição da República determina que deve ser promovido e protegido, pelo Poder Público, o patrimônio cultural brasileiro, considerando, tanto os bens de natureza material, quanto imaterial (o jeito de se expressar, ser e viver) dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.  

Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação.  

(...)  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 136 

A Convenção nº 169/1991 sobre Povos Indígenas e Tribais, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, órgão da Organização das Nações Unidas - ONU, promulgada pelo Decreto Presidencial nº5.051/2004, estabelece que os membros dos povos e comunidades tradicionais podem ter acesso a direitos específicos, sem perder os direitos disponíveis ao cidadão brasileiro comum, in verbis: 

Art. 1º  

1. A presente convenção aplica-se:  

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam 
de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus 
próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;  

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações 
que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou 
da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua 
situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas.  

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental 
para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção. Outrossim, a Convenção nº 169/1991 determina que os governos devem proteger os povos e comunidades que possuem culturas e modos de vida diferenciados, protegendo seus territórios, organizações, culturas, economias, bens (materiais e imateriais) e o meio ambiente em que vivem.  Além disso, essas ações devem ser realizadas com a participação desses povos e comunidades, de acordo com os seus desejos e interesses, conforme se transcreve: 

Art. 2º  

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos 
interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e 
a garantir o respeito pela sua integridade.  

2. Essa ação deverá incluir medidas:  

a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e 
oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população;  

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, 
respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;  

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças socioeconômicas que possam 
existir entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira 
compatível com suas aspirações e formas de vida.  
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Artigo 4º  

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.  

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos 
interessados. No art. 6° da Convenção nº 169/1991 resta garantido o direito dos povos e comunidades a ser previamente consultados em relação a qualquer medida que os afete direta ou indiretamente. Estabelece, também, que essa consulta deve ser realizada de forma a proporcionar a efetiva participação dos comunitários. Já o art. 7º, fica determinado que os próprios povos e comunidades devem decidir o que é ou não importante para eles. O art. 12 da Convenção nº 169/1991 assegura, também, a proteção contra a violação de direitos, o atendimento jurídico, bem como o direito de fazerem uso de intérpretes ou outros meios eficazes ao cumprimento da Justiça. Frise-se que nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto Presidencial nº 5.051/2004, os direitos territoriais são reconhecidos como fundamentais, bem como os direitos de livre acesso aos recursos naturais de que se utilizam tradicionalmente para sua reprodução social, cultural, econômica, ancestral e religiosa. Além disso, conforme art. 16 da norma supra, os povos e comunidades tradicionais têm direito de permanecer nas terras que tradicionalmente ocupam e seu reassentamento só deve ocorrer excepcionalmente. Outra norma de extrema relevância para a preservação das comunidades tradicionais é a Convenção da Diversidade Biológica - CDB, promulgada pelo Decreto Presidencial nº 2.519/1998. Essa Convenção se faz importante na medida em que trata ao mesmo tempo da conservação da biodiversidade e da proteção das comunidades tradicionais que vivem em estreita relação com os recursos naturais. Nesse sentido, o art. 8º, alínea “i” inova ao estabelecer a relação entre ser humano e natureza, admitindo que eles podem conviver de forma sustentável, conforme se transcreve: 

Art. 8 Conservação In-Situ 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: 

i) Procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações atuais com a 
conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes. Ademais, o art. 10º do Decreto Presidencial nº 2.519/1998, estabelece a proteção dos saberes específicos dos povos e comunidades tradicionais, além de reforçar a possibilidade da convivência harmônica entre comunidades e biodiversidade. 
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A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177/2007 estabelece a importância dos conhecimentos tradicionais e sua contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável. Essa Convenção reafirma a convicção de que o diálogo intercultural é o meio mais adequado para a promoção da paz, da tolerância e do respeito à diferença. Constata-se que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade e consagra-se a diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade. E, na relação intrínseca entre diversidade cultural e direitos humanos, reafirma-se a necessidade de proteção às diferentes identidades culturais. No intuito de coordenar e articular a formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate à discriminação racial ou étnica, a Lei Federal nº10.678/2003, criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, a fim de institucionalizar no Brasil a proteção das comunidades tradicionais. A Lei Federal nº 12.288/2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Cabe salientar que parte considerável dos povos e comunidades tradicionais no Brasil sofre discriminação por critérios étnico-raciais. Assim, este Estatuto estabelece no art. 1º diversos conceitos que asseguram a proteção das comunidades tradicionais, tais como, discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra, políticas públicas, ações afirmativas. O Estatuto supra mencionado, assegura à população negra condições de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do País, a ser promovida, conforme disposto no art. 4º da norma. Os direitos específicos dos povos indígenas só foram reconhecidos no Brasil a partir da Constituição da República, por meio do art. 213. A partir do instituto do indigenato estabelecido no § 1º deste artigo constitucional, os índios passaram a ter usufruto exclusivo sobre as “terras tradicionalmente ocupadas”. Posteriormente, o estatuto das “terras tradicionalmente ocupadas” se estendeu às comunidades quilombolas e tem sido também a base para reconhecimento formal e regularização fundiária dos territórios dos povos e comunidades tradicionais em geral. Ademais, o art. 232 da Carta Magna assegura aos índios, suas comunidades e organizações, como partes legítimas, o direito de ingressar em juízo em defesa de seus interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 
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Outrossim, cabe salientar que a Constituição da República, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), consagra aos remanescentes das comunidades de quilombos o direito à propriedade de suas terras, de acordo com uma política fundiária baseada no princípio de respeito aos direitos territoriais dos grupos étnicos e minoritários. Neste ínterim, o Decreto Federal nº4.887/2003 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, de que trata o art. 68 do ADCT. Não foram detectadas comunidades tradicionais reconhecidas na área de estudos da PCH Alvorada I. 
6.6 Do Uso e Ocupação do Solo Muito embora, a Constituição da República estabeleça que a competência para legislar sobre água é privativa da União, o uso e a ocupação dos solos está diretamente afeto às autoridades municipais, conforme dispõe os art. 186 e 187 da Carta Magna, que devem se utilizar de suas atribuições para estabelecer as normas de conduta para os empreendimentos e atividades que se desenvolvem em seu território.  Nesta esteira, constitui a legislação municipal, o conjunto de dispositivos constantes nas Leis de Parcelamento e Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, assim, como a Lei Orgânica. Na sua forma mais desenvolvida, a legislação urbana se compõe de um Plano Diretor Municipal que, a partir de um amplo diagnóstico de tendências e dos problemas urbanos, define uma concepção de crescimento e ocupação orientada para o ordenamento da ocupação do solo e melhoria da qualidade de vida da população. As diretrizes constantes do Plano Diretor Municipal orientam o Poder Público no estabelecimento de políticas urbanas, resultando na definição da forma, espécie e localização das intervenções orientadoras da ocupação do solo.  Dessarte, a legislação de cada um dos municípios localizados na região de inserção da PCH Alvorada I, incluindo as normas municipais orientadoras da ocupação do solo desses municípios são listadas no item 6.9 deste documento. Tais normas deverão ser observadas quando da implantação de empreendimentos hidrelétricos. 
6.6.1 Do Patrimônio Arqueológico e Cultural O principal marco legislativo sobre a proteção do Patrimônio Arqueológico é a Lei Federal nº 3.924/1961, que dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos. Nos termos desta Lei, estão vedadas intervenção em vestígios arqueológicos ou em sua área de inserção, sem os prévios estudos arqueológicos e aprovação expressa do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 
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Nos termos do art. 6º da Resolução CONAMA nº 01/1986, a pesquisa arqueológica é a atividade técnica de pesquisa na área afetada por um empreendimento hidrelétrico e, sua aprovação é condição prévia para se atestar a sua viabilidade ambiental. A realização da pesquisa arqueológica supra citada, deve ser precedida de autorização do órgão competente, conforme preconiza o art. 1º da Portaria IPHAN nº 07/1988.   A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015, que revogou a Portaria IPHAN nº 230/2002, estabeleceu novos procedimentos a serem observados para levantamentos arqueológicos como condição para obtenção da licença ambiental de empreendimentos.  De acordo com o Termo de Referência do IPHAN, estabelecido por esta Instrução Normativa, o empreendedor deverá elaborar Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados para todos os bens acautelados de que trata esta Instrução Normativa, excluídos os arqueológicos, devendo conter os itens relacionados no art. 13 da Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015, observando a classificação constante do Anexo I e II da norma e as obrigações decorrentes desta classificação. 
6.6.2 Do Patrimônio Espeleológico  O Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008, dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no Território Nacional e limita a utilização de áreas situadas no entorno das grutas e cavernas. Nos termos deste decreto, devem ser previstas no bojo do licenciamento ambiental, as medidas mitigadoras e compensatórias do impacto ambiental decorrentes do exercício de atividades potencialmente poluidoras em áreas de influências de grutas e cavernas.  Conforme art. 4º da Resolução CONAMA nº 347/2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico, determina que potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, sendo que os estudos para definição da área de influência das cavidades deverá correr as expensas do empreendedor. 
6.7 Dos Aspectos Legais sobre Recursos Hídricos A Lei Federal nº 9.433/1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos determina que o uso destes recursos naturais deve ser realizado de forma racional, com vistas ao desenvolvimento sustentável, devendo ser autorizado por meio de instrumento de outorga válido e observadas as condições estabelecidas no instrumento de outorga. Por meio da Lei Federal nº 9.984/2000, o Governo Federal criou a Agência Nacional de Águas - ANA com a missão de regular o uso das águas dos rios e lagos de domínio da União e implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH. 
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Sob a égide da Lei Federal nº 9.433/1997, o Estado de Goiás sancionou a Lei Estadual nº 13.123/1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos condicionando o uso dos recursos hídricos à autorização do órgão competente. Esta lei estabelece e caracteriza, em seu Capítulo II, os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. Destacam-se ainda nesta legislação o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, dos órgãos de outorga de direito de uso das águas, de licenciamento de atividades poluidoras e demais órgãos estaduais participantes e a cobrança pelo uso da água por meio da criação de uma conta especial de recursos hídricos do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA.  A Lei Estadual nº 13.123/1997 acrescentou, também, instrumentos de gestão, inclusive a compensação financeira a municípios, vetada na lei federal, ampliou as competências dos Comitês de Bacia e possibilitou a equiparação de consórcios intermunicipais e associações de usuários à agência de bacia.  Com base na Lei supra, os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água são necessariamente destinados à bacia de origem, diferentemente da Lei Federal, que indica que os mesmos recursos têm uso prioritário na bacia.  Em 2001, a Resolução Estadual nº 03/2001 estabelece as diretrizes para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás.  Em Goiás a Portaria nº 130/1999 da SEMARHH, regulamenta o processo de outorga de águas públicas estaduais. Em 2015, a SECIMA por meio da Portaria nº 181/2015, estabelece procedimentos administrativos a serem observados para a análise de processo de outorga dos direitos de uso de recursos hídricos no estado. Em seu Artigo 2º dispões sobre a ordem da análise de processos de outorga dos direitos de uso de recursos hídrico e no seu Artigo 3º coloca no item primeiro o interesse 
público. As Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs são isentas da cobrança pelo uso da água. Já as Usinas Hidrelétricas de grande porte - UHEs ocorre em decorrência da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos instituída pela Lei Federal nº. 7.990/1989, que estabelecia o valor de 6% sobre a energia produzida, pagos pelos concessionários de energia elétrica.  O art. 28 da Lei Federal nº 9.984/2000, modificou o percentual da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para 6,75% sobre o valor da energia elétrica produzida. Essa Lei institui, ainda, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no setor hidrelétrico e estabelece o valor de 0,75 % sobre o total de energia gerada, sendo o valor de 6 % sobre esta energia continua pago a título de Compensação Financeira a Municípios, Estados, Distrito Federal e a União. 
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Em outra monta, em relação ao uso dos recursos hídricos para geração de energia elétrica, dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos.  A declaração de reserva de disponibilidade hídrica não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina, unicamente, a reservar a quantidade de água necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico. Posteriormente, a DRDH é convertida em outorga em nome da entidade que receber da autoridade competente do setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica, conforme o disposto no art. 11, § 1º da Resolução CNRH nº 16/2001. O art. 7º, § 1º da Lei Federal nº 9.984/2000, estabelece como atribuição da ANEEL a solicitação de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, em articulação com os órgãos gestores estaduais. A DRDH, ao definir os consumos de água máximos na bacia, nos trechos a montante de determinado empreendimento, torna-se um critério de referência de outorga para outros usos. Ao se definir as regras de operação do reservatório, são estabelecidas as vazões de referência a jusante do empreendimento, a serem observadas nas outorgas de outros usos.   Cumpre destacar que a legislação esparsa e geral relacionada à proteção dos recursos hídricos, não foi contemplada neste tópico, encontra-se elencada no item 6.8.8 a seguir. 
6.8 Legislação Federal e Estadual Pertinentes Apresenta-se a seguir, a listagem do arcabouço básico da regulamentação vigente, que trata sobre os aspectos ambientais, no âmbito estadual e federal, ressaltando aqueles interligados à proteção dos recursos hídricos. 
6.8.1 Legislação Ambiental Geral 

Federal 

o Lei Complementar nº 140/2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 
o Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Proíbe a poluição e obriga ao licenciamento. Dispõe sobre a utilização adequada dos recursos ambientais. Alterada pelas leis 11.284/2006, 11.941/2009 e 12.651/2012 e, também, pela Lei Complementar 140/2011. 
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o Lei Federal nº 7.347/1985 - Disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado), e dá outras providências. Alterada pela Lei 11.448/2007. 
o Lei Federal nº 7.735/1989 - Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e dá outras providências. 
o Lei Federal nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente. Alterada pelas Leis 11.284/2006, 12.305/2010 e 12.408/2011. 
o Lei Federal nº 9.795/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental. Atribui às empresas, o dever de promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores. 
o Decreto Federal nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Tipifica as penalidades administrativas aplicáveis por infrações à legislação de meio ambiente. Alterada pelo Decreto 6.792/2009. 
o Decreto nº 3.179/1999 - Regulamenta a Lei nº 9.605/1998 e estabelece as infrações administrativas lesivas ao meio ambiente. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 04/2011 - Estabelece procedimentos para elaborar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ou Área Alterada e também dos Termos de Referência que estabelecem diretrizes e orientações técnicas voltadas à apresentação de PRAD e PRAD Simplificado. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 02/2012 - Estabelece as bases técnicas para programas, de educação ambiental, apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias em cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo IBAMA. Obs.: Norma a ser consultada para elaborar programas de educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias em cumprimento a condicionantes estabelecidas na licença ambiental federal. 
o Portaria Interministerial nº 19/2011 - Estabelece procedimentos e prazos para a manifestação dos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental federal. 
o Resolução CONAMA nº 01/1986 - Dispõe sobre definições e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambienta - EIA/RIMA), exigido para atividades consideradas de significativo impacto no ambiente. Obs.: Norma a ser consultada na elaboração de EIA/RIMA. 
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o Resolução CONAMA nº 11/1986 - Altera o inciso XVI e acrescenta o inciso XVII ao art. 2º, da Resolução CONAMA nº 01/1986, que define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que direta ou indiretamente afetam o homem e/ou a natureza. 
o Resolução CONAMA nº 06/1986 - Aprova os modelos de publicação de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos para publicação. 
o Resolução CONAMA nº 06/1987 - Dispõe sobre normas para o licenciamento ambiental de obras do setor de energia elétrica. 
o Resolução CONAMA nº 09/1987 Dispõe sobre o procedimento para realização de audiência pública, exigida nos projetos que contenham EIA/RIMA. 
o Resolução CONAMA nº 01/1988 - Estabelece critérios e procedimentos básicos para a implementação do Cadastro Técnico Federal - CTF de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 
o Resolução CONAMA nº 13/1990 - Resolve que o órgão responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirão as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação, considerando a urgência de estabelecer normas referentes ao entorno das referidas Unidades, visando a proteção dos ecossistemas. 
o Resolução CONAMA nº 10/1993 - Considerando o que dispõem os arts. 3º, 6º e 7º do Decreto 750 de 10.02.1993, estabelecem os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica, bem como define conceitos e os estágios de regeneração da vegetação. 
o Resolução CONAMA nº 02/1996 - Determina a implantação de unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente Estação Ecológica, a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental, como reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, em montante de recursos não inferior a 0,5 % (meio por cento) dos custos totais do empreendimento. Revoga a Resolução CONAMA nº 10/1987, que exigia como medida compensatória a implantação de estação ecológica. 
o Resolução CONAMA nº 237/1997 - Dispõe sobre Licenciamento Ambiental. Estabelece prazo para concessão e validade das licenças ambientais. 
o Resolução CONAMA nº 279/2001 - Impõe o procedimento ambiental para o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental. 
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o Resolução CONAMA nº 281/2001 - Determina os modelos de publicação de licenciamento, sua renovação e concessão conforme as Resoluções CONAMA/MMA nº 06/1986 e 01/1986, ou para aqueles que a critério dos órgãos competentes, sejam identificados como de significativo impacto ambiental. 
o Resolução CONAMA nº 371/2006 - Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências. 
o Resolução CONAMA nº 422/2010 - Estabelece diretrizes para realização de campanha, ações e projetos de compensação ambiental. Obs.: Norma a ser consultada para promover ações, projetos, campanhas e programas de informação, comunicação e educação ambiental. 
o Resolução CONAMA nº 428/2010 - Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), em caso de empreendimento que afeta unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA. Obs.: As obrigações da norma são previstas e analisadas na Lei 9.985/2000. 

Estadual 

o Constituição Estadual de 1989 - Dispõe sobre a organização político-administrativa do Estado de Goiás. Institui direitos coletivos e difusos no Estado de Goiás; 
o Lei nº 18.037/13 - Altera dispositivo da Lei nº 14.241, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás; 
o Lei nº 18.102/13 - Disciplina as infrações administrativas ambientais e suas correspondentes sanções e institui processo administrativo para sua apuração, no Estado de Goiás. Revoga a Lei 14.233/02; 
o Lei nº 16.586/09 - Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental no Estado de Goiás; 
o Lei nº 14.384/02 - Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais e cria a Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de Goiás – TFAGO; 
o Decreto nº 1.745/79 - Aprova o regulamento da Lei nº 8.544/78, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente no Estado de Goiás. Alterado pelo Decreto nº 5.871/03; 
o Decreto nº 2.955/88 - Institui o Programa de Educação Ambiental no Estado de Goiás; 
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o Portaria nº 1/09 SEMARH - Determina prazos de validade das licenças ambientais no Estado de Goiás. Disciplina o valor a ser cobrado para a expedição das Licenças de Funcionamento; 
o Portaria nº 195/13 SEMARH - Disciplina procedimentos para o licenciamento de empreendimentos ou atividades que exijam a comprovação da regularidade da reserva legal, no Estado de Goiás. Alterada pela Portaria SEMARH 207/13; 
o Instrução Normativa nº 03/14 SEMARH - Regula os procedimentos administrativos para a celebração de termos de compromisso em cumprimento às obrigações de compensação ambiental dirigidas a unidades de conservação e apoio a implantação e manutenção de UCs nos casos de licenciamento ambiental de significativo impacto ambiental; 
o Instrução Normativa nº 08/15 SEMARH - Regula os procedimentos administrativos para a celebração de termos de compromisso em cumprimento às obrigações de compensação ambiental dirigidas a unidades de conservação estaduais e apoio a implantação e manutenção de UCs nos casos de licenciamento ambiental; 
o Portaria nº 40/14 SEMARH - Disciplina a Lei Estadual 14.241/02 e a Portaria SEMARH 102/13, para estabelecer prazos para a comprovação da regularidade da compensação ambiental da fauna no Estado de Goiás; 
o Portaria nº 108/14 SEMARH - Obriga a apresentação do recibo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR (ou o documento da Averbação da Reserva Legal ou do protocolo do processo do pedido de registro de Reserva Legal emitido pelo órgão ambiental competente), juntamente com a imagem dos perímetros informados e assinados pelo responsável técnico e/ou declarante, para o procedimento de licenciamento ambiental no Estado de Goiás; 
o Portaria nº 28/03 AGMA - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para apuração de infrações administrativas ambientais e imposição das respectivas penalidades; 
o Portaria nº 67/05 –AGMA - Institui a Certidão de Regularidade Ambiental; 
o Resolução nº 1/96 – CEMAm - Dispõe sobre o Plano de Gestão Ambiental a ser apresentado ao órgão ambiental competente; 
o Resolução nº 22/02 CEMAm - Dispõe sobre a realização de audiência pública ambiental para a discussão de estudos, projetos, empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial ou efetivamente possam causar degradação do meio ambiente; 
o Resolução nº 24/13 – CEMAm - Estabelece critérios para que os municípios possam promover os procedimentos de licenciamento ambiental em suas esferas administrativas. Revoga a Resolução CEMAm 10/13; 
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o Resolução nº 08/14 CEMAm – Determina o prazo após a emissão da LI para comprovar a regularização da compensação ambiental nas formas previstas na Portaria SEMARH 102/13 para novos empreendimentos de significativo impacto ambiental. 
o Resolução nº 21/14 CEMAm - Altera o Anexo Único da Resolução CEMAm n° 24/2013, que dispõe sobre os critérios para a descentralização do licenciamento ambiental, criação da Corte de Conciliação e Descentralização. 

6.8.2 Espaços Especialmente Protegidos Apresenta-se a seguir, a listagem da regulamentação vigente dos Espaços Especialmente Protegidos, que compreendem as Áreas de Preservação Permanente - APP, Reserva Legal e Áreas Prioritárias para Conservação Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. 
Federal 

o Lei Federal nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e VII da Constituição Federal, Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências. 
o Lei Federal nº 10.165/2000 - Altera a Lei nº 6.938/1981, que institui a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA. 
o Lei Federal nº 12.651/2012 - Institui o Código Florestal. Regulamenta as Áreas de Preservação Permanente - APPs e as áreas de Reserva Legal, define regras gerais sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção dos incêndios florestais. Revoga a Lei nº 4.771/1965. Alterada pela Medida Provisória nº 571/2012. Alterada pela Lei nº 12.727/2012. Regulamentada parcialmente pelo Decreto nº 7.830/2012. Obs.: A lacunas na norma poderão ser supridas pelas CONAMAS listadas abaixo. No conflito de normas, prevalecem as disposições do Código Florestal. 
o Decreto Federal nº 84.017/1979 - Aprova o regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. 
o Decreto Federal nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902/1981 e a Lei nº 6.938/1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. Alterada pelo Decreto 6.792/2009. 
o Decreto Federal nº 1.922/1996 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs, áreas de domínio privado especialmente protegidas por iniciativa de seu proprietário. Este Decreto regulamenta, exclusivamente, a gestão das RPPNs criadas antes da publicação do Decreto 5.746/2006, para as quais não tenha sido reformulado, nem aprovado, Plano de Manejo. Revoga o Decreto nº 98.914/1990. 
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o Decreto Federal nº 4.340/2002 - Regulamenta parcialmente a Lei nº 9.985/2000, que dispõe sobre a criação das Unidades de Conservação, elaboração de Planos de Manejo, formas de fixação das medidas compensatórias e autorização para a exploração de produtos, sub-produtos ou serviços delas inerentes. Alterado pelo Decreto nº 6.848/1909.  
o Decreto Federal nº 6.514/2008 - Regulamenta a autorização para realização de estudos técnicos sobre potenciais de energia hidráulica e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica em Unidades de Conservação federais e para instalação dos referidos sistemas em Unidades de Conservação federais de uso sustentável. Obs.: Norma a ser consultada para requerer ao Instituto Chico Mendes - ICMBio a realização de estudos sobre potenciais de energia hidráulica e os estudos de viabilidade técnica, social, econômica e ambiental sobre os sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica em Unidades de Conservação. 
o Portaria MMA nº 09/2007 - Reconhece como áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira as áreas que menciona. 
o Resolução CONAMA nº 302/2002 - Estabelece parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente - APPs de reservatórios artificiais e a elaboração de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno - PACUERA. 
o Resolução CONAMA nº 303/2002 - Estabelece parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente - APP. 
o Resolução CONAMA nº 369/2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 
o Resolução CONAMA nº 429/2011 - Determina métodos de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs, consistentes em: I - condução da regeneração natural de espécies nativas; II - plantio de espécies nativas; e III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. Obs.: Norma a ser consultada para verificar especificidades dos métodos de recuperação de APP. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 145/2007 - Institui procedimentos para criação e reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN´s/ Revoga a Instrução Normativa IBAMA nº 62/2005. Obs.: Norma a ser consultada caso a organização crie uma RPPN. 
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o Instrução Normativa ICMBio nº 05/2009 - Estabelece procedimentos para a análise dos pedidos e concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental de atividades ou empreendimentos que afetem Unidades de Conservação federais, suas Zonas de Amortecimento ou áreas circundantes. Revoga expressamente a Instrução Normativa ICMBio nº 01/2009. Obs.: Norma a ser consultada em caso dúvidas quanto aos procedimentos administrativos necessários à solicitação de licenciamento ambiental de atividades situadas em Unidades de Conservação instituídas pela União, suas Zonas de Amortecimento ou áreas circundantes. 
o Instrução Normativa MMA nº 04/2009 - Estabelece procedimentos técnicos para a utilização da vegetação da Reserva Legal sob regime de manejo florestal sustentável. 
o Instrução Normativa MMA nº 05/2009 - Estabelece procedimentos para restauração e recuperação de áreas degradadas em Áreas de Preservação Permanente – APP e reserva legal. 
o Resolução CONAMA nº 369/2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 

Estadual 

o Lei nº 16.153/07 - Declara como Área de Preservação Permanente os campos de murundus/ Condiciona a supressão da vegetação e a utilização de áreas localizadas nos referidos campos e em seu entorno à prévia autorização do órgão ambiental competente; 
o Lei nº 14.247/02 - Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação de Goiás. Alterada pela Lei nº 16231/08; 
o Portaria nº 98/04 AGMA - Estabelece critérios técnicos a serem adotados na análise de processos de averbação de reserva legal e de supressão de vegetação. 
o Portaria nº 21/01 AGMA - Institui, no Estado de Goiás, a categoria de manejo de unidade de conservação de uso de indireto denominada "Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN"; 
o Portaria nº 09/03 AGMA - Institui a Área de Relevante Interesse Ambiental - ARIA, Unidade de Conservação a ser criada por Portaria da Agência Goiana de Meio Ambiente, com o objetivo básico de garantir a preservação de áreas com elevada fragilidade ambiental e a recuperação de áreas. Obs. A norma institui uma modalidade da Unidade de Conservação, a ser instituída e gerida pela Administração Pública por norma especial. 
o Instrução Normativa nº 04/05 SEMARH - Estabelece o Plano de Fiscalização e Monitoramento de áreas de reserva legal e de preservação permanente.  
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Obs. Norma a ser observada pelo Grupo Executivo de Reserva Legal - Geral, composto por Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Agência Ambiental de Goiás, Batalhão Ambiental e Prefeituras Municipais. 
o Instrução Normativa nº 02/09 SEMARH - Obriga à obtenção de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para realizar intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP; 
o Instrução Normativa nº 15/12 SEMARH - Estabelece procedimentos administrativos para obtenção de outorga para uso de recursos hídricos no Estado de Goiás. Considera como uso insignificante a vazão de até 1,0 litros por segundo, o volume acumulado de 5.000 metros cúbicos e os usos de águas subterrâneas a nível freático realizados em zonas rurais. Obs. Obrigações previstas e analisadas na Resolução CERH 09/05; norma a ser consultada para verificar os procedimentos administrativos para a obtenção de outorga ou cadastro de usos considerados insignificantes. 

6.8.3 Patrimônio Cultural Apresenta-se a seguir, a lei federal vigente referente à proteção do Patrimônio Cultural: 
o Lei nº 3.924/61 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Proíbe o aproveitamento econômico, a destruição ou a mutilação das jazidas que representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios; das grutas, lapas e abrigos sob rocha; das inscrições rupestres e dos sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de aldeamento, estações e cerâmicos; 
o Portaria nº 07/88 IPHAN - Estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos; 
o Portaria nº 230/02 IPHAN - Estabelece trâmites administrativos - operacionais durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico. 
o Resolução  nº 34/03 SMA - Dispõe sobre as medidas necessárias à proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos à apresentação de EIA/RIMA. 
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6.8.4  Proteção de Terras Indígenas Apresenta-se a seguir, a legislação federal vigente referente à proteção de Terras Indígenas: 
o Lei nº 5.371/67 - Autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, com a finalidade de cumprir a política indigenista. Confere à FUNAI os poderes de representação ou assistência jurídica, inerentes ao regime tutelar do Índio. 
o Lei nº 6.001/73 - Institui o Estatuto do Índio. Reconhece que os índios têm a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes. Atribui aos silvícolas o direito de explorar, com exclusividade, as riquezas do solo, localizadas em áreas indígenas. 
o Instrução Normativa nº 05/06 FUNAI - Dispõe sobre o exercício, pela FUNAI, do Poder de Polícia na defesa e proteção dos índios, de suas comunidades, de sua cultura, organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, terras e patrimônio; 
o Instrução Normativa nº 02/07 FUNAI - Estabelece normas sobre a participação da Funai no processo de licenciamento ambiental de atividades em Terras Indígenas e/ou potencialmente causadoras de impacto nas áreas e na cultura dos povos indígenas. 

6.8.5 Patrimônio Espeleológico e Paleontológico Apresenta-se a seguir, a listagem da regulamentação federal vigente referente à proteção de cavidades naturais e patrimônio paleontológico. 
o Decreto Federal nº 6.640/2008 - Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556/1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. 
o Instrução Normativa MMA nº 02/2009 - Classifica o grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas. 
o Portaria IBAMA nº 887/1990 - Dispõe sobre a realização de diagnóstico da situação do Patrimônio Espeleológico Nacional.  
o Portaria MMA nº 359/2009 - Institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que tem como objetivo desenvolver estratégia nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro.  
o Resolução CONAMA nº 347/2004 - Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.  Alterada pela Resolução CONAMA nº 428/2010.  
o Resolução CONAMA nº 05/1987 - Aprova o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico. 
o Decreto-Lei nº 4.146/1942 - Declara os depósitos fossilíferos propriedades da Nação e condiciona a extração de espécimes fósseis à prévia obtenção de anuência da autoridade competente. 
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6.8.6 Flora  Apresenta-se a seguir, a listagem da regulamentação vigente referente à proteção da flora nativa. 
Federal  

o Lei Federal nº 3.824/1960 - Torna obrigatória a destoca e consequente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais. 
o Lei Complementar nº 140/11 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. É competência do IBAMA autorizar a supressão vegetal, assim como analisar o PRAD. Art. 7 ° São ações administrativas da União: XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; 
o Decreto Federal nº 6.660/2008 - Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação em áreas de Mata Atlântica. Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Revoga o Decreto nº 750/1993. 
o Portaria MMA n° 443/2014 - Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", conforme Anexo à presente Portaria, que inclui o grau de risco de extinção de cada espécie, em observância aos arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43/2014. 
o Instrução Normativa MMA nº 06/2006 - Regulamenta a execução da reposição florestal e as condições do consumo de matéria prima florestal mencionados no Decreto nº 5.975/2006. Revoga a Instrução Normativa MMA nº 01/1996 
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o Instrução Normativa MMA nº 01 /2008 - Regulamenta os procedimentos administrativos das entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente em relação ao embargo de obras ou atividades que impliquem em desmatamento, supressão ou degradação florestal, quando constatadas infrações administrativas ou penais contra a flora. Obs.: Norma a ser consultada em caso de autuação ou embargo ou interdição, por órgãos vinculados ao SISNAMA, de obras ou atividades que impliquem em desmatamento, degradação, queimada ou exploração de vegetação. 
o Instrução Normativa MMA nº 04/2008 - Estabelece os procedimentos técnicos para o licenciamento ambiental para o uso sustentável de florestas públicas, na modalidade concessão florestal e para a elaboração, apresentação e avaliação técnica do Relatório Ambiental Preliminar - RAP. Obs.: Norma a ser consultada em caso de requerimento de licenças ambientais para a exploração de produtos e serviços florestais mediante concessão obtida pelo poder público para o manejo florestal sustentável. 
o Instrução Normativa nº 01/10 MMA - Publica as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. Revoga a Instrução Normativa nº MMA 05/08; Obs. A norma a ser consultada para dirimir dúvidas sobre as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 06/2009 - Disciplina os procedimentos relativos à Autorização de Supressão de Vegetação - ASV e as respectivas Autorizações de Utilização de Matéria-Prima Florestal – AUMPF, para empreendimentos licenciados pelo IBAMA. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014 - Institui o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR, sob responsabilidade do IBAMA, para controlar a origem da madeira, carvão e outros produtos e subprodutos florestais e integrar os respectivos dados dos diferentes entes federativos. Disciplina a exploração florestal, o Projeto de Recuperação de áreas Degradadas ou Alteradas – PRAD e o Documento de Origem Florestal - DOF. O SINAFLOR será disponibilizado em âmbito nacional a partir de 01.01.2016. 
o Resolução CONAMA nº 10/1993 - Estabelece parâmetros para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica, visando orientar os procedimentos de licenciamento ambiental que autorizem intervenções nesta vegetação. Convalidada pela Resolução nº CONAMA 388/2007.  
o Resolução SFB nº 02/2007 - Regulamenta o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Define os tipos de vegetação e as formações de cobertura florestal para fins de identificação de florestas públicas. Alterada pela Resolução SFB nº 03/2011. Obs.: Norma a ser consultada em caso de realização de manejo florestal sustentável em florestas públicas. 
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o Resolução CIMGC nº 07/2008 - Dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo/ Revê o limite para atividades de pequena escala de florestamento ou reflorestamento no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Alteram as Resoluções CIMGC nº 1/2003; 2/2005; 3/2006 e 4/2006. Obs.: Norma a ser consultada em caso de interesse em aprovar projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 
o Portaria nº 443/14 MMA – Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”. 

Estadual 

o Lei nº 18.104/13 - Institui a Política Florestal do Estado de Goiás. A Política estabelece normas sobre a proteção da vegetação, dispõe sobre as áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal define regras sobre a exploração florestal, cria o Cadastro Ambiental Rural do Estado de Goiás (CAR GOIÁS) e prevê programas de incentivo para o alcance de seus objetivos. Revoga a Lei 12.596/95. Alterada pela Lei 18.467/14; 
o Decreto nº 5.898/04 - Institui o Programa de Fomento Florestal do Estado de Goiás; 
o Decreto nº 7.673/12 - Altera o Decreto nº 6.295, de 16 de novembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 14.245, de 29 de julho de 2002, que institui a Defesa Vegetal no Estado de Goiás; 

6.8.7  Fauna  Apresenta-se a seguir, a listagem da regulamentação vigente referente à proteção da fauna nativa. 
Federal  

o Lei Federal nº 5.197/1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna silvestre, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. Proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre. 
o Decreto Federal nº 76.623/1975 - Promulga a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. Obs.: A norma apenas aprova a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES e é mencionada na Resolução CONAMA nº 378/2006. 
o Portaria MMA nº 444/2014 - Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção", conforme Anexo I da presente Portaria, em observância aos arts. 6º e 7º , da Portaria nº 43/2014. A presente portaria trata de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres e indica o grau de risco de extinção de cada espécie. 
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o Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006 - Dispõe sobre o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, definida como a que interage de forma negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública. Revoga a Instrução Normativa IBAMA nº 109/2006. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007 - Estabelece critérios e procedimentos para realização de manejo de fauna silvestre em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna. Revoga a Portaria SUDEPE nº 01/77. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 179/2008 - Define os procedimentos para destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente às autoridades competentes. Estabelece que os animais apreendidos, resgatados ou entregues podem ser destinados para: retorno imediato à natureza; cativeiro; programas de soltura e instituições de pesquisa ou didáticas. Obs.: A norma define procedimentos a serem adotados pelas autoridades competentes e não gera obrigações para particulares. 
o Portaria IBAMA nº 10/2009 - Determina que os procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre previstos na Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007 serão restritos ao licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico. 
o Portaria IBAMA nº 12/2011 - Transfere a emissão da autorização específica para captura e coleta de fauna para a DILIC/IBAMA. 
o Portaria Federal MMA nº 445/2014 - Institui a "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos". Determina que as espécies constantes da Lista classificadas nas categorias Extintas na Natureza (EW), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização. 
o Resolução CONAMA nº 346/2004 - Disciplina a utilização das abelhas silvestres nativas e a implantação de meliponários. Determina que os desmatamentos e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão facilitar a coleta de colônias em sua área de impacto ou enviá-las para meliponários cadastrados. Obs.: Verificar se no local onde será instalada o aproveitamento hidrelétrico existem colônias de abelhas silvestres nativas. Se sim, esta norma deve ser consultada. 
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Estadual 

o Lei nº 13.025/97 - Dispõe sobre a pesca, aquicultura e proteção da fauna aquática; 
o Lei nº 14.241/02 - Dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás. Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5899/04; 
o Lei nº 18.037/13 – Altera dispositivo da Lei nº 14.241/02. Dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás; 
o Decreto nº 8.366/15 – Regulamenta a Lei 14.241/02 que estabelece medidas de proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás. Revoga o Decreto 5.899/04. 
o Portaria nº 129/11 SEMARH - Fixa o período de 01.11.2011 a 28.02.2012 como defeso da piracema nas bacias hidrográficas dos rios Araguaia/Tocantins, Paranaíba e São Francisco, no Estado de Goiás; 
o Portaria nº 40/14 SEMARH – Disciplina a Lei Estadual 14.241/02 e Portaria SEMARH 102/13, para estabelecer prazos para a comprovação da regularidade da compensação ambiental da fauna no Estado de Goiás; 
o Resolução nº 22/14 CEMAm – Prorroga prazo para a comprovação da regularidade de compensação ambiental/fauna. 

6.8.8 Recursos Hídricos e Efluentes  Destaca-se a seguinte legislação sobre recursos hídricos: 
Federal 

o Lei Federal nº 7.990/1989 - Estabelece a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. 
o Lei Federal nº 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº. 8.001/1990, que modificou a Lei nº7.990/1989.  
o Lei Federal nº 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.  
o Lei Federal nº 9.984/2000 - Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.  
o Lei Federal nº 13.803/2000 - Estabelece o rateio dos recursos hídricos do ICMS destinados aos municípios obedecendo a critérios ambientais.  
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o Lei Federal nº 10.881/2004 - Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas - ANA e entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências.  
o Decreto Federal nº 24.643/1934 - Institui o Código de Águas - Dispõe sobre as águas públicas em relação aos seus proprietários e ao seu aproveitamento. Obs.: As obrigações desta norma são previstas e analisadas na Lei nº 9.433/1997. 
o Decreto Federal nº 4.613/2003 - Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, e dá outras providências.  
o Decreto Federal nº 5.440/2005 - Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 
o Resolução CNRH nº 16/2001 - Estabelece condições e procedimentos para concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Define o prazo de 90 dias para solicitar renovação de outorga antes de seu vencimento. 
o Resolução ANA nº 135/2002 - Estabelece procedimentos para a tramitação na ANA, dos pedidos de outorga de direito e de outorga preventiva de uso de recursos hídricos. 
o Resolução CONAMA nº 357/2005 - Classifica as águas em doces, salobras e salinas, determina suas condições e padrões e as qualifica em função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade). A Resolução CONAMA nº 430/2011 revoga as condições e padrões de lançamento de efluentes prevista na Resolução CONAMA nº 357/2005, mantendo a classificação de corpos d'água. Alterada pelas resoluções CONAMA nº 397/2008 e 410/2009.  
o Resolução CNRH nº 91/2008 - Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. Revoga a Resolução CNRH nº 12/2000. Obs.: Os horizontes e prazos para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos serão estabelecidos pela entidade responsável pela elaboração da proposta de enquadramento, conforme as diretrizes existentes para a bacia hidrográfica, formuladas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, pelo órgão gestor de recursos hídricos ou pelo Conselho de Recursos Hídricos.  
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Estadual 

o Lei nº 13.123/97 - Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos. Condiciona o uso dos recursos hídricos à autorização do órgão competente;  
o Lei nº 17.684/12 - Estabelece normas para a localização de empreendimentos potencialmente poluidores junto a coleções hídricas no Estado de Goiás. Revoga a Lei nº 17.400/11; Obs. As obrigações da norma são previstas e analisadas na Portaria MINTER nº 124/80; 
o Decreto nº 5.516/01 - Dispõe o Regulamento da Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Habitação; 
o Decreto nº 5.858/03 - Aprova o Regulamento da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; Obs. Norma dispõe sobre a competência, estrutura e atribuições da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Não gera obrigações para particulares; 
o Decreto nº 6.999/09 - Revigora o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI e dispõe sobre sua organização; 
o Portaria nº 181/15 SECIMA – Estabelece procedimentos administrativos a serem observados para a análise de processos de outorga dos direitos de uso de recursos hídricos no Estado de Goiás; 
o Resolução nº 09/05 CERHI - Institui o Regulamento para concessão da outorga do direito de uso das águas de domínio do Estado de Goiás. Alterada pelas Resoluções CERH nº 11/07 e 12/10; 
o Resolução nº 16/11 CERHI – Estabelece o regulamento para concessão de outorga de uso de recursos hídricos sob o domínio do Estado de Goiás denominada Outorga Especial aos usuários do setor de irrigação, uso agropecuário e abastecimento público; 
o Resolução nº 238/05 AGR - Estabelece procedimentos administrativos com finalidade de efetivar a fiscalização dos recursos hídricos, no Estado de Goiás, visando a conservação e proteção ambiental dos depósitos de águas superficiais e subterrâneas; 
o Instrução Normativa nº 07/10 SEMARH - Estabelece diretrizes específicas para concessão de outorga de direito de uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos em corpo de água de domínio do Estado de Goiás; 
o Instrução Normativa nº 04/15 SECIMA – Define as vazões específicas de referência Q95% com base em planos de recursos hídricos de bacias específicas e dados hidrológicos coletados de série históricas para uso no cálculo de disponibilidade hídrica em casos onde a captação é ou será realizada diretamente no curso d’água, no Estado de Goiás. 
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6.8.9 Resíduos Sólidos Nos âmbitos Federal e Estadual, destaca-se a seguinte legislação sobre resíduos sólidos: 
Federal 

o Lei Federal nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, e define as responsabilidades dos geradores e do poder público. Regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010. 
o Decreto Federal nº 7.404/2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Obs.: As obrigações da norma são previstas e analisadas na Lei Federal nº 12.305/2010. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 01/2013 - Regulamenta o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) e define os procedimentos administrativos relacionados ao cadastramento e à prestação de informações sobre resíduos sólidos, inclusive os rejeitos e os considerados perigosos. Obs.: Norma a ser consultada para verificar os procedimentos administrativos relacionados ao cadastramento e à prestação de informações sobre resíduos sólidos, no âmbito do CNORP. As obrigações da norma são previstas e analisadas na Lei nº 12.305/2010. 
o Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012 - Estabelece a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, a ser utilizada para prestar informações ao IBAMA sobre a geração e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Obs.: Norma a ser consultada para prestar informações ao IBAMA sobre a geração e o gerenciamento dos resíduos sólidos. 
o Portaria MINTER nº 53/1979 - Estabelece normas para disposição de resíduos sólidos. Proíbe a utilização do solo como destinação final de resíduos. 

Estadual 

o Lei nº 14.248/02 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás. Alterada pelas Leis nº 14.892/04 e 16.746/09. 
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6.9 Legislação Municipal  

6.9.1 Município de Itajá A Lei Orgânica do Município de Itajá foi promulgada em 09 de março de 1990, e tem como finalidade estabelecer a organização do Município, equivalendo à Constituição Municipal, trazendo desta forma a competência e a estrutura de governo, sendo consolidada a autonomia do Município em três âmbitos: política, financeira e administrativa, obedecendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, assegurando desta forma o controle pelos cidadãos, garantindo a liberdade e o direito de todos. O município não possui Plano Diretor. 
6.9.2 Município de Itarumã  A Lei Orgânica do Município de Itarumã foi promulgada em 07 de abril de 2003, e tem como finalidade estabelecer a organização do Município, equivalendo à Constituição Municipal, trazendo desta forma a competência e a estrutura de governo, sendo consolidada a autonomia do Município em três âmbitos: política, financeira e administrativa, obedecendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, assegurando desta forma o controle pelos cidadãos, garantindo a liberdade e o direito de todos. A Lei nº 901/2015 institui o Plano Municipal de Educação, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 178 da Lei Orgânica do município de Itarumã, Estado de Goiás. Este plano contém a proposta educacional do município com suas respectivas diretrizes, objetivos e metas.  A Lei nº 888/2014 institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB ao qual compete definir as prioridades do município, estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, dentre outras. Ademais, o município conta com Código de Postura e o Plano Diretor encontra-se em fase de elaboração. 
6.9.3 Lagoa Santa A Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa foi promulgada em 07 de dezembro de 2001, e tem como finalidade estabelecer a organização do Município, equivalendo à Constituição Municipal, trazendo desta forma a competência e a estrutura de governo, sendo consolidada a autonomia do Município em três âmbitos: política, financeira e administrativa, obedecendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, assegurando desta forma o controle pelos cidadãos, garantindo a liberdade e o direito de todos. Ademais, encontra-se em fase de elaboração o Plano Diretor do município. Lagoa Santa possui Código de Posturas e não dispõe de Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
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7. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA PCH ALVORADA I As áreas de influência consideradas nesse estudo foram definidas a partir da delimitação espacial dos  níveis de influência do empreendimento em sua região de inserção, durante as fases de implantação e operação, considerando-se:  
 Aspectos ambientais associados às tarefas e atividades inerentes às fases de implantação e operação, que poderão interagir com os atributos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico e cultural;  
 Presença de atributos ambientais relevantes para os meios físico, biótico e socioeconômico e cultural na área destinada à implantação do empreendimento e em seu entorno imediato. Nesse sentido, com o objetivo de definir a abrangência dos estudos ambientais e melhor direcioná-los, foram consideradas duas unidades espaciais de análise: Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). Os conceitos destas unidades espaciais de análise são apresentados a seguir: 
 AID: corresponde à área geográfica na qual poderão incidir impactos ambientais diretos ou indiretos associados às atividades de implantação e de operação do empreendimento. Engloba a área ocupada pelo empreendimento, incluindo aquelas destinadas à instalação da infraestrutura necessária a sua implantação e operação, nas quais serão gerados os aspectos ambientais e os respectivos impactos associados.  
 AII: corresponde à área geográfica situada em torno da AID, passível de receber potenciais impactos decorrentes da implantação e da operação do empreendimento, em níveis minorados em relação àqueles originados na área do empreendimento e refletidos na AID, dado o crescente afastamento da área de origem dos impactos. Nos itens a seguir é apresentada a descrição dos limites das áreas de influência dos meios físico, biótico e socioeconômico e cultural. A delimitação das unidades espaciais está apresentada na Figura 25  para os meios físico e biótico – e na Figura 26 para o meio socioeconômico.   
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Figura 25  Área de Influência Indireta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), para os Meios Físico e Biótico, da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Figura 26  Áreas de Influência (AII e AID), do meio socioeconômico e cultural, da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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7.1 Área de Influência Direta (AID) 

7.1.1 Meio Físico O limite geográfico da AID, para o meio físico, foi estabelecido levando-se em consideração o território e variáveis do meio físico passíveis de serem afetados pelas atividades e intervenções necessárias à implantação e operação do empreendimento. A delimitação da AID considerou, portanto, as sub-bacias de drenagem, a morfologia dos terrenos e o uso e ocupação do solo estabelecido na área do empreendimento e em seu entorno. Esses elementos se justificam em função dos potenciais impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento sobre os aspectos ambientais do meio físico relacionados aos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), ao ar, aos solos, bem como, no sentido inverso, os potenciais impactos do ambiente sobre o empreendimento. Sendo assim, a AID abrange o território a ser ocupado pelo empreendimento (estruturas da PCH Alvorada I e reservatório) e as vertentes voltadas diretamente para o reservatório. Como a topografia da região é caracterizada por um relevo aplainado sem a presença de topos que delimitem as primeiras encostas voltadas para o reservatório, os quais poderiam ser utilizados como recorte da AID, optou-se por estabelecer como recorte dessa unidade de análise, de maneira conservadora, uma faixa com distância aproximada de 2 km em relação ao limite da área ocupada pelo empreendimento, se estendendo além deste limite, em determinados trechos, de forma a abranger remanescentes florestais mais significativos e próximos ao empreendimento, como mostra a Figura 25 . Especificamente para o tema Limnologia, a AID se estende além da área considerada para os demais temas do meio físico e biótico (ecossistemas terrestres), abrangendo o canal do rio Corrente a jusante da barragem até a confluência do segundo tributário de maior porte. Para o tema espeleologia, a AID considera um buffer de 250 m em torno do empreendimento, atendendo ao estabelecido na legislação federal Resolução CONAMA nº 347/2004, em seu Artigo 4º, Parágrafo 3º. Como área do empreendimento considera-se os terrenos nos quais serão instaladas todas as estruturas necessárias à implantação e operação da PCH Alvorada I, incluindo: vias de acesso a serem construídas ou vias existentes que serão submetidas a intervenções de melhorias; áreas do reservatório, da barragem, da casa de força e tomada d’água, canal de adução, vertedouro, desvio do rio, subestação, canteiro de obras, central de concreto e britagem, áreas de empréstimo de materiais naturais de construção (material argiloso, areia e rocha), pilha de estoque, áreas de disposição de materiais excedentes (bota-fora), oficinas e pátios de disposição de materiais, escritório central, almoxarifado, refeitório, alojamentos, portarias e outras estruturas de apoio. A área total do empreendimento corresponde a 1.127,4 ha (área ocupada pelo reservatório, estruturas de usina e estruturas de apoio), distribuídos conforme Quadro 38. Deste total, 24,2 ha serão ocupados por estruturas do empreendimento (exceto o reservatório), sendo que cerca de 11,4 ha dessa área estão situados em terreno que será futuramente alagado para formação do reservatório (acessos, áreas de empréstimo, bota-fora, parte da barragem e tomada dágua), minimizando, assim, as áreas com 
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interferência pelo empreendimento. Assim, a área total do empreendimento, excluindo-se as áreas de estruturas superpostas ao reservatório é de 1.116 ha.  
Quadro 38 Área ocupada pelas estruturas da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás  
Estruturas Área Ocupada 

(ha) 

Área de Estruturas 
Sobreposta ao 

Reservatório (ha) 

Área de Estruturas  
Fora do 

Reservatório (ha)Acessos 2,92 1,03 2,92 Áreas de Empréstimo - 5,09 - Bota Fora - 2,00 - Pilhas de estoque 0,43 - 0,43 Canteiro de Obras (alojamento, refeitório, praça de esportes, reservatório de água, escritório central, almoxarifado, subestação de obra, portaria, depósitos de combustível e explosivos, pré-moldado) 1,41 - 1,41 
Central de Concreto e Britagem 0,94 - 0,94 Barragem/Casa de Força/Tomada D’água/Canal de Fuga 6,37 3,28 6,37 Oficina e pátios de materiais 0,60 - 0,60 Subestação da usina 0,11 - 0,11 Reservatório 1.114,60 - - 

TOTAL 1.124,46 11,40 12,80  
7.1.2 Meio Biótico O limite da AID para o meio biótico é coincidente com o do meio físico, contemplando uma faixa de 2 km de largura no entorno do empreendimento. A delimitação da AID dentro desta faixa considera que aí estão circunscritos os impactos mais significativos sobre o meio biótico, que se referem à alteração dos habitats remanescentes em função do deslocamento da fauna oriunda da área interferida e, consequentemente, a utilização excessiva dos recursos aí existentes. A pressão antrópica sobre os elementos da fauna assim fragilizados também faz dessa área sensível aos impactos incidentes sobre a área do empreendimento. 
7.1.3 Meio Socioeconômico e Cultural Para o meio socioeconômico, a AID constitui os estabelecimentos agropecuários passíveis de sofrerem interferências socioeconômicas, incluindo ai os proprietários, produtores rurais e famílias residentes que podem ter intervenções em seus modos de vida e meios de subsistência. Compõe ainda como AID para o meio socioeconômico, as sedes dos municípios de Itarumã e Lagoa Santa, localidades potencialmente mais acessadas na fase de implantação do empreendimento, com possibilidade de interferência nos modos de vida da população residente. 
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Não foram identificados aglomerados rurais (povoados ou vilarejos), comunidades ribeirinhas ou tradicionais com vínculos socioeconômicos ou culturais com o polígono do empreendimento ou passíveis de intervenções diretas em seus meios e modos de vida com a implantação do projeto da PCH Alvorada I. 
7.2 Área de Influência Indireta (AII) 

7.2.1 Meio Físico Na AII deverão ser observados os impactos diretos ou indiretos que poderão ser gerados além do limite da AID, porém minorados com o crescente afastamento da área do empreendimento, onde serão realizadas as ações geradoras desses impactos. Os limites da AII são estabelecidos nos divisores de drenagem da bacia hidrográfica do rio Corrente com a bacia do rio Aporé (ou do Peixe), ao Sul-Sudoeste, e com a bacia do rio Verde, a Norte-Nordeste, sendo estes divisores denominados como serras da Bagagem e da Mombuca, respectivamente. A noroeste o limite da AII é traçado no eixo da barragem da PCH Queixada, situada a aproximadamente 128 km, pelo leito do rio, da zona de remanso do reservatório projetado da PCH Alvorada I. A jusante da barragem projetada da PCH Alvorada I, o limite da AII não mais se dá ao longo dos divisores de bacias, passando a acompanhar a calha fluvial do rio Corrente até sua foz com o rio Paranaíba.  
7.2.2 Meio Biótico Dada à escassez de fragmentos florestais atualmente na bacia do rio Corrente, a biodiversidade regional será afetada pela perda de habitats na área do empreendimento. Sendo assim, para os ecossistemas terrestres determinou-se como limite AII os divisores de drenagem da bacia do rio Corrente, limitado a montante pelo eixo da barragem da PCH Queixada, situada a aproximadamente 128 km da zona de remanso do reservatório projetado da PCH Alvorada I. A jusante considerou-se o limite da AII coincidente com o limite da AID. Para os ecossistemas aquáticos, considerando o contínuo fluvial e a rota migratória remanescente no rio Corrente, os impactos sobre a biota aquática poderão ter reflexos em todo o trecho do rio compreendido entre o eixo da PCH Queixada, onde o ambiente lótico já foi convertido em lêntico, até a foz do rio Corrente, no rio Paranaíba. 
7.2.3 Meio Socioeconômico e Cultural  A AII abrange os municípios de Itarumã e Itajá. Ambos os municípios possuem faixas de terra atingidas pelas obras, atividades, estruturas associada ao empreendimento ou pelo reservatório a ser formado. A sede de Itarumã e a de Itajá se encontram, respectivamente, há aproximadamente 47 km e 59 km do futuro eixo do reservatório, utilizando como referência as principais vias de acesso na região. Considera-se ainda como AII, a sede urbana do munícipio de Cassilândia, localizada no Estado de Mato Grosso do Sul.  
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Os municípios de Itarumã e Itajá dispõem de uma estrutura econômica com capacidade de suprir bens e serviços menos diferenciados. O afluxo de trabalhadores para o desenvolvimento de atividades na fase de implantação do projeto, além de outros fluxos migratórios correlacionados à implantação da PCH Alvorada I, levará ao acréscimo na demanda por serviços sociais básicos, como saúde e segurança pública. Por outro lado, vale salientar que, será priorizada a contratação de mão de obra local, o que tende a minorar o impacto do empreendimento sobre a infraestrutura social e econômica da AII. A sede de Cassilândia, foi considerada Área de Influência Indireta em função da sua importância socioeconômica na região de inserção do projeto. Porém, pela sua maior distância em relação ao canteiro de obras, sofrerá interferências socioeconômicas minoradas na fase de implantação do empreendimento. Por ser um polo na região, com infraestrutura econômica relativamente diversificada, poderá suprir a demanda por bens e produtos mais diferenciados.  Durante a fase de operação, haverá geração de emprego e renda decorrente da ampliação da arrecadação tributária ocasionada pelo empreendimento, em especial, do ICMS, beneficiando, principalmente, no município de Itarumã, onde está prevista a localização da casa de força da PCH. 
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8. DIAGNÓSTICO 
8.1 Uso do Solo e Cobertura Vegetal O tema uso do solo e cobertura vegetal constitui o primeiro item do diagnóstico ambiental por constituir uma base de informações quali-quantitativas para os demais temas tratados no Estudo de Impacto Ambiental. Nos itens subsequentes do relatório, serão apresentados os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico e cultural (itens 8.3, 8.4 e 8.5) e, a partir da análise desses temas, o item Análise Integrada (item 9) permitirá a compreensão da configuração da paisagem aqui apresentada: a relação entre as fitofisionomias e as características abióticas e humanas (fatores físicos e bióticos que propiciaram a ocupação humana na região e as atividades econômicas ao longo da história) e as modificações causadas por essa ocupação nos ecossistemas. 
8.1.1 Metodologia A caracterização do uso do solo e cobertura vegetal da Área de Influência Indireta da PCH Alvorada I foi feita a partir da consulta a fontes de dados secundários. Para a Área de Influência Direta foi elaborado mapeamento específico com a utilização de técnicas de interpretação de produtos de sensoriamento remoto (imagem de satélite), inspeções de campo e análises geradas pela interpretação e cruzamento de todas as informações obtidas. Os trabalhos foram conduzidos em quatro etapas distintas, cujas atividades são descritas a seguir: 
Primeira etapa: levantamento e análise de dados secundários disponíveis sobre a área Foram analisados estudos elaborados sobre a região de inserção do empreendimento, com destaque para o Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004) e para os Estudos de Impacto Ambiental das PCH Queixada e Espora, localizadas no rio Corrente, logo a montante da AII da PCH Alvorada I.   
Segunda etapa: elaboração do mapeamento preliminar  Nesta etapa foi realizada a elaboração da base cartográfica, a análise e interpretação preliminar da imagem de satélite SPOT 6  de junho de 2014, com resolução espacial de 1,5m e a preparação do material necessário à realização da campanha de campo.  A partir da discussão com a equipe técnica envolvida no trabalho, foi estabelecida uma legenda preliminar das categorias de uso do solo e cobertura vegetal a serem mapeadas. Na preparação da base cartográfica foi utilizado o sistema de coordenadas planas Universal Transversa 
de Mercator (UTM), datum SIRGAS 2000. A base cartográfica foi elaborada a partir da compatibilização de dados digitais das cartas do IBGE.  A base cartográfica foi elaborada a partir da integração dos dados digitais do Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG) e das cartas topográficas do IBGE na escala 1: 100.000, folhas Cachoeira (SE-22-Y-D-III) e Caçu (SE-22-Y-B-VI).   A área de Influência Direta utilizada para mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal é aquela considerada para os temas do meio físico e biótico (ecossistemas terrestres). 
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Terceira etapa: campanha de campo – verificação do mapeamento Durante esta etapa realizada em setembro de 2015 foi feita a inspeção das áreas de influência, com ênfase para a AID e destacando-se a área a ser ocupada pelo empreendimento. O mapeamento foi elaborado por um geógrafo, sendo a identificação das fitofisionomias de responsabilidade de um biólogo botânico.  Nesta campanha foi realizado o ajuste da legenda predefinida e o registro fotográfico das categorias de uso do solo e cobertura vegetal identificadas.  
Quarta etapa: elaboração dos produtos finais De posse das informações obtidas em campo, a etapa seguinte consistiu dos trabalhos de elaboração do mapa final da AID e do relatório temático. O mapa foi confeccionado através do software Arcgis 10.0, com apresentação na escala 1:15:000. A partir do mesmo software obtiveram-se, também, os dados de planimetria de áreas. 
8.1.2 Contextualização regional e caracterização do uso do solo e cobertura vegetal da 
Área de Influência Indireta (AII) A PCH Alvorada I está situada na região do Baixo Rio Corrente, um rio cuja nascente e foz estão situadas no Estado de Goiás, afluente do rio Paranaíba, tributário do rio Paraná. A bacia hidrográfica do rio Corrente está inserida predominantemente no domínio do Cerrado; no entanto, ocorrem enclaves de Mata Atlântica, principalmente na região da confluência com o rio Paranaíba (IBGE, 2004). O Cerrado representa o segundo maior bioma brasileiro, correspondendo a cerva de 22% do território nacional. Em virtude da diversidade de solos, de topografia e de climas de sua região de ocorrência, o Cerrado constitui um mosaico de formações vegetais que inclui as formações abertas do Brasil Central (campo limpo, campo sujo, cerrado sentido restrito e campo rupestre) a formações florestais (vereda, floresta de galeria, cerradão e mata mesofítica (Rizzini, 1997 apud Benites & Mamete, 2008).  De acordo com o item de Flora do presente EIA, “Os dados obtidos no âmbito do Mapeamento do Uso e 
Cobertura da Terra do Cerrado Projeto TerraClass Cerrado 2013 (MMA, 2013) mostraram que o Cerrado ainda possui aproximadamente 54% de área com cobertura natural. A maior classe de uso antrópico é a pastagem plantada (29,5%) seguida pela agricultura anual (8,5%) e perene (3,1%). Em particular para o estado de Goiás, onde há uma percentagem de 97% do bioma, os mesmos dados indicam uma área de 1.375,2 Km², ou 41,76%, de vegetação natural”. As evidências das profundas transformações sofridas pela vegetação do Cerrado estão em toda a região de inserção da PCH Alvorada I, resultado do histórico de ocupação do território goiano iniciado no século XVIII, com a penetração das primeiras bandeiras destinadas à busca por minas de ouro e seguido do processo de desenvolvimento de atividades agropastoris com plantações de pequenas roças, o que deu origem aos primeiros pousos, que aos poucos se tornaram grandes fazendas. A agricultura e a pecuária extensiva voltada para o abastecimento familiar, local e regional, incentivaram o processo migratório, a ocupação e fixação de três tipos de colonos na região:  o criador, proprietário de terras, que ocupava grandes extensões necessárias à alimentação de seu rebanho; o vaqueiro 
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empregado, que recebia pelos serviços prestados uma quarta parte do gado que conseguia criar; e um grande número de famílias que mantinham pequenas roças. Na região da bacia do rio Corrente a utilização da terra com a agricultura e pecuária ocorre desde a década de 50, intensificada na década de 70 que contribuiu para a ocupação desordenada do solo e alteração substancial da paisagem natural. Até a década de 1950 a região possuía pouca área explorada para a agropecuária. Esse cenário começa a mudar nas décadas subsequentes, quando Goiás se insere, definitivamente, no ciclo produtivo nacional (Borges, et. al. 2010).  Assim, as áreas de vegetação nativa foram drasticamente reduzidas em apenas uma década (1960/1970), tendência que se manteve ao longo das décadas seguintes, havendo a substituição da cobertura vegetal natural por agricultura, e sobretudo por pastagens, que tiveram um aumento substancial de área. Os reflexos deste histórico de ocupação estão expressos no quadro atual de uso do solo na bacia do rio Corrente, conforme mostra o Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (Manara et 
al., 2004), no qual é relatado que a bacia do rio Corrente contava, no ano de 2004, com 41,23% de pastagem (uso predominante do solo), 22,93% de campo sujo, 17,79% de culturas anuais, 11,79% de cerrado, 5,58% de mata ciliar/galeria/vereda, 67% de corpos hídricos e 0,01% de área urbana e núcleo rural. Da análise destes dados verifica-se que os usos antrópicos representados por pastagens e agricultura anual somavam cerca de 60% da área total da bacia e as formações vegetais nativas ocupavam outros 40%, com destaque para o predomínio de campo sujo em 22,93% deste total. A análise do mapa de cobertura vegetal e uso do solo apresentado no EIBH do Sudoeste Goiano  (Manara et al., 2005), escala 1:600.000, permite observar que as  principais áreas agrícolas da bacia do rio Corrente estão concentradas na margem direita deste rio, regiões de Chapadão do Céu e Itumirim, e na região de cabeceira do rio, no entorno do Parque Nacional das Emas, a norte e oeste. Outra área relativamente extensa, porém menos expressiva, se encontra nas proximidades da confluência do rio Corrente com o rio Paranaíba. Quanto aos remanescentes de vegetação nativa, destaca-se a área do Parque Nacional das Emas, onde domina a vegetação de campo sujo. Ao longo de toda a bacia os remanescentes de cerrado sentido restrito e de campo sujo ocorrem em fragmentos de pequena dimensão, distribuídos de maneira esparsa. Florestas ciliares, matas de galeria e veredas ocorrem principalmente nas margens dos cursos d’ água afluentes do rio Corrente. Já as pastagens, amplamente distribuídas na bacia, não tem característica de uso predominante apenas no setor do Alto Rio Corrente, na margem direta, região onde se localizam o Parque Nacional das Emas e as grandes áreas de lavoura anual da região citada de Chapadão do Céu e Itumirim. Na parcela da bacia do rio Corrente correspondente à AII da PCH Alvorada I, assim como no conjunto da bacia predomina o uso para pastagens destinadas à criação extensiva de gado bovino e secundariamente, em áreas limitadas, para atividades agrícolas, com destaque para a lavoura temporária e semi-permanente. A vegetação nativa remanescente encontra-se intensamente fragmentada e ocupa pequenas extensões. 
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8.1.3 Caracterização da Área de Influência Direta (AID) Conforme mencionado anteriormente o Cerrado subdivide-se em subgrupos da formação que representam diferenças fisionômicas, provocadas pela diversidade ambiental local. De acordo com o exposto no item 8.4.1.2.1.4 deste documento - Aspectos fitogreográficos, nessa região florística há duas divisões fitoecológicas presentes na área de estudo, a savana e a floresta estacional semidecidual. Na savana há formações de savana florestada e savana arborizada, sendo incluídos ainda, tipos vegetais associados com os cursos d’ água, como florestas ciliar/galeria, veredas e campo limpo/sujo úmidos. Já a floresta estacional semidecidual, no Bioma Cerrado, está representada pela formação aluvial, presente nas planícies e em alguns terraços mais antigos próximos aos rios. Porém esta formação foi amplamente suprimida, ocorrendo de forma isolada e bastante alterada junto a fragmentos de floresta ciliar, principalmente na AII do empreendimento. A cobertura vegetal presente na AID, assim como na AII do projeto, reflete o histórico de uso e ocupação do solo na região, onde extensas áreas foram convertidas em pastagens plantadas para a criação de gado ou em áreas de cultivo de produtos de ciclo curto. Especificamente na AID da PCH Alvorada I tem destaque o uso do solo para pastagem destinada à criação de gado bovino e como produto agrícola se destaca a cana de açúcar. As fisionomias nativas estão presentes em fragmentos que configuram ilhas cercadas por vegetação de origem antrópica ou em estreitas faixas ao longo dos cursos d’água.  As veredas se caracterizam como veredas de várzeas associadas, em geral, às Florestas Semidecíduas, e aos ambientes de campos limpos/sujos úmidos, com os quais compõem verdadeiros mosaicos. Foram consideradas no mapeamento, portanto, na maioria dos casos, em associação com estas fitofisionomias.  As tipologias de uso do solo e de cobertura vegetal identificadas na AID da PCH Alvorada I (Anexo 14) são caracterizadas a seguir. A caracterização florística é apresentada no item 8.4.1.3.1.2 deste documento (Flora). Para a classificação das fisionomias adotou-se a nomenclatura proposta no Manual Técnico da Vegetação Brasileira elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1992). 
Formações vegetais nativas 

Floresta Estacional Semidecidual A ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual, no Bioma Cerrado, está relacionada a um clima com duas estações definidas, uma chuvosa e outra seca, fatores determinantes de uma forte estacionalidade relacionada à deciduidade foliar dos elementos arbóreos. Essa floresta ocorre tanto na região da Mata Atlântica quanto do Cerrado. Esta fisionomia teve apenas uma ocorrência identificada na área do reservatório, associada à floresta ciliar, com a presença de remanescentes arbóreos em locais muito alterados. 
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Savana Florestada De acordo com o exposto no item 8.4.1.3.1 deste documento (Flora da AID), a Savana Florestada caracteriza uma formação florestal xeromórfica típica do Cerrado com porte médio a alto, apresentando pequeno dossel predominantemente contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. A flora consiste de uma composição de espécies comuns do cerrado, de espécies da floresta de galeria e de espécies de floresta estacional semidecidual ou decidual. Esta vegetação está presente nos solos mais profundos. Apresenta árvores de savana arborizada, com tronco ereto, que podem atingir cerca de 12 m formando o dossel. A ocorrência desta formação está representada por fragmentos de formações secundárias remanescentes da formação original. Um maior número de remanescentes desta fitofisionomia está presente na margem direita do rio Corrente, de forma intercalada.  
Savana Arborizada Conforme descrito no item 8.4.1.3.1 (Flora da AID), a Savana Arborizada caracteriza-se por apresentar um estrato contínuo de gramíneas e outro de vegetação lenhosa de porte arbóreo e arbustivo, cobrindo até 50% da superfície do solo, formando fisionomias ora mais abertas (campo cerrado e cerrado ralo), ora com a presença de um scrub adensado (cerrado típico). Caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de queimadas.  Duas ocorrências de Savana Arborizada forma identificadas na área de influência  do empreendimento, na margem direita do rio Corrente. 
Floresta Ciliar/Galeria De acordo com a definição das tipologias de vegetação apresentada no item 8.4.1.3.1 (Flora da AID), as florestas ciliares são formações florestais que acompanham os rios de médio e grande porte do Bioma Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias. Ocorrem em terrenos acidentados, planos e planícies, podendo haver transição, nem sempre evidente, para outras fisionomias florestais, como a floresta estacional e o cerradão (Savana Florestada). No caso de vales muito encaixados, desenvolvem-se as florestas de vale ou de encosta, que são compostas pela mata ciliar, presente no terraço próximo ao leito do rio, e a floresta estacional semidecidual ou decidual ocupando a encosta. Já a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados (galerias) sobre cursos d’água é denominada de floresta de galeria. Localizam-se, geralmente nos fundos de vales ou nas cabeceiras de drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo, sendo geralmente bordeadas por campos. Na área do reservatório, e consequentemente na AID, há dois locais onde se observou uma influência da floresta estacional semidecidual na floresta ciliar, porém são áreas muito descaracterizadas.  
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As florestas ciliares ao longo do rio Corrente na AID estão muito alteradas e intercalam-se a trechos de ocorrência de campos limpos/sujos úmidos, que ocupam as baixadas e várzeas marginais ao rio Corrente e a seus tributários. Quando em margens de cursos d´agua de pequeno porte, afluentes do rio Corrente, esta tipologia florestal foi mapaeada em associação com Veredas (incluindo-se aí áreas de campos úmidos). Nas margens do rio Corrente as Florestas Ciliares estão apresentadas de maneira individualizada.  
Vereda Esta fisionomia na AID não está bem delimitada, ocorre associada à floresta de galeria principalmente, e em alguns trechos da floresta ciliar. Não há um adensamento da Mauritia flexuosa (buriti), espécie arbórea característica desse ambiente, e distribui-se ao longo da vegetação ribeirinha. Associa-se, ainda, a áreas de campo úmido (sujo e limpo) e em varjões que drenam sua água para o rio Corrente.  Diante de tais características, a vereda aparece, em sua quase totalidade, identificada em associação com as florestas ciliares. Compondo a mesma classe, estão campos limpos/sujos úmidos que integram os ambientes de vereda. Apenas uma área foi identificada isoladamente como vereda na AID. Caracteriza uma vereda de várzea, próxima à margem esquerda do rio Corrente. 
Associação de Floresta Ciliar/Galeria e Vereda Conforme descrição apresentada para a fisionomia de Vereda, dada a associação comumente encontrada desta formação com as matas ciliares e de galeria, e diante da dificuldade de individualiza-las, foi estabelecida a classe que associa tais formações vegetais combinando-as em uma classe de mapeamento única. A presença desta classe de mapeamento está associada às margens dos córregos afluentes do rio Corrente.  Campo limpo/sujo úmido  Correspondem a formações vegetais estabelecidas onde as condições edáficas e topográficas locais favorecem a manutenção de umidade no solo e, consequentemente, o estabelecimento de espécies tipicamente associadas a solos úmidos e/ou alagadiços. As várzeas são adjacentes aos cursos d’água e representam áreas sujeitas ao alagamento nas épocas chuvosas ou pontos onde o lençol freático é mais superficial e a umidade no solo se mantém ao longo de boa parte do ano. Durante a estação chuvosa, o solo é encharcado e em alguns locais chega a ficar submerso. As espécies ali encontradas são tolerantes a esta condição e algumas apresentam ciclo anual, morrendo na estação seca e deixando as suas sementes para germinarem na estação chuvosa subsequente. Nas várzeas comumente ocorre a vegetação de campo limpo/sujo úmido.  
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Estas áreas são frequentemente utilizadas para pastagem do gado bovino, quando não se encontram encharcadas, encontrando-se intensamente descaracterizadas em relação à composição florística original. Também nestes locais é comum a execução de drenagem e plantio de espécies herbáceas adaptadas a este ambiente a e adequadas para alimentação do gado. Esta classe de mapeamento foi identificada ao longo das margens do rio Corrente, em todo o trecho da AID.  
Usos antrópicos 

Pastagem Corresponde ao uso do solo dominante na AID. Essa categoria inclui áreas com cobertura vegetal predominantemente composta por espécies forrageiras. São caracterizados pela dominância de capins exóticos como Brachiaria spp. (braquiária), destinados à criação extensiva de gado bovino (destaque para gado de corte) principalmente com fins comerciais.   Nesta categoria incluem-se pastos plantados limpos (predominantes) e sujos, dado o rápido processo em que uma categoria transforma-se na outra, por abandono ou “roçada". Consideram-se como pastos sujos aqueles que se encontram invadidos por espécies pioneiras herbáceas e arbustivas.  
Área de Cultivo As áreas cultivadas compreendem, na AID, áreas utilizadas para lavoura de cana de açúcar. Os plantios ocupam grandes extensões de terras, estão concentrados na margem esquerda do rio Corrente e possuem finalidade comercial. Em menor expressão há cultivos para consumo na propriedade, sobretudo para alimentação animal, a exemplo de sorgo e milho, situados, em geral, próximo às instalações rurais e incorporados, no mapeamento, a esta categoria de uso. A agricultura comercial se caracteriza por ser intensiva em capital, mecanizada, com uso de irrigação na fase inicial do cultivo e com aplicação de técnicas de manejo conservacionista tais como construção de terraços e plantio em nível.  
Instalação Rural A categoria denominada instalação rural compreende o conjunto de instalações e benfeitorias típicas de estabelecimentos agropecuários, compostas por edificações da sede da propriedade e seu entorno, podendo incluir pomar, horta, pequenos cultivos para consumo próprio, terreiro e instalações de apoio tais como paiol, barracão, galinheiro, pocilga, entre outros. Esta categoria inclui, também, o conjunto de instalações e benfeitorias destinadas ao armazenamento de produtos agrícolas tais como galpões, celeiros e silos, áreas de estocagem de implementos e para estacionamento de máquinas e equipamentos agropecuários.  
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Acessos Inclui as estradas não pavimentadas vicinais das  propriedades rurais. 
Pista de pouso Pequena pistas de pouso de aeronaves em propriedade particular, não pavimentadas. 
Silvicultura – eucalipto Correspondem a pequenas áreas de cultivo de eucaliptos.  
Solo exposto Áreas onde houve supressão da cobertura vegetal e exposição do solo. Em geral ocorre em locais de extração de cascalho, e em menor proporção, em áreas degradadas por erosão. 
Corpos d’água Espelhos d’água, incluindo leitos de rios ribeirões e córregos, pequenos lagos e açudes. São representados na AID principalmente pelo rio Corrente. Registra-se a presença de diversos pequenos barramentos de córregos afluentes do rio Corrente e de açudes em encostas construídos com a finalidade de dessedentação do gado bovino. 
8.1.3.1 Distribuição do uso do solo e cobertura vegetal na AID da PCH Alvorada I O padrão de distribuição espacial das diferentes categorias de uso do solo e cobertura vegetal observadas na área reflete tanto os fatores abióticos - constituição geológica, relevo, tipos de solo - quanto antrópicos (tendências de ocupação e utilização do território). A paisagem atual evidencia a predominância dos usos antrópicos em toda a AID, em especial da atividade pecuária. Secundariamente é praticada a lavoura de cana de açúcar na margem esquerda do rio Corrente. A cobertura vegetal nativa está restrita a pequenos remanescentes isolados de formações secundárias principalmente de Savana Florestada e secundariamente de Savana Arborizada. Nas margens de cursos d’água, principalmente dos cursos de pequeno porte, dadas as limitações físicas ao aproveitamento agropecuário do solo, as formações nativas encontram-se mais preservadas, onde são encontrados os ambientes de associação de Floresta Ciliar/ Galeria e Veredas (englobando os campos limpos/sujos úmidos). Nas margens do rio Corrente também são frequentes os campos úmidos, utilizados também como pastagem natural. O mapa de uso do solo e cobertura vegetal da AID da PCH Alvorada I é apresentado no Anexo 14.  O Quadro 39 apresenta a composição do uso do solo e cobertura vegetal na AID e na área do projeto da PCH Alvorada I. Na Figura 27 , o gráfico ilustra a distribuição das categorias presentes na AID e a Figura 28 apresenta a distribuição dos usos do solo na área do projeto.  
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Quadro 39 Composição do uso do solo e cobertura vegetal na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Categorias de uso do solo e cobertura vegetal

Área de Influência Direta – AID* Área do empreendimento 
(Reservatório e estruturas) Participação percentual da 

categoria na área do projeto em 
relação ao total da categoria na AID 

(%) Área (ha) Participação 
percentual (%) Área (ha) Participação 

percentual (%) Associação de Floresta Ciliar/Galeria e Vereda 441,33 4,65 70,52 6,26 - Campo limpo/sujo úmido 188,21 1,98 122,55 10,87 - Floresta Ciliar 256,83 2,70 188,8 16,75 - Floresta Estacional Semidecidual 11,41 0,12 11,41 1,01 - Savana Arborizada 138,69 1,46 0,00 - Savana Florestada 471,19 4,96 0,49 0,04 - Vereda 29,96 0,32 29,16 2,59 - Formações vegetais nativas 1537,62 16,18 422,93 37,51 27,5 Acesso 69,58 0,73 1,03 0,09 - Instalação Rural 10,07 0,11 2,96 0,26 - Pasto 6407,08 67,44 564,27 50,05 - Pista de pouso 3,5 0,04 0,00 - Cultivo 1301,34 13,70 32,26 2,86 - Silvicultura - eucalipto 13,23 0,14 0,00 - Solo Exposto 4,66 0,05 0,8 0,07 - Usos antrópicos 7809,46 82,20 601,32 53,34 7,70 Corpos hídricos (rio, ribeirão, córrego e açudes) 153,9 1,62 103,12 9,15 67,00 Total 9500,98 100 1127,37 100 - Nota: * AID corresponde à área total, incluindo a Área do Empreendimento (reservatório e estruturas  de apoio da PCH). 
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Figura 27  Distribuição do uso do solo e cobertura vegetal na AID da PCH Alvorada I, sub-
bacia do rio Corrente, Goiás   
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Figura 28  Distribuição do uso do solo e cobertura vegetal na área da PCH Alvorada I 
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A análise do Quadro 39 e dos gráficos da Figura 27 e da Figura 28 permite fazer as seguintes considerações que sintetizam a condição do uso do solo e da cobertura vegetal da AID da PCH Alvorada I: 
  A maioria da AID é ocupada por pastagens, que perfazem um total de 67% da área total mapeada;  
  Em segundo lugar em termos de participação percentual na AID estão as áreas cultivadas (cana de açúcar), ocupando 14% da área total; 
 As formações vegetais nativas somadas ocupam 16% da AID. Corresponde a Savana Florestada (5%), Savana Arborizada (1%), Associação de Floresta Ciliar/Galeria e Vereda (5%), Floresta Ciliar (3%)  e Campo limpo/sujo úmido (2%) 
 2% do território da AID é ocupado por corpos d’água, incluídos o rio Corrente, córregos afluentes e pequenos açudes; 
 As categorias de uso e cobertura vegetal que representam individualmente menos de 1% de participação na AID foram agrupadas na categoria “outros” para efeito de representação gráfica. São elas: Vereda (0,32%), Floresta Estacional Semidecidual (0,12%), Acessos (0,73%), Instalações Rurais (0,11%), Pista de Pouso (0,04%), Silvicultura – eucalipto (0,14%) e Solo Exposto (0,05%). No total elas somam apenas 1,51 % da AID. 
 A relação entre vegetação nativa e atividades antrópicas é de 16,18% para 82,20%, sendo que a grande participação das atividades antrópicas é devida às pastagens. Os 1,62% restantes correspondem aos corpos d’ água; 
 Na área do empreendimento predominam também as pastagens (50%); 
 38% da área do projeto são ocupadas por formações nativas, sendo 17% de Floresta Ciliar; 11% de Campo limpo/sujo úmido; 6% de Associação de Floresta Ciliar/Galeria e Vereda; 3% de Vereda e 1% de Floresta Estacional Semidecidual; 
  Entre os 12% restantes, 9% são representados por corpos d’ água (destaque para o leito do rio Corrente) e 3% são ocupados por lavoura de cana de açúcar; 
 Foram excluídos da representação gráfica as instalações rurais (0,26%), Savanas Florestadas (0,04%), Solo Exposto (0,07%) e Acessos (0,09%) que juntos somam apenas 0,46% da área total do empreendimento; 
  Em síntese, as formações nativas ocupam 37,51%, as atividades antrópicas 53,34% e os corpos d’água 9,15% da área do projeto; 
 As formações vegetais nativas presentes na área do empreendimento correspondem a 27,5% do total das formações nativas da AID; os usos antrópicos afetados representam 7,70 % dos usos da AID. 
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São apresentadas, a seguir, fotografias das classes de uso do solo e cobertura vegetal presentes na AID da PCH Alvorada I.  
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Foto 01  Pasto limpo com árvores 
esparsas. Observar uso de terraços 
como técnica de conservação de solos. 

 Foto 02  No primeiro plano, pasto com 
colonização de espécies invasoras 
herbáceas e arbustivas, ao centro 
Floresta Ciliar do rio Corrente e ao 
fundo área de cultivo de cana de 
açúcar na margem esquerda do rio. 
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Foto 03  Remanescente de Savana 
Arborizada 

 Foto 04  Floresta Ciliar marginal ao rio 
Corrente 
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Foto 05  Remanescente de Savana 
Florestada 

 Foto 06   Associação de Floresta 
Ciliar/Galeria e Vereda 
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Foto 07  Campo limpo/sujo úmido  Foto 08  Eucaliptal – Silvicultura, estrada 
de acesso e pastagem (pasto limpo) 
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Foto 09  Área de solo exposto junto a área 
de cultivo de cana de açúcar.  

 Foto 10  Instalação rural  
 
8.2 Áreas Protegidas Uma das estratégias mais eficientes para a conservação da biodiversidade é a preservação de comunidades em seu ambiente natural e, neste sentido, a criação de áreas protegidas é reconhecida como uma das ferramentas mais eficazes para a conservação (Hockings, 2003). Segundo a definição da União Internacional para a Conservação da Natureza, área protegida é “uma área com limites geográficos definidos e reconhecidos, cujo intuito, manejo e gestão buscam atingir a conservação da natureza, de seus serviços ecossistêmicos e valores culturais associados de forma duradoura, por meios legais ou outros meios efetivos” (IUCN, 1978). No Brasil, as Unidades de Conservação são as áreas protegidas com propósito de proteção da biodiversidade, dos ecossistemas e da paisagem. Essas áreas têm que ser estrategicamente estabelecidas para que os componentes da biodiversidade que são mais vulneráveis às pressões antrópicas sejam protegidos (Machado et al., 2005). As Unidades de Conservação, amparadas legalmente pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Brasil, 2000), se constituem como áreas de especial relevância para a preservação e conservação ambiental, desempenhando papel significante para a manutenção da diversidade biológica (FAPESP, 2008). 
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Além das inúmeras ações de incentivo para criação, ampliação e manutenção de unidades de conservação no País, esforços para determinar áreas prioritárias para a conservação em regiões com grande diversidade biológica têm crescido nas últimas décadas e, em 2003, um amplo estudo voltado para a identificação de áreas prioritárias para a conservação foi desenvolvido pela Conservação Internacional (Rodrigues et al., 2003; Rodrigues et al., 2004). Iniciativas semelhantes têm sido desenvolvidas no Brasil, sobretudo para a região do Cerrado (Machado et al., 2005; Machado et al., 2004) e Mata Atlântica (Paglia et al., 2004), biomas nos quais os pesquisadores identificaram as áreas importantes em termos de ocorrência de espécies e grau de proteção.  No estado de Goiás foi realizado em 2002 um projeto, pela Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP e Agência Goiana de Meio Ambiente – AGMA, para a identificação de áreas prioritárias para a conservação ambiental, com o propósito de identificar e definir limites para áreas susceptíveis e ecologicamente importantes, a fim de assegurar a manutenção da biodiversidade no longo prazo, a proteção de espécies ameaçadas e a conservação dos recursos naturais. Os critérios utilizados para a definição dessas áreas foram: diversidade de paisagens e formações vegetais; dimensão dos fragmentos de vegetação natural; proximidade entre os fragmentos de vegetação; preferência por blocos de vegetação que incluam bacias hidrográficas, mananciais, córregos primários, etc; distância dos fragmentos de vegetação natural em relação aos centros urbanos, regiões agroindustriais, agricultura e pecuária intensivas; e sobreposição ou proximidade dos fragmentos de vegetação natural com corredores ecológicos e áreas prioritárias para a conservação (PROBIO Cerrado-Pantanal), previamente indicadas pelo MMA, de acordo com os seguintes critérios: endemismo, riqueza específica, espécies raras ou ameaçadas e a ocorrência de fenômenos geológicos ou geoquímicos relevantes (Imagem; WWF Brasil, 2004).  A Figura 29 mostra a espacialização das áreas prioritárias para conservação do Estado de Goiás, elaborado com o estudo da AGETOP e AGMA, nas áreas de entorno da PCH Alvorada I.  As categorias desse mapeamento são classificadas em: 1) Moderadamente prioritário; 2) Prioritário; 3) Altamente prioritário; e 4) Prioridade máxima. Na área de influência indireta (AII) ocorrem áreas  definidas como Prioridade Máxima de Conservação, estando uma localizada no ribeirão Grande a montante do empreendimento e outra, localizada a jusante nas proximidades da confluência do rio Corrente com o rio Paranaíba. As estratégias de manejo de remanescentes de vegetação e da fauna para essas áreas estão relacionadas com o tamanho e número de fragmentos, sendo identificados muitos fragmentos pequenos e, portanto, indica-se que sejam planejadas ações com estratégias de ampliação e conexão nessa região. Essas áreas prioritárias próximas à PCH Alvorada I foram classificadas como dificilmente de serem recuperadas devido ao elevado grau de alteração antrópica. 
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Figura 29  Áreas prioritárias para a conservação estaduais, na sub- bacia do rio Corrente, Goiás  
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Ao longo de 2007, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) coordenaram com recursos do Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade – PROBIO II, a revisão das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade nos Biomas brasileiros em uma abordagem que considerou não apenas as regiões de maior concentração de espécies ameaçadas, mas principalmente os locais onde as espécies ameaçadas não estivessem protegidas por Unidades de Conservação. Assim, a análise procurou identificar quais seriam os locais necessários para complementar a proteção das formas mais susceptíveis ao desaparecimento. Além do mapeamento das áreas importantes para a biodiversidade, no estudo conduzido pelo MMA e IBAMA foram identificadas as ações necessárias para assegurar a manutenção de tais áreas. As recomendações apontadas abrangem o ordenamento territorial, recuperação de áreas degradadas, inventários biológicos, aumento da proteção ambiental, educação ambiental, desenvolvimento do uso sustentável dos recursos naturais e estabelecimento de corredores ecológicos.  As áreas de influência da PCH Alvorada I não estão inseridas em regiões consideradas como prioritárias pelo levantamento do MMA e IBAMA. No entanto, é importante destacar que em municípios do entorno há presença de áreas prioritárias classificadas como “área insuficientemente conhecida, mas de provável importância biológica” (Figura 30 ). No Quadro 40 são indicadas as duas áreas prioritárias de maior proximidade às áreas de influência do empreendimento.  
Quadro 40 Áreas prioritárias para conservação federais na região de inserção  da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Código Bioma Nome 

da Área Prioridade Recomendação Municípios abrangentes 

CP-551 Cerrado e Pantanal Jauru Insuficientemente Conhecida Inventários biológicos Água Clara-MS, Aparecida do Taboado-MS, Cassilândia-MS, Chapadão do Sul-MS, Paranaíba-MS, Rubinéia-SP. 
MA-657 Mata Atlântica e Campos Sulinos 

Rio Paranaíba Insuficientemente Conhecida Criação de UC 
Água Limpa-GO, Araguari-GO, Araporã-MG, Buriti Alegre-GO, Cachoeira Dourada-MG, Canápolis-MG, Capinópolis-MG, Centralina-MG, Corumbaiba-GO, Gouvelândia-GO, Inaciolândia-GO, Ipiaçu-MG, Ituiutaba-MG,Itumbiara-GO, Marzagão-GO, Morrinhos-GO, Paranaiguara-GO, Quirinopolis-GO, Rio Quente-GO, São Simão-GO, Tupaciguara-MG Fonte: MMA (2007) 
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Figura 30  Áreas prioritárias para a Conservação Federais, na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Na consulta realizada no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (MMA, 2016) foram identificadas quatorze áreas protegidas de Proteção Integral, sendo três de esfera federal: Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas e Parque Nacional de Brasília. Na categoria de Uso Sustentável foram levantadas doze Áreas de Proteção Ambiental, uma Área de Relevante Interesse Ecológico, quatro Florestas, duas Reservas Extrativistas e cinquenta e oito Reservas Particulares do Patrimônio Natural. A região de inserção do empreendimento conta com uma restrita destinação de territórios à conservação por meio da implantação de Unidades de Conservação (Figura 31 ).  Três unidades de categoria de Uso Sustentável são destacadas como as áreas ambientalmente protegidas de ocorrência mais próxima ao empreendimento, sendo duas em Goiás e uma localizada no estado do Mato Grosso do Sul. São elas: 
 Área de Proteção Ambiental da Sub-Bacia do Rio Aporé:  Essa área protegida está situada no município de Cassilândia-MS. Foi legalmente criada pelo Decreto n° 1250/2005, integrada à outra unidade denominada APA da Bacia do Rio Sucuriú, localizada em outros municípios. Ambas possuem objetivo de proteger o conjunto paisagístico, ecológico e histórico-cultural; promover a recuperação de seus mananciais, compatibilizando-as com uso racional dos recursos ambientais e ocupação ordenada do solo, garantindo qualidade ambiental e da vida das comunidades autóctones. 
 Reserva Particular do Patrimônio Natural Cachoeira das Andorinhas:  Essa RPPN está localizada no Sudoeste Goiano, município de Aporé-GO, à margem direita do rio Corrente. Foi criada pela Portaria 51/2001/IBAMA na propriedade Fazenda Curral da Pedra, sendo delimitada uma área de 29,04 hectares.  Na pesquisa desenvolvida por Antunes et al. (2003), que analisou as condições em que se encontram as RPPN’s no Estado de Goiás, a RPPN Cachoeira das Andorinhas foi caracterizada como uma área protegida destinada principalmente à preservação ambiental. Há domínio de fitofisionomias de cerradão, cerrado típico e faixas ciliares. Está dividida em duas áreas descontínuas, em ótimo estado de conservação.  
 Reserva Particular do Patrimônio Natural Pousada das Araras: Essa reserva foi criada pela Portaria 173-N/1998/IBAMA, no Sudoeste Goiano, no município de Serranópolis-GO. Essa área possui 175 hectares e localiza-próximo ao Córrego Pedraria. De acordo com Antunes et al. (2003), a RPPN Pousada das Araras é uma reserva destinada às atividades de ecoturismo. A reserva possui vegetação com variações do bioma cerrado e faixas ciliares. Encontra-se em bom estado de conservação, com trilhas bem delineadas. Destaca-se presença de pousada, camping, centro de visitantes, guias treinados e atividades como ecoturismo, educação ambiental, cultural e histórica e pesquisa científica e escolar.  
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A RPPN Pousada das Araras abriga relevante patrimônio arqueológico, com inscrições rupestres e sítio arqueológico, com indicativo de ocupação de aproximadamente 11.000 anos. O abrigo, que acolhe uma grande variedade de pinturas rupestres, possui um painel que envolve, em sua maioria, representações de figuras zoomorfas, entre pássaros, lagartos, tartarugas e uma variedade de outros objetos não identificados (FUNATURA, 1999).  Em suas redondezas existem muitas atrações importantes, além dos sítios arqueológicos e as pinturas rupestres, como cachoeiras, corredeiras, reservas de matas de cerrado originais, animais característicos da região como a arara vermelha, o urubu-rei, a onça parda e muitos outros animais, além de uma flora muito rica (FUNATURA, 1999). 
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Figura 31  Unidades de Conservação na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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No que diz respeito à Área de Preservação Permanente - APP, que também constitui uma área legalmente protegida, e com base no novo Código Florestal, definiu-se como APP do rio Corrente uma faixa que varia de 50 a 100m e para os afluentes localizados na área do empreendimento uma faixa de 30m. Com a presença de veredas na área do empreendimento, definiu-se também como APP uma faixa de 50m no entorno dessa fitofisionomia. Sendo assim, tem-se o quantitativo de 353,83ha na área afetada pelo reservatório e estruturas de apoio do projeto da PCH Alvorada I.  O mapa destas APPs é apresentado no Anexo 15. 
8.3 Meio Físico 

8.3.1 Clima 

8.3.1.1 Metodologia A caracterização climática da região de inserção do empreendimento foi fundamentada nos parâmetros meteorológicos obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br) para as Estações Rio Verde, Jataí e Paranaíba, indicadas no Quadro 41 e na Figura 32 , a seguir.  A caracterização da dinâmica climática e da circulação atmosférica regionais baseou-se no item Clima do diagnóstico ambiental do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de 
Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  Os dados referentes à pressão atmosférica e à direção preferencial dos ventos, como não existiam dados consistentes nas estações meteorológicas do INMET, foram obtidos do estudo anteriormente citado, nas Estações Rio Verde e Itumbiara, esta última mais distante da área de estudo. Algumas considerações acerca da climatologia local foram também levantadas no Estudo de Impacto Ambiental da PCH Queixada (Sarmento et al., 2007), cujo empreendimento situa-se na bacia do rio Corrente e a montante do empreendimento ora em estudo, sendo os dados então comparados com aqueles obtidos no EIBH Sudoeste Goiano.  

Quadro 41 Estações Meteorológicas mais próximas a PCH Alvorada I  
CÓDIGO ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE (M) 83464 Jataí - GO -17,88 -51,71 662,86 83470 Rio Verde - GO -17,8 -50,91 774,62 83565 Paranaíba - MS -19,75 -51,18 331,25 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  A Figura 32 apresentada a seguir, mostra a localização das três estações meteorológicas utilizadas como fonte de dados climatológicos. 
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Figura 32  Localização das Estações Meteorológicas na região de inserção da PCH Alvorada I  
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8.3.1.2 Dinâmica climática regional O clima da sub-bacia do rio Corrente, onde se insere o empreendimento, é caracterizado por um período seco entre os meses de abril a setembro e um período chuvoso entre os meses de outubro a março. Esta alternância deve-se à presença, durante os meses secos, dos sistemas de circulação extra-tropicais derivados da Massa Polar Atlântica associada com o Anticiclone do Atlântico Sul. Por outro lado, durante o período chuvoso é importante a atuação dos sistemas da circulação do ar continental Amazônico e da região do Chaco, dinamizados pela ação do ramo continental da Frente Polar Atlântica, fenômeno mais recentemente tratado como ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). De acordo com a classificação climática de Köeppen (1948), o clima da bacia do rio Corrente apresenta duas áreas distintas: no alto curso, clima Cw – Tropical Mesotérmico com período seco durante o inverno; e no baixo e médio cursos, clima Am – Tropical Megatérmico com estação seca intercalada. A sub-bacia do rio Corrente se estende no sentido Noroeste – Sudeste, tendo como eixo o canal do rio Corrente, desde o reverso da serra do Caiapó (17o00’S – 53o10’W) até sua foz, no rio Paranaíba (19o30’S/50o40’W). Localiza-se na porção Sudoeste do estado de Goiás, entre os paralelos 17o 50' e 19o 30' de Latitude Sul e os meridianos 50o 40' a 53o10’ de Longitude Oeste. 
8.3.1.3 Circulação atmosférica regional O caráter predominantemente tropical da circulação atmosférica condiciona, nessa região, à presença de clima marcado por elevada insolação durante quase o ano inteiro. A pequena diferenciação climática regional ocorre devido à alternância de sistemas de circulação de alta umidade contrastando com a ocorrência de sistemas de circulação menos úmidos.  Nimer (1989), ao tratar do clima da grande região Centro-Oeste, destaca a presença do “sistema de circulação perturbada de Oeste" que acarreta, na porção Sudoeste, uma umidade tal que mantém um longo e intenso período chuvoso.  O ‘sistema de circulação perturbada de Oeste’ ocorre pelos seguintes fatores: do final da Primavera ao início do Outono, mas, sobretudo, durante o Verão, a região Centro-Oeste é frequentemente afetada por ventos de W e NW que acompanham as passagens das linhas de instabilidade tropical (IT), e que correspondem a depressões barométricas induzidas em pequenas mais elevadas da atmosfera. No interior dessas linhas de instabilidade, o ar, em convergência, acarreta chuvas e trovoadas, que são muito comuns no interior do Brasil, especialmente durante o Verão, e que podem ter suas origens ligadas ao movimento ondulatório que se verifica na Frente Polar Atlântica (FPA) ao entrar em contato com o ar quente da Zona Tropical. A partir dessas ondulações formam-se, ao norte da FPA, uma ou mais linhas de instabilidade sobre o continente e à medida que esta frente se desloca para a região Norte, as ITs se movem para E ou SE, sempre acompanhadas por nuvens e chuvas tropicais do tipo monçônico.  
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As perturbações descritas são atualmente analisadas no contexto de uma significativa zona de convergência, aparentemente controlada pela ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). Os efeitos das ZCAS nas chuvas de verão foram sintetizados por Nobre et al (1998), evidenciando seu papel na intensificação da frontogênense de Verão, e influindo na geração da atividade convectiva e na convergência de ar úmido para a região. Sob a ação do ar continental úmido, entre setembro e abril, são precipitadas quantidades de chuvas que variam entre 88 e 91% em relação ao total médio anual, caracterizando uma estação pluvial relativamente intensa, variando entre seis e sete meses por ano.  A partir do final do Outono até o início da Primavera, com destaque para o Inverno, ocorre a expansão, sobre a porção central da América do Sul, do Anticiclone do Atlântico Sul, inflado pela forte atuação do Anticiclone Polar Atlântico. Os sistemas atmosféricos derivados da circulação destes Anticiclones são portadores de elevado grau de estabilidade sobre o continente, embora possam provocar instabilidade ao longo do litoral brasileiro e sob a influência da orografia. Entretanto, na região em estudo, o relevo é pouco movimentado, não perturbando o fluxo das correntes estáveis do Anticiclone do Atlântico Sul, que fluem na região através de ventos que sopram de Leste e de Nordeste.  Ainda sob a influência do sistema de circulação do Anticiclone do Atlântico Sul e do Anticiclone Polar, o tempo é estável, com tardes quentes e muito secas, em contraste com as madrugadas frescas ou mesmo frias. A escassez das chuvas entre abril/maio e setembro, é demonstrada pelo percentual que varia entre 9 e 13% em relação ao total anual médio. 
8.3.1.4 Atributos climáticos da região de inserção do empreendimento São considerados atributos climáticos da paisagem aqueles elementos ou parâmetros (temperatura, precipitação, insolação, evaporação, nebulosidade e umidade do ar), que possam acarretar interferências no balanço hídrico ou nos fluxos do ar sobre a região considerada. As áreas de influência e do empreendimento da PCH Alvorada I estão posicionadas entre as latitudes 17o 30' e 19o 30' Sul, próxima do Trópico de Capricórnio, as quais são caracterizadas por um elevado aporte de energia solar, com insolação em geral elevada durante o ano inteiro, mas com variações de 149 horas no mês de dezembro (mais chuvoso) a 268 horas no mês de julho (mais seco). Esse ambiente reflete em elevadas temperaturas registradas durante os meses de primavera, verão e parte do outono, tendo como consequência elevados valores de evapotranspiração potencial. A continentalidade da área, que reflete a distância das massas oceânicas, exerce grande influência no comportamento atmosférico regional. Durante o período chuvoso a região recebe, com grande intensidade, a influência dos sistemas úmidos originados na porção central do Continente Sul-Americano. Por outro lado, durante o período seco, com a marcante atuação do Anticiclone do Atlântico Sul associado ao Anticiclone Polar Atlântico, observa-se que, apesar da origem marítima de ambos, a atuação dessas massas de ar ocorre acarretando um elevado ressecamento, devido a um grande percurso continental percorrido pelo fluxo anti-horário destes anticiclones. 
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O relevo regional, na sub-bacia do rio Corrente, apresenta altitudes que variam entre 350m, em sua  foz, e aproximadamente 1.000 m nas cabeceiras dos formadores da rede de drenagem. A estrutura geológica da Bacia Sedimentar do Paraná condiciona um relevo de formas tabulares, mais estreitas nos interflúvios laterais e amplas no alto curso, sendo que as altitudes, embora sejam significativas para a região, caracterizam um modelado que não forma barreiras orográficas que sejam suficientes para alterar o fluxo normal dos ventos, provocando movimentos turbulentos e correntes convectivas ascendentes com condensação da umidade do ar e, por fim, com aumento da nebulosidade e das chuvas. O relevo dessa região interfere localmente, formando campos térmicos, com temperaturas mais amenas nas áreas mais elevadas. Na estação chuvosa é comum a ocorrência de processos de convecção local nas áreas deprimidas, com a formação de correntes ascendentes por aquecimento diferencial entre as áreas úmidas e as mais secas. Essas correntes úmidas de caráter local somam-se aos cumulus e cumulus-nimbus derivados das correntes perturbadas de Oeste, frequentes no Verão, e aumentam o potencial de precipitação nesta estação do ano. A formação de lagos de reservatórios na sub-bacia do rio Corrente, ou em áreas de várzeas e baixos terraços aluviais, amplia a efetividade da evaporação para além do período de maior intensidade das chuvas (dezembro, janeiro e fevereiro), quando estas áreas já estariam ressecadas. No período seco as áreas compreendidas pelos lagos dos reservatórios existentes continuam a contribuir para a adição de vapor d’água na atmosfera, diminuindo o déficit de umidade do ar, pelo menos no entorno imediato desses reservatórios. A intensa substituição das matas naturais pelas pastagens nas áreas do médio e baixo curso, e por agricultura mecanizada em lugar do cerrado nas superfícies tabulares, acarreta um efeito de regulação climática da vegetação pouco significativo. A vegetação artificial e sazonal (pastagem e agricultura) é insuficiente, tanto para reter os excedentes hídricos durante a estação chuvosa como para conservar a água no solo durante a estação seca, acarretando uma alteração do equilíbrio hidrológico natural, com alteração do fluxo de água no sentido solo-atmosfera, diminuição das taxas de evapotranspiração e, consequentemente, em médio e longo prazos, diminuição dos totais das chuvas, podendo comprometer a vazão dos cursos d’água menores e tributários de primeira ordem do rio Corrente. 
Temperatura De acordo com os dados apresentados no Quadro 42 e na Figura 33 , tendo como base dados das estações meteorológicas mais próximas das áreas de estudo, na região da bacia do rio Corrente os meses mais quentes estão entre outubro e março, com registros de temperaturas entre 24 e 25oC para as estações Jataí e Paranaíba. A Estação Rio Verde registra valores um pouco mais baixos, entre 23 e 24oC. Os meses mais quentes coincidem com as estações da primavera e verão. Devido ao grau de ressecamento da paisagem, com pouca umidade no solo para ser evaporada, a maior parte da radiação líquida é transformada em fluxo de calor sensível. 
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Já os meses mais frios são junho e julho, com registros de temperaturas médias entre 18 e 20oC, coincidente com o inverno e com o período seco. Essa análise apenas confirma o caráter tropical do clima da região, caracterizado como Cw – Tropical Mesotérmico com período seco durante o inverno, no alto curso da bacia do rio Corrente, e Am – Tropical Megatérmico, com estação seca intercalada.  
Quadro 42 Média das normais de temperatura nas Estações Meteorológicas avaliadas (1961-

1990)  
ESTAÇÃO 

TEMPERATURA (OC) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALJataí 23,9 23,7 23,6 22,7 20,5 18,2 18,2 20,4 22,5 24,1 24,1 23,9 22,2 Rio Verde 23,3 23,6 23,4 22,5 21,3 20,3 20,4 22,4 23,1 24,1 23,2 23,1 22,6 Paranaíba 25,1 25,5 25,1 23,3 21,4 20,1 20,0 22,0 23,4 25,3 25,0 24,8 23,4 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  

Figura 33  Temperatura média (oC) - Estações Meteorológicas de Jataí, Rio Verde e 
Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015. 
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Precipitação A precipitação total média anual na área da sub-bacia do rio Corrente situa-se entre 1.450 mm a 1.650-1660 mm (Estações Jataí e Rio Verde), aumentando da foz do rio Corrente, mais próximo à Estação Paranaíba, para o médio e o alto cursos, em direção às cabeceiras deste rio (Estações Jataí e Rio Verde), conforme apresentado no Quadro 43 e na Figura 34 . A estação Jataí é a mais próxima das áreas de influência e do empreendimento PCH Alvorada I. O período chuvoso se estende de outubro a março, mas o pico das chuvas corresponde a dezembro e janeiro, com registros entre 260 e 320mm.  A concentração das chuvas entre os meses de outubro e abril é da ordem de 89 a 91%, índice percentual elevado, em contraste com os índices de 10 a 13% da porcentagem de chuvas ocorridas na estação seca, em relação ao total médio anual. Os índices de concentração são decrescentes no sentido Leste–Oeste, coincidentemente com o aumento dos totais pluviométricos mensais. Conforme já mencionado, o clima desta região é caracterizado por estações seca e chuvosa bem marcadas, com pico de chuvas em janeiro (correspondente a 19% do total anual). Os meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro e março apresentam índices mensais superiores a 150mm nas três estações avaliadas, com destaque para os meses de dezembro e janeiro, quando a precipitação é superior a 200mm, quase alcançando 300mm.  
Quadro 43 Média das normais de precipitação nas Estações Meteorológicas avaliadas (1961-

1990)  
ESTAÇÃO 

PRECIPITAÇÃO (MM) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALJataí 319,9 235,0 242,6 111,1 46,9 17,5 11,5 42,3 48,6 110,8 178,2 285,1 1.649,5 Rio Verde 264,5 201,3 194,8 122,0 44,7 13,4 14,6 26,5 65,6 182,6 255,0 278,3 1.663,3 Paranaíba 300,9 142,5 177,8 90,1 56,1 30,1 25,1 13,4 55,1 127,0 159,0 274,9 1.451,8 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/. Acesso em novembro de 2015. 
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Figura 34  Precipitação acumulada - Estações Meteorológicas de Jataí, Rio Verde e 
Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Insolação A insolação é a quantidade de radiação solar que incide sobre uma superfície. A tropicalidade da região em estudo é demonstrada pela elevada insolação disponibilidade de energia solar radiante. No Quadro 44 e na Figura 35 , verifica-se que a média de insolação total, em horas, nas três estações avaliadas varia de 143 horas mensais a 268 horas. Os meses mais secos apresentam maiores valores de insolação, entre 167 e 268 horas, sendo o pico em julho. Já os meses chuvosos apresentam menores índices de insolação, vaiando entre 144 a 226 horas, sendo as taxas mais baixas registradas em dezembro.  

Quadro 44 Média da insolação total (horas) nas Estações Meteorológicas avaliadas (1961-
1990)  

ESTAÇÃO 
EVAPORAÇÃO TOTAL (MM) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALJataí 152,4 152,6 160,5 197,7 214,5 216,1 235,5 210,9 167,5 192,4 167,4 143,9 2.211,4 Rio Verde 159,7 172,0 180,3 211,7 236,9 238,6 268,0 244,2 172,0 189,2 156,9 149,4 2.378,9 Paranaíba 201,0 201,9 226,0 232,9 242,5 232,1 267,2 247,1 191,8 232,0 222,8 189,6 2.686,9 

Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/. Acesso em novembro de 2015. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jataí

Rio Verde

Paranaíba

Precipitação Acumulada

(m
m

)



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 205 

Figura 35  Média da Insolação total - Estações Meteorológicas de Jataí, Rio Verde e 
Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Evaporação A evaporação ocorre quando a água líquida é convertida para vapor d’água e é transferida como vapor para a atmosfera. Esse processo somente ocorrerá de forma natural de houver aumento de energia no sistema, proveniente da exposição solar, da atmosfera, ou de ambos, sendo controlado pela taxa de energia, na forma de vapor d’água que se propaga da superfície terrestre. A demanda de evaporação do ar depende da energia radiante, da temperatura do ar, da tensão do vapor d'água contido no ar sobre a superfície e da velocidade do vento. Verifica-se que esses fatores da evaporação são favoráveis na região, durante todo o ano. Entretanto, devido à sazonalidade do período chuvoso, nem sempre existe umidade disponível no solo para abastecer a cobertura vegetal, que é o mais eficiente sistema de evaporação natural. A transferência de água no sistema solo-cobertura vegetal-atmosfera é verificada como um fluxo contínuo, com o controle situado na atmosfera que inicia o movimento deste fluxo devido à demanda evaporativa do ar. A capacidade de evaporação do ar é, em geral, obtida através do evaporímetro de Pichê, que simula uma superfície evaporante em contato com o ar, permanentemente abastecida de água. 
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A análise das médias mensais da evaporação ao ar na região de estudo, registrada nas Estações de Jataí, Rio Verde e Paranaíba, consideradas as mais próximas da sub-bacia do rio Corrente e das áreas de influência e do empreendimento, indica a ocorrência de forte correlação deste parâmetro com a variação da umidade relativa do ar (Quadro 45 e Figura 36 ). O ar mais seco entre os meses de maio a setembro, associado a ventos mais frequentes do Anticiclone do Atlântico Sul, provoca maior demanda evaporativa por parte da atmosfera junto ao solo.  
Quadro 45 Média da evaporação total (mm) nas Estações Meteorológicas avaliadas (1961-

1990)  
ESTAÇÃO 

EVAPORAÇÃO TOTAL (MM) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALJataí 120,3 103,4 112,2 123,5 143,2 159,7 212,8 258,8 245,4 209,6 154,4 125,2 1.968,5 

Rio Verde 72,6 74,2 73,1 80,5 98,8 119,0 153,5 195,4 172,5 136,4 88,1 71,7 1.335,8 
Paranaíba 91,2 93,8 93,7 95,1 108,3 107,1 159,9 211,4 206,1 182,0 136,3 104,1 1.589,0 
Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/. Acesso em novembro de 2015.  

Figura 36  Média da evaporação total (mm) - Estações Meteorológicas de Jataí, Rio Verde e 
Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015. 
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Nebulosidade A nebulosidade refere-se à fração do céu coberta por nuvens quando observado de um determinado local. De acordo com a meteorologia o céu é dividido em octas (ou décimas, dependendo da região). E conforme o número de octas com cobertura total de nuvens, a nebulosidade é dividida em: 
 Céu limpo ou ensolarado, quando não apresenta nenhum vestígio de nuvens (ou não há nenhuma octa ou décima encoberta); 
 Céu quase limpo, quando pelo menos uma octa/décima esta encoberta por nuvens; 
 Céu pouco nublado, quando há pelo menos duas octas/décimas encobertas; 
 Céu parcialmente nublado, quando há pelo menos quatro octas/décimas encobertas ou aproximadamente metade do céu está encoberto pelas nuvens; 
 Céu quase nublado, quando há no mínimo seis octas/décimas encobertas; 
 Céu nublado, quando as oito octas/ décimas do céu estão totalmente encobertos por nuvens. Conforme apresentado (Quadro 46 e na Figura 37 ), na área em estudo, com base em duas das estações meteorológicas avaliadas (exceto para a Estação Jataí, para a qual não foram disponibilizados dados). A nebulosidade é mais intensa no período chuvoso, entre novembro e março (entre 0,6 e 0,7), e mais baixa no período seco e ensolarado, entre abril e outubro (com valores entre 0,3 e 0,4).  

Quadro 46 Média da nebulosidade (mm) nas Estações Meteorológicas avaliadas (1961-
1990)  

ESTAÇÃO 
NEBULOSIDADE (DÉCIMAS) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALRio Verde 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,5 Paranaíba 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/. Acesso em novembro de 2015. 
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Figura 37  Média da nebulosidade - Estações Meteorológicas de Rio Verde e Paranaíba 
(1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Umidade do Ar O conteúdo de umidade do ar próximo ao solo é extremamente variável no espaço e no tempo. Podem ser detectadas variações significativas da umidade do ar em pequenas distâncias, correspondentes às variações ambientais relacionadas com diferentes coberturas e usos do solo. Da mesma forma, variações importantes podem ocorrer ao longo das 24 horas de um mesmo dia. Das diversas formas utilizadas para se expressar a umidade do ar, a mais comum é a umidade relativa, que é um indicador indireto do conteúdo de umidade atmosférica, considerando a relação entre a quantidade de vapor d'água realmente presente num dado volume de ar e a quantidade máxima de vapor d'água que este mesmo volume de ar poderia conter nas mesmas condições de pressão e temperatura.  A umidade do ar é um dos atributos determinantes da demanda de evaporação do ar. Além de realimentar os fluxos convectivos associados às chuvas de Verão, a umidade também afeta o desenvolvimento da cobertura vegetal. A tendência das variações da umidade relativa do ar ao longo do ano (Quadro 47) indica, para duas das estações meteorológicas avaliadas neste estudo (exceto para a Estação Jataí, para a qual não foram disponibilizados dados), um percentual de umidade relativa do ar mais elevado entre outubro a abril, de 65 a 81%, correspondendo aos meses chuvosos, e um percentual entre 52 e 70% coincidente ao período mais seco, entre junho a agosto. Os meses chuvosos apresentam maiores médias da umidade relativa do ar, principalmente a partir de novembro até abril, como demostrado na Figura 38 . 
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Quadro 47 Média da umidade relativa do ar (mm) nas Estações Meteorológicas avaliadas 
(1961-1990)  

ESTAÇÃO 
UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANUALRio Verde 81,0 78,0 81,0 76,0 71,0 64,0 57,0 52,0 61,0 68,0 75,0 81,0 70,4 Paranaíba 80,8 73,4 77,2 75,6 73,4 70,6 63,8 59,9 62,4 65,3 72,8 78,6 71,2 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/. Acesso em novembro de 2015.  

Figura 38  Umidade relativa do ar compensada (%) - Estações Meteorológicas de Rio Verde 
e Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Balanço Hídrico e armazenamento de água no solo O balanço hídrico do solo representa o fluxo da movimentação da água no solo, sendo que a chuva tem a função de alimentar os reservatórios de água no solo e a evapotranspiração tem a função de retirar esta água através da cobertura vegetal. O balanço hídrico representa uma síntese climática, por envolver, de um lado, os aspectos quantitativos e qualitativos do regime pluviométrico e, de outro, os elementos envolvidos com a demanda evaporativa do ar próximo ao solo, como a disponibilidade da energia solar, a evaporação e os ventos. A cobertura vegetal, natural ou plantada, exerce um papel não menos importante, sendo intermediária entre os reservatórios de água do solo e a atmosfera. 
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A evapotranspiração potencial representa, em milímetros, a máxima quantidade de água demandada pela atmosfera no entorno da cobertura vegetal, numa dada condição meteorológica. Desta forma, a evapotranspiração potencial pode ser interpretada como a necessidade hídrica desta cobertura vegetal. A evapotranspiração potencial pode ser obtida pela técnica de Thorntwaite, adaptada por Camargo (1971 in AGMA, 2005) e Camargo e Camargo (1983 in AGMA, 2005), que leva em consideração os valores da temperatura e radiação solar, ajustados segundo as diferentes épocas do ano. A evapotranspiração potencial total média anual estimada para a área do empreendimento situa-se entre 985 e 1164 mm, com decréscimo no sentido de jusante para montante na sub-bacia do rio Corrente. A comparação entre a evapotranspiração potencial média anual e a precipitação total média anual oferece uma primeira aproximação entre as necessidades de água da cobertura vegetal e a disponibilidade hídrica oferecida pelo solo. Conforme gráficos (Figura 39 , Figura 40 e Figura 41 ), que demonstram o balanço hídrico das Estações Meteorológicas de Jataí, Rio Verde e Paranaíba, verifica-se que existe, nos meses de dezembro a março, em termos de totais anuais, um superávit de água da chuva em relação à demanda potencial pela cobertura vegetal. Já nos meses de seca, entre maio e outubro, observa-se um déficit de água de chuva em relação à demanda potencial. Essa análise não leva em consideração a variação da oferta de água pelo regime pluvial ao longo do ano, considerando que as variações sazonais da evapotranspiração potencial são menos significativas. O excedente hídrico representa a quantidade de água não utilizada pela cobertura vegetal, estando, portanto, disponível para o escoamento e armazenamento superficial e subsuperficial. São essas águas que poderão ser armazenadas em reservatórios para uso futuro na geração de energia ou irrigação nesta região. Estes variam entre 150 e 250 mm na Estação Jataí, entre 100 e 150 mm na Estação de Rio Verde e entre 50 e 150 mm na Estação de Paranaíba, sempre coincidindo com o período chuvoso nestas estações. Nos meses em que a umidade disponível no solo não é suficiente para suprir as necessidades da cobertura vegetal ocorre a deficiência hídrica. A deficiência hídrica total anual situa-se entre 15 e 30 mm na Estação Jataí, de 25 a 50 mm na Estação Rio Verde e da ordem de 10 a 40 mm na Estação Paranaíba, coincidindo com o período de estiagem. O armazenamento de água no solo tem o pico registrado entre os meses setembro e outubro nas Estações Jataí e Rio Verde (Figura 42 e Figura 43 ) e entre outubro e novembro na Estação Rio Paranaíba (Figura 44 ). 
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Figura 39  Balanço hídrico com base nos dados climatológicos da Estação Jataí (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Figura 40  Balanço hídrico com base nos dados climatológicos da Estação Rio Verde (1961-

1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
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Figura 41  Balanço hídrico com base nos dados climatológicos da Estação Paranaíba (1961-
1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Figura 42  Armazenamento de água no solo com base nos dados climatológicos da Estação 

Jataí (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015. 
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Figura 43  Armazenamento de água no solo com base nos dados climatológicos da Estação 
Rio Verde (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  
Figura 44  Armazenamento de água no solo com base nos dados climatológicos da Estação 

Paranaíba (1961-1990)  

 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015. 
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Pressão atmosférica e direção dos ventos Considerando os dados de pressão atmosférica e direção dos ventos nas Estações Climatológicas de Rio Verde e Itumbiara, respectivamente, uma vez que as Estações de Jataí e Paranaíba não dispõem de informações consistentes para estes atributos. Com base nos dados dessas estações pode-se inferir a seguinte situação para a região de estudo: 
 Em relação à pressão atmosférica tem-se uma média anual de 930 mb (Figura 45 ), com menores valores nos meses de novembro a março (entre 928 a 929 mb) e maiores nos meses de junho e julho (em torno de 933 mb); 
 Verifica-se uma correspondência entre pressão atmosférica e velocidade dos ventos, o que é justificado pela própria dinâmica atmosférica regional, com deslocamento do Anticiclone do Atlântico Sul em direção ao continente no período de estiagem.  

Figura 45  Pressão Atmosférica na Estação Rio Verde  

 Fonte: EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  Na Estação de Rio Verde constata-se a ocorrência de duas direções de ventos predominantes, com resultados distintos: uma que prevalece praticamente o ano todo, representada pelos quadrantes E e NE, com maior intensidade nos meses de março a novembro; e outra, de direção NW e N, com domínio restrito aos meses de dezembro a fevereiro (aliados às correntes perturbadas de Oeste), não deixando de existir certa prevalência dos ventos de E. 
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Os domínios de direção dos ventos nos quadrantes E e NE se sucedem em determinado período, como entre os meses de março a maio, sendo indiscutível a supremacia do primeiro. O segundo setor, representado pelos quadrantes NW e N, apresenta relevância em dezembro, devido a redução de intensidade dos ventos de E e NE. Dados obtidos na Estação Climatológica de Itumbiara (distante cerca de 200 km em linha reta das áreas de influência e do empreendimento), relativos ao período de 1993 a 2004, ratificam os domínios registrados na Estação Rio Verde: de dezembro a fevereiro prevalecem ventos de NW (42,9% em dezembro, 50,0% em janeiro e 33,3% em fevereiro), enquanto no restante do ano, de março a outubro, há um amplo domínio do quadrante E (61,5% em março e abril, 46,1% em maio, 100,0% em junho, 77,8% em julho, 58,3% em agosto, 70% em setembro e 54,6% em outubro). No período de dezembro a fevereiro, os ventos de N e E ficam como segunda direção predominante, enquanto no período de março a outubro são os ventos de NE que ocupam esta posição. Os valores dos demais quadrantes, como SE e SW, são incipientes, como mostra a Figura 46   
Figura 46  Direção predominante dos ventos com base em dados da estação de Itumbiara  

 Fonte: EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). 
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8.3.2 Geologia e Recursos Minerais 

8.3.2.1 Metodologia O diagnóstico geológico regional e das áreas de influência indireta e direta (AII e AID) e área do empreendimento (AE) da PCH Alvorada I foi pautado no levantamento e na análise de dados secundários em fontes bibliográficas, cartográficas e imagens de satélite da região de inserção do empreendimento, no estado de Goiás; e, em estudos ambientais realizados na sub-bacia do rio Corrente a montante deste empreendimento, que correspondem ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Aproveitamento Hidrelétrico de Espora (Sarmento et al., 1999) e ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Pequena Central Hidrelétrica Queixada (Sarmento et al., 2007).  Foi também utilizado como base de dados secundários o Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para 
Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano, elaborado sob a coordenação da Agência Goiana de Meio Ambiente – AGMA, em 2005, sendo contratadas cinco empresas consultoras (Consam, Mais Verde, Naturae, Scientia e Engevix), visando a atender o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Meio Ambiente, o qual contempla um amplo diagnóstico ambiental da região do Sudoeste Goiano, que abrange as sub-bacias hidrográficas dos rios Aporé, Corrente, Verde, Claro e Alegre na bacia do rio Paranaíba, no qual este empreendimento está integralmente inserido (sub-bacia do rio Corrente). O mapa geológico apresentado no diagnóstico ora apresentado foi adaptado do mapa temático elaborado para o EIBH do Sudeste Goiano, o qual teve como fonte de dados cartográficos os seguintes documentos: 

 Projeto RADAMBRASIL- Levantamento de recursos naturais, volume 31, Folha Goiânia, SE 22, escala 1:1000.000- Ministério das Minas e Energia (Brasil, 1983). 
 Mapa Geológico Regional - Geologia e Recursos Minerais do Estado de Goiás e do Distrito Federal, escala 1:500.000, elaborado pelo convênio entre Serviço Geológico do Brasil – CPRM/ Metais de Goiás - METAGO/Universidade de Brasília – UNB (2000) (Lacerda Filho, 2000); associado ao modelo digital do terreno pela SGM -Superintendência de Geologia e Mineração (2004).  
 Mapa Geológico do Estado de Goiás – Agência Goiana de Desenvolvimento Industrial e Mineral – Diretoria de Mineração e Recursos Naturais (2002). 
 Mapa Geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal associado ao modelo digital do terreno da SGM - Superintendência de Geologia e Mineração (2004). 
 Mapa Geológico de Goiás, folhas Cacu (SE.22-Y-B), Paranaíba (SE.22-Y-D) e Iturama (SE.22-Z-C), retirado e adaptado do  mapa apresentado no Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). 
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Os dados primários para este diagnóstico ambiental foram levantados durante a campanha de campo, realizada em setembro de 2015, pela equipe de meio físico da empresa SETE Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda, quando foram coletadas informações para detalhamento da caracterização geológica da Área do Empreendimento (AE) e da Área de Influência (AID). A caracterização das unidades geológicas, suas litologias e estruturas geotectônicas presentes nas áreas de estudo foram feitas com base na avaliação dos projetos e estudos acima relacionados, bem como na análise dos dados levantados em campo pela equipe da SETE que procurou realizar um reconhecimento dos aspectos típicos das litologias representativas das unidades geológicas presentes nas áreas de estudo, por meio de observações de afloramentos rochosos na Área do Empreendimento (AE) e da Área de Influência (AID). 
8.3.2.2 Geologia Regional – Bacia Sedimentar do Paraná 

8.3.2.2.1 Estratigrafia regional A bacia sedimentar do Paraná constitui uma estrutura geológica do tipo intracratônica, situada no centro-leste da América do Sul, abrangendo uma área total de 1.600.000 km². Apenas no território brasileiro essa bacia ocupa cerca de 1.000.000 km², constituindo áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. É constituída por uma sequência de rochas sedimentares e derrames de lavas basálticas, registrando em seu interior espessuras superiores a 5.000 metros, representando, portanto, uma ampla paleotopografia depressiva, preenchida durante sucessivos períodos geológicos. Seus principais aspectos litológicos e estruturais decorrem de uma associação de fenômenos geológicos do tipo subsidência, epirogênese, falhamentos, vulcanismos e sedimentação que ocorreram isolados ou associados no tempo geológico e no interior da bacia e que foram os responsáveis diretos pela sua instalação. De maneira geral, o mergulho das camadas possui uma inclinação em torno de três graus para o centro da bacia e as feições estruturais mais significativas estão alinhadas com o eixo dos grandes cursos d’água que drenam o seu interior. Nas bordas da bacia, onde a subsidência foi muito lenta em relação ao centro e os processos erosivos relacionados aos eventos de soerguimento foram mais intensos, o registro sedimentar do tempo geológico é muito menos completo do que na porção central, resultando, assim, em camadas mais estreitas e descontínuas quando comparadas às características dos estratos presentes no centro da bacia. Por conta disso, entre outras razões, existem inúmeras controvérsias entre pesquisadores, principalmente no que se refere à coluna estratigráfica da bacia. A coluna estratigráfica representativa do substrato geológico da região de inserção do empreendimento é apresentada no Quadro 48, a seguir. 
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Quadro 48 Coluna Estratigráfica da bacia Sedimentar do Paraná na região de inserção do 
empreendimento  

IDADE 
UNIDADE GEOLÓGICA SÍMBOLO LITOLOGIA 

ERA PERÍODO 

CENOZ
ÓICO Quaternário Aluvião QHa Areia, argila, cascalho Cobertura Arenosa Indiferenciada QPi Areia fina e grossa Cobertura Detrito-Laterítica TQdl Latossolo e cascalho Terciário Formação Cachoeirinha Tc Sedimentos areno-argilosos 

MESOZ
ÓICO Cretáceo Grupo Bauru Formação Marília Kbm Arenito, conglomerado, calcário Formação Adamantina Kba Arenito, conglomerado, siltito 

Triássico-Jurássico Grupo Paraná ou Grupo São Bento 
Formação Serra Geral JKsg Basalto, arenito Diques e soleiras Jdb Diabásio Formação Botucatu Jb Arenito eólico 

PALEO
ZÓICO Permiano Grupo Passa Dois Form. Corumbataí Pc Siltito, folhelho, sílex Formação Irati Pir Folhelho negro, calcário, sílex Carbonífero Grupo Aquidauana CPa Arenito vermelho, siltito 

Fonte: EIBH Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  Na Figura 47 , a seguir, é apresentada uma seção geológica geral da região sudoeste do estado de Goiás, mostrando o posicionamento estratigráfico das principais unidades geológicas. Já a Figura 48 , seguinte, apresenta o Mapa Geológico da região de inserção do empreendimento, onde foi feito um recorte do mapa geológico regional, sendo representadas as áreas de influência (AII e AID) e da Área do Empreendimento da PCH Alvorada I.   
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Figura 47  Seção geológica regional – porção sudoeste do estado de Goiás  

 Fonte: EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  A descrição das unidades litoestratigráficas, da base para o topo, presentes regionalmente na porção sudoeste do estado de Goiás, onde se inserem as áreas de estudo da PCH Alvorada I, é apresentada a seguir. 
Grupo Aquidauana Segundo Figueiredo e Olivatti (1974) as rochas agrupadas nessa unidade, atribuídas ao período Carbonífero, caracterizam uma sequência depositada em ambiente flúvio-lacustre constituída, em geral, por arenitos de granulometrias variáveis e estratificados, de coloração geralmente avermelhada, associados a siltitos, argilitos e folhelhos rítmicos, de cores variadas. Correspondem às rochas mais antigas aflorantes nesta região. O Grupo Aquidauna está sobreposto, em discordância erosiva, aos sedimentos mais antigos da Formação Furnas ou às rochas do embasamento. Ocorre de forma restrita na porção Noroeste da área do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da 
Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), que contempla a bacia do rio Corrente, e não aflora nas áreas de influência (AID e AII) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I.   Os sedimentos dessa unidade são maciços, com estratificações cruzadas de pequeno porte e marcas de onda, predominando na região arenitos avermelhados que podem ser afetados, localmente, por rochas vulcânicas de idade cretácea do tipo diabásio, na forma de sills ou diques, que ocorrem encaixados em zonas de falhas. As zonas de contato exibem, em geral, metamorfismo de contato. 
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Figura 48  Mapa Geológico das Áreas de Influência e do Empreendimento – PCH Alvorada I  
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Grupo Passa Dois O Grupo Passa Dois, de idade paleozóica, engloba duas formações denominadas Irati e Corumbataí, segundo Mendes (1967). Essa unidade não está presente nas AII, AID e AE da PCH Alvorada I, ocorrendo na porção Noroeste da área de abrangência do Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do 
Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  
Formação Irati A Formação Irati ocorre regionalmente e abrange uma área aflorante bastante expressiva na região de cabeceiras do rio Verde, cuja sub-bacia é vizinha da sub-bacia do rio Corrente, nos arredores das cidades de Mineiros e Perolândia, distantes cerca de 240 e 222 km das áreas de estudo (AII e AID) do empreendimento. Estratigraficamente está posicionada na base do Grupo Passa Dois (White, 1908 in AGMA, 2005), compreendendo uma alternância de siltitos, argilitos e folhelhos sílticos, com níveis de dolomito e folhelho betuminoso de coloração cinza escuro, depositados em ambiente de águas marinhas calmas e rasas de baixa profundidade. Os dolomitos são, em geral, maciços e de cor cinza e os folhelhos são fossilíferos (fósseis de répteis mesossaurídeos, artrópodes e pequenos crustáceos, segundo Souza Junior et al,1983). Os contatos são concordantes e transicionais com os sedimentos da Formação Corumbataí, unidade superior. Esta unidade não ocorre nas AII, AID e AE da PCH Alvorada I. 
Formação Corumbataí  Esta formação ocorre regionalmente na serra do Caiapó, nas porções Noroeste e Oeste da área do 
Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), não estando representada nas áreas de influência (AII e AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I.  Representa a unidade superior do Grupo Passa Dois (Mezzalira et al., 1981 in AGMA, 2005) e é caracterizada por camadas rítmicas de siltitos, argilitos e folhelhos fossilíferos, contendo raras lentes de arenitos finos a muito finos, por vezes calcíferos, de colorações muito variadas, finamente estratificados, do período Permiano. Esses sedimentos exibem estratificação plano paralela e micro estratificações cruzadas, e fraturas conchodais (Marques et al., 1981), com deposição característica de ambiente marinho raso. Os contatos são concordantes com os sedimentos da Formação Irati e discordantes com os arenitos da Formação Botucatu. 
Grupo Paraná (ou Grupo São Bento) O Grupo Paraná, nesta região denominado como Grupo São Bento, do mesozóico, engloba duas formações rochosas de natureza distintas denominadas formações Botucatu e Serra Geral. A primeira, inferior, corresponde a sedimentos arenosos, e a segunda, superior, a derrames de lavas basálticas que recobrem os arenitos. 
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Os derrames basálticos (Formação Serra Geral) estão amplamente distribuídos regionalmente, aflorando nas calhas dos principais cursos d’água. Integram essa unidade rochas do tipo diabásio, que ocorrem em pequenos corpos e de forma isolada, encaixadas nas demais unidades. A Formação Botucatu, caracterizada por arenitos está amplamente distribuída na porção Noroeste e Oeste da área de abrangência do Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  
Formação Botucatu Esta unidade ocorre na área de abrangência do Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do Sudoeste 
Goiano (AGMA, 2005) nas porções mais elevadas das sub-bacias dos rios Corrente, Claro e Verde, configurando uma ocorrência bastante expressiva, com espessura estimada em 100 metros. No entanto esta unidade não ocorre nas áreas de influência (AII e AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, conforme mostra o mapa geológico (Figura 48 ). A Formação Botucatu (Sanford e Lange, 1960 in AGMA, 2005), de idade triássica-jurássica, é constituída litologicamente por arenitos róseos a vermelhos, de granulação média a fina, localmente silicificados, quartzosos, bem selecionados e com grãos arredondados, sendo de origem eólica, e depositados em estratificações cruzadas, planas e acanaladas, de pequena a grandes dimensões. Ocorre em discordância erosiva sobre os sedimentos do Grupo Passa Dois e em contato com os basaltos da Formação Serra Geral o arenito se mostra silicificado e alterado por efeitos térmicos dos derrames basálticos. Os sedimentos areníticos são, em geral, bastante friáveis caracterizando extensas e espessas manchas arenosas. O arenito Botucatu na região do Sudoeste do estado de Goiás e no Triangulo Mineiro é recoberto pelos derrames de basalto da Formação Serra Geral e, embora esse recobrimento seja regional, ocorrem janelas erosivas nos derrames superiores, provavelmente condicionadas pela paleotopografia. Em decorrência de falhamentos, também pode aflorar em superfície. As litologias dessa unidade desenvolvem relevos ondulados em vales abertos, formando chapadões arenosos, destacando-se morros testemunhos de topo plano na paisagem regional.  
Diques e soleiras (sills) de diabásio Diques básicos, representados por rochas do tipo diabásio, relacionados ao magmatismo juro-cretáceo, são frequentes nesta região Sudoeste de Goiás, ocorrendo encaixados preferencialmente em zonas de falhas ou de cisalhamento. Esses diques e sills são caracterizados pela cor escura, granulação média à fina, homogeneidade e presença de esfoliação esferoidal quando submetidos ao intemperismo. A ocorrência regional dessas rochas é restrita e também não ocorrem nas áreas de influência (AII e AID) e na Área do Empreendimento (AE). Correspondem a corpos de pequenas dimensões encaixados em sedimentos arenosos do Grupo Aquidauana no arenito da Formação Botucatu, na sub-bacia do rio Verde (vizinha à sub-bacia do rio Corrente) e nas proximidades do rio Jacuba, um dos principais formadores do rio Corrente. 
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Formação Serra Geral A Formação Serra Geral (Gordon Júnior, 1943 in AGMA, 2005) caracteriza um espesso pacote de rochas vulcânicas, de idade jurássica-cretácica, pertencente ao Grupo São Bento (ou Paraná), que ocorre na Bacia Sedimentar do Paraná, formado por uma extensa sucessão de derrames de extensão regional desde sua borda Norte desta bacia, em Goiás e Mato Grosso, até o seu extremo Sul, já fora do território brasileiro. Os basaltos são de natureza toleítica e resultam de intensos vulcanismos que ocorreram no mesozóico. De acordo com Souza Jr. et al.(1983), esta formação está sobreposta, em não conformidade, a unidades litoestratigráficas mais antigas, como as rochas do Complexo Goiano, do Grupo Araxá, e do Grupo Aquidauana. Na região Sudoeste de Goiás a Formação Serra Geral ocorre de forma restrita, ocupando faixas lineares com largura entre 2 e 5 km ao longo do curso do rio Corrente e concordante com o sentido de sua calha (na direção NW-SE) e de seus afluentes (ribeirões Sujo, Grande, São João e outros sem denominação), desde as suas porções de montante deste curso d’água até a sua foz com o rio Paranaíba. Ocupa a porção central da AII e AID e a maior parte da área do empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, conforme indicado no Mapa Geológico (Figura 48 ). No geral, essas rochas são maciças, de coloração cinza escura a preta quando sãs, e cinza avermelhada quando alteradas, com textura predominantemente afanítica (típica de rochas basálticas) e com ocorrência de vesículas amigdaloidais no topo dos derrames. Essas amígdalas são pequenos buracos centimétricos que podem estar preenchidos por mineral argiloso de cor verde, ou buracos maiores preenchidos por material quartzo-carbonático. Brechas e outras variações litológicas também são comuns nesses derrames, principalmente nas porções do baixo curso do rio Corrente. Intercalados nos derrames basálticos ocorrem de forma esparsa arenitos (Foto 11) na forma de lentes ou de estreitos estratos horizontais, geralmente finos a muito finos e silicificados pelos efeitos térmicos dos derrames basálticos. A ocorrência das rochas da Formação Serra Geral ao longo das calhas do rio Corrente e de seus principais afluentes é marcada por trechos com controle tectônico, caracterizados pela presença de extensos lineamentos estruturais de direção NW e NE, além da presença de disjunções colunares indicando ocorrência de derrames mais espessos, o que resulta na presença de pequenos saltos e de corredeiras no curso deste rio. A decomposição dos basaltos dá origem a solos argilosos avermelhados a amarelados que ocorrem ocupando vales amplos com encostas suaves.   
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 Foto: Ju
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Foto 11  Basalto da Formação Serra Geral (Grupo São Bento) com 
intercalações areníticas, na margem do rio Corrente. 

 
 
Grupo Bauru Essa unidade é caracterizada por extenso depósito de arenito na Bacia Sedimentar do Paraná durante o período Cretáceo, durante a subsidência desta bacia, permitindo a sedimentação a partir da contribuição de unidades litológicas mais antigas. O Grupo Bauru é dividido em duas formações: Formação Adamantina, inferior; e Formação Marília, superior. Este grupo ocorre de forma expressiva na porção sudoeste do estado de Goiás. 
Formação Adamantina A Formação Adamantina (Soares et al., 1980), de idade cretácea, está exposta de forma bastante expressiva nas áreas de influência indireta e direta da PCH Alvorada I, ocupando grandes extensões do médio e do baixo curso do rio Corrente, como mostra o Mapa Geológico (Figura 48 ). Ocorre de forma muito restrita na área do empreendimento, não estando por isso representada no mapa geológico, devido á escala de mapeamento (1:500.000). Suas litologias recobrem os derrames basálticos da Formação Serra Geral, distribuindo-se de forma contínua por ambas as margens do médio e baixo rio Corrente, em cotas mais elevadas, até a sua foz no rio Paranaíba. Está assentada discordantemente sobre as formações Serra Geral e Botucatu. 
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É constituída por um espesso pacote de sedimentos que têm na base um conglomerado basal que agrega seixos e blocos de basalto, arenitos silificados e quartzo. Sobre o mesmo ocorre uma alternância cíclica de camadas de arenito, siltito e argilito, todos carbonáticos, com colorações que variam de creme, avermelhada e cinza esverdeada, contendo estruturas plano-paralelas com laminações tabulares e cruzadas. Os arenitos são mal selecionados, compostos por grãos de quartzo subangulares e subarredondados, podendo ser cimentados por sílica e por carbonatos. Uma das feições mais marcantes dessa formação é a presença de bolas de argila, notadamente na seção superior. Quando estes arenitos afloram em relevos residuais apresentam escarpas íngremes, com paredões. Outra característica marcante é a desagregação, produzindo uma ampla cobertura de solos arenosos (Foto 12), constituindo espessos bolsões de areia (areais), que ocupam terrenos planos e elevados em interflúvios, nas porções médias e baixas da sub-bacia do rio Corrente. No período de chuvas, esses areais abrigam o nível d’água do lençol freático em profundidades inferiores a 10 metros. Já no período seco este nível freático aprofunda-se significativamente.   

 Foto: Ju
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Foto 12  Solo residual areno-argiloso avermelhado na área de 
ocorrência da Formação Adamantina. 
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Formação Marília A Formação Marília (Almeida e Barbosa, 1953) é uma unidade pouco representativa e restrita à área de influência indireta (AII) da PCH Alvorada I, ocorrendo nos limites desta área, nos interflúvios representados por morros testemunhos que sustentam os divisores de água da sub-bacia do rio Corrente com a sub-bacia do rio Verde, a noroeste, e com a sub-bacia do rio Aporé, a Sudoeste (Foto 13). Esses morros testemunhos fazem parte das serras do Mocumba (porção Sul-Sudoeste) e Verde (porção Norte-Nordeste).  

 Foto: Ju
liana M

ota 
Foto 13  Morro testemunho ao fundo caracterizando a Formação 

Marília do Grupo Bauru. 

 
 Os sedimentos dessa unidade, de idade cretácea, caracterizam-se por um relevo movimentado, com feições residuais típicas apresentando escarpas abruptas e topos aplainados. São constituídos por arenitos, desde conglomeráticos até finos, calcíferos, às vezes silicificados, de coloração variada entre creme, cinza e avermelhada, contendo níveis de siltitos e argilitos. O contato com a Formação Adamantina, superior, é gradacional.  A deposição foi regime fluvial, associada à formação de leques aluviais, sendo que o clima desértico propiciou a formação de carbonatos em lagoas. A silicificação observada se deve a fatores climáticos e às variações do lençol freático. 
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Formação Cachoeirinha A Formação Cachoeirinha (Gonçalves e Schineider, 1970) é caracterizada por sedimentos inconsolidados, de idade quaternária, que ocorrem como cobertura das superfícies dos planaltos da Bacia Sedimentar do Paraná, recobrindo em geral as rochas paleozóicas e mesozóicas na região Sudoeste do estado de Goiás. Estas coberturas não ocorrem nas áreas de influência (AII e AID) ou na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, sendo uma unidade regional. É formada basicamente por sedimentos areno-argilosos inconsolidados, vermelhos, argilitos cinza com estratificação incipiente e arenitos mal selecionados, com níveis de conglomerados. 
Cobertura arenosa indiferenciada Unidade associada a um retrabalhamento de sedimentos de natureza arenosa, ocorrido no Cenozóico (Quaternário), sendo diretamente relacionada aos sedimentos das formações Botucatu, Bauru e Cachoerinha. Constitui-se de areias finas a grossas, localmente síltico-argilosas e mais raramente conglomeráticas, intimamente relacionadas às superfícies de aplainamento, formando terraços argilo-arenosos com cascalhos dispersos e níveis de material ferruginoso transportado. Esses níveis são constituídos por uma matriz rica em óxido e hidróxido de ferro sem, no entanto, mostrar perfis lateríticos maduros ou imaturos, tratando-se de material alóctone. Conforme representado no Mapa Geológico (Figura 48 ) estas coberturas ocorrem em áreas restritas na porção oeste da AII, não estando presentes na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I. 
Aluviões recentes São representados por depósitos aluvionares caracterizados por sedimentos inconsolidados, de cor acinzentada, constituídos por argilas, siltes e areias finas, podendo conter alguma matéria orgânica. São depósitos de idade recente que ocorrem ocupando estreitas áreas descontínuas restritas às calhas do rio Corrente e de alguns de seus afluentes, formando terraços aluviais.  Os depósitos formados são pequenos, pouco espessos, de granulometria predominantemente fina. Os mais expressivos estão localizados nas porções do médio e baixo rio Corrente (Foto 14), margeando estes cursos d’água. Estes depósitos não são representados considerando a escala de mapeamento (1:500.000) do Mapa Geológico de Goiás, utilizado como base para o Mapa Geológico (Figura 48 ). 
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 Foto: Ju
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Foto 14  Terraço aluvionar na margem do rio Corrente na ADA da 
PCH Alvorada I. 

 
 
8.3.2.2.2 Estruturação tectônica da Bacia Sedimentar do Paraná Os terrenos pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná foram mais intensamente afetados por fenômenos tectônicos durante a reativação jurássica-cretácea, através de extensos fraturamentos na crosta, o que permitiu a intrusão de lavas basálticas que se espalharam e preencheram grande parte da bacia. Os falhamentos caracterizam grandes alinhamentos transversais ao eixo principal da bacia sedimentar, orientados segundo NW e NW-W, com centenas de quilômetros de extensão e uma largura entre 20 e 100 km, cujo alinhamento coincide com a calha do rio Corrente. A essas faixas correspondem zonas de fraturas ocorreram intrusões de diques básicos, muitas vezes associados a falhas. As falhas e fraturas presentes na região orientam os principais rios como o Corrente, no sentido NW, e seus afluentes para NE ou SW, sendo pouco expressivas, definindo o controle estrutural na rede de drenagem, imposto pelo substrato basáltico. Secundariamente ocorrem direções NS. O longo trecho retilíneo do rio Corrente, com derrames basálticos expostos em seu leito, evidencia este controle estrutural marcante. Nos arenitos superiores, das formações Adamantina e Marília, são observados extensos alinhamentos formando escarpas íngremes em serras e relevos testemunhos com presença de cortes abruptos, com direção preferencial NE. Nos arenitos da formação Adamantina, as estruturas encontram-se recobertas por um espesso manto de areia proveniente da alteração dos mesmos. 
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Nos afloramentos de basalto do leito do rio Corrente são observadas fraturas verticais em várias direções, associadas com descontinuidades sub-horizontais. Essas descontinuidades no maciço basáltico, quando associadas à ação das águas, podem acarretar uma descompartimentação dos blocos rochosos, associados à conjugação de planos de fraturas verticais, disjunções colunares e outras descontinuidades horizontais, sob a ação contínua das águas, originando ressaltos e desníveis topográficos na calha dos rios, o que é observado com frequência no rio Corrente, como mostrado na Foto 15. 

 Foto: Ju
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Foto 15  Ressalto no leito do rio Corrente devido à 

descompartimentação de blocos de basalto da Formação Serra 
Geral. 

 
 
8.3.2.3 Geologia das Áreas de Influência Indireta e Direta (AII e AID) da Área do 
Empreendimento (AE)  As unidades geológicas presentes nas áreas de influência indireta (AII) e direta (AID) e na área do empreendimento (AE) da PCH Alvorada I são representadas no Mapa Geológico (Figura 48 ), que teve como base cartográfica o Mapa Geológico de Goiás (folhas Cacu - SE.22-Y-B; Paranaíba - SE.22-Y-D; e, Iturama  - SE.22-Z-C), retirado e adaptado do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação 
de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano  (AGMA, 2005). Os limites da AII coincidem com os divisores de águas da bacia do rio Corrente com as sub-bacias do rio Aporé, a Sudoeste, e com a sub-bacia do rio Verde, a Nordeste. A Área de Influência Direta (AID) compreende uma faixa com largura aproximada de 2 km no entorno da Área do Empreendimento (AE), que corresponde a uma faixa marginal ao longo da calha do rio Corrente. A AE compreende as áreas destinas ao maciço da barragem, às estruturas da usina, ao vertedouro, às áreas de apoio e ao reservatório da PCH Alvorada I.  
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As unidades geológicas identificadas nestas áreas são: 
 Coberturas arenosas indiferenciadas (QPi): recobrem pequenas parcelas da área de influência indireta (AII) nas porções Oeste e Noroeste desta área, não aflorando na Área de Influência Direta (AID) ou na Área do Empreendimento (AE). É caracterizada por sedimentos arenosos, silto-argilosos e areno-conglomeráticos inconsolidados, compreendendo areias finas a grossas, localmente siltosas e argilosas e com níveis conglomeráticos. Essa unidade está associada a terraços argilo-arenosos com níveis de cascalhos e de material ferruginoso transportado. Esses níveis são constituídos por uma matriz rica em óxido e hidróxido de ferro sem, no entanto, mostrar perfis lateríticos maduros ou imaturos, tratando-se de material alóctone.  
 Formação Adamantina (Kba): ocorre na maior parte da Área de Influência Indireta (AII), sobreposta aos basaltos da Formação Serra Geral, e também na Área de Influência Direta (AID), na porção mais elevada do relevo, marginal ao talvegue do rio Corrente, não sendo comuns afloramentos rochosos desta unidade. Na Área do Empreendimento (AE) ocorre localmente, em pontos situados nas margens da calha do rio Corrente, onde se observa o contato desta unidade com basaltos da Formação Serra Geral (Foto 16). É caraterizada por um pacote formado pela alternância de camadas de arenito, siltito e argilito, tendo na base um conglomerado de matriz arenítica e contendo seixos e blocos de basalto, arenitos silificados e quartzo (Foto 17). Os arenitos são mal selecionados, com grãos de quartzo cimentados por sílica ou carbonatos. Uma característica marcante é a desagregação devido à alteração por intemperismo originando solos residuais arenosos em relevo aplainado (Foto 18). 

 

 Foto: Ju
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Foto 16  Zona de contato entre arenitos da Formação 
Adamantina, que afloram na margem do rio Corrente, e 
basaltos da Formação Serra Geral. Os arenitos estão 
sobrepostos aos basaltos. 

 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 233 

 

 Foto: Ju
liana M

ota 

Foto 17  Conglomerado da base da Formação Adamantina, formado 
por seixos subangulosos de quartzo, basalto, sílex, arenito. 
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Foto 18  Solo residual de arenito da Formação Adamantina 
formando bolsões arenosos, que pode se confundir com os 
terraços aluvionares. 
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 Formação Serra Geral (JKsg): Ocorre em toda a porção central da AII e da AID, ao longo do talvegue do rio Corrente, sendo a unidade rochosa que caracteriza grande parte do substrato da área do empreendimento. Desenvolve-se ao longo das calhas dos principais cursos d’água que drenam a região, sendo que os afloramentos de rocha basáltica com intercalações areníticas são comumente observados nas margens e no leito do rio Corrente (Foto 19 e Foto 20). A unidade é constituída por lavas de basaltos toleíticos, resultantes dos vulcanismos que ocorreram no interior da Bacia Sedimentar do Paraná, ocorrendo na forma de derrames, sill e diques. Afloram na forma de rochas maciças, de cor cinza escuro a preto quando sã e avermelhada quando alteradas, textura predominante afanítica, podendo apresentar níveis de vesículas amigdaloidais, como rochas alteradas, de cloração esverdeada e avermelhada e como solos residuais avermelhados e argilosos.   

 Foto: Ju
liana M

ota 

Foto 19  Afloramento de rocha basáltica na margem esquerda do 
leito do rio Corrente, no local do eixo da PCH Alvorada I. 
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Foto 20  Rocha basáltica sã e maciça na margem do rio Corrente na 
AID da PCH Alvorada I. 

 
 

 Formação Marília (Kbm): unidade pertencente ao Grupo Bauru, que aflora somente nas porções mais elevadas nos limites Norte e Sul da AII. Ocupa a região serrana dos divisores das bacias do rio Corrente com as sub-bacias dos rios Aporé (a Sudoeste) e Verde (a Nordeste), caracterizando morros testemunhos que formam as serras da Mombuca e do Rio Verde (Foto 21). É caracterizada por arenitos acamadados, com variações desde conglomeráticos até arenitos muito finos, por vezes calcíferos, às vezes silicificados, de coloração variada e que forma solos avermelhados ou de coloração creme e muito arenosos. 

 Foto: Ju
liana M

ota 

Foto 21  Arenitos da Formação Marília aflorando como morros 
testemunhos no limite sudoeste da AII. 
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8.3.2.4 Aspectos geológico-geotécnicos da Área do Empreendimento (AE) A caracterização geotécnica das áreas de estudo, focada na área do empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, se baseou no relatório do projeto básico do empreendimento elaborado pela empresa GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda (2014). Quando da execução deste projeto, para avaliação dos aspectos geológico-geotécnicos da área de implantação da PCH Alvorada I, foi executada uma campanha de sondagens mecânicas mistas com recuperação de testemunhos nas áreas do barramento, circuito hidráulico e demais estruturas. A partir dessas investigações geotécnicas foi feita a caracterização do maciço da fundação. Foram executadas seis sondagens mistas, sendo três (SM 01, SM 02 e SM 03) na margem esquerda e outras três (SM 04, SM 05 e SM 06) na margem direita do rio Corrente na área do eixo do barramento e imediações, além de mais cinco sondagens a percussão (SP 01 a SP 05). No Quadro 49, seguinte, são indicadas as locações destas sondagens.  
Quadro 49 Sondagens realizadas na área de implantação do barramento da PCH Alvorada I  

SONDAGEM COORDENADAS COTA LOCAL SOLO ROCHA TOTAL 

Nº NORTE ESTE (m) (MARGEM) (m) (m) (m) SM 01 7.891.919 481.389 366,535 Esquerda 0,85 7,29 8,14 SM 02 7.891.884 481.513 366,917 Esquerda 0,80 6,86 7,66 SM 03 7.891.808 481.441 367,741 Esquerda 1,23 9,84 11,07 SM 04 7.891.572 481.556 377,453 Direita 0,50 5,90 6,40 SM 05 7.891.539 481.620 381,164 Direita 1,10 8,10 9,20 SM 06 7.891.467 481.593 383,995 Direita 0,50 6,20 6,70 SP 01 7.892.174 481.245 380,725 Esquerda 5,68 - 5,68 SP 02 7.891.046 481.328 398,945 Esquerda 6,80 - 6,80 SP 03 7.891.789 481.312 367,150 Esquerda 7,70 - 7,70 SP 04 7.891.557 481.428 371,470 Direita 5,68 - 5,68 SP 05 7.891.645 481.639 373,744 Direita 4,75 - 4,75 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  Com os dados obtidos com as investigações geológico-geotécnicas foram elaborados um mapa e seções geológicas para caracterização das principais feições geológicas e da compartimentação geológica na área do sítio da PCH Alvorada I. O mapa e as seções geológico-geotécnicas elaborados para o Projeto Básico da PCH Alvorada I são apresentados no Anexo 16 deste diagnóstico (Desenhos BS15-GE-OG-DE-1502A – mapa; BS15-GE-BA-DE-1503A a 1509A – seções). Essa caracterização geológico-geotécnica é apresentada de forma sintética a seguir, conforme consta do Projeto Básico da PCH Alvorada I (Geoestudos, 2014). 
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Na área do eixo de barramento da PCH Alvorada I ocorre, superficialmente, uma extensa planície aluvionar, nas margens do rio Corrente recobrindo as rochas basálticas, que são aflorantes localmente e na calha do rio. O solo aluvionar é constituído por areias finas, por vezes argilosas e fragmentos de quartzo, e que será totalmente removida para implantação da fundação do barramento e suas estruturas. Este depósito estende-se de forma descontínua ao longo da calha do rio formando um fundo arenoso (Foto 22).  

 Foto: Ju
liana M

ota  
Foto 22  Planície alúvio-coluvionar na margem do rio Corrente, que 

ocorre recobrindo as rochas basálticas com intercalações 
areníticas da Formação Serra Geral. Ao fundo corredeiras 
formadas no rio Corrente devido às descontinuidades (fraturas) 
nos blocos de basalto da Formação Serra Geral. 

 

 Ao longo da encosta, marginal ao talvegue do rio Corrente, ocorre cobertura de solo coluvionar e ou solo residual de alteração de rocha basáltica e arenítica, ocorrendo afloramentos de arenito friável observados nas margens do rio Corrente (Foto 23). O relevo é suave em ambas às margens do rio Corrente, formando um vale aberto, com inclinações inferiores a 3 graus, ocasionando ombreiras de grande extensão.   
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 Foto: 

Foto 23  Afloramento de intercalação silto-arenítica da Formação 
Serra Geral, com microfraturas subverticais. 

 
O principal lineamento estrutural local está associado a traços estruturais regionais na direção NW-SE e na direção NE. O maciço rochoso local (basaltos e arenitos) apresenta fraturamento bem definido com sistemas de fraturas verticais na direção N45oE com mergulho para NW. Um segundo sistema de fraturas sub-horizontais também ocorre nessas rochas. São fraturas de alívio, localmente bem pronunciadas em alguns locais com alteração de solo, conforme observado nas sondagens mistas. Em investigações de sub-superfície verificou-se um baixo grau de fraturamento do maciço rochoso. A seguir são descritas as condições geológico-geotécnicas locais da área do empreendimento, definidas a partir do mapeamento geológico local e da análise dos resultados das investigações de subsuperfície e dos ensaios de campo (Geoestudos, 2014). As condições gerais do maciço rochoso de fundação na margem esquerda do rio Corrente, onde serão implantadas as principais estruturas em concreto (vertedouro, canais de desvio, sistema de geração, muro de ligação), indicaram boas condições geomecânicas para as fundações das estruturas de concreto da margem esquerda. Ocorre solo coluvionar areno-siltoso até uma profundidade de cerca de 0,9 m, recobrindo rocha basáltica muito alterada e extremamente fraturada até uma profundidade de até 5,30 m, e desta profundidade até a profundidade final das sondagens (cerca de 8,00 m) ocorre o basalto são, de cor cinza, não fraturado a pouco fraturado e com baixa permeabilidade. Essas condições foram indicadas pelas sondagens SM-01, SM-O2 e SM-03. Em fase de detalhamento, deverão ser realizadas sondagens rotativas complementares, visando a verificar e/ou confirmar a ausência de feições desfavoráveis, tais como juntas e falhas sub-horizontais, que podem comprometer as condições geomecânicas do maçiço. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 239 

O leito do rio Corrente, no local do barramento, é constituído por rocha basáltica recoberta por depósitos arenosos aluvio e coluvionares.   A margem direita do rio Corrente, local onde será implantada a barragem de terra, foi caracterizada através das sondagens SM-04, SM-05 e SM-06. Esta área apresenta terreno de declividade suave com solo coluvionar/residual recobrindo toda a ombreira, sobreposto a rocha basáltica alterada pouco a ocasionalmente fraturada e de baixa permeabilidade.  
8.3.2.5 Recursos Minerais e Direitos Minerários 

8.3.2.5.1 Metodologia Os dados dos direitos minerários foram obtidos por meio de consultas ao banco de dados Departamento Nacional de Produção Mineral (SIGMINE/DNPM), disponibilizada no setor “Cadastro Mineiro”, com pesquisa realizada em novembro de 2015, tendo sido verificados os processos de direito minerário para a região de inserção do empreendimento, em especial aqueles processos inseridos nas áreas de influência (AII e AID) e, especificamente, na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I. Através de pesquisa bibliográfica foram levantadas informações mais recentes sobre ocorrências ou ambientes geológicos com potencialidades metalogenéticas de significado econômico. 
8.3.2.5.2  Potencial de recursos minerais As rochas que ocorrem nos limites das áreas de influência da PCH Alvorada I correspondem a rochas sedimentares e rochas ígneas oriundas de derrames basálticos que integram a borda da Bacia do Paraná. Esses ambientes geológicos apresentam um baixo potencial metalogenético, justificando a baixa densidade de requerimentos de pesquisa e títulos minerários. De acordo com o levantamento realizado junto ao DNPM o EIA da PCH Queixada (Sarmento et.al., 2007) e com o EIA da PCH Espora (Sarmento et.al., 1999), na bacia do rio Corrente não há registros de mineralizações relevantes associados às formações Marília, Adamantina e Serra Geral, embora os basaltos desta formação possam apresentar mineralizações de calcedônia, ametista, carbonatos entre outros, associados a zonas de basaltos vesículo-amigdaloidais. Na sub-bacia do rio Corrente, fora dos limites estabelecidos como áreas de influência (AII e AID) e Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, de acordo com o EIA da PCH Queixada (Sarmento et al. 2007) há ocorrências de areia, argila, basaltos, arenitos, além de diamante industrial, destacando-se os seguintes municípios: Mineiros (areia, cascalho e diamante industrial), Itajá e Itarumã (argila e diamante industrial), Serranópolis (basalto) e Chapadão do Céu (arenito, laterita e quartzito). A ocorrência de diamante está associada a rochas sedimentares da Bacia do Paraná, sendo encontrada, principalmente, em aluviões e cascalheiras residuais, cuja fonte podem ser os arenitos conglomeráticos da Formação Aquidauana. São encontrados garimpos de diamante no município de Mineiros, principalmente em terraços aluvionares do rio Verde, cuja sub-bacia é vizinha da sub-bacia do rio Corrente. 
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As rochas carbonáticas que ocorrem nesta região do Sudoeste de Goiás estão relacionadas aos níveis carbonáticos da Formação Marília (Grupo Bauru) e aos sedimentos da Formação Irati (Grupo Passa Dois). Os depósitos conhecidos localizam-se em Caiapônia, Perolândia, Portelândia e Rio Verde, municípios localizados na porção Noroeste e Oeste da área estudada para o EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). Há registro de ocorrências de calcário no município de Jataí, com aproveitamento como corretivo de solo, porém, nenhum título de processo minerário no DNPM.  A areia é extraída, principalmente, das aluviões dos rios de maiores dimensões, como o rio Corrente. É quartzosa, mal classificada, variando de média a grossa, com pequenos grânulos de quartzo. Há um título de direito minerário de autorização de pesquisa para esta substância na área de influência indireta (AII) da PCH Alvorada I. A argila vermelha apresenta alta plasticidade, produto de alteração de rochas em que os argilominerais se transformam em hidrosilicatos finamente cristalinos por alteração hidrotermal ou intemperismo de silicatos (feldspatos, piroxênios, anfibólios etc). São encontradas, principalmente, em aluviões quaternários, associadas aos principais rios que drenam a região, como o rio Corrente. Destinam-se ao setor de construção civil para a produção de tijolos, telhas, ladrilhos e cerâmicas. Existe um título de direito minerário (autorização de pesquisa) para esta substância também na área de influência indireta (AII) da PCH Alvorada I. As fontes de águas minerais e potáveis comercializadas na região são águas meteóricas que se infiltram no pacote de manto de alteração e depois pelas fraturas, com circulação pouco profunda envolvendo um pequeno tempo de trânsito. Apresentam uma reduzida interação água-rocha e, consequentemente, são águas de baixa mineralização. As ocorrências de água termal estão associadas à Formação Botucatu. Os cadastros indicam surgências naturais no município de Lagoa Santa, que está a 22 km em linha reta do limite da área de influência direta da PCH Alvorada I e em Caiapônia, que está a mais de 220 km das áreas de influência. Em Lagoa Santa essas águas constituindo um cenário natural que é explorado turisticamente. Em Itajá, que está a 36 km dos limites da área de influência indireta, também ocorre surgência termal às margens do rio Corrente (no local denominado Lagoinha do Brás) com temperatura média de 42oC. No município de Jataí, a cerca de 128 km da AII da PCH Alvorada I, foram perfurados diversos poços tubulares profundos para aproveitamento dessas águas termais.  Nos municípios de Jataí e Rio Verde, respectivamente a 128 e 133km das áreas de influência do empreendimento, há registros no DNPM de autorizações de pesquisas para a substância ouro. Entre os municípios de Mineiros e Portelândia há um registro no DNPM de autorização para a substância titânio. A ocorrência de laterita está associada à lixiviação do solo, propiciando o carreamento de minerais argilominerais para as partes mais profundas do manto de alteração e enriquecimento de ferro e alumínio nas partes superiores, seguindo as variações da superfície piezométrica do terreno. As lateritas são usadas como fontes de suprimento de ferro ou alumínio ou como cascalho no revestimento de base das estradas. Na AII da PCH Alvorada I foi verificada uma extensa cascalheira com material laterítico, mas que não está sendo explorada. 
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Nos municípios de Rio Verde, Jataí, Cachoeira Alta, Mineiros, Quirinópolis, São Simão e Serranópolis existem registros no DNPM de requerimento de pesquisa, de concessão de lavra e de registro de licenciamento. O basalto ocorre na Formação Serra Geral e pode ser utilizado como brita. Não foram verificados registros de exploração ou de direitos minerários na Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) ou na Área do Empreendimento (AE). As ocorrências minerais registradas na área da sub-bacia do rio Corrente estão indicadas na Figura 49 . 
8.3.2.5.3 Processos de Direitos Minerários A pesquisa realizada no DNPM acerca dos processos de direitos minerários e limites dos decretos com interferência na área do empreendimento da PCH Alvorada I resultou no mapa de direitos minerários (Figura 49 ). Na sub-bacia do rio Corrente, dentro do limite da Área de Influência Indireta (AII) foram localizados somente três registros de processos de direito minerário, sendo dois de autorização de pesquisa e um em disponibilidade (Quadro 50). Ressalta-se que nenhum processo apresenta interferência com a área do empreendimento. 

Quadro 50 Processos de Direito Minerário (DNPM), por situação, na AII da PCH Alvorada I  
SITUAÇÃO TOTAL Autorização de Pesquisa 02 Concessão de Lavra - Requerimento de Pesquisa - Requerimento de Lavra - Disponibilidade 01 TOTAL 03 Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) – pesquisa realizada em novembro de 2015.  O Quadro 51, a seguir, mostra a relação dos processos de direitos minerários na AII do empreendimento, com indicação da fase, titularidade, substância e uso.  

Quadro 51 Relação de processos minerários com interferência na AII do empreendimento  
Nº PROCESSO Nº PROCESSO 

DNPM ÁREA (HA) FASE TITULARIDADE SUBSTÂNCIA USO 

1 860281/2013 663,16 Autorização de pesquisa Daniel Borges de Freitas argila industrial 
2 860378/2015 1694,65 Autorização de pesquisa Usina Caeté S.A. areia construção civil
3 300052/2013 1781,7 Disponibilidade Informação não cadastrada Informação não cadastrada Informação não cadastrada 
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Um dos processos se refere à autorização de pesquisa mineral, para a substância argila (uso industrial), ocupando uma área de 663,16 ha posicionada na margem do rio Corrente. O segundo processo, para a substância areia destinada à construção civil, ocupa uma área de 1.694,65 ha e está situado na AII, junto à foz do rio Corrente com o rio Paranaíba. A terceira área, de 1.781,7 ha, está atualmente em disponibilidade, e situa-se ao longo da calha do rio Paranaíba, alcançando o trecho da foz do rio Corrente com este rio, que é parte da AII da PCH Alvorada I. 
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Figura 49  Processos de Direito Minerário (DNPM) nas Áreas de Influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.3 Sismicidade 

8.3.3.1 Considerações gerais A sismicidade de uma região está relacionada à colisão ou à abertura (afastamento) de placas tectônicas da crosta terrestre, gerando atritos e acarretando um aumento de tensão, que é acumulado e transmitido na forma de vibrações em todas as direções. Nas regiões de choque ou de afastamento dessas placas o atrito gera uma energia em potencial que, quando liberada, provoca vibrações que se propagam pela crosta, causando os abalos ou terremotos. Os abalos sísmicos são mais comuns e de maior magnitude nos limites entre as placas tectônicas em zonas de subducção ou de colisão continental (encontro de placas), onde se formam as grandes cadeias de montanhas (cordilheiras), ou nas zonas de abertura da crosta (afastamento das placas) ao longo das cadeias dorsais oceânicas que caracterizam os locais de abertura da crosta e de formação de novas rochas.  Algumas atividades antropogênicas de larga escala apresentam certo potencial para afetar o ambiente sismotectônico, e podem desencadear os sismos denominados “induzidos”, que resultam da interação do homem com o ambiente através das seguintes atividades: atividades de mineração e pedreiras (detonações em frentes de lavra); injeção de fluidos sob pressão no substrato rochoso; extração de fluidos do subsolo (exploração de petróleo, por exemplo); explosões nucleares; enchimento de reservatórios de barragens (sismicidade induzida por reservatório – SIR). A medição dos abalos sísmicos é feita através de sua magnitude ou pela sua intensidade. A magnitude relaciona-se à medição da energia liberada pelo terremoto ou abalo sísmico, e a intensidade corresponde à avaliação do efeito causado por este terremoto ou abalo na superfície terrestre.  Para medir a energia liberada pelo sismo (magnitude) utiliza-se a escala Richter (IAG-USP, 2015), que é calculada a partir dos registros dos sismos produzidos pelos sismógrafos. Cada unidade de magnitude representa uma energia liberada dez vezes maior que o grau anterior, ou seja, um terremoto de 4 graus na escala Richter libera uma energia dez vezes maior que um terremoto de 3 graus, sendo que não há limites nessa escala. Terremotos de grande magnitude podem atingir 9,6 graus e sismos inferiores a 2 graus na escala Richter correspondem a tremores praticamente imperceptíveis.  A intensidade de um terremoto designa a violência das vibrações em um determinado local e corresponde à escala Mercalli Modificada (MM). Essa classificação é baseada nos efeitos causados pelas vibrações sísmicas através da observação in loco dos efeitos e danos dos tremores (sensação produzida nas pessoas, danos às construções e mudanças permanentes no terreno). A Figura 50 mostra a equivalência entre magnitude sísmica (escala Richter) e intensidade (escala Mercalli) e o efeito sentido pelos sismos de acordo com esta classificação. 
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Figura 50  Magnitude sísmica e equivalência com escala de intensidade  

 Fonte: www.apolo11.com/richter.php  
8.3.3.2 Sismicidade no território brasileiro e na região do estudo O território brasileiro ocupa grande parte da porção central da Placa Sulamericana que se estende desde a Cordilheira dos Andes, a Oeste, até a Dorsal Atlântica, a Leste, e era até pouco tempo considerado assísmico. A atividade sísmica no Brasil, apesar de baixa, não pode ser negligenciada e já foram registrados tremores de terra com magnitude 6.2 mb na Escala Richter. No estado de Goiás encontra-se a faixa sísmica Goiás-Tocantins, cuja direção geral dos epicentros (NE-SW) é paralela, mas não coincidente, à orientação do Lineamento Transbrasiliano, indicando uma relação indireta entre a sismicidade e a estrutura geológica pré-cambriana. Os sismos registrados nessa faixa ocorrem, provavelmente, pela concentração de tensões e pela existência de uma zona de fraqueza, ambos relacionados às estruturas que originaram o antigo lineamento.  Considerando a possibilidade de implantação de empreendimentos hidrelétricos na bacia hidrográfica do rio Corrente foi realizada uma avaliação da sismicidade e suas relações com os aspectos geológicos e tectônicos regionais.  O objetivo dessa avaliação é caracterizar, de forma preliminar, regional e localmente, as atividades sísmicas naturais registradas num raio de 300 km das áreas de influência e do empreendimento PCH Alvorada I, na bacia do rio Corrente, que alcança parte dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Considerou-se este raio de abrangência suficiente para uma avaliação preliminar da sismicidade, pelo fato do empreendimento não ser uma usina de grande porte.  
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A Figura 51 apresenta o mapa de sismicidade natural do Brasil, indicando a localização e intensidade dos sismos ocorridos entre os anos de 1811 e 2008.  
Figura 51  Mapa de sismicidade natural brasileira - localização e intensidade dos sismos  

 Fonte: http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=71&lang=pt.  É importante ressaltar que, conforme postula Assumpção (1985), os riscos sísmicos calculados referem-se à sismicidade natural, que pode ser alterada pela construção de reservatório de grandes barragens hidrelétricas. Com base nos dados disponibilizados no site do Observatório de Sismologia do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IAG-USP) (http://www.obsis.unb.br/), foi elaborado o Quadro 52, com a identificação e caracterização dos sismos com epicentros registrados a uma distância máxima de 300 km em relação à localização da PCH Alvorada I. 
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Quadro 52 Registros sismológicos mais próximos da área de estudo da PCH Alvorada I  
ANO 

MAGNITUD
E ESCALA 
RICHTER 

INTENSIDADE 
MERCALLI 

(MM) 
LATITUDE LONGITUDE LOCAL DO 

EPICENTRO ESTADO 

DISTÂNCIA A ÁREA 
DO 

EMPREENDIMENTO
(KM) 1905 2.2 I -17,19 -50,79 Paraúna GO 211,01 2005 2.5 I -18,39 -49,23 Itumbiara GO 210,43 1998 2.3 I -17,65 -51,2 Rio Verde GO 156,23 1997 2.8 I -17,96 -51,9 Jataí GO 144,06 1997 1.9 I -17,62 -51,33 Rio Verde GO 160,39 1996 3.4 I -16,57 -52,05 Caiapônia GO 290,95 1996 2.3 I -16,54 -52,32 Baliza GO 304,37 1996 2.1 I -16,71 -51,72 Caiapônia GO 266,59 1996 3.4 I -16,48 -51,72 Piranhas GO 291,48 1984 2.1 I -17,12 -49,53 Varjão GO 274,91 1984 2.3 I -17,15 -49,69 Cezarina GO 262,17 1983 2.1 I -18,5 -50,1 Gouvelândia GO 123,51 2015 2.7 I -20,06 -48,88 Frutal MG 251,54 2015 2.7 I -18,9 -49,53 Ituiutaba MG 164,01 2008 0 I -19,29 -48,91 Prata MG 227,74 2008 2.8 I -19,12 -48,69 Uberlândia MG 250,34 2006 2.5 I -18,84 -49,37 Canápolis MG 181,75 2006 1.7 I -19,74 -48,72 Campo Florido MG 255,69 2006 1.7 I -19,74 -48,42 Veríssimo MG 286,22 2006 2.5 I -18,68 -49,09 Centralina MG 214,34 2005 2.7 I -18,68 -49,34 Canápolis MG 188,81 2003 2.3 I -19,46 -48,91 Prata MG 229,82 2003 2.9 I -19,67 -48,87 Comendador Gomes MG 238,53 

2003 3 I -19,61 -48,99 Comendador Gomes MG 224,73 
2003 1.4 I -19,61 -48,99 Comendador Gomes MG 224,73 1995 0 I -19,64 -48,75 Campo Florido MG 250,01 1983 2.7 I -18,7 -49,2 Canápolis MG 202,54 1978 2 I -20,07 -49,13 Frutal MG 228,33 1967 0 - -18,96 -50,15 Santa Vitória MG 98,55 
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Continuação 
ANO 

MAGNITUD
E ESCALA 
RICHTER 

INTENSIDADE 
MERCALLI 

(MM) 
LATITUDE LONGITUDE LOCAL DO 

EPICENTRO ESTADO 

DISTÂNCIA A ÁREA 
DO 

EMPREENDIMENTO
(KM) 2008 0 - -20,82 -49,38 São José do Rio Preto SP 257,10 2006 2.5 I -21,41 -50,08 Penápolis SP 272,14 2005 2.3 I -20,85 -49,02 Olímpia SP 286,51 2004 3.2 I -21,22 -50,47 Araçatuba SP 238,63 1995 0 - -20,69 -48,94 Olímpia SP 281,75 Fonte: IAG- USP (2015) - http://www.obsis.unb.br/.  Conforme apresentado no Quadro 52, dentro de um raio de alcance de 300 km da área do empreendimento tem-se um total de 34 sismos, sendo que 91% dos registros (31) são de baixa magnitude (<3,4 na escala Richter e de intensidade I na escala MM), ou seja, esses sismos foram somente registrados através de sismógrafos, não sendo sentidos pelas pessoas e não acarretando danos a construções. Outros 8% (três registros) não apresentam valores de magnitude registrados. O sismo de epicentro mais próximo da PCH Alvorada I foi registado no município de Santa Vitória a uma distância de 98 km da área do empreendimento, e não teve registro de sua magnitude. Outros dois registros mais próximos da área do empreendimento, nos municípios de Rio Verde (a 156 km) e de Jataí (a 144 km) apresentam baixa magnitude (<3,4 na escala Richter e intensidade I na escala MM). Nenhum registro ultrapassou a magnitude de 3,4, ou seja, com intensidade I na escala MM, ou seja, todos correspondem a sismos somente detectados por sismógrafos, não afetando pessoas ou gerando danos a construções.  Considerando as informações referentes aos sismos registrados e às características geológicas e tectônicas da região, bem como o porte do empreendimento, a probabilidade de ocorrer sismos induzidos pelo enchimento do reservatório da PCH Alvorada I é avaliada como pequena. Ressalta-se, no entanto, quando do desenvolvimento do projeto executivo deste empreendimento, que os estudos serão aprofundados, visando a obtenção de resultados atualizados acerca da sismicidade natural e induzida para implantação da PCH Alvorada I. A Figura 52 , a seguir, apresenta os registros sismológicos obtidos nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e São Paulo, considerando o raio de alcance de 300 km das áreas de influência e do empreendimento da PCH Alvorada I, ratificando os dados já apresentados no Quadro 52. Todos os sismos da região Sudoeste do estado de Goiás, onde está posicionada a área em que se insere o empreendimento, apresentaram magnitude inferior a 3,4 na escala Richter. Esses tremores são pontuais, somente são registrados pelos sismógrafos não causando danos materiais ou sentidos pelas pessoas, e devem estar associados a pequenas movimentações e reajustes dos blocos crustais, 
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comprovando um controle estrutural evidenciado pelo paralelismo entre os epicentros dos sismos e os alinhamentos estruturais promovidos pela tectônica Brasiliana, cuja direção é NE-SW. 
Sismicidade Induzida por reservatórios  A avaliação acerca da sismicidade induzida por reservatórios, ora apresentada, foi pautada nos estudos elaborados pela empresa Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda em 2014, especificamente para o projeto Básico da PCH Alvorada I. O SIR (sismicidade induzida por reservatórios) é um fenômeno dinâmico que resulta da interatividade de novas forças induzidas pela formação do reservatório de água formado pelo barramento, que passam a interferir no regime natural previamente existente. A ocorrência de SIR, de modo geral, está associada a reservatórios de grande capacidade de armazenamento e com elevada altura. De acordo com Geoestudos (2014), os registros de ocorrência de SIR praticamente são limitados a barragens com mais de 100 metros de altura. No entanto, ainda que seja um fenômeno raro (ou seja, diversos reservatórios contrapondo com poucos casos de ocorrência de SIR), deve ser avaliado como um perigo potencial. Assim, a criação desses reservatórios de grande capacidade pode alterar as condições estáticas do substrato rochoso, do ponto de vista geomecânico, devido ao sobrepeso da massa de água, e do ponto de vista hidráulico, pela infiltração do fluído na sub-superfície causando pressões internas nas camadas rochosas profundas. A interação dessas novas condições pode desencadear distúrbios tectônicos e, eventualmente, gerar sismos.  Em usinas hidrelétricas do porte da PCH Alvorada I a possibilidade de ocorrência de SIR é muito baixa, devido ao reduzido tamanho do reservatório formado. Mesmo em reservatórios com mais de cem metros, o peso da água é insuficiente para fraturar as rochas do substrato. Os problemas, no entanto, podem ser hidráulicos, associados à pressão hidrostática exercida pela coluna de água, que atua empurrando o líquido através dos poros das rochas e de fraturas existentes, o que pode levar meses ou mesmo anos, para avançar distâncias não muito longas, dependendo da permeabilidade do solo e das condições de fratura das rochas. Quando esta pressão hidrostática alcança zonas mais fraturadas, a água é forçada para dentro das rochas, reduzindo o esforço tectônico e facilitando o deslocamento de blocos falhados. Este processo também tem proporções bastante reduzidas em reservatórios de pequeno porte, como o caso da PCH Alvorada I, o que torna a baixa a expectativa de ocorrência de sismos induzidos (Geoestudos, 2014). 
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Figura 52  Mapa de Sismicidade - raio de 300 km no entorno da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.4 Paleontologia – Potencial Fossilífero 

8.3.4.1 Sítios geológicos e paleobiológicos Os Sítios do Patrimônio Mundial são divididos em duas seções principais: uma cultural e outra natural, esta última incluindo a Geologia e a Paleobiologia. Esses sítios são bastante seletivos e estritamente limitados em número, conforme verificado nos registros do Departamento Nacional de Produção Mineral –DNPM e Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP.  Dentre os sítios geológicos brasileiros considerados de interesse (DNPM/SIGEP, 2002) encontram-se ocorrências de especial interesse, tais como: a expressiva manifestação de atividade magmática terciária na forma de derrames, plugs, necks e diques de composição basáltica-alcalina-ultrabásica; a presença destacada e variada de feições, estruturas típicas e vestígios identificadores de paleoambientes que vão do Arqueano ao Quaternário (rocha moutonnée, pavimento estriado, estromatólitos, varvitos, localidades-tipo e seções-tipo clássicas da estratigrafia brasileira, estruturas sedimentares e sistemas deposicionais); a significativa multiplicidade de paisagens, formas e tipos de relevo que impressionam pela fascinante beleza (topografias ruiniformes, paisagens de inselbergs, bordas escarpadas de planaltos, pães de açúcar, canyons, campos de dunas, estruturas de impacto etc.); e marcos isolados da história da mineração (a exemplo da mina de cobre de Camaquã, das cavas de ouro do Jaraguá, do conglomerado diamantífero da Formação Sopa–Brumadinho). Em relação aos sítios paleontológicos (ou paleobiológicos), de acordo com DNPM/SIGEP (2002), correspondem a ocorrências consideradas como de “exuberante multiplicidade de espécimes fósseis, tanto macro quanto micro-animais, vertebrados, invertebrados e vegetais (plantas, folhas, pólens, florestas petrificadas etc.), distribuídos desde o Neoproterozóico até o Terciário”. Por fim, os sítios espeleológicos, de acordo com DNPM/SIGEP (2002), correspondem àqueles “... desenvolvidos predominantemente em rochas carbonáticas proterozóicas que, a par da exuberante beleza retratada em todo o país por belos pórticos de cavernas, clarabóias, sistemas hídricos subterrâneos e galerias de articulação complexa, com espeleotemas presentes em delicados adornos ou exuberantes conjuntos, têm extraordinária importância científica por representar e conter registros paleoambientais e paleobiológicos, elucidativos da dinâmica climática que afetou o nosso continente durante o Quaternário”. Em relação aos sítios paleontológicos devem ser avaliadas as unidades geológicas com potencial fossilífero, sendo que a maioria dos fósseis tem seu processo de desenvolvimento relacionado à formação de rochas sedimentares. A fossilização de um organismo é resultado da ação conjunta de processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem durante o ambiente de deposição destas rochas e a velocidade de transporte e soterramento do organismo. Os ambientes deposicionais mais favoráveis à formação de fósseis são as praias e mares pouco profundos, além de lagos, pântanos e desertos. Entretanto, apesar da preservação de seres vivos ou da evidência de suas atividades biológicas, ocorrerem, principalmente, entre os estratos das rochas sedimentares, o registro fóssil também pode estar presente em diversos materiais, tais como sedimentos inconsolidados, gelo, piche, resinas e solos.  
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Os principais registros de sítios geológicos e paleobiológicos podem ser verificados através de consulta ao site do Serviço Geológico do Brasil – CPRM em acordo com a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos - SIGEP (htpp://sigep.cprm.gov.br/mapindex/mapindex.htm). As unidades geológicas com potencial paleontológico nesta porção sudoeste do estado de Goiás são: 
 Grupo Paranoá: ocorrência de estromatólitos do tipo Conophiton considerados de idade Meso e Neoproterozoico (1.650 – 950 Ma). Esta unidade geológica não está presente na área da PCH Alvora I ou em suas áreas de influência; 
 Grupo Areado: no âmbito da Bacia do São Francisco, de idade associada ao cretáceo inferior (145 – 99 Ma), podem ocorrer fósseis de peixes, crustáceos, ostracodes, pegadas de dinossauro e restos de vegetais nesta unidade geológica. Esta unidade geológica não está presente na área da PCH Alvora I ou em suas áreas de influência;  
 Formação Serra Geral/Grupo São Bento: formada por derrames basálticos com intertrapp de arenitos de origem eólica de idade Juro-Cretáceo (160 – 120 Ma). Esta unidade pode abrigar, em suas camadas sedimentares, troncos de coníferas silicificados. Embora esta unidade ocorra de forma expressiva em toda a porção central da área do empreendimento da PCH Alvorada I e em suas áreas de influência, de acordo com os dados da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP - não há registros fossilíferos nesta unidade dentro dos limites da área da PCH Alvorada I; 
 Formação Marília/Grupo Bauru: unidade do Cretáceo Superior (99 – 65 Ma) que abriga algas carófitas, esporocarpo de pteridófitas (Marsiliaceae), ostracodes, gastrópodes, biválvios, icnofósseis de invertebrados e vertebrados, além de diversos tipos de peixe, anfíbios e répteis (lagartos, tartarugas, crocodilomorfos e dinossauros). O Grupo Bauru é subdividido nas formações Uberaba e Marília, sendo que somente a Formação Marília esta presente de forma expressiva na porção centro-sudoeste da área de estudo. Os sítios paleontológicos Peirópolis e Serra da Galga apresentam uma das mais ricas faunas de vertebrados e invertebrados do Cretáceo Superior brasileiro, sendo que seus depósitos fossilíferos estão estratigraficamente contextualizados na Formação Marília (Grupo Bauru), notadamente o Membro Serra da Galga, abrangendo uma ampla área geográfica do município de Uberaba/MG. São descritos vários crocodilomorfos, dinossauros e outros répteis e até mesmo anfíbio provenientes destas localidades. Cabe ressaltar que o Membro Serra da Galga da Formação Marília não está presente na área da PCH Alvorada I.  
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 Formação Irati: unidade posicionada estratigraficamente na base do Grupo Passa Dois que compreende uma alternância de siltitos, argilitos e folhelhos sílticos, com níveis de dolomito e folhelho betuminoso de coloração cinza escuro, depositados em ambiente de águas marinhas calmas e rasas de baixa profundidade. Os dolomitos são, em geral, maciços e de cor cinza e os folhelhos são fossilíferos (fósseis de répteis mesossaurídeos, artrópodes e pequenos crustáceos, segundo Souza Junior et al, 1983). Esta unidade ocorre de forma expressiva na região de cabeceiras do rio Verde, cuja sub-bacia é vizinha da sub-bacia do rio Corrente, nos arredores das cidades de Mineiros e Perolândia, distantes, respectivamente, cerca de 240 e 222 km da área da PCH Alvorada I. 
8.3.4.2 Potencial de sítios geológicos e paleontológicos na bacia do rio Corrente Na porção Central e porções Nordeste e Sudoeste da área do empreendimento PCH Alvorada I e de suas áreas de influência ocorrem, respectivamente, as unidades geológicas dos grupos São Bento (Formação Serra Geral) e Bauru (Formação Marília) que, segundo citações na literatura geológica/paleontológica, são portadoras de fósseis. No entanto, através da pesquisa realizada no site da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos (SIGEP) não foram verificados registros de sítios paleontológicos nas páreas de influência e da PCH Alvorada I.  Dentre os sítios geológicos e paleontológicos brasileiros considerados de interesse, com registro no DNPM/SIGEP (2002), não foram verificadas ocorrências num raio de 100 km no entorno das áreas de influência e do empreendimento da PCH Alvorada I. Os registros mais próximos da PCH Alvorada I são apresentados a seguir (Quadro 53; Figura 53 .  
Quadro 53 Registros de sítios geológicos e paleobiológicos mais próximos da PCH Alvorada I  

SÍTIO 
PALEONTOLÓGICO OU 

GEOLÓGICO 
MUNICÍPIO/ESTADO 

DISTÂNCIA À ÁREA DO 
EMPREENDIMENTO 

(KM) 

CARACTERÍSTICA DO 
SÍTIO 

Domo de Araguainha Araguainha -Mato Grosso/Goiás 307 Astroblema – cratera de 40km de diâmetro Mesossauro da Serra do Caiapó Montividiu/GO 188 Sítio fossilífero da Formação Irati 
Águas Quentes de Caldas Novas Caldas Novas/GO 304 Notável ocorrência de águas termais sem associação magmatismo ou vulcanismo Fonte: http://sigep.cprm.gov.br  De acordo com a publicação “Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil” (Shobbenhaus et al., 2002) os sítios paleontológicos mais próximos da área do empreendimento apresentam as seguintes características: 
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 Os sítios fossilíferos da Formação Irati (sítio 10 – SIGEP, descrito por Araújo-Barberena et al., 2002) afloram em praticamente toda a extensão da Bacia do Sedimentar do Paraná. Sua importância deve-se à riqueza da paleoflora e paleofauna, que se acham preservadas em seu interior. O Sítio Serra do Caiapó, localizado no município de Montividiu, estado de Goiás, destaca-se pelo registro fossilífero de mesossauros, sendo assinalada a presença de 
Brazilosaurus sanpauloensis. O estudo desse sítio, bem como o de outros sítios da Formação Irati, tem permitido detalhar a história da Bacia do Paraná, inferindo importantes interpretações crono e bioestratigráficas e paleogeográficas, possibilitando o aprofundamento de seu conhecimento. No entanto, até o presente, o Sítio Serra do Caiapó não possui atenção especial quanto à preservação, sendo recomendadas medidas que garantam sua conservação como Patrimônio Mundial.  

 O Domo de Araguainha (sítio 001 – SIGEP, descrito por Crosta, A.P., 2005) corresponde ao maior astroblema conhecido na América do Sul. Trata-se de uma cratera erodida de natureza complexa, com 40 km de diâmetro, formada próxima ao limite Permiano-Triássico (245 Ma). Esta estrutura é o resultado da colisão de um corpo celeste contra a superfície da Terra, representada à época por uma plataforma marinha rasa. As rochas afetadas pelo impacto incluem desde o embasamento cristalino (granito) de idade pré-devoniana, que se encontra exposto no centro do núcleo soerguido do astroblema, com 6,5 km de diâmetro, até unidades sedimentares Paleozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná (formações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana e Estrada Nova), dispostas de forma anelar ao redor do núcleo da estrutura. Este sítio situa-se a cerca de 307 km da área do empreendimento. 
 A região de Águas Quentes de Caldas Novas é classificada de acordo com o DNPM/CPRM/SIGEP como um sítio hidrogeológico. Esse sítio (sítio 113 – SIGEP, descrito por Campos et al., 2005) está localizado no Sudeste do estado de Goiás, na cidade de Caldas Novas e adjacências, e comporta uma das maiores ocorrências de águas quentes sem vinculação com vulcanismo ou outro tipo de magmatismo, sendo que o aquecimento ocorre a partir do aumento do grau geotérmico em profundidade e consequentemente, elevando a temperatura dessas águas. As águas de chuva no solo por meio de falhas e fraturas, alcançando profundidades superiores a 1000 metros, chegando a atingir temperaturas cerca de 50 oC mais elevadas que a média em superfície. Depois de aquecidas, essas águas migram em direção à superfície por meio de sistemas de fraturas, interceptando-a e formando as nascentes termais, que formam o rio Quente. Este sítio está a cerca de 304 km da área da PCH Alvorada I. Portanto, embora estejam presentes na região substratos rochosos com potencial fossilífero e com potencial de ocorrência de sítios geológicos, de acordo com o DNPM/SIGEP, não há registro de sítios de interesse relevante no DNPM/SIGEP (2002) num raio inferior a 100 km da área da PCH Alvorada I. 
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Figura 53  Sítios Geológicos e Paleontológicos mais próximos da área da PCH Alvorada I, 
sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
8.3.5 Hidrogeologia 

8.3.5.1 Metodologia Para a elaboração do diagnóstico ambiental referente ao tema hidrogeologia no âmbito das áreas de influência da PCH Alvorada I, foram utilizados e adaptados os conceitos da dinâmica das águas subterrâneas e potencialidades apresentado no Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para 
Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). Em relação ao Mapa Hidrogeológico, na Figura 54 é apresentada uma adaptação do ‘mapa de potencial hidrogeológico e dinâmica das águas subterrâneas’ apresentado no estudo AGMA (2005), tendo como base cartográfica o Mapa Geológico de Goiás (folhas Cacu - SE.22-Y-B; Paranaíba - SE.22-Y-D; e, Iturama - SE.22-Z-C).  
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8.3.5.2 Introdução No EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005) foi feita uma avaliação do potencial hidrogeológico da região do Sudoeste do estado de Goiás, na qual estão inseridas as áreas de influência da PCH Alvorada I. Nesse estudo foram avaliadas as características das unidades geológicas presentes e suas potencialidades como unidades aquíferas, condicionantes para ocorrência das águas subterrâneas e indicação do fluxo das águas subterrâneas. As áreas de estudo da PCH Alvorada I estão inseridas integralmente em unidades geológicas da Bacia Sedimentar do Paraná, onde ocorrem derrames basálticos da Formação Serra Geral, sobrepostos aos arenitos da Formação Botucatu, por sua vez recobertos por arenitos das formações Adamantina e Marília. Na porção ocidental destas áreas ocorrem depósitos quaternários caracterizados como coberturas arenosas indiferenciadas e inconsolidadas. Toda a sequência sedimentar e de derrames basálticos foi submetida à atividade tectônica, resultando numa expressiva rede de fraturamentos com direção predominante NE e NW. A drenagem superficial aproveitou-se da rede instituída pela tectônica (lineamentos, falhas e fraturas), formando as calhas do rio Corrente e de seus afluentes das margens direita e esquerda. A disposição geral das camadas geológicas, suas características litológico-texturais e os reflexos da tectônica são fatores que caracterizam tanto o potencial hidrogeológico quanto a dinâmica das águas subterrâneas. A região de cabeceiras do rio Corrente, localizada na serra do Caiapó, a Oeste e fora dos limites das áreas de estudo, bem como as cabeceiras dos afluentes deste rio (serras do Mombuca e Rio Verde), funcionam como importantes áreas de recarga das águas subterrâneas, tendo como unidades geológicas de armazenamento as coberturas arenosas indiferenciadas e, principalmente, os arenitos da Formação Marília. As áreas de exsudação (surgências de águas subterrâneas) são influenciadas tanto pela disposição das unidades litoestratigráficas quanto pelos contatos entre as litologias e zonas de contato dos derrames basálticos da Formação Serra Geral com os arenitos da Formação Adamantina. As chuvas constituem a principal fonte de alimentação dos aquíferos, com reflexos dos ciclos hidrogeológicos, sendo a precipitação total média anual na região da ordem de 1.600 mm, com chuvas concentradas entre os meses de outubro a abril. As elevadas temperaturas provocam perdas por evapotranspiração, resultando, em água disponível para infiltração, com excedentes hídricos entre 50-250 mm mensais concentrados entre cinco e seis meses e deficiência hídrica mensal entre 15 e 50 mm, nos meses de junho a outubro. 
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8.3.5.3 Domínios Hidrogeológicos e Tipos de Aquíferos nas Áreas de Influência As unidades geológicas que comportam quantidades significativas de água subterrânea são agrupadas e classificadas como domínios hidrogeológicos, que, por sua vez, são separados por tipo de aquífero (poroso, poroso-fissural/fraturado ou misto, fissural, cárstico), que corresponde às formações geológicas constituídas por rochas permeáveis que armazenam água em seus poros ou fraturas e que podem apresentar potenciais de águas subterrâneas diferenciados. Nas áreas de influência da PCH Alvorada I ocorrem somente aquíferos porosos e fissurais, cujas características são descritas a seguir. O aquífero poroso é aquele formado por sedimentos inconsolidados ou solos arenosos e pelas rochas sedimentares consolidadas, onde a circulação da água ocorre através nos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila. Constituem os mais importantes aquíferos, pelo grande volume de água que podem armazenar. De maneira geral, estes aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em áreas de várzeas, terraços aluviais, elúvios e colúvios, onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade desse tipo de aquífero é que sua porosidade mostra-se quase sempre homogeneamente distribuída (isotropia), permitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existente. Os aquíferos porosos são classificados como livres, sendo importante fonte de recarga de aquíferos subjacentes.  Rochas sedimentares consolidadas (como os arenitos das formações Adamantina e Marília, presentes nas áreas de influência do empreendimento) são caracterizadas como de médio potencial de águas subterrâneas. Já sedimentos arenosos inconsolidados (a exemplo de aluviões e coberturas arenosas indiferenciadas, presentes nas áreas de influência) mostram baixo potencial de águas subterrâneas. O aquífero fraturado ou fissural é formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, duras e maciças, onde a circulação da água se faz através das fraturas, fendas e falhas, abertas devido ao movimento tectônico. Nas áreas de influência do empreendimento este aquífero é representado pelas rochas basálticas da Formação Serra Geral. A capacidade dessas rochas de acumularem água está relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e à intercomunicação entre elas, permitindo a infiltração e o fluxo da água. Apresentam, de modo geral, fraco potencial de águas subterrâneas. As unidades geológicas que ocorrem nas áreas de influência (AII e AID) e na área do empreendimento da PCH Alvorada I são enquadradas nos seguintes domínios hidrogeológicos/aquíferos: 
 Domínio das Coberturas Recentes/Aquífero Poroso: caracterizado por aluviões e pelas coberturas arenosas indiferenciadas (QPi); 
 Domínio das Rochas Sedimentares/Aquífero Poroso: relacionado aos sedimentos areníticos das formações Marília (Kbm) e Adamantina (Kba);  
 Domínio dos Basaltos/Aquífero Fissural: caracterizado pelos derrames da Formação Serra Geral (JKsg). 
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O Mapa Hidrogeológico (Figura 54 ) indica os domínios hidrogeológicos e aquíferos presentes nas áreas de influência (AII e AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, bem como o potencial de águas subterrâneas e direções de fluxo nesses domínios. A seguir os domínios/aquíferos relacionados às unidades geológicas são caracterizados. 
Domínio das Coberturas Recentes/Aquífero Poroso 

Aluviões Os depósitos aluvionares estão associados aos sedimentos arenosos e siltosos inconsolidados que ocorrem em áreas de baixa declividade nas margens do rio Corrente e de drenagens afluentes. Ressalta-se que pela escala do mapa geológico utilizado como base para a elaboração deste estudo (escala 1:500.000), os aluviões não estão representados no mapa hidrogeológico (Figura 54 ).   São formados pelo entulhamento de material por transbordamento fluvial, com alguma participação dos processos de vertente, e estão representados por cascalhos, areias, siltes e argilas inconsolidadas nas planícies ou terraços fluviais. Trata-se de áreas redutoras em função da superficialidade do lençol freático, justificando a formação dos solos hidromórficos. São áreas de potencial hidrogeológico baixo ou fraco (Figura 54 ), pois embora apresentem elevada permeabilidade, podem não ser bons armazenadores de água a depender do tipo de litologia sobre a qual estão assentados, podendo perder a água infiltrada. Além disso, a recarga nas aluviões ocorre tão somente por infiltração das águas de chuva.  
Coberturas arenosas indiferenciadas  Esta unidade ocorre de forma restrita em porções situadas a Noroeste e Oeste da área de influência indireta (AII) e é caracterizada por sedimentos arenosos, silto-argilosos e areno-conglomeráticos inconsolidados, associadas a uma gênese relacionada ao intemperismo físico. Por se caracterizar como cobertura relativamente recente, poucas são as evidências de fraturas associados à tectônica recente, o que justifica a classificação como de baixo ou fraco potencial hidrogeológico para esta unidade (Figura 54 ). Embora o baixo índice de fraturas e a textura areno-argilosa restrinjam o armazenamento hídrico (caracterizando um potencial hidrogeológico fraco), essa unidade ocorre em posição altimétrica favorável à recarga, individualizando-se uma recarga superficial elevada com predomínio de um fluxo de subsuperfície. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 261 

Domínio das Rochas Sedimentares/ Aquífero Poroso 

Formação Marília A Formação Marília ocorre de forma restrita nos limites Nordeste e Sudoeste da área de influência indireta (AII) da PCH Alvorada I, pertencendo ao domínio hidrogeológico das Rochas Sedimentares, onde ocorrem rochas areníticas consolidadas e fraturadas. Essas rochas afloram nos topos dos interflúvios do rio Corrente com os rios Aporé e Verde, formando superfícies residuais de chapadas mais extensas (morros testemunhos), com elevações entre 720 e 780 metros, localmente denominadas serras da Mombuca (a Sudoeste da AII) e do Rio Verde (a Nordeste da AII). Apresenta litologia sedimentar com predomínio de arenitos finos a grosseiros, argilitos e siltitos avermelhados e esbranquiçados, comumente limonitizados em pacotes maciços e geralmente silicificados com estratificação cruzada de pequeno e médio porte. Os litotipos da Formação Marília não oferecem boas condições para o armazenamento de água subterrânea, a não ser ao longo das linhas de fraturas. Nessa unidade, a maior parte das linhas de falhas foi identificada ao longo do contato desta unidade com a Formação Adamantina. Considerando a extensão linear das zonas de contato entre estas unidades, a presença de frequente de fraturas (índice de faturamento de ordem média) e a permeabilidade das rochas areníticas, o potencial hidrogeológico é classificado como médio (Figura 54 ). 
Formação Adamantina A Formação Adamantina, também localizada no domínio hidrogeológico das Rochas Sedimentares, tem uma representatividade bastante expressiva nas áreas de influência indireta e direta (AII e AID) do empreendimento. Apresenta litologia sedimentar caracterizada por arenitos finos a muito finos, siltitos e argilitos, com frequentes estratificações plano-paralelas e cruzadas, de pequeno a médio porte, e ocorrência de níveis conglomeráticos e carbonáticos. É importante ressaltar que o intemperismo nessas rochas ocasiona o aparecimento de extensos e espessos areais (neossolos) de elevada permeabilidade, condição determinante para a infiltração das águas pluviais e a recarga dos aquíferos. O relevo derivado das rochas sedimentares da Formação Adamantina apresenta-se sob a forma de extensas superfícies planas a suavemente onduladas, com domínio tabular. Apresenta vales abertos em “V” com longas vertentes, onde se desenvolvem e dominam os solos residuais silto-arenosos. O índice de fraturamento é de mediano a baixo, sendo que as fraturas não são importantes para a definição do regime do fluxo das águas subterrâneas. Assim, a associação de fatores fisiográficos favoráveis, tais como a baixa declividade do terreno, os solos profundos com textura variando de média a arenosa e de uma litologia favorável ao armazenamento hídrico, fazem da Formação Adamantina um aquífero de médio potencial de águas subterrâneas, como indicado no mapa hidrogeológico (Figura 54 ). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 262 

Domínio das Rochas Basálticas/Aquífero Fissural 

Formação Serra Geral A unidade litoestratigráfica da Formação Serra Geral representa o domínio hidrogeológico dos Basaltos que ocorre como substrato rochoso na maior parte da área do empreendimento da PCH Alvorada I. Apresenta litologia basáltica gerada por extensos derrames de lavas. Nos talvegues de drenagem do rio Corrente, sobretudo em seu médio e baixo curso, e talvegues dos afluentes pelas margens direita e esquerda deste rio (como os ribeirões Sujo, São João, Jataí e outros sem denominação), afloram a poucos meros abaixo da superfície do terreno basaltos sãos a pouco alterados e muito fraturados, que caracterizam esta unidade como um aquífero fissural. A natureza maciça das rochas basálticas faz com que estas se constituam em aquífero muito pobre e de fraco ou baixo potencial, apenas transmitindo e armazenando águas subterrâneas por meio das fraturas existentes neste litotipo. O intemperismo das rochas basálticas origina solos argilosos (latossolos), cuja profundidade varia inversamente à declividade, ou seja, quanto maior a declividade menor a profundidade desses solos. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 263 

Figura 54  Mapa Hidrogeológico da área de invluência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 265 

8.3.5.4 Dinâmica das Águas Subterrâneas nas Áreas de Influência e na Área do 
Empreendimento Os fluxos das águas subterrâneas nas unidades geológicas presentes nas áreas de influência e do empreendimento, bem como suas potencialidades hidrogeológicas, são indicados na Figura 54 , sendo que as características, fluxo e tipo de aquíferos indicados no Quadro 54, a seguir.  

Quadro 54 Aquíferos e dinâmica das águas subterrâneas  
UNIDADE 

GEOLÓGICA LITOLOGIA CARACTERÍSTICAS 
HIDROGEOLÓGICAS FLUXO DOMÍNIO/AQUÍFERO 

Aluvião, Cobertura Arenosa Indiferenciada (QPi) 
sedimentos arenosos, silto-argilosos e areno-conglomeráticos inconsolidados 

Baixa recarga superficial e elevado fluxo superficial Fluxo superficial pluvial Coberturas Recentes/Poroso 
Formação Adamantina (Kba) 

arenito, siltito e argilito, e localmente conglomerado de matriz arenítica Recarga superficial moderada com fluxo de água sub-superficial Fluxo sub-superficial 
Rochas Sedimentares/Poroso 

Formação Marília (Kbm) arenitos com variações conglomeráticas a arenitos muito finos Rochas Sedimentares/Poroso 
Formação Serra Geral (JKsg) Basaltos Baixa recarga superficial e alto fluxo superficial Infiltração fissural Basaltos/Fissural 

Fonte: EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  As unidades que integram as áreas de influência e a área do empreendimento da PCH Alvorada I apresentam baixa ou moderada recarga, evidenciando-se a correspondência com as potencialidades hidrogeológicas fracas e médias, representadas no Mapa Hidrogeológico (Figura 54 ).  As unidades representadas pelas formações Marília e Adamantina são portadoras de recarga superficial moderada, predominando o fluxo subsuperficial paralelo de natureza freática na zona aerada. O contato principal da Formação Adamantina com os basaltos da Formação Serra Geral origina uma franja de exsudação, determinada pelo fato da rocha subjacente ser maciça (basalto) e pela prevalência do fluxo de águas subterrâneas nos sedimentos areníticos da Formação Adamantina.  
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Os basaltos da Formação Serra Geral, que integram o domínio hidrogeológico dos Basaltos, são rochas maciças e pouco permeáveis, o que representa uma área de recarga superficial muito fraca, com taxa de infiltração inferior a 10% no domínio desta unidade geológica. Predomina o fluxo superficial pluvial em lençol. O eventual armazenamento de águas subterrâneas ocorre devido à infiltração por meio das fraturas/ descontinuidades. O fluxo freático na zona aerada é muito importante nesse domínio, pois, ao mesmo tempo que alimenta a rede de drenagem superficial, é abastecido ao longo da franja de contato com sedimentos sobrepostos (coberturas arenosas indiferenciadas ou arenitos da Formação Adamantina). Nos basaltos não ocorre fluxo gravitacional de águas subterrâneas, prevalecendo o fluxo lateral em direção ao nível de base regional. A dinâmica do fluxo de águas subterrâneas está representada no Mapa Hidrogeológico (Figura 54 ), caracterizando sempre um fluxo no sentido do topo das vertentes em direção aos talvegues dos cursos d’água e, ao longo da calha do rio Corrente, no sentido NW-SE em direção á foz deste rio com o rio Paranaíba, que corresponde ao nível de base regional. 
8.3.6 Geomorfologia 

8.3.6.1 Metodologia  Para a elaboração do diagnóstico da geomorfologia da área do empreendimento, foram realizadas as seguintes atividades: 
 Levantamento de dados secundários referentes à região de inserção do empreendimento e à área do projeto, realizado a partir da consulta ao material bibliográfico (literatura técnica), a mapas básicos e temáticos (Projeto RadamBrasil, - BRASIL/MME, 1983; IBGE etc.) e a imagem de satélite SPOT 6 com resolução espacial de 1,5 m da Área de Influência Direta (cenas coletadas em junho de 2014). 
 Análise das informações referentes ao empreendimento disponibilizadas pelo empreendedor, incluindo relatórios de projeto, mapas e plantas; 
 Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005); 
 Definição preliminar das Áreas de Influência do empreendimento, a partir da análise das informações sobre o mesmo, do levantamento de dados secundários, do material cartográfico, de imagens de satélite e da discussão que envolveu os integrantes da equipe técnica multidisciplinar; 
 Elaboração das bases cartográficas (mapas topográfico, hidrográfico e geológico, e planta com inserção das principais estruturas do empreendimento) e análise preliminar das imagens de satélite para o levantamento de campo; 
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 Trabalho de campo, realizado em setembro de 2015, visando ao reconhecimento geral das Áreas de Influência, bem como ao levantamento de dados in loco. Foi percorrida a Área de Influência Direta (AID), com ênfase para a área ocupada pelo projeto, por constituir-se a área que será submetida às intervenções diretas da implantação e operação do empreendimento, ou seja, aquela que sofrerá os principais impactos. A campanha de campo foi realizada por uma equipe multidisciplinar, envolvendo técnicos de áreas temáticas distintas (geologia, geomorfologia, agronomia), visando à realização de discussões técnicas que permitam a elaboração de um diagnóstico ambiental integrado; 
 Definição final das áreas de influência do empreendimento, por meio de discussão que envolveu técnicos integrantes das diversas disciplinas; 
 Elaboração dos mapas finais e relatórios de diagnóstico. Os mapas de declividade e hipsométrico foram elaborados a partir de imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

8.3.6.2 Geomorfologia da Área de Influência Indireta (AII) A região Centro-Oeste constitui uma área divisora de águas de importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a do Paraná, a Sul, a Amazônica, a Norte, e a do Paraguai a Oeste. A PCH Alvorada I, objeto deste estudo, está planejada para ser implantada no rio Corrente, que pertence à bacia do rio Paranaíba, que, por sua vez, é um dos formadores do rio Paraná. Para a porção sudoeste do estado de Goiás, próximo à divisa com os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, região na qual se insere o empreendimento, de acordo com o Projeto RadamBrasil (BRASIL/MME, 1983), ocorrem quatro unidades geomorgfológicas: o Planalto Central Goiano, os Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (Planalto Setentrional da Bacia do Paraná), o Planalto dos Guimarães (Alcantilados), e a Depressão do Araguaia. Esses conjuntos morfológicos são bastante distintos entre si. Diversos foram os fatores que influenciaram a evolução do relevo nessa área, reconhecidamente, a atuação de diversas fases erosivas responsáveis pela pediplanação do relevo (Pediplano do Terciário Médio, Pediplano Pleistocênico, e Pediplano Neopleistocênica), com evidências nas unidades de relevo. Também é importante assinalar a interferência da tectônica sobre as superfícies pediplanadas, mostrando evidências de reativações estruturais durante o Terciário e na epirogênese pós-terciária. A PCH Alvorada I está inserida na unidade geomorfológica ‘Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (Planalto Setentrional da Bacia do Paraná)’, que se constitui no maior dos conjuntos dessa porção do território brasileiro (Figura 55 . Desenvolve-se sobre rochas do Grupo São Bento (Formação Botucatu e Formação Serra Geral) e sobre rochas cretácicas do Grupo Bauru. Nas partes mais elevadas desse planalto, caracterizando extensos chapadões, estende-se uma cobertura de sedimentos inconsolidados, de idade terciária.  
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Figura 55  Mapa Geomorfológico na área de Influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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O Planalto Setentrional da Bacia do Paraná compreende dois compartimentos topográficos distintos, um mais elevado, comportando altimetrias que variam de 650 a 1.000m e outro mais rebaixado, abrangendo cotas de 350 a 650m de altitude (Figura 55 ). O compartimento elevado distribui-se irregularmente em meio ao rebaixado e sua área mais expressiva e de distribuição mais contínua abrange a borda norte do planalto, assinalada pela cuesta do Caiapó, e a região dispersora da drenagem que flui para o Araguaia (Norte), o Paraguai (Oeste) e o Paraná (Sul e Leste). As demais áreas de ocorrência têm menor expressão espacial e caráter descontínuo, com dimensões variadas. Outra área também expressiva do compartimento elevado, representado pela borda do planalto, é regionalmente conhecida como “Chapadões de Goiás”. Essa característica residual do compartimento elevado se deve à predominância de modelados suaves do tipo tabular, com formas muito amplas (t51, t41), que compõem o compartimento rebaixado. As áreas de relevo mais dissecado são menos expressivas e, mesmo assim, a dissecação em geral não é muito acentuada, como se pode verificar no Mapa Geomorfológico Regional (Figura 55 ). Há formas convexas e tabulares (c31, c21, c22, cc23) e nota-se uma maior concentração delas no setor ocidental, a partir de uma depressão interna que marca uma penetração do compartimento rebaixado na área, onde se localiza o alto e médio cursos do rio Verde. Apenas localmente e em geral nas proximidades de bordas escapadas de patamares internos do planalto, se observam relevos mais dissecados, com formas convexas do tipo c1 ou aguçadas dos tipos a11 e a13. A transição entre a superfície mais elevada e a superfície mais baixa nem sempre é nítida e bem definida, dado o fato de que o planalto constitui extensa superfície rampeada desde a cuesta do Caiapó até o rio Paranaíba (AGMA, 2005). Em grande parte da região, onde o relevo é muito suave, ocorre um capeamento por sedimentos terciários, onde se desenvolvem latossolos. Já nas porções onde o relevo é mais dissecado, não se observa cobertura terciária, passando a aflorar rochas areníticas da Formação Botucatu, que promoveram a formação de manchas de Neossolos Quarzarênicos ou de solos diversos, mas de textura arenosa. O compartimento rebaixado ocupa a parte centro-meridional do ‘Planalto Setentrional da Bacia do Paraná’ e expande-se por extensa superfície, na qual ocorrem remanescentes do compartimento elevado, conforme se pode observar no entorno da área na qual se situa a PCH Alvorada I (Figura 55 ). Configura uma superfície, em sua maioria, dissecada, moldada em sua parte rebaixada, predominantemente nos arenitos cretácicos do Grupo Bauru. Sobre esses, desenvolvem-se solos latossólicos e podzólicos, predominantemente com vegetação de cerrado. Rochas basálticas sob cobertura florestal também são observadas no fundo dos vales dos principais rios, como o Grande e o Paranaíba e também de seus afluentes, Aporé, Corrente, Verde, Claro, Tijuco e da Prata. Na medida em que se aproxima desses rios, o relevo se torna mais dissecado, ocorrendo formas convexas (c21, c22, c31, c32, ...) e tabulares (t21, t22, t23, t32, ...), assim como ocorre nas áreas que margeiam os relevos residuais do compartimento elevado, onde a dissecação originou formas dominantemente convexas. 
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No interflúvio dos rios Corrente e Verde, a noroeste da área do empreendimento é registrada uma superfície erosiva tabular (Et), que se alonga no sentido SE-NO, e recebe, localmente, o nome de serra da Mombuca (Figura 55 ). Outros residuais com denominações de serras de menor porte também se destacam no mesmo interflúvio, próximos a serra da Mombuca: serra Azul, do Cervo, da Sucuruzinha, da Pontinha, entre outras. As demais se apresentam com aspecto mais conservado, sendo apenas evidenciados os processos erosivos em suas bordas, originando escarpas erosivas. Todas essas “serras” foram esculpidas em arenitos cretáceos da Formação Marília. (AGMA, 2005) Constituindo as porções mais baixas do relevo, as planícies fluviais ocorrem em segmentos específicos, sendo constituídas por cascalhos, areias, siltes e argilas holocênicas (AGMA, 2005). 
8.3.6.2.1 Evolução do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná A evolução geomorfológica do relevo do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná e de toda a região do sudoeste goiano apresentada a seguir foi compilada de AGMA (2005), que se baseou em baseou no relatório do Projeto Radambrasil (BRASIL/MME, 1983). A unidade geomorfológica Planalto Setentrional da Bacia do Paraná limita-se a norte com o Planalto dos Guimarães (Alcantilados), por meio da cuesta do Caiapó, regionalmente chamada de serra. O reverso da cuesta constitui o Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, propriamente dito, que se estende até o rio Paranaíba. Sua evolução é associada tanto à história da estrutura geológica da área quanto às diversidades climáticas pelas quais passou o continente sul americano. Segundo Projeto Radambrasil (BRASIL/MME, 1983 apud AGMA, 2005), depois da deposição das sequências paleozóicas de ambiente continental em que ocorreram os depósitos psamíticos e pelíticos das formações Aquidauana, Irati e Corumbataí, uma relativa calma tectônica aconteceu a partir do Triássico Inferior até o início do vulcanismo, já no Jurássico Superior. A longa calma tectônica teve seu final reportado ao Jurássico Superior, coincidindo, também, com o final da sedimentação eólica da Formação Botucatu. Iniciou-se nessa época (Jurássico Superior – Cretáceo Inferior) o fenômeno diastrófico denominado por Almeida (1967 apud AGMA, 2005) de “Reativação Wealdeniana”, evento tectovulcânico, que afetou profundamente a Bacia Sedimentar do Paraná, com deformações tectônicas provenientes principalmente da epirogênese e movimentação vertical de blocos de falhas, acompanhada de um extensivo processo vulcânico que inundou a bacia de derrames basálticos e pontilhou suas bordas com intrusões alcalinas e ultrabásicas. Esse evento foi considerado como atribuído às causas e processos que levaram à separação dos continentes Sul-Americano e Africano e à abertura do Oceano Atlântico. O grande e espesso derrame basáltico, conhecido como Formação Serra Geral, mostra larga ocorrência na região. Esses derrames basálticos propiciaram, ainda, a presença de corpos areníticos interderrames. Esta particularidade evidencia a persistência do ambiente desértico no decorrer das primeiras manifestações basálticas. 
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Almeida (1967 apud AGMA, 2005) atribuiu à Reativação Wealdeaniana a subsidência que foi responsável, na Bacia Sedimentar do Paraná, pela sedimentação do Grupo Bauru e que os soerguimentos marginais às bordas da bacia elevaram-se do mesmo modo que o fez o interior da área basáltica, resultando desta manifestação tectônica a formação da bacia do Alto Paraná, responsável pela acumulação de sedimentos do Grupo Bauru. Portanto, após o vulcanismo basáltico, a bacia submeteu-se a um rápido ciclo erosivo. A partir do final do Cretáceo, enquanto ainda perduravam reflexos da reativação de diversos falhamentos e se estabeleciam soerguimentos epirogenéticos regionais, a área esteve sujeita a ciclos de dissecação e aplainamento. Esses ciclos, terciários, evoluíram na região, conforme Penteado (1976 
apud AGMA, 2005), entre outros, “em meio morfoclimático que variou do tropical ao semi-árido ou tropical áspero”. Os processos erosivo-deposicionais relacionados às variações climáticas, aliados às interferências tectônicas, permitiram a elaboração de superfícies pediplanadas no Terciário Inferior, no Terciário Médio e provavelmente no Plioceno, bem como de seus depósitos correlativos: as Coberturas Detrítico-Lateríticas Terciárias e as Coberturas Detrítico-LateríticasTerciárias e Quaternárias. No Pleistoceno a área esteve submetida novamente às oscilações climáticas de âmbito regional, tal como acontecia em outras áreas brasileiras e no mundo (época das fases glaciais e interglaciais nas áreas de latitudes altas) e às interferências tectônicas. Em compartimentos topograficamente mais baixos que as superfícies de cimeira terciárias, formaram-se, provavelmente em condições climáticas semi-áridas, por processos de pedimentação, depósitos colúvio-aluviais de pequena espessura, posteriormente laterizados. Estes depósitos constituem as coberturas Detrito-Lateríticas Pleistocênicas. Além das acumulações detríticas, que denotam prováveis leques aluviais, formaram-se crostas ferruginosas com características similares às encontradas nas superfícies pediplanadas terciárias. O clima semi-árido do final do Pleistoceno foi sucedido, no Holoceno, por um clima úmido, de âmbito continental, sob o qual evoluiu a atual rede de drenagem. Ao longo dos rios encontram-se as faixas de Aluviões Holocênicas, que compreendem sedimentos da planície fluvial (ou de inundação) e de terraços aluviais, localmente. O comportamento direcional de alguns rios, a descontinuidade das faixas de aluviões e a pouca expressividade desses depósitos na área são indicativos de controle estrutural subjacente e de interferência tectônica recente. Segundo AGMA (2005), comparando-se os mapas geomorfológico e geológico da região do sudoeste goiano, observa-se que há grandes áreas de afloramento dos arenitos Botucatu e de basaltos Serra Geral. E mesmo na área de ocorrência dos sedimentos Bauru os rios principais já exibem, nas baixas vertentes e fundos de vale, o basalto subjacente. Há resíduos de arenitos Bauru em área de domínio dos arenitos Botucatu e Serra Geral em áreas de contato com o Bauru, como se observa no alto curso do rio Aporé. Esses fatos são indicadores de que a área foi submetida à ação erosiva que removeu sedimentos Bauru e mesmo basaltos da Formação Serra Geral de sobre os arenitos Botucatu, passando a exibi-los em grandes áreas. Por outro lado, observando-se a distribuição espacial de todos esses sedimentos e comparando-se com sua posição topográfica, nota-se que muitas vezes sedimentos de idades diversas posicionam-se à mesma altitude, como, por exemplo, a continuidade do compartimento rebaixado do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná na parte central e nordeste do planalto, envolvendo litologias basálticas jurocretácicas e arenitos cretácicos do Grupo Bauru. O que 
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igualmente ocorre com trechos dos arenitos Botucatu que se estendem pelo compartimento rebaixado e pelo elevado, no extremo noroeste da subunidade, ou que localmente coalescem com o nível dos arenitos Bauru, no alto curso do rio Aporé. Isso mostra que toda a superfície foi truncada por erosão após a sedimentação do Grupo Bauru. Por conseguinte, o Planalto Setentrional da Bacia do Paraná compreende uma superfície de erosão que se reporta ao Terciário. Estudos mostram que a superfície erosiva terciária se reporta ao Terciário Inferior (Ciclo Sul Americano, de King, 1956 apud AGMA, 2005) e que se desenvolveu em condições de extrema aridez, tendo sido elaborada, portanto, por processos de pediplanação. Na área em questão, tem-se a existência de uma cobertura terciária de idade provavelmente pliocênica que foi considerada como um fenômeno alóctone, cujo material foi transportado e depositado sobre a superfície truncada. A cobertura caracteriza-se por apresentar na base crostas ferruginosas muito rígidas e bem desenvolvidas, sobre as quais se observa um manto de material fortemente pedogeneizado, originando um Latossolo bastante argilos. Analisando seu comportamento sobre o compartimento elevado verificou-se que, sobre os relevos regionalmente conhecidos como chapadas (no caso as do Parque Nacional das Emas), bem como no reverso da cuesta do Caiapó, a cobertura terciária tem de 20 a 40m de espessura. Entretanto, segundo Pena et al (1975 apud AGMA, 2005), na Falha do Caiapó essa cobertura tem 70m de espessura. Considerando que nesse local a cobertura foi preservada, é de se supor que a fina camada depositada sobre as chapadas se deva à ação dos fatores erosivos. Por conseguinte admite-se a existência de uma fase erosiva atuando no topo das chapadas e chapadões do compartimento elevado, reduzindo a espessura da cobertura terciária. Como a cobertura é atribuída ao Plioceno, a fase erosiva que a truncou se reporta ao Pliopleistoceno. Analisando-se o compartimento rebaixado nota-se que ele faz contato com o mais elevado através de grandes trechos escarpados e/ou marcados por ressaltos topográficos, ou por relevos dissecados e posicionados em níveis topográficos diferenciados, mas sem gerar escarpamentos. Localmente observa-se a coalescência da superfície dos dois compartimentos. Além disso, o compartimento rebaixado apresenta áreas esculpidas em meio ao compartimento elevado, gerando depressões interiores, como as que se observam entre Serranópolis e Mineiros, o que mostra que o compartimento baixo está embutido no alto. Outro fato é a existência de uma linha de cachoeiras posicionadas na zona de contato entre os dois compartimentos, como ocorre no rio Corrente (cachoeira da Andorinha). Mesmo considerando que o fato reflete condições estruturais, relativas às diversas fases de derrames basálticos, isso não anula o papel de nível de base local, representado por essas cachoeiras, permitindo concluir que o compartimento rebaixado compreende uma superfície erosiva independente daquela que truncou o topo dos chapadões, sendo, pois, posterior a ela. Ocorre que essa superfície coalesce com aquela que caracteriza o Planalto Rebaixado de Goiânia, já definida como resultante de uma pediplanação Neopleistocênica. Essa situação é demonstrativa de que, ao mesmo tempo em que o Planalto de Goiânia era “rebaixado”, o compartimento baixo do Planalto Setentrional da Bacia do Paraná era esculpido. Mais que isto, a coalescência dos dois compartimentos 
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do planalto sugere que a pediplanação Neopleistocênica chegou a retocar parcialmente o Pediplano Pliopleistocênico. Além disso, analisando-se a distribuição da cobertura terciária verifica-se que ela tem caráter residual, pois mesmo na área de ocorrência mais contínua comporta núcleos de ocorrência isolada. Conclui-se, portanto, que as escarpas e/ou ressaltos topográficos dessa cobertura originaram-se por recuo de vertentes. A existência de crostas ferruginosas muito rígidas na parte basal das escarpas indica que essas crostas já estavam formadas quando se processou o recuo das vertentes, o que confirma um retrabalhamento erosivo além do Plioceno, época atribuída à cobertura.  Um fato que também se refere ao compartimento rebaixado é representado pela área drenada pelos rios Claro, Verde e Corrente. Esses rios procedem da cuesta do Caiapó, são cataclinais e paralelos entre si. Comportam em seus divisores relevos residuais de topo tabular (Et), esculpidos em arenito Bauru, cujas escarpas recuaram por processos de pediplanação, produzindo um alargamento dos vales. Admite-se, portanto, que o Planalto Setentrional da Bacia do Paraná foi submetido a pelo menos três fases erosivas marcantes. A mais antiga é representada pelo Pediplano Terciário Inferior que truncou e expôs as litologias pós-paleozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná na área. A intermediária é constituída pelo Pediplano Pleistocênico que nivelou o compartimento elevado do planalto e diminuiu a espessura da cobertura terciária. E, por fim, a fase mais recente elaborada pelo Pediplano Neopleistocênico, o qual, além de esculpir um compartimento rebaixado no planalto, retocou as superfícies erosivas anteriores. Evidências das oscilações climáticas pleistocênicas podem ser observadas através de depósitos correlativos, preservados em diferentes pontos. A evolução geomorfológica descrita definiu a arquitetura atual do relevo expressa na Figura 56 , na qual é possível identificar a unidade geomorfológica presente e mapeada pelo Projeto RadamBrasil (BRASIL/MME, 1983) - ‘Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (Planalto Setentrional da Bacia do Paraná)’ - e seus dois compartimentos. Observa-se que ocorrem quatro níveis altimétricos, caracterizados por: 
 > 700 – 650m: compartimento elevado - residual nas áreas de influência da PCH Alvorada I;  
 650 – 500m: compartimento rebaixado - área de dissecação dos pediplanos residuais, retrabalhada pela dissecação fluvial; 
 500 – 400m: compartimento rebaixado - área de agradação com acúmulo de materiais provenientes dos processos erosivos de montante e de depósitos fluviais em terraços e planícies fluviais; 
 400 – 270m: compartimento rebaixado – planícies de inundação em trechos menos entalhados da rede de drenagem, onde ocorre agradação de materiais predominantemente de origem fluvial. A amplitude do relevo na Área de Influência Indireta (AII) é de 430m e engloba todos esses níveis e a amplitude do relevo na Área de Influência Direta (AID) é de 220m, abrangendo apenas o nível mais baixo e parte do nível seguinte, sendo que a área do barramento, reservatório e estruturas, ocuparão apenas o nível mais baixo do compartimento rebaixado. 
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Figura 56  Mapa Hipsométrico da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.6.3 Geomorfologia da Área de Influência Direta (AID) A Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I está inserida na zona de dissecação do compartimento geomorfológico Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, descrito na Caracterização da AII. A partir da observação da Figura 57 verifica-se o predomínio de relevo suave ondulado, correspondente à classe de declividades entre 3 e 8%, seguido de relevo plano (0 a 3% de declividade), concentrado principalmente nas margens do rio Corrente e em terrenos mais afastados do rio, na margem direita. Quanto às altitudes, a análise do mapa hipsométrico (Figura 56 permite observar a inserção da Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I na faixa entre 350 a 450m, definindo uma amplitude topográfica aproximada de 100m.  
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Foto 24  Aspecto geral do relevo do vale do rio Corrente na região de 
implantação da PCH Alvorada I. Ao centro, rio Corrente, e ao 
fundo, encostas, em relevo suave ondulado, utilizadas para 
cultivo de cana de açúcar. 
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Foto 25  Ao fundo, morro testemunho que estabelece o divisor da 
bacia hidrográfica do rio Corrente com o rio Aporé ou do Peixe, 
na AII da PCH Alvorada I, área de ocorrência de litologias da 
Formação Marília, Grupo Bauru. Ao centro, panorama do relevo 
suave ondulado a ondulado predominante nas áreas de 
influência indireta e direta do empreendimento. 
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Foto 26  Aspecto geral do relevo na AID da PCH Alvorada I, margem 
direita do rio Corrente. Área de predomínio de pastagem sobre 
Latossolo Vermelhos 

 
  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 281 

 Foto: P
atrícia 

Moreir
a 

Foto 27  Aspecto geral do relevo da AID da PCH Alvorada I, vista da 
margem esquerda em direção à margem direita. Ao centro, rio 
Corrente. 
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Foto 28  Ao fundo serra da Mombuca, que faz o limite da AII da PCH 
Alvorada I, no divisor entre a bacia do rio Corrente e a bacia do 
rio Verde. À frente e ao centro, cultivo de cana de açúcar na AID, 
sobre Latossolo em relevo suave ondulado. 
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O empreendimento ocupará uma pequena extensão de terrenos da Área de Influência Direta (AID), compreendendo uma faixa marginal ao rio Corrente e a seus afluentes. O rio Corrente caracteriza-se por ocupar um vale aberto, com fundo chato, apresenta canal meandrante e leito rochoso com corredeiras raras, determinadas por soleiras rochosas transversais ao rio. Os vales dos córregos afluentes do rio Corrente, na área do reservatório (córregos Baixadão, Cancã, Croado, Galheirinho e Invernada), são de pequeno porte, drenam vales com relevo muito suave e apresentam trechos permanentemente úmidos que caracterizam ambientes de Veredas, ora ocupados por vegetação de campo (várzea ou brejo), ora com espécies arbóreas como Buriti e Pindaíba, típicos destes ambientes. A área do reservatório da PCH Alvorada I abrangerá terrenos planos (0 a 3% de declividade), correspondentes a planícies alagáveis do rio Corrente e dos córregos tributários, em geral ambientes brejosos, com sedimentos aluviais arenosos a areno-argilosos. Em alguns locais estes ambientes, assim, como nos córregos tributários, apresentam vegetação característica de Vereda. Ressalta-se, contudo, que os ambientes propícios ao estabelecimento de Veredas são mais frequentes ao longo dos cursos d’ água de menor porte. Em trechos bem localizados o relevo passa a suave ondulado (3 a 8% de declividade), principalmente nas proximidades do local de implantação da barragem (Figura 57 ). Embora ocorram ambientes planos e brejosos, as planícies fluviais são pouco desenvolvidas no trecho do rio Corrente em análise, concentradas em trechos localizados nas margens côncavas, sobretudo dos meandros mais acentuados. As altitudes no rio Corrente, no local de implantação do eixo da barragem da PCH Alvorada I se situam próximo dos 365m, variando a 385m na área de remanso do reservatório (Figura 56 ). As demais estruturas de apoio que compõem o empreendimento ocuparão trechos de relevo suave ondulado na margem esquerda do rio Corrente, próximo à futura barragem, na faixa de altitudes pouco superiores à do nível da água do reservatório, portanto, entre 385 e 400m de altitude (Figura 56 ). As fotografias a seguir mostram o aspecto geral do relevo da área a ser ocupada pelas estruturas que compõem a PCH Alvorada I.   
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Foto 29  Rio Corrente logo a montante do 
local do eixo da futura barragem da 
PCH Alvorada I. 

 Foto 30  Rio Corrente na região próxima ao 
eixo da barragem da PCH Alvorada I. 
Trecho de suave encaixamento do vale. 
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Foto 31  Planície na margem esquerda do rio Corrente a ser 
inundada para formação do reservatório da PCH Alvorada I. 
Terço superior do reservatório, a montante do córrego Cancã. 
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Figura 57  Mapa de Declividades da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.6.3.1 Aspectos morfodinâmicos da Área de Influência Direta (AID) A morfodinâmica atual na Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I é marcada pelo predomínio dos processos erosivos associados às superfícies de solos expostos, onde a ausência de cobertura vegetal permite a atuação direta das águas pluviais e a consequente remoção da camada superficial do solo por erosão laminar. Este fenômeno é observado em leitos de estradas não pavimentadas e em áreas degradadas, por exemplo, por extração de cascalho ou por pisoteio intenso do gado. Ao longo das estradas, a concentração da água de chuvas pode favorecer o surgimento de sulcos, entretanto, destaca-se que o relevo da região, em geral suave, não favorece a intensificação dos processos erosivos, além de se observar, localmente, onde a declividade se acentua, presença de terraços nos leitos das estradas para conter a velocidade de escoamento da água de chuva e bolsões construídos nas margens das estradas, com o objetivo de reter as águas, evitar a erosão e promover a infiltração da água no solo. Assim, é rara a presença de sulcos. Além das áreas de solos expostos supra citadas, em trechos degradados de pastagens, devido ao excesso de pisoteio do gado, e em áreas de cultivo de cana de açúcar, a ausência de cobertura contínua do solo pode favorecer o surgimento de erosão laminar. No caso das áreas de cultivo, a erosão é mais intensa após a colheita e nas épocas de preparação do terreno para novos plantios, quando as primeiras chuvas encontram os solos desprotegidos.  Destaca-se que os amplos comprimentos de rampa característico das áreas de cultivo de cana de açúcar contribuem para a intensificação do escoamento superficial e favorecem o maior poder erosivo do escoamento superficial provocando a erosão laminar e em menor proporção em sulcos. Ressalta-se, no entanto, que a agricultura empreendida na região tem como prática o uso de técnicas de conservação de solos tais como plantio em nível e construção de terraços, que atenuam o poder erosivo das chuvas, minimizando a perda de solos por erosão. No caso das pastagens, em geral bem manejadas e sobre relevo suave, os processos erosivos também não se revelam de grande intensidade, estando restritos a focos localizados em pequenas áreas. Não foram identificadas feições de movimentos de massa na área do empreendimento. As características do substrato rochoso não são favoráveis, nas condições de relevo e de uso e ocupação vigentes, aos fenômenos de instabilidade. Desta forma, diante da ausência de processos erosivos e de movimentos de massa dignos de nota e considerando a presença basicamente de erosão laminar distribuída nas áreas de uso agrícola e em pequenos trechos de pastagens, considerou-se desnecessário elaborar mapeamento específico dos processos erosivos, o que seria representativo na presença de focos de erosão e de movimentos de massa pontuais. 
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8.3.7 Solos e Aptidão Agrícola dos Solos 

8.3.7.1 Metodologia O levantamento das classes de solos e de suas aptidões agrícolas nas Áreas de Influência Indireta, Direta (AII e AID) e na Área do Empreendimento (AE) onde ocorrerá a implantação da PCH Alvorada I teve os seguintes objetivos específicos: 
 Levantar os potenciais de utilização dos solos, suas limitações de uso e seus problemas de manejo; 
 Identificar a ocorrência de processos erosivos e a susceptibilidade de erosão dos solos; 
 Avaliar os impactos ambientais do empreendimento sobre os solos na área do empreendimento, bem como os impactos que os solos nas Áreas de Influência Indireta e Direta possam vir a causar futuramente sobre o empreendimento;  
 Propor programas e medidas de mitigação aos impactos identificados. Os estudos ambientais foram desenvolvidos a partir do levantamento dos dados secundários e consulta à documentação bibliográfica e cartográfica. Essa fase teve como objetivo o conhecimento prévio da área e a inserção do empreendimento no contexto regional. Posteriormente foi realizado um trabalho de campo, entre os dias 01 a 04 de setembro de 2015, para reconhecimento das AII, AID e da área do empreendimento (AE), de maneira a possibilitar uma avaliação integrada das questões ambientais e a discussão de medidas de mitigação.  Nessa etapa foi elaborado o mapeamento da cobertura pedológica e da aptidão agrícola dos solos, a partir da interpretação das imagens de satélite em escala 1:25.000, das informações disponíveis no SIEGB - Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás (SEGPLAN, 2015) e das cartas topográficas do IBGE (Folhas SE-22-Y-B - Caçu, SE-22-Y-D - Paranaíba e SE-22-Z-C Iturama), na escala 1:250.000. Foram realizadas, ainda, observações a respeito das atividades agrosilvopastoris, assim como dos sistemas de manejo, dos níveis tecnológicos adotados e descrições de perfis de solo em taludes de estradas e processos erosivos para auxiliar na descrição das unidades típicas de mapeamento. Na classificação dos solos utilizaram-se como princípio, as especificações desenvolvidas pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa Solos). Os solos foram caracterizados utilizando os conceitos, definições e normas do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos - SiBCS, editado pela EMBRAPA em 2006. Para caracterização dos aspectos químicos e da fertilidade dos solos da área do empreendimento (AE) foram coletadas cinco amostras de solo para análise em laboratório, conforme localização apresentada no Quadro 55. As amostras foram retiradas superficialmente (profundidade de 0 a 20 cm) utilizando-se trado manual, durante os trabalhos de campo. As amostras coletadas foram armazenadas em sacos plásticos e, em seguida, etiquetadas e enviadas para análise no laboratório de solos da Universidade Federal de Viçosa - UFV, em Minas Gerais. 
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Quadro 55 Localização dos pontos de coleta de solo na área do empreendimento (AE) da 
PCH Alvorada I  

CÓDIGO LOCALIZAÇÃO  
COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 FUSO 

22S 
E N CS-3 Margem direita do rio Corrente 479.594 7.891.035 CS-4 Margem direita do rio Corrente 477.150 7.893.794 CS-8 Margem esquerda do rio Corrente 481.111 7.893.001 CS-9 Margem esquerda do rio Corrente 479.212 7.893.002 CS-10 Margem esquerda do rio Corrente 474.939 7.894.622  Foram realizadas análises de fertilidade dos nutrientes (pH, P, K, Na, Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al), além da determinação da Soma de Bases Trocáveis (SB), Capacidade de Troca de Cátions efetiva (CTC), Capacidade de Troca de Cátions a ph 7,0 (T), Índice de Saturação de Bases (V) e Índice de Saturação de Alumínio (m) destes solos.  Para interpretação dos resultados das análises utilizou-se como base o Boletim Técnico nº 2 - Interpretação de Análise de Solo (Lopes, 2004), que apresenta os critérios de interpretação de análises de solos para fins de avaliação da fertilidade em uso nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul/Santa Catarina, Espírito Santo e região dos cerrados e níveis de fertilidade de solos em laboratórios.  Para classificação da capacidade de utilização dos solos foi utilizada a metodologia do Sistema FAO/Brasileiro. Este sistema considera a classe de solo e sua relação quanto às limitações de fertilidade, excesso e deficiência de água no solo, susceptibilidade à erosão e grau de impedimento à mecanização, quando comparado com um modelo empírico de "solo ideal" e a sua viabilidade de melhoramento. Os grupos, quanto ao grau de aptidão agrícola, foram determinados pelas limitações de uso conforme apresentado no Quadro 56.  

Quadro 56 Grupos de Aptidão Agrícola  
GRUPO DE 
APTIDÃO 

AGRÍCOLA 

PRESERVAÇÃO 
DA FLORA E 
DA FAUNA 

SILVICULTURA 
E/OU 

PASTAGEM 
NATURAL 

PASTAGEM 
PLANTADA 

LAVOURA 
APTIDÃO 
RESTRITA 

LAVOURA 
APTIDÃO 
REGULAR 

LAVOURA 
APTIDÃO 

BOA 1 *** *** *** *** *** *** 2 *** *** *** *** *** *** 3 *** *** *** *** ***  4 *** *** *** ***   5 *** ***     6 ***      
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Quanto ao tipo de manejo, os solos foram classificados de acordo com três níveis tecnológicos: 
 Nível A - baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 
 Nível B - baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisa para o manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principalmente à tração animal. 
 Nível C - baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para o manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A mecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola. A representação cartográfica foi feita pela indicação do grupo e subgrupo de classes de aptidão, sendo que o grupo é determinado pela classe de melhor aptidão em qualquer um dos três níveis de manejo. O resumo da simbologia é apresentado no Quadro 57.  

Quadro 57 Simbologia das classes de aptidão agrícola  
GRUPO DE APTIDÃO 

NÍVEL DE MANEJO 
TIPO DE UTILIZAÇÃO INDICADO 

A B C 1 Boa 1A 1B 1C Lavouras 2 Regular 2a 2b 2c 3 Restrita 3(a) 3(b) 3(c) 
4 Boa *** 4P *** Pastagem plantada Regular *** 4p *** Restrita *** 4(p) *** 
5 Boa *** 5S *** Silvicultura Regular *** 5s *** Restrita *** 5(s) *** 
5 Boa 5N *** *** Pastagem natural Regular 5n *** *** Restrita 5(n) *** *** 6 Sem aptidão p/ uso agrícola *** *** *** Preservação da fauna e flora e/ou recreação
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A metodologia utilizada para caracterizar a susceptibilidade erosiva dos solos das Áreas de Influência Direta (AID) e da Área do Empreendimento (AE) abrangeu, além dos levantamentos de campo, a geração de uma base dados, incluindo o modelo digital de elevação do terreno, elaborado a partir das curvas de nível presentes nas cartas topográficas do IBGE (escala 1:250.000) e a sobreposição com os mapas temáticos da área de estudo para elaboração do mapa de susceptibilidade erosiva. Para elaboração do mapa de susceptibilidade erosiva foram utilizados os seguintes critérios: declividade e formas de relevo, classes de solos e usos do solo e cobertura vegetal. Foram feitos os cruzamentos dos layers destes mapas temáticos em ambiente ArcGis, através do método de análise de multicritério denominado weighted overlay. Essa análise de multicritério é uma técnica de sobreposição de imagens que possuem uma escala comum de valores para temas diversos e distintos, com a finalidade de criar uma análise integrada. Nesse sentido, a análise de multicritério permite levar todos estes temas em consideração, por intermédio da reclassificação dos valores dos arquivos utilizados para uma escala comum de disponibilidade ou preferência, risco ou similaridade. A declividade foi considerada o principal fator responsável pela susceptibilidade dos solos à erosão, juntamente com as características físicas dos solos, que determina sua erodibilidade e com a exposição do solo ao impacto direto das chuvas, considerando a presença ou não de cobertura vegetal, a qual funciona como uma proteção natural. O mapa de risco potencial à erosão (ou susceptibilidade à erosão) levou em consideração, portanto, essas variáveis.  A declividade foi obtida a partir de um modelo digital de elevação do relevo e foi classificado conforme Lemos e Santos (1996) em: relevo plano (0 a 3 %); relevo suave-ondulado (3 a 8 %); relevo ondulado (8 a 20 %); relevo forte-ondulado (20 a 45 %); relevo montanhoso (45 a 75 %); e relevo escarpado (>75 %). Maiores declividades determinam maior erodibilidade, considerando o aumento da susceptibilidade à erosão dos solos. As características físicas dos solos (textura, estrutura, permeabilidade, tipo de argila, coesão etc) de cada classe pedológica determinam a erodibilidade, sendo mais sensíveis os solos menos desenvolvidos e menos estruturados. Os Latossolos são solos profundos, bastante envelhecidos, com baixa fertilidade natural e, geralmente, com boas propriedades físicas. Os Cambissolos são solos geralmente rasos, jovens, com fertilidade natural variável e propriedades físicas desfavoráveis. Os Argissolos são solos moderadamente profundos, maduros, com fertilidade natural, geralmente mais elevada e propriedades físicas não tão boas em comparação aos Latossolos. Os Neossolos Litólicos são solos muito rasos, muito jovens, com fertilidade natural variável e propriedades físicas muito limitantes. Ao longo dos cursos d’água, sobressaem-se os Neossolos Flúvicos e Gleissolos, os quais são muito variáveis, mas por ocuparem pequenas extensões na área em estudo, são menos susceptíveis à erosão. 
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Cabe ressaltar que a variável “intensidade das chuvas” não foi computada para o fator de susceptibilidade dos solos à erosão, já que a área de estudo está inserida em região homogênea em termos pluviométricos, não sendo passível diferenciar intensidade das chuvas por sub-regiões. A classificação do uso do solo e cobertura vegetal está relacionada à densidade da cobertura oferecida aos solos. Áreas com cobertura mais densa são as menos susceptíveis à erosão. A inserção dos usos antrópicos na Classe 4 (susceptibilidade à erosão alta), se deve à condição de cobertura intermediária, não caracterizando desproteção total, como em solo exposto (Classe 5 - susceptibilidade à erosão muito alta). As informações destes temas foram hierarquizadas em diferentes fatores de peso. O Quadro 58, a seguir, apresenta a matriz utilizada para determinação da susceptibilidade dos solos à erosão. Para a variável “Erodibilidade do Solo” foi dado um peso de ponderação maior (0,50), uma vez que as classes de solos são os principais condicionantes de susceptibilidade à erosão.  
Quadro 58 Indicadores da susceptibilidade dos solos à erosão  

INDICADORES / 
COMPONENTES 

AMBIENTAIS 

PESO DE 
PONDERAÇÃO 

GRAU 
NUMÉRICO CLASSE DE AVALIAÇÃO 

Relevo/Declividade 0,30 
1 0 a 3% - Plano 2 3 a 8 % - Suave ondulado 3 8 a 20 % - Ondulado 4 20 a 45% - Forte Ondulado 5 45 a 75 % - Montanhoso e > 75 % - Escarpado 

Erodibilidade dos solos 0,50 
1 Gleissolo / Neossolo Flúvico 2 Latossolo Vermelho 3 Cambissolo 4 Argissolo 5 Neossolo Litólico 

Uso do solo e cobertura vegetal 0,20 
1 Vegetação Florestal Nativa (mata ciliar/vereda e cerrado) 2 Floresta plantada – eucalipto 3 Campo/Pasto 4 Lavoura 5 Solo Exposto  Cada critério definido anteriormente foi reclassificado de acordo com a atribuição de valores, distribuídos pelos cinco níveis, que variam conforme a variação do grau de susceptibilidade à erosão, como mostrado no Quadro 59. 
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Quadro 59 Escala numérica relativa à avaliação da susceptibilidade à erosão dos solos  
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA DEFINIÇÃO 

1 Muito Baixa Susceptibilidade - os fatores contribuintes são muito pouco favoráveis para a susceptibilidade erosiva 2 Baixa Susceptibilidade - os fatores contribuintes são pouco favoráveis para a susceptibilidade erosiva 3 Média Susceptibilidade - os fatores contribuintes são moderadamente favoráveis para a susceptibilidade erosiva 4 Alta Susceptibilidade- os fatores contribuintes são muito favoráveis à erosão 5 Muita Alta Susceptibilidade- os fatores contribuintes são altamente favoráveis à erosão  
8.3.7.2 Caracterização dos solos da Área de Influência Indireta (AII) A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA define, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS, que o solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos de partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicas, formadas de material orgânico e mineral (EMBRAPA, 2006). Em uma definição mais ampla, sustenta-se que o solo é de fundamental importância no comportamento de um ecossistema, já que se trata de um elemento físico e biótico que sustenta a vida, fornecendo-lhe condições de suporte e de nutrição para que se desenvolva em equilíbrio (IBRAM, 1992). Por serem responsáveis pelo suporte e pelo desenvolvimento de várias formas de vida, os solos ocupam uma posição peculiar no ecossistema e, por isso, a análise dos diferentes tipos de solos é tão importante para os estudos que precedem qualquer tipo de intervenção no ambiente. Segundo o diagnóstico ambiental do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de 
Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), a classificação agronômica para os solos da Área de Influência da PCH Alvorada I é, predominantemente, Latossolo Vermelho, compreendendo as seguintes classes: 

 LVd4 - Latossolo Vermelho distrófico típico, de textura média associado a Neossolo Quartzarênico órtico latossólico e típico, ambos com horizonte A moderado, álicos, fase cerradão tropical subcaducifólio, ocorrendo sob relevo plano e suave ondulado. 
 LVd5 - Latossolo Vermelho distrófico típico, de textura média, sob relevo plano e suave-ondulado associado a Latossolo Vermelho distrófico típico, de textura argilosa, sob relevo plano e suave-ondulado e a Neossolo Quartzarênico órtico típico, sob relevo suave ondulado e plano, todos com horizonte A moderado, fase cerradão tropical subcaducifólio. 
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Em menor proporção na AII ocorrem, ainda, Latossolo Vermelho distróférrico e Neossolo Litólico, abrangendo as seguintes classes:  
 LVdf6 - Latossolo Vermelho distroférrico típico, de textura argilosa, com horizonte A moderado e proeminente, fase cerrado tropical subcaducifólio, sob relevo suave ondulado e plano associado a Nitossolo Vermelho eutroférrico típico e chernossólico, de textura argilosa, fase floresta tropical subcaducifólia, sob relevo suave-ondulado e ondulado e a Chernossolo Argilúvico Órtico saprolítico, de textura argilosa, fase floresta tropical subcaducifólia, sob relevo ondulado. 
 RLd3 - Neossolo Litólico distrófico típico, de textura média, com horizonte A moderado, álico, fases campo cerrado e cerrado, substrato arenito, sob relevo forte ondulado e escarpado associado a Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, de textura arenosa/média e média, com horizonte A moderado, álico, fase floresta tropical subcaducifólia, sob relevo forte ondulado e a Afloramentos de Rocha, sob relevo escarpado. A Figura 58 apresenta o mapa de solos da AII do empreendimento, elaborado com base no mapa de solos do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos 

(EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), observando-se o predomínio de Latossolos Vermelhos. 
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Figura 58  Mapa de Solos da Área de Influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Latossolos Vermelhos Os Latossolos constituem os solos muito antigos ou que se desenvolveram em material fortemente intemperizado, resultando como consequência perfis profundos e bem drenados, onde a lavagem de sílica e das bases oferece as condições mais favoráveis para formação de argilas de baixa capacidade de troca (distrofia). Apresentam pouca diferenciação entre os horizontes A, B e C; baixos teores de silte e sem minerais primários facilmente decomponíveis. Quanto à fertilidade natural, pode-se dizer que estes solos são distróficos e álicos. São solos de boa aptidão agrícola, mas, no entanto, possuem como limitações de uso os baixos teores de fósforo, elevada acidez, susceptibilidade à erosão média e sem impedimentos à mecanização.  Na AII os Latossolos são classificados, predominantemente, como Latossolos Vermelhos, que compreendem solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelha na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive no horizonte BA). Apresentam perfis que variam de profundos a muito profundos e textura média. São solos de baixa fertilidade natural, com baixos teores de cálcio e magnésio e distróficos.  Os Latossolos Vermelhos originam-se de arenitos das Formações do Grupo Bauru, particularmente da Formação Adamantina. São solos bastante desenvolvidos, profundos, cuja mineralogia reflete um avanço estágio de intemperismo, seja pela virtual ausência de minerais primários facilmente intemperizáveis, seja pelo predomínio de argilas de baixa atividade e óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Apresentam sequência de horizontes A, Bw e C, espessura do solum geralmente superior a 200 cm e transições difusas ou graduais entre subhorizontes. Devido ao seu elevado poder agregante os óxidos de Fe e Al favorecem a formação de agregados pequenos e estáveis, conferindo aos Latossolos Vermelhos boas condições de arejamento e circulação de água. Pelas condições de textura média tendendo para arenosa dos Latossolos Vermelhos presentes na AII, associados a estes solos, eventualmente, ocorrem Neossolos Quartzarênicos Órticos (AGMA, 2005). Os Neossolos Quartzarênicos correspondem aos solos classificados antigamente como areias quartzosas. São solos com sequência de horizontes A sobre C, sem contato com a rocha dentro de 0,50 m de profundidade, apresentando textura arenosa nos horizontes, até no mínimo 1,50 m a partir da superfície do terreno ou até o contato lítico. São essencialmente formados por areias, com ausência de minerais primários alteráveis (menos resistente ao intemperismo). São solos normalmente muito pobres, com capacidade de troca de cátions e saturação de bases muito baixas, devido, principalmente, ao baixo conteúdo de argila. Têm cores vermelhas, amarelas e vermelho-amareladas, baixa fertilidade natural, baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes, excessiva drenagem e grande propensão ao desenvolvimento de erosão profunda (voçorocas e ravinas). Os Latossolos Vermelhos, quando originados de rochas basálticas da formação Serra Geral, apresentando baixa saturação por bases (V < 50%) e teores de Fe203 (pelo H2SO4) entre 18% a < 36% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive horizonte BA), são classificados como Latossolos Vermelhos Distroférricos. 
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Em menor escala, os Latossolos Vermelhos na AII, podem estar associados aos Chernossolos Argilúvicos e Nitossolos Vermelhos (AGMA, 2005), também derivados de rochas básicas. Os Nitossolos correspondem aos solos anteriormente denominados Terras Roxas Estruturadas, e que possuem cores no matiz 2,5 YR ou mais vermelho, na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (exclusive horizonte BC). Os Chernossolos compreendem os solos que tem como características discriminantes alta saturação por bases, argila de atividade alta e horizonte A chernozêmico sobrejacente a um horizonte B textural ou Horizonte B nítico (“nitidus” = brilhante). São de solos minerais, bem a acentuadamente drenados, porém com maior susceptibilidade à erosão, em relação aos Latossolos, em função da presença dos horizontes B textural ou nítico, particularmente no que diz respeito à erosão superficial. Os Latossolos Vermelhos ocupam praticamente todos os interflúvios entre os rios da região em relevos que variam de plano (declividade de 0 a 3%) a suave-ondulado (declividade de 3 a 8 %) sendo os Latossolos presentes nas superfícies elevadas da paisagem, originalmente recobertos por vegetação de Cerrado e Campo Cerrado. Observa-se, no entanto, que na AII a vegetação original de cerrado sob os Latossolos foi, em sua maior parte, suprimida para implantação de pastagens e lavouras. Na AAI, por ocorrerem em áreas de relevo suavizados e apresentarem boa permeabilidade fazem com os Latossolos Vermelhos apresentem, de forma geral, baixa susceptibilidade à erosão e praticamente não ofereçam impedimentos à mecanização. Por outro lado, a fertilidade natural, com poucas exceções, é baixa, devido às baixas reservas de nutrientes e, frequentemente, pelos elevados teores de alumínio trocável. Porém, uma vez adubados e corrigidos possuem boa aptidão para uso agrícola e, portanto, na AII são utilizados para pastagens e lavouras.  
Neossolos Litólicos Os Neossolos Litólicos correspondem aos solos classificados antigamente como Litossolos. São solos pouco evoluídos e sem a presença de horizonte B diagnóstico. Compreendem os solos constituídos por material mineral ou material orgânico e com pouca expressão dos processos pedogenéticos em consequência da baixa intensidade da atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a modificações expressivas do material originário.  Os Neossolos Litólicos compreendem solos minerais pouco desenvolvidos, rasos, constituídos por um horizonte A assentado diretamente sobre a rocha, ou sobre um horizonte C ou B pouco espesso e apresentam contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. Devido a pouca espessura, possuem elevados teores de minerais primários pouco resistentes ao intemperismo, assim como cascalhos e calhaus de rocha semi-intemperizada na massa do solo. São distróficos com saturação de bases inferior a 50%. A pequena profundidade efetiva do solo limita o desenvolvimento radicular da maioria das plantas. O horizonte A é, normalmente, de textura média ou argilosa, porém é frequente a ocorrência de pedregosidade e de rochosidade nestes solos.  
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Na AII do empreendimento a ocorrência de Neossolos Litólicos está associada aos relevos de serras, situadas nos divisores de águas da bacia hidrográfica do rio Corrente com o rio Verde ao norte (serra da Mombuca), e com o rio Aporé, ao sul (serra de São João). São originados dos arenitos da Formação Marília e frequentemente associados aos afloramentos rochosos, ocorrendo em áreas de declividade elevada, com presença constante de pedregosidade.  Nos topos das serras ocorrem relevos residuais, geralmente aplanaidos, recobertos por Latossolos Vermelhos e em menor proporção por Argissolo Vermelho-Amarelo, limitados por escarpas erosivas. Essas escarpas quase sempre ocupam uma faixa contínua ao redor do relevo mais alto e aplainado, e se constituem em áreas de erosão intensa, dada a alta declividade que as acompanha e o relevo dissecado em formas aguçadas. A combinação dessas variáveis confere à paisagem uma classe de vulnerabilidade alta nas faixas escarpadas que circundam essas serras (AGMA, 2005). Compreendem, portanto, terras sem aptidão agrícola e são solos mais indicados para preservação da flora e da fauna. A pequena espessura do solo, a frequente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil e a grande susceptibilidade à erosão, associado às áreas de relevo acidentado são as principais limitações para o uso agrícola destes solos. Desta forma, na AII os Neossolos Litólicos são recobertos por cerrado e campo cerrado e, eventualmente, utilizados como pastagem natural. 
8.3.7.3 Caracterização dos solos da Área de Influência Direta (AID) e na Área do 
Empreendimento (AE) Comprovando a referida bibliografia consultada (AGMA, 2006), os levantamentos de campo realizados constataram, também, o predomínio dos Latossolos Vermelhos na maior parte das Áreas de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE). Entretanto, os processos geológicos, geomorfológicos e de pedogênese produziram solos de diversas outras classes pedológicas, associados aos relevos planos e suave-ondulados. Em caracterização mais detalhada de campo, realizada neste estudo, foi possível a identificação, além dos Latossolos, das seguintes classes de solos: solos pouco desenvolvidos - Neossolos Litólicos, solos aluviais - Neossolos Flúvicos e solos hidromórficos - Gleissolos. Conforme descrito anteriormente na metodologia, na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Eempreendimento (AE) foi realizado um mapeamento detalhado das unidades típicas das classes de solos a partir de descrições de perfis de solo em taludes de estradas e erosões e controle de campo para verificação da lito-estrutura e da cobertura pedológica. As ocorrências de solos na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) encontram-se representadas no Mapa de Solos e Aptidão Agrícola, apresentado na Figura 59 .  
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Figura 59  Mapa de Solos e Aptidão Agrícola das Áreas de Influência Direta e de implantação da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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A Área de Influência Direta (AID) perfaz uma área total de 9.500,97 ha, podendo-se observar no Quadro 60, que os Latossolos Vermelhos são predominantes nesta área de estudo. Em menor proporção e em manchas descontínuas principalmente na área de inundação do reservatório, ocorrem Neossolos Flúvicos e Gleissolos. Observa-se que os Neossolos Litólicos ocorrem, pontualmente, somente em pequenas áreas. As características destas classes de solos são descritas a seguir. A área de solos afetada pelo reservatório perfaz 1.114,60 ha, sendo composta principalmente por Latossolos Vermelhos (39,91%) e Gleissolos Háplicos (34,12%), conforme apresentado no Quadro 60. O restante corresponde a Neossolos Flúvicos (16,78%) e à área do rio Corrente (9,18%).  
Quadro 60 Distribuição dos Solos nas Áreas de Influência Direta (AID) e na área do 

empreendimento (AE) - PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Classes de Solo 

Área de Influência 
Direta - AID 

Área do Empreendimento (AE) 
Área do Reservatório 

e Barragem 
Área das Estruturas 

Das obras 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) Latossolo Vermelho 8.292,50 87,28 444,83 39,91 17,67 73,08 Gleissolo Háplico 854,83 9,00 380,33 34,12 2,60 10,75 Neossolo Flúvico 197,47 2,08 187,00 16,78 2,68 11,08 Neossolo Litólico 1,59 0,02 0,07 0,01  - - Solo Exposto 0,42 0,004  - -  - - Área do rio Corrente/Corpos d’água 154,16 1,62 102,37 9,18 1,23 5,09 TOTAL 9.500,97 100 1.114,60 100 24,18 100  Os Neossolos Flúvicos afetados pelo reservatório possuem boa aptidão para agricultura, no entanto, geralmente são somente utilizados para pastagens. Já os Gleissolos não possuem aptidão para uso agrícola e são geralmente recobertos por vegetação nativa, uma vez que dependem de investimentos em drenagem para sua utilização. O canteiro de obras e os alojamentos serão instalados sobre Latossolos Vermelhos utilizados como pastagem. O bota-fora e as áreas de empréstimo serão implantados na área de inundação do reservatório. 
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Latossolos Vermelhos Na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) os Latossolos Vermelhos são, de forma geral, distróficos e álicos. Estão associados aos relevos suave-ondulados (declividade de 3 a 8%) e ondulados (declividade de 8 a 20%) (Figura 57 ), que, embora não apresentem limitações para mecanização agrícola, apresentam problemas no que concerne à fertilidade (baixos teores de fósforo) e acidez (teores elevados de saturação de alumínio). São solos profundos (profundidade acima de 2 m), com textura média, sem diferenciação ao longo do perfil. O horizonte “A” possui aproximadamente 20 a 30 cm, apresentando coloração mais escura, devido ao acúmulo de matéria orgânica. Observa-se que a vegetação original de cerrado foi, em sua maior parte, suprimida para implantação de pastagens e lavouras, ocorrendo somente pequenos remanescentes isolados de vegetação secundária. Os Latossolos Vermelhos são solos bem estruturados fisicamente e possuem, em geral, boa aptidão para uso agrícola, sendo necessárias somente correções da fertilidade natural e correções da acidez. Devido à topografia, localmente alguns trechos destes solos na AII e na área do empreendimento podem apresentar certa restrição à mecanização, não sendo, entretanto, um fator impeditivo à sua utilização. Possuem baixa a média susceptibilidade à erosão, conforme descrito no item adiante.  
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Foto 32 Latossolo Vermelho na AID do 
empreendimento. 

Foto 33 Detalhe de Latossolo Vermelho na AID do 
empreendimento.     
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Foto 34 Plantio de cana sobre Latossolo 
Vermelho na AID do empreendimento. 

Foto 35 Pastagem sobre Latossolo Vermelho na 
AID do empreendimento.   A região possui como atividade predominante a pecuária, fazendo com que o principal uso dos Latossolos na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) seja voltado para pastagens. As pastagens são, em sua maioria, plantadas com gramíneas exóticas, observando o predomínio da braquiária. Os Latossolos são naturalmente pouco susceptíveis à erosão e as pastagens permitem um bom recobrimento destes solos, não permitindo, desta forma, o surgimento de processos erosivos. As erosões observadas na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) estão geralmente associadas a intervenções físicas no terreno e não ao uso do solo.  Sobre os Latossolos Vermelhos na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) são desenvolvidas lavouras de cana-de-açúcar. Estas lavouras ocupam grandes extensões de terras da AID e pequena porção na área ocupada pelo reservatório da PCH Alvorada I, na margem esquerda do rio Corrente, sendo bastante representativas na região. Essas lavouras são realizadas utilizando-se um melhor nível tecnológico e com maior aplicação de insumos e defensivos e são plantadas com a aplicação de práticas de conservação de solos, tais como o plantio em nível no terreno e a construção de terraços. 

Neossolos Os Neossolos são solos pouco evoluídos e sem a presença de horizonte B diagnóstico. Compreendem os solos constituídos por material mineral ou material orgânico e com pouca expressão dos processos pedogenéticos, em consequência da baixa intensidade da atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a modificações expressivas do material originário. Os Neossolos identificados na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) são classificados como Neossolos Flúvicos e Neossolo Litólicos. 
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Neossolos Flúvicos Esta classe é constituída de solos pouco desenvolvidos, provenientes de deposições fluviais recentes, formando aluviões de cursos d'água e apresentando horizonte A diferenciado, seguindo as camadas estratificadas, com distribuição não uniforme de matéria orgânica e/ou composição granulométrica. Na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) ocorrem às margens do rio Corrente, formados pela deposição de material carreado durante as enchentes. Possuem textura arenosa, de topografia plana, com potencialidade para a agricultura, desde que sejam realizados trabalhos de sistematização da área, como drenagem e nivelamento da superfície, que necessitam de um investimento elevado. No entanto, pela proximidade com os cursos d’água, normalmente estes solos podem ser atingidos pelas enchentes, prejudicando as lavouras neles instaladas.  Os solos aluviais encontrados na área estudada ocupam superfícies significativas, principalmente na área do empreendimento, e são atualmente utilizados como pastagem. Pela proximidade com os cursos d’água são normalmente atingidos pelas enchentes, sendo este, talvez, o motivo de serem pouco utilizados para lavouras.  
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Foto 36 Ocorrência de Neossolo Flúvico na 
margem do rio Corrente. 

Foto 37 Pastagem sobre Neossolo Flúvico na área 
do empreendimento (AE).   

Neossolos Litólicos Os Neossolos Litólicos ocorrem somente na Área de Influência Direta (AID), em pequenas áreas. São solos rasos, com 90% ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha de pequenos diâmetros (maior que 2cm) constituído por cascalho, calhaus e matacões.  Os Neossolos Litólicos presentes na Área de Influência Direta (AID) se diferem daqueles descritos para a Área de Influência Indireta (AII) uma vez que não estão associados a afloramentos de rocha, os quais praticamente ocorrem, na Área de Influência Direta (AID), na calha do rio Corrente. Estão relacionados, na Área de Influência Direta (AID), às lateritas que ocorrem nas superfícies de aplainamento, e são constituídos por terraços argilo-arenosos, com cascalhos dispersos, formando conglomerados que agregam seixos rolados e blocos de basalto, arenito silificado ou quartzo. 
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As lateritas são usadas como fontes de suprimento de ferro ou alumínio ou ainda como cascalho no revestimento de base das estradas. Compreendem terras sem aptidão agrícola e são solos mais indicados para preservação da flora e da fauna. Na Área de Influência Direta (AID) são recobertos por vegetação cerrado em regeneração ou pastagem. Eventualmente as lateritas desses solos são utilizadas como cascalho no revestimento de base das estradas da região.  
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Foto 38 Neossolo Litólico na AID do 
empreendimento, utilizado como 
cascalheira. 

Foto 39 Perfil de Neossolo Litólico na AID do 
empreendimento.   

Gleissolos Os Gleissolos Háplicos correspondem aos solos classificados antigamente como hidromórficos. São solos formados nas partes planas e abaciadas do relevo e que, sob a influência do lençol freático, encontram-se saturados com água durante algum período do ano ou o ano todo, a menos que artificialmente drenados. Este efeito se reflete no perfil do solo através de acumulação de matéria orgânica no horizonte superficial e/ou presença de cores cinzentas que indicam redução de Fe e Mn. O principal fator limitante ao aproveitamento destes solos é o excesso d’água, havendo por isso a necessidade de investimentos em obras de drenagem, calagem e adubação. Na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) estes solos ocorrem ao longo do rio Corrente, bem como ao longo de praticamente todos os cursos d’água afluentes. Em função do excesso de água durante todo o ano esses solos não são utilizados para uso agrícola, sendo cobertos por vegetação herbácea e arbustiva hidrófila, típicas de locais brejosos e de veredas.   
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Foto 40 Área de vereda com ocorrência de 
Gleissolo na Área de Influência Direta (AID) 
e na Área do Empreendimento (AE). 

Foto 41 Vegetação típica de locais brejosos sobre 
Gleissolo na Área do Empreendimento (AE).   

8.3.7.4 Caracterização dos solos quanto à fertilidade A seguir, é apresentada a interpretação das análises do solo realizadas na área do empreendimento (AE), ou seja, na área de implantação propriamente dita da PCH Alvorada I. O objetivo das análises foi de realizar uma caracterização das condições edáficas com relação à fertilidade dos solos. No Quadro 61, a seguir, é apresentada a síntese das análises das amostras realizadas pelo laboratório de solos a UFV - Universidade Federal de Viçosa. Essa análise reflete a quantificação dos indicadores com relação aos teores dos elementos do ponto de vista agronômico. Os resultados analíticos das análises químicas dos solos são apresentados no Anexo 17.  
Quadro 61 Interpretação dos resultados das análises de fertilidade do solo  

AMOSTRA 
Nº DE 

LABORA-
TÓRIO 

CLASSE 
DE SOLO TEXTURA PH P K CA2+ MG2+ AL3+ H+AL SB T T V M 

CS-3 8260 Latossolo Vermelho Média M B B B B B B B B B B B 
CS-4 8261 Latossolo Vermelho Média M B B B B M M B B B B M 
CS-8 8265 Latossolo Vermelho Média M B B B B B M M B B B B 
CS-9 8266 Latossolo Vermelho Média M B B B B B M M B M B B 

CS-10 8267 Neossolo Flúvico Arenosa M B B M B B M M B M B B 
Legenda: Teores: N - Nulo; MB - Muito Baixo; B - Baixo; M - Médio; A - Alto e MA - Muito Alto. Nutrientes: P = Fósforo disponível; K = Potássio disponível; Ca2+ = Cálcio trocável; Mg = Magnésio trocável, Al3+ = Alumínio trocável; H+Al  = Acidez potencial; SB = Soma de bases trocáveis; t = Capacidade de troca de catiônica efetiva; T = Capacidade de troca de catiônica a pH 7,0; V = Índice de saturação por bases e m = Índice de saturação por alumínio. 
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Analisando os resultados das análises de solos, observa-se que a média de pH em H2O nos Latossolos Vermelhos da área da PCH Alvorada I foi de 5,50, com variação entre 5,29 a 5,99. Na amostra em Neossolo Flúvico, o pH em H2O foi de 5,12. Estes dados indicam a típica condição ácida destes solos, considerando que o pH abaixo de 5 são solos com acidez elevada e entre 5 e 5,9 são considerados de média acidez. O Fósforo é o nutriente mais deficiente nos solos analisados. Os dados das análises indicam teores baixos de fósforo nas amostras superficiais, as quais contêm teores entre 0,70 a 1,5 mg/dm3 de solo. Os valores muito baixos de fósforo disponível são, provavelmente, a limitação mais crítica para utilização agrícola destes solos, exigindo, portanto, adubações corretivas com este elemento. Os teores de Potássio são, também, considerados baixos (9 a 35 mg/dm3) nas amostras de solo analisadas. Sabe-se que o potássio é um nutriente mineral essencial para as plantas e seu teor só é inferior, em geral, ao de nitrogênio. O potássio é absorvido como K+ pelas plantas e o nutriente se mantém nesta forma, sendo o mais importante cátion na fisiologia vegetal. No solo, o potássio entra no sistema através da decomposição de resíduos vegetais e animais e, no caso das pastagens como as existentes na área em estudo, são repostos por decomposição da matéria vegetal. Desta forma, é também recomendada a adubação corretiva com este elemento para utilização agrícola destes solos. Os níveis de cálcio trocável (Ca²+) e de magnésio (Mg2+) são considerados baixos para a maioria das amostras, com exceção do magnésio que apresentou teor médio na amostra em Neossolo Flúvico (CS-10), demonstrando que é necessária a realização de calagem para correção dos níveis destes elementos no solo.  Já a acidez potencial (H+AL) é considerada média para praticamente todas as amostras e baixa somente na amostra CS-3. Com relação ao Al trocável, a maioria das amostras encontra-se com teores baixos (entre 0,0 a > 0,30 cmol Al/ dm3) e somente uma amostra com teor médio (CS-4 - 0,4 cmol Al/dm3). Entretanto, sendo o nível de bases como Ca²+ e Mg2+ baixos, o Al trocável tende a ser o cátion dominante nestes solos e, desta forma, apesar da condição ácida destes, os valores absolutos para acidez trocável não são elevados. A Capacidade de Troca de Cátions (CTC) efetiva, usualmente calculada como sendo a soma dos cátions trocáveis (Al + Ca + Mg + K), apresenta-se baixa (1,37 a 2,35 meq/100ml) para todas as amostras. Estes níveis extremamente baixos refletem o alto grau de intemperismo que ocorreu nestes solos. Existe muito pouca carga negativa no valor de pH natural deste solos, o que, aliado ao baixo teor de bases, permite apenas uma pequena reserva de nutrientes para as plantas. A maior parte da CTC efetiva destes solos está ocupada por Al trocável.  Sabe-se que a produção da maioria das plantas sensíveis ao Al3+ é diminuída em solos com mais de 20% de saturação por Al (m). Neste contexto, observa-se que algumas estiveram próximas a este nível, chamando atenção a amostra CS-4 que alcançou saturação por Al de 25,6 %, ponto no qual a maioria das plantas cultivadas já começa a sofrer com a toxicidade do Al. Este fato reforça a necessidade de realização de correção da acidez natural destes solos, já que o índice de saturação por bases (V) é baixo em todas as amostras. 
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Conclusões O conhecimento das principais propriedades químicas dos solos presente na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I permite inferir, de uma maneira geral, as principais limitações, em termos de fertilidade natural, as quais as pastagens e lavouras desenvolvidas nesta região se encontram submetidas. Sem dúvida, um dos principais fatores nutricionais mais limitantes ao desenvolvimento normal de culturas nestes solos é a deficiência de fósforo. A deficiência natural deste elemento pode ser considera uma limitação ainda maior, tendo em vista que estes solos possuem alta capacidade de “fixação” (retenção) de fósforo, necessitando aplicação de adubos fosfatados, em doses acima das exigidas pelas culturas. Há, também, a necessidade de realização de calagem, para corrigir o pH, reduzir a saturação de Al e fornecer Ca e Mg como nutrientes, além  dos demais benefícios desta prática para adequada utilização agrícola. Apesar das condições naturais de acidez e baixa disponibilidade de nutrientes, estes solos apresentam características físicas que são facilmente corrigidas com a aplicação de fertilizantes e corretivos, tornando-os aptos a sua utilização agrícola, já que se situam em relevos planos e suaves que não apresentam limitações com relação à mecanização agrícola.   
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Foto 42 Coleta de solo na área do 
empreendimento. 

Foto 43 Coleta de solo na área do empreendimento. 
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8.3.7.5 Aptidão agrícola dos solos das Áreas de Influência Direta (AID) e na Área do 
Empreendimento (AE) Nos levantamentos de campo foram identificadas três classes de aptidão agrícola na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE), conforme descritas a seguir. As classes de aptidão agrícola foram mapeadas, sendo apresentadas no Mapa de Solos e Aptidão Agrícola na Figura 59  O Quadro 62 apresenta a distribuição da aptidão agrícola dos solos na AID e na área do empreendimento.  

Quadro 62 Distribuição das classes de aptidão agrícola dos solos na Área de Influência 
Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I  

Classe de Aptidão Agrícola 
Área de Influência 

Direta - AID 

Área do Empreendimento (AE) 
Área do Reservatório 

e Barragem 
Área das Estruturas 

das Obras 
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 1 ABC 8.291,55 87,27 444,83 39,91 17,67 73,08 2 abc 73,87 0,78 64,61 5,80 2,68 11,08 6 981,39 10,33 502,79 45,11 2,60 10,75 Área do rio Corrente/Corpos d’água 154,16 1,62 102,37 9,18 1,23 5,09 TOTAL 9.500,97 100 1.114,60 100 24,18 100  

Classe 1ABC - Terras com aptidão boa para lavouras nos níveis de manejo A, B e C Esta classe está associada aos Latossolos Vermelho, com formas de relevo plano a suave-ondulado, com baixa fertilidade natural, sem problemas de deficiência hídrica, susceptibilidade à erosão baixa e sem impedimento à mecanização. São solos agricultáveis em todos os níveis de manejo, entretanto, para obtenção de boas produtividades, demandam um melhor nível tecnológico, principalmente com relação às correções anuais de fertilidade e acidez. Nas áreas situadas próximas ao rio Corrente possuem elevado potencial para irrigação, apesar desta prática não ser comum na região. Na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) são utilizados como pastagem plantada ou lavoura de cana de açúcar.  
Classe 2abc - Terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A, B e C  Esta classe está associada aos Neossolos Flúvicos mais recentes, com formas de relevo plano, de melhor fertilidade natural, em função das deposições de matéria orgânica pelas enchentes do rio, sem problemas de erosão e sem impedimento à mecanização. No entanto, podem apresentam excesso de umidade (total ou parcial), principalmente no período chuvoso, exigindo a adoção de um melhor nível tecnológico e um investimento elevado em drenagem, nivelamento do terreno e correções anuais de fertilidade para se tornarem produtivos. Exceções devem ser feitas para algumas culturas (como a de arroz) que toleram o encharcamento e necessitam de menor investimento no preparo do solo 
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(observa-se que esta lavoura não possui tradição de cultivo na região do empreendimento). Em função da sua proximidade com os cursos d’água, parte destas áreas pode ter seu uso inviabilizado no período chuvoso pela ocorrência de enchentes. Na AID e na área do empreendimento os Neossolos Flúvicos são utilizados como pastagem plantada.  
Classe 6 - Terras sem aptidão para uso agrícola Esta classe está associada aos Gleissolos e Neossolos Flúvicos mais encharcados, com formas de relevo plano, com baixa fertilidade natural e problemas de excesso hídrico durante todo o ano e aos Neossolos Litólicos com excesso de pedregosidade, ambos possuindo, desta forma, mecanização inviabilizada. Não possuem aptidão agrícola e devem servir à preservação da fauna e flora.  Na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) estes solos, de forma geral, não são utilizados para agropecuária sendo ocupados por vegetação florestal ciliar (Neossolos Flúvicos), brejosa (Gleissolos) ou cerrado em regeneração (Neossolos Litólicos). 
Considerações sobre a aptidão agrícola e uso atual dos solos O uso e ocupação atual dos solos na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I, quando comparados com sua capacidade de uso e aptidão agrícola, apontam um uso adequado na maioria das propriedades rurais. Observa-se, no entanto, um avançado grau de desmatamento do cerrado nativo para implantação de pastagens, bem como da supressão das veredas pela implantação de diversos pequenos barramentos ao longo dos cursos d’água afluentes do rio Corrente.  As pastagens, em geral, são bem manejadas, apresentando boa capacidade suporte de animais e controle de erosão superficial do solo. Não são observados processos erosivos significativos na área estudada. Esses, quando ocorrem, estão relacionados a intervenções no terreno para abertura de estradas ou para construção de barramentos. As estradas rurais na Área de Influência Direta (AID) são os principais focos de erosão e carreamento de sólidos para o rio Corrente.  As lavouras de cana de açúcar ocupam áreas expressivas na Área de Influência Direta (AID), especialmente na margem esquerda do rio Corrente, e são plantadas acompanhando as curvas de nível do terreno e apresentam bom aspecto de conservação do solo e, aparentemente, boas produtividades. Em resumo, pode-se observar que as atividades agropecuárias realizadas na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE), não vêm contribuindo para a degradação dos solos da região, os quais se encontram, no geral, em bom estado de preservação do ponto de vista de sua conservação.  
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O reservatório da PCH Alvorada I afetará, em grande parte (45,05%), solos sem aptidão para uso agrícola, geralmente em função do excesso hídrico, e que necessitam de maiores investimentos em drenagem e sistematização da várzea para sua utilização. Estes solos são ocupados por vegetação nativa, pois se encontram frequentemente encharcados durante as chuvas e, eventualmente, na época de seca, podem ser utilizados como pastagem. Observa-se, no entanto que a área afetada pelo reservatório da PCH Alvorada I com solos de melhor aptidão agrícola também é significativa (513,01, que corresponde a 45,77 % da área), em sua maioria, utilizados para pastagem, além de pequena área com lavoura de cana de açúcar.  O canteiro de obras e o alojamento serão instalados sobre solos com boa aptidão agrícola, também utilizados para pastagem. 
8.3.7.6 Susceptibilidade dos solos à erosão Os fatores determinantes de erosão do solo podem ser classificados como intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros referem-se às condições topográficas (declividade e comprimento de rampa) e os segundos às propriedades físicas do solo (textura, estrutura, porosidade e permeabilidade, capacidade de infiltração, teor de matéria orgânica). Os fatores extrínsecos estão relacionados a fenômenos naturais como chuva, ventos e ondas além de fatores ocasionais como a cobertura e o manejo do solo (Freire, 1974).  As propriedades intrínsecas de cada solo determinam graus distintos de susceptibilidade à erosão, sendo as propriedades físicas as mais relevantes. Solos profundos com textura argilosa, sem gradiente textural ao longo o perfil, com boa permeabilidade e bem estruturados, desde que razoavelmente coerentes, são os menos propícios à erosão. Solos mais rasos, com diferenças acentuadas de textura e estrutura entre diversas camadas, sob as mesmas condições de clima e relevo são mais susceptíveis à erosão. Assim como mencionado no item “metodologia”, a avaliação dos solos à erosão considerou a influência de três indicadores físicos sobre a susceptibilidade erosiva: declividade e formas de relevo; classes de solos e usos do solo; e cobertura vegetal. Além desses indicadores, foi observado em campo o status atual de conservação dos solos da área de estudo. Na Área de Influência Direta (AID) predominam os Latossolos Vermelhos que ocorrem em formas de relevo plano a suave-ondulado. Os Latossolos Vermelhos constituem, sob condições naturais, solos com elevada resistência aos processos erosivos. A elevada profundidade do perfil, principalmente do horizonte B, o alto grau de estabilidade entre os agregados, a grande porosidade e a permeabilidade são características que conferem aos Latossolos, maior resistência à erosão em comparação às outras classes de solo.  
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Já os Neossolos Flúvicos e Gleissolos, predominam em terrenos planos próximos ao rio Corrente na área de inundação do reservatório da PCH Alvorada I. Os Neossolos Flúvicos, embora possuam propriedades físicas com baixa coesão das partículas e textura mais arenosa, que poderiam facilitar o desenvolvimento de processo erosivo, são menos susceptíveis à erosão por se situarem em relevos planos. Da mesma forma, os Gleissolos, por apresentarem excesso hídrico na maior parte do ano, praticamente também são menos susceptíveis à erosão.  A cobertura florestal nativa (matas ciliares e cerrado) na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) permitem uma melhor proteção aos solos, impedindo o surgimento de processo erosivos. Já o uso do solo preponderante para pastagem sobre os solos confere maior susceptibilidade à erosão, principalmente à erosão laminar, uma vez que nessas áreas ocorre compactação provocada pelos pisoteio dos animais e sulcos erosivos nos caminhos de gado, além do preparo do solo com operações mecanizadas, que também resultam em revolvimento e exposição do solo às intempéries. Já a agricultura intensiva na Área de Influência Direta (AID), com predomínio de lavouras de cana de açúcar, de ciclo semiperene, demanda o manejo do solo com operações mecanizadas para preparo do solo e colheita, o que resulta em compactação e revolvimento e sua exposição do solo causando, também erosão laminar. Dessa forma, as áreas de lavoura são mais susceptíveis à erosão, quando comparadas às pastagens uma vez que o solo fica desprovido de cobertura vegetal e exposto às chuvas em parte do ano, o que favorece o seu carreamento de sedimentos.  Com relação aos aspectos topográficos, apesar do predomínio de relevos plano e suave-ondulado, os extensos comprimentos de rampa favorecem o escoamento superficial, em detrimento da infiltração, intensificando os processos erosivos. O Mapa de Susceptibilidade dos solos à erosão, apresentado na Figura 60 elaborado de acordo com a metodologia adotada, permite distinguir as classes de vulnerabilidade obtidas na Área de Influência Direta (AID) e na Área do Empreendimento (AE) a partir do cruzamento entre os indicadores mencionados. Nota-se que são predominantes as classes de baixa e média susceptibilidade à erosão. Nas áreas classificadas como baixa susceptibilidade, o uso do solo foi o principal contribuinte para a classificação, uma vez que estas áreas correspondem às áreas com cobertura florestal nativa e com florestas plantadas. A classe média, entretanto, teve sua classificação relacionada, principalmente, ao aumento da declividade onde ocorrem formas de relevo suave-ondulado. Observa-se somente pequenas áreas nas classes de alta e muito alta susceptibilidade, situadas às margens do rio Corrente e relacionadas, geralmente, a áreas com solo exposto. Estas áreas estarão inseridas na área de inundação do reservatório. 
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Figura 60  Mapa de Susceptibilidade dos Solos à Erosão na Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.8 Hidrografia 

8.3.8.1 Metodologia A caracterização hidrográfica das áreas de influência (AII e AID) e da Área do Empreendimento (AE) da PCH Alvorada I foi elaborada com base nos seguintes documentos: 
 Cartas topográficas do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em escala 1:250.000, de Caçu (SE-22-Y-B), Paranaíba (SE-22-Y-D) e Iturama (SE-22-Z-C); 
 Dados obtidos no site do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba;  
 Dados obtidos no site da Agência Nacional de Águas - ANA;  
 Estudo de Impacto Ambiental - EIA da PCH Queixada (CTE – Centro Tecnológico de Engenharia Ltda., 2007); 
 Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Aproveitamento Hidrelétrico Espora (CTE – Centro Tecnológico de Engenharia Ltda., 1999); 
 Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005); 
 Projeto Básico da PCH Alvorada I elaborado por GEOESTUDOS (2014).  

8.3.8.2 Hidrografia regional A PCH Alvorada I, situada na porção Sudoeste do estado de Goiás, está planejada para ser implantada no rio Corrente, pertencente à bacia hidrográfica do rio Paranaíba, do qual é afluente da margem direita. Esse rio, juntamente com o rio Grande, forma o rio Paraná (http://www.cbhparanaiba.org.br/a-bacia/regioes-hidrograficas. Acesso em: novembro/2015). A bacia hidrográfica do rio Paraná, de domínio federal, com uma área de drenagem de 879.873Km², abrange parte do território dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal, sendo considerada a segunda maior bacia hidrográfica brasileira. Goiás possui cerca de 14% da área de drenagem dessa bacia e no seu território está a cabeceira do rio Paranaíba, um dos principais formadores do rio Paraná (http://www.cbhparanaiba.org.br/a-bacia/regioes-hidrograficas. Acesso em: novembro/2015). O rio Paranaíba nasce na serra da Mata da Corda no estado de Minas Gerais, a uma altitude de 1.140m, percorrendo uma extensão de 1.120Km até sua desembocadura no rio Paraná, e sua bacia de captação e drenagem totaliza 220.195km² (SIMEGO, 2004 in AGMA, 2005). Seu percurso está definido em três trechos distintos: 
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 Alto Paranaíba – nascente até o Km 370; 
 Médio Paranaíba – do Km 370 até a barragem de Cachoeira Dourada, com 370 Km; 
 Baixo Paranaíba – da barragem de Cachoeira Dourada até a sua foz, com extensão de 380 Km. No estado de Goiás a Bacia do Rio Paranaíba ocupa uma área de 147.761 km² e localiza-se entre os paralelos 15° e 20° latitude sul e 47° e 54° de longitude Oeste (SIMEGO, 2004 in AGMA, 2005). Seus principais afluentes são: rio Corrente, rio Aporé, rio dos Bois, rio Claro, rio Corumbá, rio Meia Ponte, rio Piracanjuba, rio São Marcos, rio Turvo, rio Verde, rio Verdão, rio Veríssimo (SIMEGO, 2004 in AGMA, 2005). A Figura 61 a seguir, apresenta as bacias hidrográficas do estado de Goiás. 

Figura 61  Bacias hidrográficas do estado de Goiás  

 Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do estado de Goiás  (http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/anuario/2003/SITUACAOFISICA/tabela11.htm, acesso em  26/11/2015). 
8.3.8.3 Hidrografia da AII, AID e AE A PCH Alvorada I e suas áreas de influência estão inseridas na sub-bacia do rio Corrente, pertencente à Bacia do Rio Paranaíba, no trecho denominado Baixo Paranaíba. A Figura 62 apresenta a localização destas áreas na sub-bacia. 
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Figura 62  Sub-bacia do rio Corrente na área da PCH Alvorada I, Goiás  
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O rio Corrente é formado pela confluência dos rios Jacuba e Formoso em cotas superiores a 600 metros de altitude. Suas nascentes estão situadas na porção sudoeste do eestado, no Chapadão do Parque Nacional das Emas, a cerca de 850 metros de altitude. Sua drenagem principal desenvolve-se por aproximadamente 360 km desembocando no rio Paranaíba, ao sul do município de São Simão (Geoestudos, 2014). A bacia possui um formato alongado na direção noroeste-sudeste limitando-se a nordeste com a bacia do rio Verde e a sudoeste com a bacia do rio Aporé (Geoestudos, 2014). Os principais afluentes do rio Corrente pela margem direita são: ribeirão Cachoeira do Corrente, córrego São Domingos, ribeirão Jataí, ribeirão Grande, ribeirão Areias, ribeirão Saquitel e, pela margem esquerda: córrego Campo Alegre, córrego Lajeado, córrego Contenda e ribeirão Sujo (Geoestudos, 2014). A rede de drenagem que compõe a bacia é pouco densa, formada geralmente por pequenos cursos d'água de regime perene e baixa energia (CTE, 1999; CTE 2007). Das nascentes até as imediações da localidade de Itumirim, o rio Corrente apresenta uma declividade muito baixa, com ocorrência de longos trechos de meandro e alagadiços, onde o leito é indefinido, marcado pela ocorrência de duas cachoeiras sucessivas (CTE, 1999; CTE 2007). De Itumirim até cerca de 90 km à jusante, o rio apresenta-se acidentado, com uma sucessão de corredeiras, pequenos saltos e com declividade forte, intercalando pequenas áreas planas de baixa declividade, com meandros e alagadiços. Neste intervalo o rio apresenta-se mais encaixado, com ombreiras definidas (CTE, 1999; CTE 2007). A partir daí até a foz no rio Paranaíba, os desníveis, corredeiras e saltos são mais escassos (CTE, 1999; CTE 2007), sendo que é nesse trecho que se localiza a PCH Alvorada I  Conforme pode ser observado na Figura 63 a seguir, na área de influência direta da PCH Alvorada I, tem-se como afluentes do rio Corrente, pela margem direita, os córregos da Invernada, Croado e da Queixada. Na margem esquerda tem-se o ribeirão do Meio, córregos Canca e do Baixadão (CTE, 1999; CTE 2007). Fazem parte da sub-bacia do rio Corrente seis municípios, a saber: Mineiros, Chapadão do Céu, Serranópolis, Aporé, Itarumã e Itajá. O rio Corrente é, em grande parte, usado como referência para o limite político destes municípios, porém, não há ocupação característica de área urbana na bacia. O rio Corrente é utilizado, em vários trechos, para práticas de canoagem e rafting (Geoestudos, 2014). 
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Figura 63  Hidrografia da Área de Influência Direta da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.3.9 Hidrologia 

8.3.9.1 Metodologia A caracterização hidrológica apresentada a seguir está baseada nos relatórios do Projeto Básico da PCH Alvorada I, elaborados por Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. (2014). Os estudos hidrometeorológicos realizados tiveram por objetivo levantar o potencial hídrico do rio Corrente, afluente da margem direita do rio Paranaíba no estado de Goiás, a fim de fornecer subsídios para o dimensionamento das estruturas hidráulicas e para a realização dos estudos energéticos da PCH Alvorada I. A caracterização climática da região foi empregada apenas na compreensão do comportamento hidrológico da bacia e no planejamento construtivo das obras e por isso foi feita com base em dados secundários, não tendo sido desenvolvidos estudos específicos para este fim. De acordo com Geoestudos (2014), a elaboração dos estudos hidrometeorológicos envolveu as seguintes etapas: 
 Coleta e análise de consistência dos dados hidrométricos; 
 Análise do regime do rio e definição da série de vazões médias mensais no local do barramento, necessária às análises hidroenergéticas; 
 Análise do regime do rio com avaliação de vazões extremas, em período de cheia ou de estiagem, para dimensionamento das obras; 
 Estudos relativos aos usos consuntivos na bacia do rio Corrente; 
 Definição da curva de descarga do canal de fuga; 
 Estudos de assoreamento e vida útil do aproveitamento. Para a caracterização do regime hidrológico do rio Corrente no local da PCH Alvorada I foram realizadas consultas ao banco de dados HidroWeb da ANA (Associação Nacional das Águas) sobre os postos fluviométricos existentes na região do aproveitamento hidrelétrico, no mesmo rio ou em bacias vizinhas.  

8.3.9.2 Caracterização da bacia hidrográfica Conforme Geoestudos (2014), a bacia hidrográfica do rio Corrente, afluente da margem direita do rio Paranaíba, está situada na bacia do rio Paraná no estado de Goiás, drenando uma área de 7.479 km² até a sua foz.  O rio Corrente é formado pela confluência dos rios Jacuba e Formoso e suas nascentes estão situadas no Chapadão do Parque Nacional das Emas, na porção Sudoeste do estado de Goiás. O rio percorre aproximadamente 360 km até desembocar no rio Paranaíba.  
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Os principais afluentes do rio Corrente pela margem direita são: ribeirão Cachoeira do Corrente, córrego São Domingos, ribeirão Jataí, ribeirão Grande, ribeirão Areias, ribeirão Saquitel e, pela margem esquerda: córrego Campo Alegre, córrego Lajeado, córrego Contenda e ribeirão Sujo. 
8.3.9.3 Área de drenagem  Para delimitação da área de drenagem da bacia do rio Corrente, inicialmente foram utilizadas cartas topográficas do IBGE na escala 1:250.000 e, posteriormente, detalhada em cartas 1:100.000 (Quadro 63). O Quadro 64 apresenta as áreas de drenagem obtidas nessas cartas.  

Quadro 63 Relação das cartas 1:100.000 do IBGE  
CÓDIGO MI NOME SE-22-V-C-V 2366 Taquari SE-22-V-C-VI 2367 Mineiros SE-22-Y-A-II 2404 Baús SE-22-Y-A-III 2405 Parque nacional das emas SE-22-Y-B-I 2406 Ribeirão da pedra SE-22-Y-B-IV 2443 Indaiá do sul SE-22-Y-B-V 2444 Aporé SE-22-Y-B-VI 2445 Caçu SE-22-Y-D-II 2481 Cassilândia SE-22-Y-D-III 2482 Cachoeira SE-22-Z-C-I 2483 São domingos Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

Quadro 64 Áreas de drenagem da bacia do rio Corrente  
LOCAL PROJETO BÁSICO (Km2) Rio Corrente 7.479 Posto Fazenda Mumbela 7.258 Posto Canastra 6.730 PCH Alvorada I 6.631 Posto Campo Alegre 3.133 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

8.3.9.4 Aspectos fisiográficos Os índices fisiográficos são relações numéricas obtidas a partir de dimensões características da bacia hidrográfica com a finalidade de permitir comparações com outras bacias.  
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A seguir são apresentadas algumas das principais características fisiográficas da bacia hidrográfica do rio Corrente, onde está inserida a área de estudo. 
Índice de Conformação ou Fator de Forma: relaciona a forma da bacia com um retângulo. Numa bacia estreita e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao mesmo tempo, toda a sua extensão, é menor que em bacias largas e curtas, de modo que, para bacias de mesma área, aquela que possuir menor fator de forma será menos sujeita a enchente. 
Índice de Compacidade: corresponde à medida do grau de irregularidade da bacia:.Para uma bacia circular, o índice de compacidade Kc = 1. Para uma bacia qualquer, sendo P o seu perímetro e, AD sua área de drenagem, tem-se:  

AD

P
Kc




28,0  
Declividade: quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento e mais pronunciados e estreitos serão os hidrogramas de enchentes. A declividade média é obtida dividindo-se o desnível entre a nascente e a foz pela extensão total do curso d’água principal. 
Tempo de Concentração: o tempo de concentração avalia o tempo necessário para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial em uma seção considerada, ou seja, é o tempo em que a gota que se precipita no ponto mais distante do exutório de uma bacia, leva para atingir essa seção. Para o cálculo do tempo de concentração (h), onde L (km) é o comprimento do curso principal da bacia e H(m) é o desnível total ao longo do mesmo, tem-se: 

385,03











H

L
tc  O Quadro 65, a seguir, apresenta os resultados dos índices fisiográficos obtidos para a bacia do rio Corrente. 

Quadro 65 Índices fisiográficos da bacia do rio Corrente  
LOCAL POSTO CAMPO 

ALEGRE 
POSTO 

CANASTRA 
POSTO FAZENDA 

MUMBELA 
FOZ DO RIO 
CORRENTE Área de Drenagem (km²) 3.133 6.730 7.258 7.479 Comprimento (km) 234 441 490 506 Perímetro (km) 369 678 730 755 Desnível (m) 225 490 545 550 Fator de Forma 0,057 0,035 0,030 0,029 Índice de Compacidade 1,85 2.31 2.40 2.44 Declividade (m/km) 0,96 1,11 1,09 1,09 Tempo de Concentração (h) 68 104 113 117 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 328 

8.3.9.5 Aspectos climáticos Conforme Geoestudos (2014), o clima predominante na região estudada, segundo IBGE, é o Tropical Brasil Central Quente, semi-úmido, com três meses secos. Foram selecionadas três estações climatológicas operadas pelo INMET, relacionadas no Quadro 66, para representar a climatologia na área em estudo. A estação climatológica Paranaíba (código 83565) foi tomada como representativa do local das obras por ser a mais próxima da bacia do rio Corrente. O período de dados da estação vai de 1971 a 1990.   
Quadro 66 Estações climatológicas selecionadas  

NOME DA 
ESTAÇÃO CÓDIGO INMET ALTITUDE (M) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LATITUDE LONGITUDE 

Paranaíba 83565 424 19º39’49” 51º11’27” Rio Verde 83470 782 17º48’00” 50º55’00” Três Lagoas 83613 313 20º47’41” 51º42’43” Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
Temperatura Os dados médios mensais e anuais de temperatura do ar dos postos operados pelo INMET na região são apresentados no Quadro 67.  

Quadro 67 Temperatura média do ar (ºC)  
LOCAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

Paranaíba 25.1 25.3 25.2 22.5 21.5 20.1 20.0 22.1 23.5 23.9 25.3 25.0 23.3Rio Verde 23.0 23.6 23.4 22.4 21.4 20.3 20.0 22.5 23.1 23.8 23.3 23.1 22.5 Três Lagoas 25.9 26.4 26.1 23.9 21.5 19.7 19.4 21.8 23.5 25.2 25.8 25.9 23.7 Fonte: DNM-INMET (1992) in GEOESTUDOS (2014).   De acordo com os dados apresentados, os meses mais frios na região em questão são junho e julho. A temperatura média anual no posto representativo é 23,3ºC, com mínima de 20,0ºC em junho, e máxima de 25,3ºC em fevereiro e novembro.  
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Pluviometria Os dados médios anuais dos totais mensais dos postos operados pelo INMET na região são apresentados no Quadro 68. Na estação de Paranaíba, os valores médios mensais de precipitação total variaram entre 21,1mm, em agosto, e 283,2mm, em janeiro. A precipitação média anual ficou em torno de 1.455,4mm. A Figura 64 ilustra a evolução sazonal da precipitação na bacia, no posto Paranaíba.  
Quadro 68 Totais médios de precipitação (mm)  

LOCAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Paranaíba 283.2 163.5 181.9 81.8 58.9 35.9 31.5 21.1 52.9 122.7 153.3 268.7 1455.4Rio Verde 272.2 198.3 212.0 117.0 45.3 12.5 13.9 26.7 56.5 162.9 287.7 303.5 1708.5Três Lagoas 215.5 165.9 142.0 83.4 70.1 32.3 29.8 35.9 65.3 127.9 135.3 200.5 1303.9Fonte: DNM-INMET (1992) in GEOESTUDOS (2014).   
Figura 64  Totais médios de precipitação em Paranaíba (mm)  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  
Evaporação Os dados médios mensais e anuais de evaporação total dos postos operados pelo INMET na região estão apresentados no Quadro 69. A evaporação total anual no posto Paranaíba é 1671,6mm, com média mensal variando de 98,9mm (fevereiro) a 214,1mm (agosto). A Figura 65 mostra a evolução sazonal da evaporação na bacia, em conjunto com as precipitações mensais. 

283,2

163,5

181,9

81,8

58,9

35,9 31,5
21,1

52,9

122,7

153,3

268,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 330 

Quadro 69 Capacidade evaporativa do ar (mm)  
Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Paranaíba 102.5 98.9 107.9 106.4 113.3 122.4 163.5 214.1 198.0 187.9 146.8 109.9 1671.6Rio Verde 76.6 78.9 77.2 94.1 106.6 130.0 165.4 198.2 181.1 145.7 93.7 82.8 1430.3Três Lagoas 93.8 85.8 96.4 98.2 86.3 80.6 107.4 132.9 139.3 141.9 121.8 108.4 1153.5Fonte: DNM-INMET (1992) in GEOESTUDOS (2014).   
Figura 65  Capacidade evaporativa do ar em Paranaíba (mm)  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  
Umidade Relativa Os dados médios mensais e anuais de umidade relativa do ar dos postos operados pelo INMET na região são apresentados no Quadro 70. A Figura 66 apresenta a evolução sazonal da umidade relativa na bacia, tomando o Posto Paranaíba como representativo. A umidade relativa do ar anual nesse posto é 71,2%, com média mensal variando de 59,9% (agosto) a 80,8% (janeiro). 

Quadro 70 Umidade relativa do ar (%)  
LOCAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

Paranaíba 80.8 73.4 77.2 75.6 73.4 70.6 63.8 59.9 62.4 65.3 72.8 78.6 71.2Rio Verde 81.0 78.0 81.0 76.0 71.0 64.0 57.0 52.0 61.0 68.0 75.0 81.0 70.0 Três Lagoas 75.8 73.4 74.0 73.1 71.3 70.5 65.9 60.8 62.3 64.5 68.8 74.5 69.5 Fonte: DNM-INMET (1992) in GEOESTUDOS (2014).  
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Figura 66  Umidade relativa do ar em Paranaíba (%)  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
8.3.9.6 Definição da série de vazões médias mensais 

8.3.9.6.1 Caracterização fluviométrica Conforme Geoetudos (2014), para a caracterização do regime fluviométrico regional, utilizou-se de dados das estações fluviométricas de Campo Alegre e Canastra operadas pela Agência Nacional de Águas – ANA e, Fazenda Mumbela, operada pela CESP (Quadro 71). A Figura 67 mostra a localização destas estações. O padrão sazonal de vazões médias mensais indica a ocorrência de um período úmido compreendido entre os meses de dezembro a maio, sendo março o mês onde normalmente ocorrem os maiores deflúvios. O semestre mais seco abrange os meses de junho a novembro, com vazões mínimas incidindo geralmente no mês de agosto. 
Quadro 71 Estações fluviométricas  

CÓDIGO ESTAÇÃO CURSO 
D’ÁGUA 

ÁREA DE 
DRENAGEM 

(KM²) 

COORDENADAS DISPONIBILIDADE 
DE DADOS 
TRATADOS LATITUDE LONGITUDE 60940000 Campo Alegre Corrente 3.133 18 30’ 42” 52 05’ 36” Jul/1972 a Abr/2007 60950000 Canastra Corrente 6.730 19 06’ 01” 51 08’ 57” Jul/1972 a Mar/2007 60955000 Fazenda Mumbela Corrente 7.258 19°11’52’’ 50°57’20’’ Jan/1973 a Ago/2006 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
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Figura 67  Localização das estações fluviométricas  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  No Quadro 72, a seguir, são apresentados, respectivamente, os valores das vazões mínimas, médias e máximas mensais registradas nas Estações de Campo Alegre, Canastra e Fazenda Mumbela.  
Quadro 72 Vazões médias mensais mínimas, médias e máximas  

ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE CAMPO ALEGRE 

MÊS MÍNIMA 
(M³/S) 

MÉDIA 
(M³/S) 

MÁXIMA 
(M³/S) 

MÍNIMA 
(L/S/KM²) 

MÉDIA 
(L/S/KM²) 

MÁXIMA 
(L/S/KM²) Jan 45,2 73,2 103,0 14,4 23,4 32,9 Fev 51,3 77,8 97,7 16,4 24,8 31,2 Mar 47,7 79,2 104,0 15,2 25,3 33,2 Abr 52,0 71,4 96,5 16,6 22,8 30,8 Mai 43,0 59,7 70,7 13,7 19,1 22,6 Jun 36,2 54,5 73,2 11,6 17,4 23,4 Jul 34,2 49,7 57,2 10,9 15,9 18,3 
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Continuação 
ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE CAMPO ALEGRE 

MÊS MÍNIMA 
(M³/S) 

MÉDIA 
(M³/S) 

MÁXIMA 
(M³/S) 

MÍNIMA 
(L/S/KM²) 

MÉDIA 
(L/S/KM²) 

MÁXIMA 
(L/S/KM²) Ago 27,9 46,6 58,4 8,9 14,9 18,6 Set 27,0 47,2 58,3 8,6 15,1 18,6 Out 34,0 50,2 65,8 10,9 16,0 21,0 Nov 39,8 56,5 74,0 12,7 18,0 23,6 Dez 45,2 65,7 89,4 14,4 21,0 28,5 Ano 27,0 61,0 104,0 8,6 19,5 33,2 ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE CANASTRA MÊS MÍNIMA (M³/S) MÉDIA (M³/S) MÁXIMA (M³/S) MÍNIMA (L/S/KM²) MÉDIA (L/S/KM²) MÁXIMA (L/S/KM²) Jan 87,4 145,1 221,8 13,0 21,6 33,0 Fev 90,1 151,6 236,0 13,4 22,5 35,1 Mar 81,3 156,5 225,6 12,1 23,3 33,5 Abr 83,8 133,2 201,8 12,5 19,8 30,0 Mai 68,6 106,8 134,0 10,2 15,9 19,9 Jun 57,7 95,8 126,9 8,6 14,2 18,9 Jul 52,2 84,9 105,0 7,8 12,6 15,6 Ago 40,9 79,2 100,1 6,1 11,8 14,9 Set 39,8 81,2 109,0 5,9 12,1 16,2 Out 58,0 86,5 124,0 8,6 12,9 18,4 Nov 60,0 99,1 134,9 8,9 14,7 20,0 Dez 75,7 121,7 182,0 11,2 18,1 27,0 Ano 39,8 111,8 236,0 5,9 16,6 35,1 Jan 103,0 158,8 245,0 14,2 21,9 33,8 Fev 100,0 161,4 220,0 13,8 22,2 30,3 Mar 91,0 165,4 238,0 12,5 22,8 32,8 Abr 94,1 142,8 197,0 13,0 19,7 27,1 Mai 78,4 116,8 149,0 10,8 16,1 20,5 Jun 66,6 103,3 137,0 9,2 14,2 18,9 Jul 62,3 90,2 107,0 8,6 12,4 14,7 Ago 54,5 83,3 106,0 7,5 11,5 14,6 Set 52,0 86,3 116,0 7,2 11,9 16,0 Out 70,3 89,9 124,0 9,7 12,4 17,1 Nov 67,0 103,4 136,0 9,2 14,3 18,7 Dez 78,7 131,2 195,0 10,8 18,1 26,9 Ano 52,0 119,4 245,0 7,2 16,5 33,8 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
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Ao comparar a produtividade hídrica destas três estações, verifica-se uma redução destes valores à medida que se dirige para jusante, com índices médios de 19,5L/s/km² na estação de Campo Alegre (3.133km²), 16,6 L/s/km² na estação de Canastra (6.730 km²) e 16,5L/s/km²na estação de Fazenda Mumbela (7.258km²). 
8.3.9.6.2 Série de vazões médias mensais Conforme (Geoestudos, 2014), para elaboração do Projeto Básico da PCH Alvorada I as séries de vazões médias mensais foram estendidas até dezembro de 2013. Os dados de inventário do rio Corrente foram reanalisados, considerando a viabilidade de estender as séries de vazões para o período anterior a agosto de 1972 (início das observações no próprio rio Corrente), utilizando-se como referência dados disponíveis da Estação Fazenda Mumbela, também no rio Corrente, ou utilizar a extensão da série de vazões no período 1972 a 2013, considerando apenas os dados observados nos postos fluviométricos existentes no rio Corrente (Campo Alegre e Canastra). Após análise constatou-se inconsistências nos dados disponíveis da Estação Fazenda Mumbela. As condições apontadas poderiam revelar uma tendência natural de mudança no regime de vazões naturais ocorrida no início da década de 1970, coincidindo com o início das observações no rio Corrente, ou uma carência de dados de precipitações abrangendo o período mais antigo de observação. Desta forma, foram utilizados os dados observados nos postos fluviométricos existentes no rio Corrente (Campo Alegre e Canastra), no período de 1972 a 2013. De acordo com o relatório da Geoestudos, a utilização desses dados está em consonância com a recomendação da ANEEL contida, entre outras publicações, no “check-list” para PCHs, onde cita-se: (....) A série de vazões definida para o local do aproveitamento deverá abranger o maior período possível de dados disponíveis na bacia, contemplando, no mínimo, 30 anos de dados (.....); a série de vazões da PCH Alvorada I será apresentada para o período de agosto de 1972 a dezembro de 2013, com mais de 41 anos de observação. 
Série de vazões médias mensais: período 08/1972 a 2013 Segundo Geoestudos (2014), na composição das séries de vazões de 1972 a 2013 foram utilizados como base os dados disponíveis das Estações Fluviométricas de Campo Alegre e Canastra, cujos históricos de dados diários de cotas e vazões foram objeto de análise, considerando as validades das respectivas curvas chaves de vazões. Para a Estação Campo Alegre a curva chave fornecida pela Agência Nacional de Águas – ANA foi aceita e utilizada na geração da série de vazões (Figura 68 ). 
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Figura 68  Curva chave de descarga líquida da Estação Campo Alegre  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  Para a Estação Canastra, a curva chave adotada pela ANA, no período de 20/07/1972 a 31/12/2007, foi aceita e utilizada na geração da série de vazões. Para o período de 30/06/2008 até 10/02/2014, foi considerada a adição de uma nova curva chave a fim de representar as condições do período mais recente de dados, sendo mantidas as equações estabelecidas na revisão dos estudos de inventário do rio Corrente, conforme Figura 69 . 
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Figura 69  Curva chave de descarga líquida da Estação Canastra  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  A partir da consolidação das curvas chaves de descarga líquida, procedeu-se a geração das séries de vazões. Este procedimento permitiu a obtenção de séries de vazões médias diárias, abrangendo, com falhas de observações, o período disponível de dados de agosto de 1972 a dezembro de 2013. O preenchimento de falhas de períodos observados de vazões mensais foi realizado através de tratamento numérico dos dados de vazões, através da correlação múltipla entre os dados das Estações de Canastra e Campo Alegre. Através dessa sistemática foram obtidas as séries de vazões médias mensais nos locais das Estações de Campo Alegre e Canastra abrangendo o período de agosto de 1972 a dezembro de 2013, conforme apresentado no Quadro 73 e Quadro 74 a seguir. 
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Quadro 73 Rio Corrente na Estação de Campo Alegre (AD=3.133km²)  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1972 - - - - - - - 27,9 27,0 34,0 51,7 51,0 1973 45,2 51,3 47,7 52,0 43,0 36,2 34,2 30,4 30,0 39,6 47,6 48,0 1974 58,7 55,6 85,7 70,9 61,1 50,2 43,3 42,0 39,8 42,4 39,8 55,7 1975 70,4 60,1 72,2 66,8 55,0 44,6 44,6 39,3 37,5 42,7 49,9 57,2 1976 58,8 71,7 78,5 68,7 56,4 52,4 43,9 44,1 43,3 46,7 53,3 62,7 1977 68,3 87,3 65,6 65,3 56,7 56,4 46,7 41,7 50,9 47,7 57,9 58,5 1978 82,3 63,8 74,5 57,1 54,5 57,8 46,1 42,0 47,7 44,0 56,6 72,9 1979 92,7 80,6 72,6 60,7 55,5 48,2 47,3 44,8 54,2 48,2 48,3 64,6 1980 76,6 78,1 73,1 65,5 52,8 49,9 47,0 42,6 46,4 47,4 52,5 61,8 1981 82,2 64,4 70,8 56,6 52,5 49,2 43,0 41,5 38,7 44,0 54,1 65,9 1982 72,4 75,1 92,9 87,9 63,1 59,6 51,9 51,4 51,5 55,4 58,2 75,6 1983 88,4 89,3 83,5 76,3 60,1 57,1 52,7 48,5 51,8 55,1 61,6 78,2 1984 75,3 77,9 70,2 79,7 67,4 53,4 48,9 53,1 55,5 51,2 53,3 77,5 1985 75,7 93,1 85,9 73,5 59,6 51,9 50,1 46,9 44,3 43,4 44,2 45,2 1986 64,9 66,6 67,6 55,0 50,1 44,1 40,4 42,9 42,9 39,3 43,3 52,4 1987 64,7 85,7 82,9 67,4 56,9 48,6 44,1 41,6 42,2 43,6 51,7 63,6 1988 73,3 72,3 104,0 88,8 70,7 60,8 53,8 49,7 45,6 46,0 56,3 63,8 1989 79,7 84,7 87,9 75,7 64,6 57,7 54,4 54,7 53,4 50,9 73,8 77,7 1990 77,7 67,2 66,5 61,0 62,2 51,6 49,0 47,1 53,6 65,8 60,2 58,8 1991 69,8 92,1 100,0 85,6 68,7 60,9 55,9 51,3 49,0 61,9 53,5 59,4 1992 68,4 74,0 69,1 67,1 57,6 50,2 46,9 44,7 57,7 58,3 65,2 68,0 1993 60,7 76,1 74,2 81,5 54,3 56,0 49,0 46,5 50,7 56,0 53,9 68,2 1994 82,7 77,9 78,3 76,2 61,1 56,9 57,2 53,1 46,7 48,4 56,4 63,5 1995 61,5 97,5 81,4 73,0 66,6 55,5 52,4 47,1 45,9 51,6 55,7 61,6 1996 78,1 74,0 92,0 74,6 61,1 56,6 52,1 49,2 55,2 51,0 65,7 76,7 1997 88,0 81,1 67,8 65,8 64,6 73,2 57,1 52,2 51,3 55,4 67,0 85,9 1998 68,5 79,4 95,0 86,9 63,9 62,3 55,5 58,4 54,0 61,3 61,9 75,0 1999 103,0 81,9 93,7 77,0 63,0 56,1 51,9 47,1 47,0 47,7 61,4 63,4 2000 83,3 96,8 92,8 72,6 65,2 57,2 52,6 51,5 58,3 55,3 57,3 87,8 2001 78,5 72,2 78,6 68,3 60,2 56,6 51,1 48,9 49,3 54,7 58,5 72,8 2002 79,7 83,8 84,6 71,4 56,8 53,9 51,9 54,2 52,6 47,1 55,1 64,9 2003 61,3 95,1 82,8 80,2 65,3 60,2 54,1 51,4 51,3 56,3 58,5 59,1 2004 67,1 77,5 74,9 66,5 64,6 57,0 52,0 48,4 44,9 56,1 68,0 67,2 2005 85,8 83,1 60,4 61,1 59,6 53,6 50,4 48,5 48,0 49,0 56,3 80,2 2006 74,5 60,7 80,5 81,8 62,1 54,0 52,3 48,0 50,5 60,1 74,0 65,5 2007 76,8 80,2 73,2 59,7 60,5 55,1 49,8 46,9 44,0 50,1 59,9 61,4 
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Continuação 
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2008 71,0 97,7 91,5 96,5 70,7 61,5 56,6 51,9 48,9 57,2 58,4 63,4 2009 63,8 87,5 76,3 82,5 57,7 56,0 51,7 48,8 53,0 54,4 69,6 89,4 2010 73,1 79,6 84,5 72,6 61,1 54,2 50,9 48,0 44,5 52,7 56,3 58,6 2011 70,5 69,3 96,5 71,4 57,1 56,5 49,3 45,7 42,4 48,1 49,8 53,1 2012 64,8 64,3 62,6 56,9 54,3 49,2 43,3 40,6 38,8 44,0 49,9 56,2 2013 64,6 82,6 74,1 68,0 50,2 50,2 51,5 42,3 40,4 45,8 48,2 65,4 Mín. 45,2 51,3 47,7 52,0 43,0 36,2 34,2 27,9 27,0 34,0 39,8 45,2 Média 73,2 77,8 79,2 71,4 59,7 54,5 49,7 46,6 47,2 50,2 56,5 65,7 Máx. 103,0 97,7 104,0 96,5 70,7 73,2 57,2 58,4 58,3 65,8 74,0 89,4 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

Quadro 74 Rio Corrente na estação de Canastra (AD=6.730km²)  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1972 - - - - - - - 40,9 39,8 58,0 83,6 93,2 1973 87,4 90,1 81,3 83,8 68,6 57,7 52,2 44,0 41,7 67,3 76,8 84,3 1974 108,0 97,4 145,0 125,0 100,0 82,5 68,3 63,1 58,3 70,0 60,0 101,0 1975 130,0 107,0 113,0 114,0 85,1 67,3 67,5 60,6 54,8 68,9 94,1 98,8 1976 92,8 142,0 144,0 112,0 95,3 85,9 69,7 67,7 72,4 71,2 91,8 113,0 1977 142,0 163,0 120,0 119,0 94,8 92,6 73,9 64,5 82,9 79,8 107,0 120,0 1978 175,0 114,0 141,0 107,0 101,0 98,1 81,8 69,0 82,7 75,7 107,0 138,0 1979 198,0 161,0 137,0 111,0 98,2 82,5 81,9 76,4 98,3 79,1 90,9 130,0 1980 160,0 151,0 128,0 120,0 91,1 84,6 77,4 69,8 74,7 73,3 84,9 108,0 1981 133,0 107,0 112,0 92,6 82,4 76,5 66,9 63,4 58,3 71,4 101,0 130,0 1982 133,0 138,0 210,0 157,0 116,0 107,0 90,6 87,0 86,4 100,0 99,9 132,0 1983 172,0 180,0 165,0 138,0 107,0 101,0 90,2 79,9 85,6 102,0 113,0 139,0 1984 145,0 132,0 128,0 136,0 127,0 91,4 84,1 89,5 91,5 88,6 92,0 129,0 1985 135,0 158,0 200,0 151,0 108,0 96,3 94,3 84,3 74,1 75,4 80,5 75,7 1986 129,0 136,0 146,0 124,0 108,0 84,5 77,1 85,2 80,4 72,4 73,3 119,0 1987 144,0 207,0 182,0 139,0 124,0 99,3 85,3 81,2 78,9 96,0 94,8 125,0 1988 139,0 185,0 219,0 180,0 134,0 112,0 98,8 89,3 79,6 83,5 99,6 121,0 1989 169,0 185,0 191,0 153,0 134,0 112,0 102,0 96,3 99,9 81,3 130,0 182,0 1990 146,0 128,0 125,0 107,0 117,0 96,8 92,1 88,7 101,0 124,0 113,0 111,0 1991 131,0 173,0 188,0 161,0 129,0 115,0 105,0 96,5 92,2 116,0 100,0 112,0 1992 151,0 119,0 130,0 127,0 108,0 94,3 88,7 84,1 109,0 109,0 123,0 128,0 1993 114,0 143,0 139,0 137,0 98,3 101,0 84,0 79,8 91,0 91,5 82,5 122,0 1994 147,0 135,0 144,0 137,0 97,7 95,5 86,1 79,2 70,4 72,3 102,0 111,0 
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ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1995 110,0 190,0 145,0 128,0 114,0 95,0 87,5 77,6 72,9 84,9 87,6 95,7 1996 141,0 148,0 184,0 133,0 103,0 93,8 87,2 78,2 96,1 84,7 114,0 146,3 1997 183,6 145,5 127,7 118,5 114,8 126,9 97,7 87,0 83,1 92,0 121,1 162,7 1998 128,3 179,3 174,2 172,6 109,7 109,2 96,4 100,1 91,6 107,0 111,8 139,3 1999 178,3 141,6 164,1 128,5 104,0 95,8 87,7 78,4 79,5 77,5 98,3 104,0 2000 148,0 175,0 188,0 134,0 112,0 95,3 89,3 86,6 105,0 86,5 94,9 149,0 2001 126,0 139,0 135,0 115,0 105,0 97,5 83,0 75,0 79,7 82,7 95,9 135,0 2002 161,0 187,0 172,0 122,0 109,0 93,3 91,6 87,0 86,9 78,3 91,1 106,0 2003 128,5 160,0 152,1 166,8 101,5 97,2 85,2 84,1 77,7 84,6 94,5 120,2 2004 128,2 140,4 128,8 138,9 113,4 94,9 86,2 74,5 66,2 89,1 120,3 115,7 2005 202,9 141,2 155,4 120,6 104,0 97,8 84,7 76,5 76,7 79,4 103,9 161,2 2006 156,2 158,6 180,3 158,7 87,7 96,0 58,8 74,8 92,0 106,2 134,9 127,9 2007 221,8 179,8 150,1 113,1 114,5 98,6 92,2 88,9 85,6 94,5 99,4 109,5 2008 176,9 236,0 216,5 201,8 133,3 112,7 101,7 92,6 82,8 101,1 106,6 121,6 2009 123,2 164,7 168,3 151,8 100,3 100,5 89,6 80,8 107,7 107,7 126,5 170,5 2010 190,8 190,4 186,5 157,4 121,5 109,1 67,1 81,8 75,8 94,1 99,8 125,1 2011 133,3 120,2 225,6 150,2 116,4 116,0 96,4 87,3 91,9 100,4 96,7 94,0 2012 109,2 108,0 103,1 100,8 96,1 99,5 89,2 93,1 83,3 75,2 84,7 121,8 2013 119,6 160,0 171,0 117,5 94,6 66,3 91,5 81,0 73,6 82,1 78,9 84,8 Mín. 87,4 90,1 81,3 83,8 68,6 57,7 52,2 40,9 39,8 58,0 60,0 75,7 Média 145,1 151,6 156,5 133,2 106,8 95,8 84,9 79,2 81,2 86,5 99,1 121,7 Máx. 221,8 236,0 225,6 201,8 134,0 126,9 105,0 100,1 109,0 124,0 134,9 182,0 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  A transferência das vazões para o local da PCH Alvorada I foi obtida considerando a vazão obtida na Estação de Campo Alegre, somada à produtividade hídrica entre as Estações de Canastra e Campo Alegre, definida pela seguinte expressão: 

QAlvorada I = QCampoAlegre+(QCanastra–QCampoAlegre) x (AAlvorada I–ACampoAlegre) / (ACanastra–ACampoAlegre)  No Quadro 75 são apresentadas as vazões médias mensais observadas no local da PCH Alvorada I, compreendendo o período de agosto de 1972 a dezembro de 2013. A Figura 70 mostra a curva de permanência de vazões médias mensais para a PCH Alvorada I. 
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Quadro 75 Vazões médias mensais rio Corrente na PCH Alvorada I (AD=6.631km²)  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1972 - - - - - - - 40,5 39,4 57,3 82,7 92,0 1973 86,2 89,0 80,4 82,9 67,9 57,1 51,7 43,6 41,4 66,5 76,0 83,3 1974 106,6 96,2 143,4 123,5 98,9 81,6 67,6 62,5 57,8 69,2 59,4 99,8 1975 128,4 105,7 111,9 112,7 84,3 66,7 66,9 60,0 54,3 68,2 92,9 97,7 1976 91,9 140,1 142,2 110,8 94,2 85,0 69,0 67,1 71,6 70,5 90,7 111,6 1977 140,0 160,9 118,5 117,5 93,8 91,6 73,2 63,9 82,0 78,9 105,6 118,3 1978 172,4 112,6 139,2 105,6 99,7 97,0 80,8 68,3 81,7 74,8 105,6 136,2 1979 195,1 158,8 135,2 109,6 97,0 81,6 80,9 75,5 97,1 78,2 89,7 128,2 1980 157,7 149,0 126,5 118,5 90,0 83,6 76,6 69,1 73,9 72,6 84,0 106,7 1981 131,6 105,8 110,9 91,6 81,6 75,7 66,2 62,8 57,8 70,6 99,7 128,2 1982 131,3 136,3 206,8 155,1 114,5 105,7 89,5 86,0 85,4 98,8 98,8 130,4 1983 169,7 177,5 162,8 136,3 105,7 99,8 89,2 79,0 84,7 100,7 111,6 137,3 1984 143,1 130,5 126,4 134,5 125,4 90,4 83,1 88,5 90,5 87,6 90,9 127,6 1985 133,4 156,2 196,9 148,9 106,7 95,1 93,1 83,3 73,3 74,5 79,5 74,9 1986 127,2 134,1 143,8 122,1 106,4 83,4 76,1 84,0 79,4 71,5 72,5 117,2 1987 141,8 203,7 179,3 137,0 122,2 97,9 84,2 80,1 77,9 94,6 93,6 123,3 1988 137,2 181,9 215,8 177,5 132,3 110,6 97,6 88,2 78,7 82,5 98,4 119,4 1989 166,5 182,2 188,2 150,9 132,1 110,5 100,7 95,2 98,6 80,5 128,5 179,1 1990 144,1 126,3 123,4 105,7 115,5 95,6 90,9 87,6 99,7 122,4 111,5 109,6 1991 129,3 170,8 185,6 158,9 127,3 113,5 103,6 95,3 91,0 114,5 98,7 110,6 1992 148,7 117,8 128,3 125,4 106,6 93,1 87,5 83,0 107,6 107,6 121,4 126,3 1993 112,5 141,2 137,2 135,5 97,1 99,8 83,0 78,9 89,9 90,5 81,7 120,5 1994 145,2 133,4 142,2 135,3 96,7 94,4 85,3 78,5 69,7 71,6 100,7 109,7 1995 108,7 187,5 143,2 126,5 112,7 93,9 86,5 76,8 72,2 84,0 86,7 94,8 1996 139,3 146,0 181,5 131,4 101,8 92,8 86,2 77,4 95,0 83,8 112,7 144,4 1997 180,9 143,8 126,0 117,1 113,4 125,4 96,5 86,0 82,2 91,0 119,6 160,6 1998 126,7 176,5 172,0 170,2 108,5 107,9 95,3 98,9 90,6 105,7 110,5 137,5 1999 176,3 139,9 162,2 127,1 102,9 94,7 86,7 77,5 78,6 76,7 97,3 102,9 2000 146,2 172,8 185,4 132,3 110,7 94,3 88,3 85,6 103,7 85,6 93,9 147,3 2001 124,7 137,2 133,4 113,7 103,8 96,4 82,1 74,3 78,9 81,9 94,9 133,3 2002 158,8 184,2 169,6 120,6 107,6 92,2 90,5 86,1 85,9 77,4 90,1 104,8 2003 126,7 158,2 150,2 164,4 100,5 96,2 84,3 83,2 77,0 83,8 93,5 118,5 2004 126,5 138,7 127,3 136,9 112,1 93,8 85,2 73,7 65,6 88,2 118,9 114,4 2005 199,7 139,6 152,7 118,9 102,8 96,6 83,7 75,7 75,9 78,5 102,6 159,0 2006 153,9 155,9 177,6 156,6 87,0 94,8 58,6 74,0 90,8 104,9 133,2 126,1 2007 217,8 177,1 148,0 111,6 113,0 97,4 91,0 87,7 84,4 93,3 98,3 108,1 
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ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2008 173,9 232,1 213,1 198,9 131,6 111,3 100,5 91,5 81,8 99,9 105,2 120,0 2009 121,6 162,5 165,8 149,9 99,1 99,3 88,6 79,9 106,2 106,2 124,9 168,3 2010 187,5 187,4 183,7 155,0 119,8 107,6 66,7 80,9 74,9 92,9 98,6 123,2 2011 131,6 118,8 222,1 148,0 114,8 114,4 95,1 86,1 90,5 99,0 95,4 92,8 2012 108,0 106,8 102,0 99,6 95,0 98,1 87,9 91,6 82,0 74,4 83,7 120,0 2013 118,1 157,8 168,3 116,2 93,4 65,8 90,4 79,9 72,7 81,1 78,1 84,3 Mín. 86,2 89,0 80,4 82,9 67,9 57,1 51,7 40,5 39,4 57,3 59,4 74,9 Média 143,1 149,6 154,4 131,5 105,5 94,7 83,9 78,3 80,3 85,5 97,9 120,2 Máx. 217,8 232,1 222,1 198,9 132,3 125,4 103,6 98,9 107,6 122,4 133,2 179,1 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

Figura 70  Permanência de vazões médias mensais observadas – PCH Alvorada I  

 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  
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8.3.9.6.3 Usos consuntivos Para avaliação dos usos consuntivos no local PCH Alvorada I, foram consideradas as retiradas de água derivadas para o abastecimento urbano, abastecimento rural, criação animal, irrigação e abastecimento industrial. Conforme Geoestudos (2014), no período de 2010 a 2013 foi elaborado o “Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – PRH Paranaíba”. Para a elaboração da análise das demandas futuras na bacia do rio Corrente foram utilizados os dados apresentados no PRH  Paranaíba, mais especificamente no “ANEXO 2 – Demandas (vazões de consumo) nos pontos de controle por setor”. Nos estudos do PRH Paranaíba foram determinados e utilizados três pontos de controle (PC) no próprio rio Corrente, numerados como 51 (UHE Itumirim), 52 (Estação 60950000-Canastra-ANA) e 53 (Foz do rio Corrente). O ponto 53 (Foz do rio Corrente) foi utilizado para promover a transferência dos resultados obtidos para o local da PCH Alvorada I, por correlação entre as áreas de drenagem. No Quadro 76 observam-se os dados obtidos no PRH Paranaíba referentes às demandas de retiradas nos pontos de controle do rio Corrente para o ano de 2010, assim como os respectivos usos consuntivos obtidos após a aplicação da taxa de consumo efetivo.  
Quadro 76 Usos consuntivos na bacia do rio Corrente – diagnóstico 2010  

RIO CORRENTE - VAZÕES RETIRADAS - DIAGNÓSTICO 2010 

PONTO DE CONTROLE 
ABASTECI-

MENTO 
HUMANO 

INDÚS-
TRIA 

MINERA-
ÇÃO 

DESSEDENTA-
ÇÃO ANIMAL 

AGRICUL-
TURA 

IRRIGADA
TOTAL

51 UHE Itumirim 0 0,01 0 0,02 0,45 0,48 52 Estação - 60950000 0,01 1,6 0 0,16 0,06 1,83 53 Foz do rio Corrente 0 0,28 0 0,03 0 0,31 Total Rio Corrente 0,01 1,89 0 0,21 0,51 2,62 Fonte: PRH Paranaíba - Anexo 2 (http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano) USOS CONSUNTIVOS PONTO DE CONTROLE TAXA DE CONSUMO EFETIVO* 20% 20% 10% 80% 80% TOTAL
51 UHE Itumirim 0 0 0 0,02 0,36 0,378 52 Estação - 60950000 0 0,32 0 0,13 0,05 0,498 53 Foz do rio Corrente 0 0,06 0 0,02 0 0,08 Total Rio Corrente 0 0,38 0 0,17 0,41 0,96 *Fonte: PRH Paranaíba - Tabela 14, página 76 (http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano)  Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
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No Quadro 76 se observa o valor de 0,96m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente. Através do Cenário Tendencial do PRH Paranaíba foram definidas as vazões futuras de usos consuntivos para o ano de 2030, conforme o Quadro 77.  
Quadro 77 Usos consuntivos na bacia do rio Corrente – cenário tendencial 2030  

RIO CORRENTE - VAZÕES RETIRADAS - CENÁRIO TENDENCIAL (2030) M³/S 

PONTO DE CONTROLE 
ABASTECI-

MENTO 
HUMANO 

INDÚS-
TRIA 

MINE-
RAÇÃO 

DESSEDEN-
TAÇÃO 

ANIMAL 

AGRICUL-
TURA 

IRRIGADA 
TOTAL

51 UHE Itumirim 0 0,01 0 0,02 0,5 0,53 52 Estação - 60950000 0,01 1,6 0 0,12 2,25 3,98 53 Foz do rio Corrente 0 0,28 0 0,02 0,34 0,64 Total Rio Corrente 0,01 1,89 0 0,16 3,09 5,15 USOS CONSUNTIVOS PONTO DE CONTROLE TAXA DE CONSUMO EFETIVO 20% 20% 10% 80% 80% TOTAL 51 UHE Itumirim 0 0 0 0,02 0,4 0,42 52 Estação - 60950000 0 0,32 0 0,1 1,8 2,22 53 Foz do rio Corrente 0 0,06 0 0,02 0,27 0,34 Total Rio Corrente 0 0,38 0 0,13 2,47 2,98 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  Do quadro apresentado se observa o valor de 2,98m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente para o ano de 2030. De posse desses dados, e com o objetivo de estabelecer a vazão de uso consuntivo para o ano de 2020, foi estabelecida uma taxa de crescimento constante no período 2010-2030 (da ordem de 5,8% ao ano), chegando-se ao valor de 1,69m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo na foz do rio Corrente em 2020. Transferindo-se o valor por relação de áreas de drenagem para o local da PCH Alvorada I , chega-se a 1,50m³/s como sendo o valor de pico do uso consuntivo no local da PCH em 2020. De forma a distribuir a demanda ao longo do ano foi estabelecido que a vazão de pico ocorra no mês de maior demanda hídrica na bacia do rio Corrente – maio -, sendo os valores dos demais meses do ano definidos através da relação estabelecido nos estudos de uso consuntivo. O Quadro 78, a seguir, apresenta os valores obtidos para a PCH Alvorada I . 
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Quadro 78 Vazões de usos consuntivos (m³/s) - ano de 2020 - PCH Alvorada I  
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1,00 1,00 1,03 1,16 1,50 1,18 1,09 1,07 1,05 1,00 1,00 1,00 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

8.3.9.6.4 Reconstituição da série de vazões naturais mensais Após a conclusão da estimativa de todos os usos consuntivos na bacia do rio Corrente, foi realizada a reconstituição da série de vazões naturais para utilização nos estudos energéticos. Desta forma, foi realizada a somatória simples entre a série de vazões médias mensais e a série de usos consuntivos. A série de vazões naturais mensais no aproveitamento é apresentada no Quadro 79.  
Quadro 79 Série de vazões naturais médias mensais do rio Corrente na PCH Alvorada I 

(AD=6.631km²)  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA1972 - - - - - - - 40,6 39,5 57,4 82,8 92,1 - 1973 86,3 89,1 80,5 83,0 68,0 57,2 51,8 43,7 41,5 66,6 76,1 83,4 68,9 1974 106,7 96,3 143,5 123,6 99,0 81,7 67,7 62,6 57,9 69,3 59,5 99,9 88,9 1975 128,5 105,8 112,0 112,8 84,4 66,8 67,0 60,1 54,4 68,3 93,0 97,8 87,5 1976 92,0 140,2 142,3 110,9 94,3 85,1 69,1 67,2 71,7 70,6 90,8 111,7 95,5 1977 140,1 161,0 118,6 117,6 93,9 91,7 73,3 64,0 82,1 79,0 105,7 118,4 103,8 1978 172,5 112,7 139,3 105,7 99,8 97,1 80,9 68,4 81,8 74,9 105,7 136,3 106,2 1979 195,2 158,9 135,3 109,7 97,1 81,7 81,0 75,6 97,2 78,3 89,8 128,3 110,7 1980 157,8 149,1 126,6 118,6 90,1 83,7 76,7 69,2 74,0 72,7 84,1 106,8 100,8 1981 131,7 105,9 111,0 91,7 81,7 75,8 66,3 62,9 57,9 70,7 99,8 128,3 90,3 1982 131,4 136,4 206,9 155,2 114,6 105,8 89,6 86,1 85,5 98,9 98,9 130,5 120,0 1983 169,8 177,6 162,9 136,4 105,8 99,9 89,3 79,1 84,8 100,8 111,7 137,4 121,3 1984 143,3 130,7 126,6 134,7 125,6 90,6 83,3 88,7 90,7 87,8 91,1 127,8 110,0 1985 133,6 156,4 197,1 149,1 106,9 95,3 93,3 83,5 73,5 74,7 79,7 75,1 109,8 1986 127,4 134,3 144,0 122,3 106,6 83,6 76,3 84,2 79,6 71,7 72,7 117,4 101,6 1987 142,0 203,9 179,5 137,2 122,4 98,1 84,4 80,3 78,1 94,8 93,8 123,5 119,8 1988 137,4 182,1 216,0 177,7 132,5 110,8 97,8 88,4 78,9 82,7 98,6 119,6 126,9 1989 166,7 182,4 188,4 151,1 132,3 110,7 100,9 95,4 98,8 80,7 128,7 179,3 134,6 1990 144,3 126,5 123,6 105,9 115,7 95,8 91,1 87,8 99,9 122,6 111,7 109,8 111,2 1991 129,5 171,0 185,8 159,1 127,5 113,7 103,8 95,5 91,2 114,7 98,9 110,8 125,1 1992 148,9 118,0 128,5 125,6 106,8 93,3 87,7 83,2 107,8 107,8 121,6 126,5 113,0 1993 112,7 141,4 137,4 135,7 97,3 100,0 83,2 79,1 90,1 90,7 81,9 120,7 105,8 
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ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA1994 145,4 133,6 142,4 135,5 96,9 94,6 85,5 78,7 69,9 71,8 100,9 109,9 105,4 1995 108,9 187,7 143,4 126,7 112,9 94,1 86,7 77,0 72,4 84,2 86,9 95,0 106,3 1996 139,5 146,2 181,7 131,6 102,0 93,0 86,4 77,6 95,2 84,0 112,9 144,6 116,2 1997 181,1 144,0 126,2 117,3 113,6 125,6 96,7 86,2 82,4 91,2 119,8 160,8 120,4 1998 126,9 176,7 172,2 170,4 108,7 108,1 95,5 99,1 90,8 105,9 110,7 137,7 125,2 1999 176,5 140,1 162,4 127,3 103,1 94,9 86,9 77,7 78,8 76,9 97,5 103,1 110,4 2000 146,4 173,0 185,6 132,5 110,9 94,5 88,5 85,8 103,9 85,8 94,1 147,5 120,7 2001 124,9 137,4 133,6 113,9 104,0 96,6 82,3 74,5 79,1 82,1 95,1 133,5 104,7 2002 159,0 184,4 169,8 120,8 107,8 92,4 90,7 86,3 86,1 77,6 90,3 105,0 114,2 2003 126,9 158,4 150,4 164,6 100,7 96,4 84,5 83,4 77,2 84,0 93,7 118,7 111,6 2004 126,7 138,9 127,5 137,1 112,3 94,0 85,4 73,9 65,8 88,4 119,1 114,6 107,0 2005 199,9 139,8 152,9 119,1 103,0 96,8 83,9 75,9 76,1 78,7 102,8 159,2 115,7 2006 154,1 156,1 177,8 156,8 87,2 95,0 58,8 74,2 91,0 105,1 133,4 126,3 117,9 2007 218,0 177,3 148,2 111,8 113,2 97,6 91,2 87,9 84,6 93,5 98,5 108,3 119,2 2008 174,1 232,3 213,3 199,1 131,8 111,5 100,7 91,7 82,0 100,1 105,4 120,2 138,5 2009 121,8 162,7 166,0 150,1 99,3 99,5 88,8 80,1 106,4 106,4 125,1 168,5 122,9 2010 187,7 187,6 183,9 155,2 120,0 107,8 66,9 81,1 75,1 93,1 98,8 123,4 123,4 2011 131,8 119,0 222,3 148,2 115,0 114,6 95,3 86,3 90,7 99,2 95,6 93,0 117,6 2012 108,2 107,0 102,2 99,8 95,2 98,3 88,1 91,8 82,2 74,6 83,9 120,2 95,9 2013 118,3 158,0 168,5 116,4 93,6 66,0 90,6 80,1 72,9 81,3 78,3 84,5 100,7 Mínima 86,3 89,1 80,5 83,0 68,0 57,2 51,8 40,6 39,5 57,4 59,5 75,1 39,5 Média 143,2 149,7 154,5 131,6 105,7 94,9 84,1 78,4 80,4 85,7 98,1 120,3 110,4 Máxima 218,0 232,3 222,3 199,1 132,5 125,6 103,8 99,1 107,8 122,6 133,4 179,3 232,3 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  No Quadro 80 são apresentados os resultados correspondentes aos valores das vazões permanentes da PCH Alvorada I. Na Figura 71 é representada a curva de permanência de vazões médias mensais naturais.  

Quadro 80 Curva de permanência de vazões médias mensais naturais – PCH Alvorada I  
PERMANÊNCIA NO TEMPO (%) VAZÃO (M³/S) 5 178,1 10 159,1 15 145,0 20 137,0 25 128,7 
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Continuação 
PERMANÊNCIA NO TEMPO (%) VAZÃO (M³/S) 30 123,9 35 117,7 40 111,6 45 106,6 50 100,9 55 98,3 60 95,1 65 91,9 70 89,0 75 85,5 80 82,8 85 79,1 90 75,0 95 67,9 100 39,5 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  

Figura 71  Permanência de vazões médias mensais naturais – PCH Alvorada I   

 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
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8.3.9.7 Estudos de vazões extremas 

8.3.9.7.1 Vazões máximas de projeto e vazões máximas no período de estiagem No Quadro 81 são apresentados os valores históricos das vazões máximas anuais e os valores da média, do desvio padrão e do coeficiente de assimetria da amostra para a estação de Canastra.  A escolha desta estação como referência para as análises justifica-se em função das questões relacionadas à qualidade das informações disponíveis, extensão da série observada e localização no recurso hídrico, com área da respectiva bacia contribuinte próxima ao eixo considerado.  
Quadro 81 Vazões máximas anuais – Estação de Canastra  

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (M³/S) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (M³/S) 1972/1973 143 1992/1993 184 1973/1974 288 1993/1994 221 1974/1975 268 1994/1995 256 1975/1976 201 1995/1996 255 1976/1977 274 1996/1997 241 1977/1978 286 1997/1998 268 1978/1979 261 1998/1999 255 1979/1980 211 1999/2000 260 1980/1981 177 2000/2001 268 1981/1982 308 2001/2002 316 1982/1983 288 2002/2003 222 1983/1984 214 2003/2004 219 1984/1985 268 2004/2005 299 1985/1986 241 2005/2006 296 1986/1987 325 2006/2007 360 1987/1988 267 2007/2008 422 1988/1989 257 2008/2009 320 1989/1990 302 2009/2010 404 1990/1991 221 2010/2011 466 1991/1992 237 2011/2012 198 Número de anos 40 Média (m³/s) 269 Desvio Padrão (m³/s) 65 Coeficiente de Assimetria 1,002 Fonte: GEOESTUDOS (2014). 
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No Quadro 82 são apresentados os valores históricos das vazões máximas anuais do período mais seco do ano e os valores da média, do desvio padrão e do coeficiente de assimetria das amostras de dados.  
Quadro 82 Vazões máximas anuais no período de estiagem – Estação de Canastra   

ANO 
PERÍODO

JUNHO A NOVEMBRO 
(6 MESES) (M³/S) 

JULHO A OUTUBRO (4 MESES) (M³/S) 1972 - 101 1973 100 100 1974 96 96 1975 167 85 1976 117 89 1977 188 110 1978 159 122 1979 161 161 1980 109 95 1981 164 113 1982 154 154 1983 137 132 1984 154 117 1985 103 103 1986 110 110 1987 177 177 1988 120 108 1989 182 123 1990 134 134 1991 147 147 1992 132 132 1993 136 136 1994 149 92 1995 104 95 1996 157 134 1997 230 139 1998 178 166 1999 125 96 2000 172 172 2001 142 108 2002 127 127 
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Continuação 
ANO 

PERÍODO
JUNHO A NOVEMBRO 

(6 MESES) (M³/S) 
JULHO A OUTUBRO (4 MESES) (M³/S) 2003 171 133 2004 211 149 2005 144 92 2006 195 142 2007 154 125 2008 - 133 2009 201 201 2010 140 132 2011 145 124 2013 - 113 Número de anos 38 41 Média (m³/s) 150 125 Desv. Padrão (m³/s) 32 27 Coef. de Assimetria 0,37 0,732 Fonte: GEOESTUDOS (2014).  Os dados apresentados anteriormente foram utilizados para a determinação das vazões máximas de projeto, associadas às diversas recorrências para o local do aproveitamento, e para subsidiar o projeto das estruturas hidráulicas de desvio do rio, que normalmente é praticado durante o período mais seco do ano. Os resultados dos cálculos de vazões máximas de projeto são apresentados no item Caracterização do Empreendimento (item 4). 

8.3.9.8 Vazões mínimas O estudo de vazões mínimas teve por objetivo determinar a vazão mínima residual ou ecológica a ser mantida a jusante da PCH Alvorada I durante o enchimento do reservatório, em atendimento à legislação ambiental. Os resultados são apresentados no item Caracterização do Empreendimento (item 4). 
8.3.9.9 Estudos de remanso, curva chave de descarga líquida, hidrossedimentologia, 

enchimento do reservatório Os itens relacionados aos estudos de remanso, curva chave de descarga líquida, hidrossedimentologia, enchimento do reservatório, por se tratarem de estudos específicos para o projeto da PCH Alvorada I, estão apresentados no item Caracterização do Empreendimento. 
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8.3.9.10 Recomendações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba – PRH Paranaíba, aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba - CBH Paranaíba, definiu os indicadores para verificação da potencialidade de conflitos entre empreendimentos hidrelétricos e outros usos e os critérios para minimizar estes conflitos, através da Deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba nº 48, de 20/11/2014 (Anexo 18). O PRH e esta Deliberação trazem ainda algumas recomendações a serem seguidas de acordo com os critérios estabelecidos e a classificação quanto ao potencial de conflito daquele trecho de rio, abrangendo os aspectos de Usos Competitivos da Água, Qualidade da Água e Importância Ambiental. Neste sentido, este item tem por objetivo apresentar a situação da PCH Alvorada I frente aos critérios estabelecidos para definir a necessidade de aplicação da Recomendação, bem como uma avaliação do atendimento das recomendações decorrentes da sua classificação. O Quadro 83, retirado da citada Deliberação nº 48, e as Figura 72  Figura 73 e Figura 74 , retiradas do PRH, resumem os critérios e recomendações do PRH Paranaíba e são apresentadas a seguir, com destaque para a localização da PCH Alvorada I.  
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Quadro 83 Anexo III da Deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaiba nº 48, de 20 de novembro de 2014  
Aspecto Fator Identificação 

Critério para definir a 
necessidade de aplicação 

da Recomendação 
Recomendação 

Usos competitivos daágua Uso Intensivo da Água 
Relação entre consumo deágua e disponibilidade hídrica (balanço hídrico) –Condição Atual (2010) e Cenário Crítico (2030) 

Relação demanda/disponibilidade > que 50% no Cenário Crítico(Figura 69 – Fonte: PRH – p.148) 

Este aspecto deve ser avaliado no processo de outorga pelo direito de uso da água, na fase de avaliação da DRDH ou equivalente.  Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, a recomendação é de que sejam apresentados estudos de projeção de usos futuros no horizonte de concessão, considerando na avaliação os usos prioritários e múltiplos, em observância ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia existente e as metodologias indicadas para estimativas das vazões para atividade de uso consuntivo da água. Apresentar a base de dados utilizada para estimativa de uso atual, assim como a metodologia de projeção de usos futuros. Realizar análise entre a demanda futura estimada com a vazão de referência e a vazão média de longo termo. 
Qualidade da água Risco de Eutrofização por cargas poluidoras. 

Relação entre carga de fósforo total afluente e disponibilidade hídrica – Condição Atual (2010) eCenário Tendencial (2030) – considerando a classificação CONAMA 357/2005 e 430/2012 
Classe 3 ou 4 – Cenário Crítico (Figura 70 - Mapa Fósforo Total – Fonte PRH – p.150) 

Este aspecto deve ser avaliado no processo de licenciamento ambiental e no processo de outorga pelo direito de uso da água, na fase de transformação da DRDH em outorga.  Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, é de que deverão ser realizados estudos específicos sobre qualidade de água, em especial o risco de eutrofização, levando em consideração os parâmetros determinados pelo órgão gestor. 
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Continuação 
Aspecto Fator Identificação 

Critério para definir a 
necessidade de aplicação 

da Recomendação 
Recomendação 

mportância Ambiental 
Alto Endemismo e Biodiversidade (Espécies Raras / Rotas Migratórias) 

Estudos específicos, análise de barramentos e seleção de bacias Figura 71 – Fonte: PRH (p.56)
Este aspecto deve ser avaliado no processo de licenciamento ambiental  Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, a recomendação é de que deverão ser realizados estudos específicos sobre espécies endêmicas, migratórias, reofílicas e ameaçadas de extinção, bem como estudos sobre reprodução, padrão de migração e avaliação do regime hidrológico nos aspectos que influenciem a ictiofauna. 
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Figura 72  Balanço Hídrico Quantitativo do cenário Crítico  

 Fonte: PRH (2014) 

PCH Alvorada I Balanço: 0 -50%
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Figura 73  Relação entre carga de fósforo total afluente e disponibilidade hídrica – Condição Atual (2010) e Cenário Tendencial (2030)  

 Fonte: PRH, 2014 

PCH Alvorada I Classe: 1
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Figura 74  Endemismo e Biodiversidade (Espécies Raras/ Rotas Migratórias) no Ecossistema Aquático (Principais áreas para ictiofauna)  

 Fonte: PRH, 2014. 

PCH Alvorada I 
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Ainda segundo as diretrizes estabelecidas pelo PRH e a Deliberação, as recomendações apresentadas devem ser atendidas pelo empreendedor, de acordo com as instruções dos órgãos competentes, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental e/ou outorga de direito de uso dos recursos hídricos.  Conforme demonstrado nas figuras acima, considerando os critérios estabelecidos na Deliberação para definir a necessidade de aplicação da Recomendação do PRH, verifica-se que a PCH Alvorada I não se enquadra nos mesmos.  Porém, mesmo não estando dentro dos critérios críticos estabelecidos para determinar a aplicação das recomendações previstas no PRH referentes aos aspectos de “Usos Competitivos da Água”, “Qualidade de água” e “Importância ambiental”, todas as recomendações foram estudadas e contempladas durante os estudos de desenvolvimento da PCH Alvorada I.  No âmbito do processo de solicitação de DRDH junto à Superintendência de Recursos Hídricos, deste Secretária de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA), foram desenvolvidos estudos técnicos que contemplaram, entre outras questões, o estabelecimento de vazões para as atividades de usos consuntivos, a projeção destes usos atuais e futuros no horizonte de concessão, tendo como referência a base de dados levantada pelo próprio PRH Paranaíba.  No que se refere à Importância Ambiental, foram realizados estudos de ictiofauna, com 4 campanhas de campo, além das 3 (três) campanhas de Ictioplâncton, que abrangeram o diagnóstico da fauna aquática (incluindo a identificação de eventuais espécies endêmicas, migratórias, reofílicas e ameaçadas de extinção), bem como estudos sobre reprodução, padrão de migração, avaliação de potenciais impactos sobre estas espécies, visando ao estabelecimento de medidas mitigadoras e compensatórias. Tais estudos e suas conclusões estão detalhados e apresentados nos item 8.4.1.5.1.1 deste EIA. No que se refere à Qualidade de Água, foram realizadas coletas e análises de dados primários, por meio de 4 (quatro) campanhas de campo, que permitiram uma avaliação detalhada sobre as condições da qualidade da água do rio Corrente na área de influência do empreendimento. Tais estudos e suas conclusões estão apresentados no item 8.3.10.1 (Qualidade das Águas Superficiais). 
8.3.10 Qualidade das Águas O diagnóstico da qualidade física, química e bacteriológica dos sistemas hídricos inseridos na área de influência da PCH Alvorada I subsidiou a caracterização ambiental atual dos principais recursos hídricos existentes na área. A partir da integração destes elementos foi possível delinear o cenário, reflexo da ocupação e usos dos solos na bacia de drenagem, assim como compreender as respostas das condições físicas e químicas da água a partir de amostragens englobando o ciclo hidrológico do ano de 2015.
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8.3.10.1.1 Contextualização regional O clima da região é do tipo tropical úmido, com duas estações bem definidas: a seca, que compreende o período de abril a setembro e a chuvosa, de outubro a março, sendo que as maiores médias mensais de precipitação são registradas entre novembro e fevereiro e as menores nos meses de junho e julho. A bacia hidrográfica do rio Corrente configura-se como uma importante sub-bacia do rio Paranaíba no Estado de Goiás, concentrando atividades econômicas agropecuárias, tornando-se assim, uma região vulnerável à degradação ambiental dos sistemas aquáticos. Ao longo de toda a sub-bacia do rio Corrente, a pecuária em geral se sobrepõe às demais atividades. Nos municípios de Itajá e Itarumã são comum fazendas de grandes extensões. O avanço da lavoura de cana-de-açúcar na região é uma realidade, sendo que esta atividade se intensifica na margem esquerda do rio Corrente. A pesca no rio Corrente, constitui uma atividade desenvolvida em pequena escala, o que configura um cenário diferenciado quando comparado com outros rios goianos onde a prática da pesca de lazer ou esportiva alimenta um forte mercado turístico. Desta forma não configura uma significativa fonte de impacto para os cursos hídricos.  Os dados indicam ainda que os municípios de Itarumã encontra-se em construção uma ETE, e possui 99,3% dos domicílios urbanos com esgotamento sanitário; Itajá possui ETE que atualmente encontra-se desativada por falta de recursos, e 99,7% das residências são atendidas por sistema de esgotamento sanitário; e Lagoa Santa possui ETE com 100% dos domicílios atendido pelo sistema de esgotamento sanitário.  As consequências ambientais diretas advindas dos usos do solo na bacia de drenagem do rio Corrente englobam a poluição das águas por fontes difusas, o desmatamento da vegetação nativa, incluindo a vegetação ciliar e o avanço de processos erosivos associados ao assoreamento dos cursos hídricos.  Considerando o resultado do diagnóstico ambiental da qualidade das águas da futura PCH Foz do Corrente I, localizada a jusante da PCH Alvorada I,  pode-se dizer  que os recursos hídricos da bacia possuem qualidade satisfatória, uma vez que as  variáveis físico-químicas analisadas permaneceram em sua maioria em consonância com padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. Merece destaque para os IQAs e IETs resultantes, que conservaram-se nas faixas classificadas como de boa e ótima qualidade.  Assim, pode-se concluir que as interferências antrópicas existentes na bacia, não influenciam diretamente a qualidade das águas e/ou os recursos hídricos existentes possuem elevado potencial de autodepuração de interferências externas.  
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8.3.10.1.2 Metodologia Os procedimentos metodológicos adotados para a execução do estudo, e a seguir explicitados, foram direcionados para fornecer informações sobre o grau de integridade dos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos em questão e para identificar as possíveis alterações da qualidade da água influenciadas pelas atividades antrópicas atualmente presentes na bacia hidrográfica. 
Período de Amostragem  Considerando que a qualidade ambiental dos corpos hídricos depende não só de processos evolutivos e das contribuições naturais e antrópicas da bacia de drenagem, mas também de fatores climáticos, a periodicidade adotada para este diagnóstico contemplou um ciclo hidrológico anual.  As coletas que ocorreram nos dias 06 de maio de 2015 e 27 de julho de 2015 (águas superficiais), caracterizaram os sistemas hídricos na condição de início do período seco e na condição extrema de baixa pluviosidade, respectivamente. Durante todo o período de estiagem, a redução das vazões é gradativa e os efeitos do aporte de nutrientes por fontes pontuais são maximizados. A caracterização dos ambientes sob intensa contribuição pluviométrica foi realizada nos dias 28 de outubro de 2015 e 15 de dezembro de 2015 (águas superficiais) e 29 de outubro de 2015 e 15 de dezembro de 2015 (águas subterrâneas). Nestes períodos espera-se detectar as contribuições vinculadas aos processos erosivos presentes na bacia e ao transporte de sólidos e defensivos através das forças de lixiviação, carreamento e percolação das águas.  
Rede de Amostragem  

Águas superficiais  A malha amostral foi determinada considerando a área de inserção da PCH Alvorada I de forma a caracterizar o rio Corrente a montante e jusante do trecho representativo do futuro reservatório na área do Projeto (AE) e AID. Além do curso hídrico principal, tributários afluentes ao futuro reservatório também compõem a rede de amostragem, sendo eles os córregos Canca, Croado e uma drenagem sem identificação.   A rede de amostragem foi comum aos estudos de caracterização física, química, bacteriológica e das comunidades aquáticas. As descrições das estações estão apresentadas no Quadro 84 e seus registros fotográficos no conjunto formado entre a Foto 44 e a Foto 55.  Já a espacialização em mapa está representada na Figura 75 . 
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Quadro 84 Rede de amostragem da qualidade das águas superficiais – PCH Alvorada I  
Ponto 

Coordenadas UTM (23 K) 
Curso d’água Localização Descrição do local 

X Y 

P1 482292  7891737 Rio Corrente, no trecho da futura restituição de vazão AID Ponto com mata ciliar preservada, profundidade maior que 1 metro, ambiente lótico. 
P2 479572 7891651 Rio Corrente, no futuro reservatório AID – área do reservatório Ponto com mata ciliar preservada, profundidade maior que 1 metro, ambiente lótico. 
P3 470418 7897571 Rio Corrente, a montante do futuro reservatório AID Ponto com mata ciliar preservada, profundidade maior que 1 metro, ambiente lótico. 
P4 479713 7890969 Córrego Croado, tributário da margem direita a ser represado 

AID – área do reservatório Ponto com mata ciliar preservada, profundidade menor que 1 metro, ambiente lótico. 
P5 477150  7894540 Drenagem não identificada. Tributário da margem direita AID – área do reservatório Ponto com mata ciliar e de galeria preservadas, profundidade menor que 1 metro, ambiente lótico. 
P6 476671 7895118 Córrego Canca, tributário da margem esquerda a ser represado 

AID – área do reservatório Ponto com mata ciliar e de galeria preservadas, profundidade menor que 1 metro, ambiente lótico. 
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Figura 75  Pontos de amostragem de águas superficiais - PCH Alvorada I  
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Foto 44  Ponto P1 – rio Corrente a jusante 
do barramento (Período Seco – 
julho/2015) 

 Foto 45  Ponto P1 – rio Corrente a jusante do 
barramento (Periodo Chuvoso - 
Dezembro/2015) 
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Foto 46  Ponto P2 – rio Corrente, futuro 
reservatório (Período Seco – Julho/2015) 

Foto 47  Ponto P2 – rio Corrente, futuro 
reservatório (Período Chuvoso – 
Dezembro/2015) 
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Foto 48  Ponto P3 – rio Corrente, a 
montante do futuro reservatório 
(Período Seco – Maio/2015) 

 Foto 49  Ponto P3 – rio Corrente, a montante do 
futuro reservatório (Período Chuvoso – 
Dezembro/2015) 

 
 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 364 

Foto: L
ife Pro

jetos L
imnoló

gicos 

Foto: L
ife Pro

jetos L
imnoló

gicos 

Foto 50  Ponto P4 – córrego Croado, trecho a 
ser represado pelo reservatório (Período 
Seco – Julho/2015) 

 Foto 51  Ponto P4 – córrego Croado, trecho a 
ser represado pelo reservatório (Período 
Chuvoso – Dezembro/2015) 
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Foto 52  Ponto P5 - tributário não identificado, 
trecho a ser represado pelo reservatório 
(Período Seco – Julho/2015) 

 Foto 53  Ponto P5 - tributário não 
identificado, trecho a ser represado pelo 
reservatório (Período Chuvoso – 
Dezembro/2015) 
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Foto 54  P6 – córrego Canca (Período Seco – 
Julho/2015) 

 Foto 55  Ponto P6 – córrego Canca (Período 
Chuvoso – Dezembro/2015) 

 
 
Águas subterrâneas 
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Analogicamente à avaliação das águas superficiais, a rede proposta para a amostragem das águas subterrâneas contemplou a análise da área de inserção da PCH Alvorada I buscando analisar a atual qualidade dos recursos hídricos subterrâneos envolvidos nas áreas de influência e região do projeto. O rio Corrente a montante e jusante do trecho representativo do futuro reservatório  na AID do empreendimento. A rede de amostragem foi definida a partir dos poços e cisternas utilizadas para captação de água destinada ao consumo humano e dessendentação de animais nas propriedades rurais existentes na área de entorno da futura PCH Alvorada I. As descrições dos referidos pontos de monitoramento  estão apresentadas no Quadro 85 e seus registros fotográficos no conjunto formado entre a Foto 44 e a Foto 49.  Já a espacialização em mapa está representada na Figura 76 .  
Quadro 85 Rede de amostragem da qualidade das águas subterrâneas – PCH Alvorada I 

 

Ponto 
Coordenadas UTM (23 K) 

Localização Descrição do local 
X Y 

P1 M.D 481878 7891706 Margem Direita “Fazenda Carajás” nos meses de Outubro e Dezembro na torneira mais próxima do poço artesiano (±23m de profundidade) 
P1 M.E 469999 7898728 Margem Esquerda “Fazenda Corrente” nos meses de Outubro e Dezembro em uma torneira no quintal da fazenda próxima ao poço artesiano que tem 32m de profundidade. 
P2 M.D 469891 7896585 Margem Direita  “Fazenda Água Limpa” nos meses de Outubro e Dezembro na torneira com mangueira mais próxima do poço artesiano (±80m de profundidade, sendo que, apenas nos 4 primeiros metros não tem água 
P2 M.E 469000 7899528 Margem Esquerda “Fazenda Aroeira” nos meses de Outubro e Dezembro em uma mangueira que vem direto do poço artesiano (15m de profundidade, 8m até chegar na água). 
P3 M.D 467174 7897696 Margem Direita “Fazenda Paché”  nos meses de Outubro e Dezembro  na torneira mais próxima do poço artesiano (±120m de profundidade, sendo que, 20 metros até chegar na água). 
P3 M.E 484288 7891685 Margem Esquerda “Fazenda Santa Luzia” nos meses de Outubro e Dezembro. Em nenhuma das duas campanhas não souberam informar a profundidade do poço artesiano  
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Figura 76  Pontos de amostragem de águas subterrâneas - PCH Alvorada I  
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Foto 56 : P1 M.D – “Fazenda Carajás”, 
torneira mais próxima do poço 
artesiano 

 Foto 57 : P1 M.D – “Fazenda Carajás” Poço de 
coleta (±23m de profundidade) 
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Foto 58  P1 M.E - “Fazenda Corrente”, torneira 
no quintal da fazenda próxima ao poço 
artesiano 

Foto 59  P1 M.E - “Fazenda Corrente”, poço 
artesiano (32m de profundidade) 
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Foto 60  P2M.D -  “Fazenda Água Limpa”, 
torneira com mangueira mais próxima 
do poço artesiano 

 Foto 61  P2M.D -  “Fazenda Água Limpa”, poço 
artesiano (±80m de profundidade) 
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Foto 62  P2 M.E - “Fazenda Aroeira”,  
mangueira que vem direto do poço 
artesiano 

 Foto 63  P2 M.E - “Fazenda Aroeira”, poço 
artesiano (15m de profundidade, 8m até 
chegar na água) 
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Foto 64  P3 M.D - “Fazenda Paché”,  

torneira mais próxima do poço 
artesiano  

 Foto 65  P3 M.D - “Fazenda Paché”, poço 
artesiano (±120m de profundidade, sendo 
que, 20 metros até chegar na água) 
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Foto 66  P3 M.E - “Fazenda Santa Luzia”, 
torneira mais próxima do poço 
artesiano 

 Foto 67  P3 M.E - “Fazenda Santa Luzia”, poço 
artesiano. Sem informações sobre a 
profundidade do poço artesiano 

 
Variáveis físicas, químicas e bacteriológicas 
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Águas superficiais A caracterização da qualidade das águas compreendeu a avaliação de atributos físicos, químicos e bacteriológicos da água superficial, incluindo os principais parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 - Quadro 86. A RESOLUÇÃO nº357, de 17 de março De 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, retrata sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os corpos hídricos avaliados, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Corrente ainda não foram enquadrados na legislação ambiental. A resolução CONAMA nº357, estabelece, no seu artigo 42, que “enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as 
salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade forem melhores, o que determinará a 
aplicação de classe mais rigorosa correspondente”.  Assim sendo, para a avaliação da qualidade das águas superficiais, os resultados das amostragens foram interpretados e comparados com os padrões estabelecidos para a Classe 2 dessa resolução.  

Quadro 86 Parâmetros avaliados e padrões de qualidade das águas superficiais - PCH 
Alvorada I  

Caracterização Física e Química e Bacteriológica 

Parâmetros Unidade Limites CONAMA 357/2005 Classe 2 Temp. ar °C - Temp. agua °C - Alcalinidade Total mg/L - Condutividade elétrica a 25°C µS/cm - pH - Entre 6,0 e 9,0 Clorofila-a µg/L 30 Cor verdadeira Mg Pt/L 75  Turbidez NTU 100  Oxigênio Dissolvido mg/L Não inferior a 5  Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 5 Demanda Química de Oxigênio mg/L - Nitratos mg/L 10  Nitritos mg/L 1 Orto-fosfato mg/L - 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 3,7mg/L, para pH <= 7,5 2,0mg/L para 7,5 < pH <=  8,0 1,0mg/L para 8,0 < pH <= 8,5   
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Continuação 
Caracterização Física e Química e Bacteriológica 

Parâmetros Unidade Limites CONAMA 357/2005 Classe 2 Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,5mg/L para pH < =8,5 Nitrogênio Total mg/L - Nitrogênio Orgânico mg/L - Sólidos Totais mg/L - Sólidos Totais em Suspensão mg/L - Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 500 Fósforo Total mg/L 0,1 Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1000 Coliformes totais NMP/100mL -  
Águas subterrâneas A caracterização da qualidade das águas compreendeu a avaliação de atributos físicos, químicos e bacteriológicos da água subterrânea, incluindo os principais parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/08 - Quadro 87. Considerando a amplitude da atividade agropecuária na área de entorno da futura PCH Alvorada I, foram ainda contempladas neste diagnóstico a caracterização dos principais elementos constituintes dos agrotóxicos possivelmente utilizados neste setor econômico.  
A Resolução CONAMA no 396, de 3 de abril de 2008,  retrata sobre a classificação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento das águas subterrâneas.   As coletas foram realizadas diretamente nos pontos de abastecimento por  água subterrânea formados por cisternas ou poços na área de entorno destinados ao consumo humano e dessendentação de animais nas propriedades rurais existentes na área de entorno da futura PCH Alvorada I. Assim sendo, os resultados forma comparados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 396/2008 para os usos preponderantes da água classificados para consumo humano - Quadro 87.  

Quadro 87 Parâmetros avaliados e padrões de qualidade das águas subterrâneas – PCH 
Alvorada I  

Caracterização Física e Química e Bacteriológica - Resolução CONAMA 396/08 

Parâmetros físico-químicos  Unidade Consumo 
Humano Condutividade Elétrica µS/cm NR Ferro total mg/L 0,3 Fósforo Total mg/L - Orto-fosfato mg/L - Nitrato mg/L 0,01 Nitrito mg/L 0,001   
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Continuação 
Caracterização Física e Química e Bacteriológica - Resolução CONAMA 396/08 

Parâmetros físico-químicos  Unidade Consumo 
Humano Nitrogênio orgânico mg/L - pH -  - Temperatura da água oC NR Turbidez NTU - Manganês mg/L 0,1 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Consumo 
Humano Coliformes Totais NMP/100mL  - Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Ausentes em 100ml 

Agrotóxicos Unidade Consumo 
Humano Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 Azinfos metil µg/L  - Bolstar µg/L  - Clordano µg/L 0,2 Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 DDT + DDD + DDE µg/L 1 Demeton (O e S) µg/L - Diazinon µg/L - Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 Endrin µg/L 0,6 Fensulfotion µg/L - Fention µg/L - Forato µg/L - HCH beta µg/L - Heptacloro epóxido µg/L 0,03 Lindano (gama HCH) µg/L 2 Merfos µg/L - Mervinfos µg/L - Metil Paration µg/L - Naled µg/L - Ronel µg/L - Stirifos µg/L - Tokution µg/L  - Toxafeno µg/L  - Trocloronato µg/L  -   
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Continuação 
Agrotóxicos Unidade Consumo 

Humano PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L 0,5 Etoporp µg/L  - Diclorovos µg/L  - Disulfoton µg/L  -  
Metodologias de Coleta e Ensaio – Variáveis físicas, químicas e bacteriológicas A coleta, o processamento das amostras e os ensaios laboratoriais foram de responsabilidade da empresa Life Projetos Limnológicos e seguiram as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme detalhamento estabelecido para cada parâmetro.  Em campo foram obtidos os valores de temperatura do ar utilizando um termômetro e com auxílio de sonda multiparâmetro YSI foram mensurados os valores de pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD), oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio e temperatura da água. A transparência da água foi medida através do disco de Secchi e a profundidade medida com uma lanterna FPEED TECH. As demais amostras foram preservadas e acondicionadas em caixas de isopor com gelo e posteriormente encaminhadas para o laboratório de limnologia, situado na Life, em Goiânia-GO. Parte das amostras foi filtrada, no mesmo dia da coleta, em membranas Whatman GF/C, e armazenadas em freezer a –20 ºC para posterior determinação das concentrações de material em suspensão total. As amostras de água filtrada e não filtrada foram preservadas em geladeira para posterior determinação das formas dissolvidas e totais de nitrogênio e fósforo. Em laboratório, as variáveis amostradas foram determinadas utilizando os seguintes métodos e equipamentos: 

 Alcalinidade: titulação com ácido sulfúrico; 
 Clorofila a: extração com acetona (90%) e leitura em espectrofotômetro a 663 nm, aplicando-se correção para outros compostos dissolvidos e turbidez, resultante da leitura a 750 nm (Golterman et al., 1978); 
 Coliformes totais e termotolerantes: método dos tubos múltiplos; 
 Cor: espectrofotômetro (Método 2120, Standard Methods, 2005); 
 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5): consumo de oxigênio nas amostras durante uma incubação de cinco dias, a uma temperatura constante de 20oC (Método 5210, Standard Methods, 2005); 
 Demanda Química de Oxigênio (DQO): oxidação da matéria orgânica por uma mistura em ebulição de ácido crômico e ácido sulfúrico (bicromato de potássio em meio ácido) (Método 5220, Standard Methods, 2005); 
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 Fósforo total: determinado diretamente nas amostras não filtradas, sendo quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm); 
 Orto-fosfato (fosfato inorgânico reativo): determinado diretamente nas amostras filtradas, sendo quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm); 
 Nitrato: método de redução do cádmion e leitura em espectrofotômetro a 400 nm (Método 4500-NO3-E, Standard Methods, 2005); 
 Nitrito: método colorimétrico onde o nitrito reage com o ácido sulfanílico, formando um composto que é determinado em espectrofotômetro a 507 nm (Método 4500-NO2-B, Standard Methods, 2005); 
 Nitrogênio amoniacal: método fenol, e posterior leitura em espectrofotômetro a 655 nm (Método 4500-NH3 F, Standard Methods, 2005); 
 Nitrogênio total: quantificado com amostras não filtradas que sofreram digestão em meio ácido e com elevada temperatura. Após a digestão, as amostras foram destiladas em aparelho Kjeldahl e, posteriormente, o destilado foi titulado com ácido clorídrico 0,01 N (Mackereth et al., 1978); 
 Sólidos Totais: secagem em estufa a 103-105oC; 
 Sólidos Totais em Suspensão: O material em suspensão foi estimado por gravimetria, através de secagem do filtro em estufa a 103-105oC, sendo que a separação entre a fração orgânica (sólidos suspensos voláteis) e inorgânica (sólidos suspensos fixos) foi realizada por calcinação a 500ºC, em mufla. 

Indicadores para águas superficiais 

Índice de Qualidade da Água- IQA Criado pelo National Sanitation Foundation dos Estados Unidos em 1970, este índice foi estabelecido através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área ambiental e adaptado no Brasil pelo CETESB.  Sua principal utilização é a indicação da contaminação das águas em decorrência da presença de  esgoto sanitário através da quantificação de matéria orgânica e fecal, sólidos e nutrientes e sumariza os resultados de 9 parâmetros (oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes ou Escherichia coli, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais). Cada parâmetro possui uma peso específico de acordo com a sua importância relativa no cálculo do IQA.  As metodologias para o cálculo do IQA consideram duas formulações, uma aditiva e outra multiplicativa. A medotologia empregada pelo CETESB e aqui utilizada, adota o IQA multiplicativo, ou seja, o produtório ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que integram o índice, através da seguinte equação: 
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IQA = Índice de qualidade das águas, um número entre 0 e 100. qi = qualidade da iésima variável, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva de qualidade”, em função de sua concentração ou medida. wi = peso correspondente à iésima variável, atribuído em função da importância dessa variável para a conformação global da qualidade, um número entre 0 e 1.  
O IQA, assim formulado, sintetiza a qualidade da água numa escala de 0 a 100, refletindo aspectos de oxigênio dissolvido, carga orgânica, contaminação bacteriológica, nutrientes, sólidos e turbidez. A partir dos resultados, as amostras de cada estação de amostragem foram classificadas em categorias de qualidade (Quadro 88).  

Quadro 88 Categorias de Qualidade das águas indicada pelo Índice de Qualidade da Água - 
IQA  

Categoria de Qualidade Valores do IQA Ótima 79 < IQA < 100 Boa 51 < IQA < 79 Regular 36 < IQA < 51 Ruim 19 < IQA < 36 Péssima 0 < IQA < 19 Fonte: CETESB.  
 Significado de cada categoria de classificação: 

o Ótima e Boa: Águas apropriadas para tratamento convencional visando o abastecimento público. 
o Regular, Ruim e Péssima: Águas impróprias para tratamento convencional visando o abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais avançados. 

Índice do Estado Trófico- IET É sabido que a eutrofização é o resultado do aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio nos ecossistemas aquáticos superficiais, aumentando a produtividade e proliferação de espécies da flora aquática.  A avaliação do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito 

    9   IQA = ∑  qi
w i      i= 1  
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relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas (CETESB). Para se efetuar o cálculo do grau de trofia de um curso d´’agua são utilizados três parâmetros distintos:  clorofila-a, fósforo total e transparência. No entanto, a avaliação da transparência muitas vezes não é representativa do estado de trofia, pois pode ser afetada pela turbidez decorrente de sólidos em suspensão que por ventura possam existir no curso d’água, e não apenas pela densidade de organismos vivos. Destaca-se ainda que, em muitos casos este parâmetro não é avaliado. Assim, desconsiderou-se o cálculo do índice de transparência neste diagnóstico ambiental. Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET (PT), devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o principal agente causador do processo. A avaliação correspondente à clorofila a, IET(CL), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo. Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização encontra-se plenamente estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila a certamente coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do fósforo. Já nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, como a temperatura da água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila a irá refletir esse fato, classificando o estado trófico em um nível inferior àquele determinado pelo índice do fósforo. Além disso, caso sejam aplicados algicidas, a consequente diminuição das concentrações de clorofila a resultará em uma redução na classificação obtida a partir do seu índice (CETESB). Assim, o Índice do Estado Trófico apresentado e utilizado no cálculo será composto pelo Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET (PT) e o Índice do Estado Trófico para a clorofila a – IET(CL), , sendo estabelecidos para ambientes lóticos, segundo as equações: 
 CL = concentração de clorofila-a medida à superfície da água, em µg/L; PT = concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg/L; Ln: logaritmo natural número entre 0 e 1. 
O IET, assim formulado, sintetiza a qualidade em classes, refletindo os graus de eutrofização. A partir dos resultados, as amostras de cada estação de amostragem foram classificadas em categorias de qualidade (Quadro 89). 

              
IET (CL) =10 x (6-((-0,7-0,6x(LnCL)/Ln2))-20

      IET (PT) =10 x (6-((-0,42-0,36x(LnPT)/Ln2))-20
IET = [IET(PT)+IET(CL)]/2
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Quadro 89 Classes do Índice de Estado Trófico (Rios)  
Categoria de Qualidade Valores do IET Ultraoligotrófica IET ≤ 47 Oligotrófica 47 < IET ≤ 52 Mesotrófica 52 < IET ≤ 59 Eutrófica 59 < IET ≤ 63 Supereutrófica 3 < IET ≤ 67 Hipereutrófica IET > 67 Fonte: CETESB. 

 Significado de cada categoria de classificação: 
o Ultraoligotrófica: Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de nutrientes que acarretam em prejuízos aos usos da água; 
o Oligotrófica: Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre o uso da água, decorrentes da presença de nutrientes; 
o Mesotrófica: Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade de água, em níveis aceitáveis, na maioria dos casos; 
o Eutrófica: Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, com redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos; 
o Supereutrófica: Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de episódios de florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos; 
o Hipereutrófica: Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios de florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

8.3.10.1.3 Resultados  Os laudos contendo os resultados do laboratório utilizados como base de dados para este diagnóstico ambiental se encontram no Anexo 19 – Águas Superficiais e Anexo 20 – Águas Subterrâneas,  deste documento. A caracterização física, química e biológica dos cursos hídricos a serem atingidos pela implantação da PCH Alvorada I é descrita a partir das variações espaciais e temporais que elucidam as particularidades de cada um dos ambientes.    
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Águas superficiais Os principais parâmetros monitorados são apresentados de forma gráfica e seus resultados são discutidos. Todos os resultados foram compilados na forma de tabelas e são apresentados em seguida.  Destaca-se que os resultados onde se apresentam o sinal “<” significa que os valores permaneceram abaixo do limite de detecção dos métodos analíticos utilizados.  
Caracterização físico-química  

 pH e alcalinidade Os sistemas avaliados apresentaram valores de pH próximos a neutralidade e em conformidade com os limites estabelecidos na legislação (entre 6 e 9), embora tenham sido diagnosticados valores mais baixos nas campanhas de dezembro/2015. Houveram picos próximos ao limite superior na campanha de julho nos pontos P1 e P3 (rio Corrente) e no ponto P5.   Os resultados de alcalinidade, em geral, revelaram grande capacidade das águas dos sistemas hídricos diagnosticados de neutralizar os ácidos e resistir às mudanças de pH. Os tributários se caracterizaram por valores mais elevados, em geral, quando comparados ao rio Corrente.  
Figura 77  Variação espacial e temporal dos resultados de pH e alcalinidade nos cursos 

hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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 Condutividade elétrica Os resultados indicaram contribuição de íons da bacia de drenagem para o rio Corrente e para os tributários. É perceptível a baixa variação de todos os resultados nos pontos do rio Corrente durante o ano de 2015, permanecendo geralmente entre 10 e 20 µS/cm em as amostragens.  Já com relação aos tributários, as contrações apresentaram valores maiores, principalmente no córrego Canca (P6), possivelmente relacionados com os valores de alcalinidade.   
Figura 78  Variação espacial e temporal dos resultados de Condutividade Elétrica (µS/cm) nos 

cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
 Cor, Turbidez, Sólidos Totais,  Sólidos em suspensão e Sólidos dissolvidos  Os resultados de cor, turbidez, sólidos suspensos e sólidos totais revelaram baixa contribuição de sólidos para os corpos hídricos para todo o período, principalmente nos meses de maio e julho/2015, época de baixos índices pluviométricos, mas variando em outubro e dezembro. Este padrão sazonal é normalmente determinado pelo efeito carreador e lixiviador das águas pluviais sob os elementos vegetacionais e sob os solos, principalmente nos pontos onde é possível detectar focos de erosão. Todos os resultados de todos os parâmetros indicativos de sólidos permaneceram abaixo dos respectivos limites estabelecidos pela legislação ambiental vigente, a exceção da amostra de outubro/2015 para o parâmetro cor verdadeira no ponto P4 localizado no córrego Croado (P4 - 141 mg Pt/L) Este resultado não pode ser corroborado pelo resultado de sólidos dissolvidos, uma vez que a concentração deste parâmetro neste período equivale a 19mg/L (limite ambiental  = 500mg/L).  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 381 

Figura 79  Variação espacial e temporal dos resultados de Cor (mgPt/L),Turbidez (UNT), 
Sólidos totais dissolvidos (mg/L), Sólidos em suspensão e Sólidos totais (mg/L) nos cursos 

hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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 Oxigênio Dissolvido, DBO e DQO A avaliação da Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, retrata de maneira indireta, o teor de matéria orgânica, portanto, uma indicação do potencial de consumo de oxigênio dissolvido na água. Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio, podendo vir a causar uma redução de sua concentração no meio. 

No teste de DQO além da matéria orgânica biodegradável, também é oxidada a matéria orgânica não 
biodegradável e outros componentes inorgânicos (sulfetos, por exemplo). É também usado na quantificação 
de matéria orgânica, principalmente quando as águas residuárias contêm substâncias tóxicas. Já a Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO5) pode ser definida como a quantidade de oxigênio que será utilizada pelos 
microrganismos presentes em uma amostra na oxidação da matéria orgânica para uma forma inorgânica 
estável (Kalff, 2002). Em geral, as estações amostrais do rio Corrente e de seus tributários mantiveram as águas bem oxigenadas durante todo o período, corroborados pelos níveis de OD em conformidade com o limite de 5 mg/L estabelecido para sistemas de classe 2, a exceção das campanhas de outubro (P6, OD = 4,8mg/L; P4, OD = 4,4mg/L) e dezembro (P1, OD = 4,5mg/L).  Os resultados analíticos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) indicaram baixo consumo de oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria orgânica. 
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Figura 80  Variação espacial e temporal dos resultados de Oxigênio Dissolvido (mg/L), DBO 
(mg/L) e DQO (mg/L) nos cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia 

do rio Corrente, Goiás  
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 Compostos Nitrogenados A importância do nitrogênio para o funcionamento dos ecossistemas pode ser atribuída à sua participação na formação de proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. Dentre as diferentes formas, os teores de nitrato e do íon amônio assumem grande importância nos ecossistemas aquáticos, uma vez que representam as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários. O nitrito é encontrado em baixas concentrações, principalmente em ambientes oxigenados (Esteves, 1998). A avaliação do nitrogênio foi realizada contemplando a concentração deste elemento como nitratos (NO3-), nitritos (NO2-), N-amoniacal, N-orgânico e N-total. O nitrogênio, nos processos bioquímicos de conversão da amônia a nitrito e deste a nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio, o que pode afetar as espécimes aquáticas. Os compostos nitrogenados foram detectados em baixas concentrações no rio Corrente e nos tributários.  Destacam-se os resultados de nitrito na amostragem de julho/2015, onde todos os pontos apresentam concentrações relativamente mais altas que a média anual. Em dezembro, a variação também é perceptível, principalmente no ponto P3 no rio Corrente. No entanto, todos os resultados respeitaram o limite legal.  Apresentaram- se também picos de nitrogênio amoniacal em maio (pontos P4 e P5 – tributários) e em julho (P1 – rio Corrente). Estes resultados contribuíram para os valores encontrados no mesmo período nas concentrações de nitrogênio total. Com relação ao parâmetro N-orgânico, a maioria dos resultados apresentaram valores abaixo do limite de detecção do método analítico utilizado.   
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Figura 81  Variação espacial e temporal dos resultados de Nitrito (mg/L),Nitrato (mg/L), N-
orgânico (mg/L), N-amoniacal (mg/L) e Nitrogênio total nos cursos hídricos da área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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 Compostos fosfatados Os compostos fosfatados possuem grande importância para formação da estrutura celular dos organismos (Wetzel & Likens, 2000). Como a disponibilidade desses compostos são geralmente menores que a demanda biológica dos organismos, a concentração deles na água podem ser um fator importante para limitar ou regular a densidade de populações e consequentemente a produção de biomassa de organismos aquáticos (Lampert & Sommer, 2007). Portanto, ambos possuem grande influência na produtividade de ecossistemas aquáticos.    Assim como registrado para os compostos nitrogenados, as concentrações de fósforo total foram menores que o limite determinado pela legislação para sistemas lóticos (0,1 mg/L) em todas as amostragens.  O elemento fosfato foi detectado somente na campanha de julho/2015 em toda a rede de amostragem, a exceção do ponto P3. Destaca-se que este elemento representa a porção prontamente disponível para a comunidade fitoplanctônica.  
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Figura 82  Variação espacial e temporal dos resultados de Fósforo total (mg/L) e orto-fosfato 
(mg/L) nos cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás  

  

  
Caracterização bacteriológica A presença de coliformes na água indica o potencial da presença de microrganismos patogênicos. O grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente fecal, o que limita sua aplicação como indicador geral de contaminação esgoto sanitário. O reconhecimento deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um subgrupo de coliformes denominados coliformes fecais (termotolerantes) os quais são diferenciados dos coliformes totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44,5  0,2 oC). Em relação aos aspectos legais das concentrações de coliformes nos sistemas hídricos, a Resolução CONAMA nº 357/2005 não estabelece limites para as concentrações de coliformes totais, mas mantém o limite restritivo de 1.000 org./100mL de coliformes termotolerantes para corpos de água classe 2. As concentrações de coliformes totais foram representativas em todos os cursos d’água avaliados. Em alguns momentos, as concentrações de coliformes termotolerantes, ultrapassaram o limite ambiental, apresentando valores superiores a 16X o padrão legal.    
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Figura 83  Variação espacial e temporal dos resultados de coliformes totais (NMP/100mL) e 
coliformes termotolerantes (NMP/100mL) nos cursos hídricos da área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  

  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 389 

Quadro 90 Resultados do monitoramento físico-químico e bacteriológico  nos cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Parâmetros Unidade 

Pontos de amostragem 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

mai-15 jul-15 out-15 dez-15 mai-15 jul-15 out-15 dez-15 mai-15 jul-15 out-15 dez-15 mai-15 jul-15 out-15 dez-15 mai-15 jul-15 out-15 dez-15 mai-15 jul-15 out-15 dez-15Clorofila-a µg/L 1,092 0,546 0,546 0,952 1,638 0,546 1,517 2,022 1,365 0,273 0,819 0,78 0,546 <0,01 <0,01 0,273 2,184 0,546 1,05 2,133 0,819 1,365 <0,01 <0,01 Condutividade Elétrica µS/cm 17,08 10 11 16,52 16,8 10 10 17,9 15,09 11 14 16,61 42,6 28 30 38 18,4 65 28 22,2 65,7 19 63 65,5 DBO5 mg/L 1,3 3,1 2,6 1,2 1,9 3,5 0,4 3,5 <0,1 2,9 2,8 0,7 2 1,4 0,4 1 1,5 2,3 1,4 0,9 0,3 2,1 1,1 1,5 DQO mg/L 12 4 4 22 30 8 4 17 12 31 5 14 12 18 9 11 14 10 5 15 14 9 7 16 Fósforo Total mg/L 0,002 0,033 <0,001 <0,001 0,008 0,033 <0,001 <0,001 0,012 0,037 <0,001 <0,001 0,01 0,042 0,062 <0,001 0,001 0,044 <0,001 <0,001 0,023 0,035 0,035 <0,001Orto-fosfato mg/L <0,001 0,028 <0,001 <0,001 <0,001 0,03 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,031 <0,001 <0,001 <0,001 0,031 <0,001 <0,001 <0,001 0,027 <0,001 <0,001Nitrato mg/L <0,1 <0,1 0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 0,5 <0,1 0,1 0,2 0,4 <0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 0,4 Nitrito mg/L 0,002 0,004 0,002 0,003 <0,001 0,005 0,003 0,002 <0,001 0,006 0,001 0,009 0,002 0,006 <0,001 0,001 <0,001 0,005 0,001 0,003 <0,001 0,006 <0,001 <0,001Nitrogênio total mg/L 0,242 2,864 0,412 0,208 0,29 0,155 0,513 0,622 0,32 0,296 0,481 0,539 1,482 0,496 0,62 0,631 1,8 0,435 0,281 0,743 0,37 0,536 0,75 0,48 Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,24 2,85 0,11 0,05 0,29 0,15 0,11 0,12 0,32 0,19 0,08 0,13 1,48 0,39 0,32 0,13 1,7 0,13 0,08 0,14 0,27 0,43 0,15 0,08 Nitrogênio orgânico mg/L <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 Oxigênio Dissolvido mg/L 7,4 7,2 5,4 4,5 7,2 7,5 5,2 8,4 5,6 7 5,8 7,7 6,4 6,3 4,4 5,5 6,9 7,3 5,6 5,8 6 6,4 4,8 6,8 pH 7,62 8,53 7,55 7,06 7,7 8,16 7,7 6,86 7,61 8,39 7,28 6,82 7,37 7,93 7,18 6,93 7,28 7,81 8,58 6,8 7,52 6,91 7,96 7,11 Sólidos Totais mg/L 17,14 55 26,3 52 18,2 36 15 53 32,74 32 20,4 39 23,7 56 58,5 59 17 40 32,8 51 41,4 29 74,5 78 Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 8,54 6 7 8,26 8,4 6 6 8,95 7,54 7 9 8,3 21,3 17 19 19 9,2 32,5 18 11,1 0,819 10 40 32,7 Sólidos Suspensos mg/L 3,6 49 14,3 43,74 9,8 30 9 44,05 25,2 25 11,4 30,7 2,4 39 39,5 40 7,8 7,5 14,8 39,9 8,6 19 34,5 45,3 Temperatura da água oC 27,2 25,6 29,9 26,7 27,7 24,8 30,4 20,7 27,3 24,6 29,8 20,7 26,8 24 28,6 20,5 27 21 31,1 20,6 25,8 21,5 29,9 20,7 Turbidez NTU 8,14 2,99 23,7 31,5 12,41 10,3 17,8 27,2 28,7 7,27 18,7 23,7 3,42 7,48 43,1 22,3 6,12 9,05 19,6 29 13,83 3 29,8 25,2 Cor verdadeira mg Pt/L 7 <1,0 52 73 18 4 50 70 24 3 47 63 5 6 141 38 6 4 37 63 20 <1,0 56 36 Alcalinidade mg/L 10 7 10 10 10 10 9 12 8 10 9 9 22 20 19 20 9 15 9 13 34 7 34 33 Coliformes Totais NMP/100mL 2.100 >16.000 1.400 840 2.200 940 1.400 16.000 16.000 460 1.700 790 4.300 >16.000 1.700 >16.000 840 210 9.200 2.200 >16.000 170 1.400 330 Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 460 170 230 630 330 170 630 3.500 790 330 490 170 78 210 330 >16.000 430 45 490 700 4.300 20 200 330 
Fonte: Life Projetos Limnológicos, 2016.  
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Índice de Qualidade da Água - IQA Os resultados do índice de qualidade das águas revelaram que tanto os afluentes quanto o rio Corrente apresentaram boa qualidade das águas em 2015.  A boa oxigenação das águas associada contribuição orgânica e baixa turbidez influenciaram decisivamente nos resultados obtidos nesta campanha de amostragem característica do período de estiagem.  
Figura 84  Índice de Qualidade da Água – IQA nos cursos hídricos da área de influência da 

PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
Quadro 91 Resultados do IQA nos cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Pontos de amostragem 

Cálculo do IQA 
mai-15 jul-15 out-15 dez-15 Média P1 76 75 73 67 73 P2 76 76 72 65 73 P3 71 74 72 77 73 P4 80 76 68 58 70 P5 75 81 81 69 76 P6 66 82 71 74 73  
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Índice de Estado Trófico – IET Para avaliar o potencial de eutrofização foi calculado o Índice de Estado Trófico (IET) a partir dos valores de fósforo e clorofila-a obtidos nas amostragens do ano de 2015 na área de influência da PCH Alvorada I.   Como representado na Figura 85  verificou-se o predomínio das categorias mais baixas do IET (Ultraoligotrófico e Oligotrófico), as quais conjuntamente representaram 100% dos resultados obtidos em 2015, refletindo, de um modo geral, uma boa condição da qualidade das águas da bacia do rio Corrente de acordo com este índice, ou seja, um baixo potenciação de eutrofização das águas dos recursos hídricos lóticos desta região.  
Figura 85  Índice do Estado Trófico - IET nos cursos hídricos da área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
Quadro 92 Resultados do IET nos cursos hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás  Pontos de amostragem Cálculo do IET Mai-15 Jul-15 Out-15 Dez-15 Média P1 44 48 39 41 43 P2 49 48 43 44 46 P3 49 45 41 40 44 P4 45 31 32 36 36 P5 45 49 42 45 45 P6 49 52 31 21 38 
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Águas subterrâneas Os principais parâmetros monitorados são apresentados de forma gráfica e seus resultados são discutidos. Todos os resultados foram compilados na forma de tabelas e são apresentados em seguida.  Destaca-se que os resultados onde se apresentam o sinal “<” significa que os valores permaneceram abaixo do limite de detecção dos métodos analíticos utilizados.  
Caracterização físico-química  

 pH  Os pontos de captação avaliados apresentaram valores de pH próximos a neutralidade, embora tenham sido diagnosticados valores mais baixos nas campanhas de outubro/2015 no poço P2.ME na Fazenda Aroeira. O valor mais alcalino encontrado foi no ponto P3.ME na Fazenda Santa Luzia (pH = 7,02). 
Figura 86  Variação espacial e temporal dos resultados de pH nas águas subterrâneas da área 

de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
 Condutividade elétrica Os resultados indicaram pouca contribuição de íons nas águas subterrâneas, no entanto com variações entre outubro e dezembro/2015, principalmente no poço de captação localizado na Fazenda Aroeira .   
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Figura 87  Variação espacial e temporal dos resultados de Condutividade Elétrica (µS/cm) nas 
águas subterrâneas da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás  

  
 Turbidez Os resultados de turbidez, sólidos suspensos e sólidos totais revelaram baixa contribuição de sólidos nas águas subterrâneas, com resultados inferiores a 10 NTU. 
Figura 88  Variação espacial e temporal dos resultados de Turbidez (UNT) nas águas 

subterrâneas da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
 Compostos Nitrogenados e fosfatados A avaliação do nitrogênio nas águas subterrâneas foi realizada contemplando a concentração deste elemento como nitratos (NO3-), nitritos (NO2-), e N-orgânico. O nitrogênio, nos processos bioquímicos de conversão da amônia a nitrito e deste a nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio. 
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Em outubro e dezembro de 2015, as concentrações de nitrato, nitrito em todos os poços monitorados foram maiores que os limites máximos permitidos pela Resolução CONAMA 396/2008 (limite de 0,01 mg/L de nitrato e 0,001 mg/L de nitrito). Já o nitrogênio orgânico apresentou baixas concentrações em ambos os meses. A legislação ambiental de referência, não estabelece limites para os parâmetros fosfatados analisados, No entanto, destaca-se que as concentrações encontradas de fósforo total e orto-fosfato foram baixas, e em muitas amostragens, abaixo dos limites de detecção do método analítico do ensaio.  
Figura 89  Variação espacial e temporal dos resultados de Nitrito (mg/L),Nitrato (mg/L), N-

orgânico (mg/L), Fósforo total (mg/L) e orto-fosfato (mg/L) nas águas subterrâneas da área 
de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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 Ferro e manganês O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas para o abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. Também traz o problema do desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, podendo provocar a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. 
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As concentrações de ferro são comumente encontradas nas águas subterrâneas, devido às formações geológicas brasileiras. Foi diagnosticada uma concentração acima do limite estabelecido para consumo humano em outubro/2015 no poço existente no ponto P1.MD. O manganês desenvolve coloração negra na água, podendo-se se apresentar nos estados de oxidação Mn+2 (forma mais solúvel) e Mn+4 (forma menos solúvel). A concentração de manganês menor que 0,01 mg/L  é aceitável em mananciais subterrâneos, devido ao fato de não ocorrerem, nesta faixa de concentração, manifestações de manchas negras ou depósitos de seu óxido nos sistemas de abastecimento de água. Para o manganês foi possível observar diminutos teores na água de todos os poços de captação  amostrados em outubro e dezembro de 2015). Em outubro/2015 a média foi igual a 0,014 mg/L e em dezembro/2015 foi de 0,028 mg/L   
Figura 90  Variação espacial e temporal dos resultados de ferro total (mg/L) e manganês 

(mg/L) nas águas subterrâneas da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  
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Caracterização bacteriológica A presença de coliformes na água indica o potencial da presença de microrganismos patogênicos. O grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente fecal, o que limita sua aplicação como indicador geral de contaminação fecal. O reconhecimento deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um subgrupo de coliformes denominados coliformes fecais (termotolerantes) os quais são diferenciados dos coliformes totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44,50,2oC). Nos meses de outubro e dezembro de 2015 a maioria dos locais amostrados apresentou presença de coliformes totais. Já para coliformes termotolerantes, que são aqueles que indicam contaminação por organismos presentes em fezes de animais, estiveram presentes em outubro de 2015 (nos pontos P1 M.E. e P3 M.E.), enquanto que em dezembro de 2015 esteve ausente em todos os locais amostrados.  Na amostragem de outubro de 2015 observou-se a presença de coliformes termotolerantes nos pontos P1 M.E. e P3 M.E. A presença de coliformes, provavelmente se dá, tendo em vista uso intensivo de pastos na região além da ocorrência de fossas negras localizadas a montante dos poços.  
Figura 91  Variação espacial e temporal dos resultados de coliformes totais (NMP/100mL) e 

coliformes termotolerantes (NMP/100mL) nas águas subterrâneas da área de influência da 
PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Agrotóxicos (Biocidas) Os biocidas são produtos químicos naturais e sintéticos utilizados para o controle de pragas, doenças e ervas daninha. Estes produtos, em contato com corpos hídricos, são extremamente perigosos para a biota aquática. Os pesticidas orgânicos mais perigosos em termos de impactos sobre os ecossistemas aquáticos foram, e continuam sendo, os produtos orgânicos contendo cloro. Eles são nocivos ao ambiente devido sua toxicidade e propriedades químicas que os tornam persistentes no meio aquático por longo tempo. Em outubro e dezembro de 2015 nenhum destes compostos químicos apresentou concentração maior que o limite de detecção do método nos locais amostrados (Quadro 93). A resolução CONAMA nº396, estabelece, no seu artigo 17, VI que “no caso de uma substância ocorrer 
em concentrações abaixo dos limites de quantificação praticável-LQP, aceitar-se-á o resultado como 
ausente para fins de atendimento desta Resolução”.  
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Quadro 93 Resultados do monitoramento físico-químico e bacteriológico  na água subterrânea da área de influência da PCH Alvorada I, sub-
bacia do rio Corrente, Goiás   

Parâmetros Unidade 

Pontos de amostragem 
P1 M.D P1 M.E P2 M.D P2 M.E P3 M.D P3 M.E 

out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 Condutividade Elétrica µS/cm 51,8 47,8 21,6 9,2 58,9 73,5 9,15 74,6 51,8 55,9 55 13,8 Ferro total mg/L 0,4 0,11 <0,01 0,01 0,13 0,3 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 0,16 <0,01 Fósforo Total mg/L 0,038 <0,001 0,055 <0,001 0,01 <0,001 <0,001 0,05 0,022 0,016 <0,001 <0,001 Orto-fosfato mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,032 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 Nitrato mg/L 0,5 1,6 <0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 Nitrito mg/L 0,005 0,004 0,004 0,028 0,005 0,005 0,004 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 Nitrogênio orgânico mg/L 0,2 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,2 0,1 0,1 pH 6,41 6,09 6,82 5,74 6,89 6,54 5,28 6,73 6,77 6,37 7,02 5,59 Temperatura da água oC 20,4 21,2 19,9 20,9 19,9 21 20,1 20,7 19,9 20,6 20,3 20,8 Turbidez NTU 8,36 1,83 0,43 0,49 1,73 2,37 0,31 0,28 0,88 0,22 1,12 0,25 Manganês mg/L 0,019 0,043 0,011 0,017 0,02 0,015 0,011 0,019 0,015 0,03 0,006 0,046 Coliformes Totais NMP/100mL Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Ausente Ausente Presente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Aldrin + Dieldrin µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Azinfos metil µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Bolstar µg/L <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 401  

Parâmetros Unidade 

Pontos de amostragem 
P1 M.D P1 M.E P2 M.D P2 M.E P3 M.D P3 M.E 

out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 Clordano µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 DDT + DDD + DDE µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Demeton (O e S) µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Diazinon µg/L <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 Endossulfan (α β e sais) µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Endrin µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Fensulfotion µg/L <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 Fention µg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 Forato µg/L <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 HCH beta µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Heptacloro epóxido µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Lindano (gama HCH) µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Merfos µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Mervinfos µg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 Metil Paration µg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 Naled µg/L <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 Ronel µg/L <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 Stirifos µg/L <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
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Parâmetros Unidade 

Pontos de amostragem 
P1 M.D P1 M.E P2 M.D P2 M.E P3 M.D P3 M.E 

out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 out-15 dez-15 Tokution µg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 Toxafeno µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Trocloronato µg/L <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Etoporp µg/L <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 Diclorovos µg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 Disulfoton µg/L <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025  
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Conclusões O clima tropical da região ditou as variações da temperatura tanto no rio Corrente quanto nos tributários. No início do verão foram registrados os maiores valores de temperatura da água com destaque para o ponto P5 que alcançou 31,1°C neste período.  Os resultados indicaram que as condições térmicas dos sistemas hídricos foram favoráveis à colonização da biota aquática e às reações químicas entre os elementos presentes na composição da água. Além disto, os valores indicaram ausência de fonte de contaminação térmica nas áreas diagnosticadas.  Os dados revelaram baixas concentrações de clorofila-a, nitrato, nitrito, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, fósforo-total e orto-fosfato no rio Corrente e em seus tributários. Assegura-se, portanto, que o trecho a ser represado apresenta atualmente baixa produtividade primária e baixas concentrações dos nutrientes fosfatados e nitrogenados, responsáveis pelo enriquecimento de matéria orgânica originada em efluentes domésticos. As águas mostraram-se bem oxigenadas, com exceção dos resultados obtidos nos córregos Croado (P4) e Canca (P6) na campanha de outubro/15 e na estação de coleta do rio Corrente localizado a jusante do futuro barramento (P1) na campanha de chuva (dez/15), quando foram registradas concentrações de oxigênio dissolvido em desacordo com os limites estabelecidos pela legislação. As baixas concentrações de OD nos córregos não foram acompanhadas pelo aumento da DBO e dos coliformes o que poderia sugerir a presença de fonte pontual de esgoto, mas por valores mais expressivos de cor, turbidez, condutividade elétrica, DQO, fósforo total, nitrato, N-amoniacal, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e alcalinidade o que evidencia alterações relacionadas a incorporação de matéria carreada pelo escoamento superficial das primeiras chuvas ao longo da bacia de contribuição. Cabe ressaltar que a concentração de OD no córrego Croado (P4) se manteve baixa (5,5 mg/L) também na campanha de dezembro/15, embora superior ao limite legal, sendo que nessa campanha a concentração de coliformes termotolerantes superou em 16 vezes o limite de 1000 NMP/100mL estabelecido pela CONAMA DN 357/2005. Em relação ao córrego Canca (P6) a contaminação por coliformes termotolerantes não ocorreu no período chuvoso, mas na campanha de maio/15, quando atingiu a concentração de 4.300,0 NMP/100 mL. Este dado pontual não foi acompanhado por redução da oxigenação das águas e aumento de nutrientes. No rio Corrente (P1) a baixa oxigenação de dezembro foi acompanhada por valores mais expressivos de cor, turbidez e DQO. Nesta campanha, o aumento de coliformes termotolerantes ficou restrito à estação P2, onde o valor registrado foi igual a 3.500,0 NMP/100 mL, mas com DBO de 3,5 mg/L e OD de 8,4 mg/L. 
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Os resultados de cor e de turbidez evidenciaram uma variação sazonal marcante e dentro do esperado, uma vez que os valores se destacaram nas campanhas de outubro e dezembro na maioria dos pontos.  Quando analisados os resultados das contribuições de sólidos, este padrão sazonal se repetiu nos tributários, embora no rio Corrente os sólidos suspensos registrados em julho superaram aqueles de outubro. Este resultado sugere uma fonte autóctone de contribuição de sólidos, que pode ser decorrente de eventos de ressuspensão de sedimento no momento da coleta ou de atividade de extração de sedimento em trechos de montante ao amostrado ao longo do leito fluvial. Quanto ao potencial hidrogeniônico, as águas estiveram próximas a neutralidade, sendo que o aumento de sólidos no rio Corrente na campanha de julho foi seguido pelo aumento de pH.  Para a condutividade elétrica mensurada os valores indicaram a existência de pequena quantidade de íons dissolvidos na água principalmente no rio Corrente, sendo que nos tributários os valores foram mais expressivos. Esta variação espacial foi observada também para a alcalinidade. Os resultados do IQA e IET apresentaram que, tanto o rio Corrente quanto seus tributários possuem baixa contaminação por matéria orgânica e reduzido potencial de eutrofização. De maneira geral, com relação à qualidade das águas subterrâneas, os parâmetros analisados nos pontos de coleta na região de inserção da PCH Alvorada I, em outubro e dezembro de 2015, apresentaram resultados similares. Salienta-se que em nenhum local amostrado foram observados resultados que comprometam a qualidade da água, principalmente no que se refere à avaliação da presença de agrotóxicos  Entretanto, alguns parâmetros demonstraram concentrações acima do limite preconizado pela Resolução 396/2008, para consumo humano, sendo:  as concentrações de nitrato, nitrito em todos os pontos, nos dois meses amostrados; de ferro total no ponto P1 M.D em outubro de 2015; e a presença de coliformes termotolerantes nos pontos P1 M.E. e P3 M.E. Essas desconformidades podem ter sido causadas pela contaminação da água por fossas sépticas observadas na área monitorada. 
8.3.11 Espeleologia O diagnóstico do tema Espeleologia, elaborado pela empresa Terradentro Estudos Ambientais é apresentado no Anexo 21. A seguir é apresentada uma síntese da metodologia e dos resultados apresentados no relatório citado anteriormente 
8.3.11.1 Metodologia Para a PCH Alvorada I, em outubro de 2015 foi realizada a prospecção espeleológica da área destinada à implantação do empreendimento, pela empresa Terradentro Estudos Ambientais. O relatório de prospecção espeleológica correspondente a esse estudo é apresentado na íntegra no Anexo 21. A seguir é apresentada uma síntese das informações contidas no referido relatório. 
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Esta prospecção abrangeu além da área do empreendimento (AE), e uma área de 250 m no entorno, correspondendo a uma área total de 2.280 hectares, de forma a atender ao Artigo 4o da Resolução CONAMA No 347/2004: “Art. 4o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente. § 1o As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2o inciso II, dependerão, no processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que deverá se manifestar no prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo de outras manifestações exigíveis. § 2o A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor. 
§ 3o Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinqüenta metros, em forma de poligonal convexa.” Para realização da prospecção espeleológica foram seguidos basicamente os seguintes procedimentos: 

 Análise de dados secundários da região; 
 Avaliação e validação do mapa de potencialidade espeleogenética, dos mapas de campo e de mapas temáticos (Datum SIRGAS 2000); 
 Definição dos critérios de identificação, registro e topografia de cavidades; 
 Trabalhos de campo, realizados em setembro de 2015, contemplando uma vistoria preliminar da área para planejamento das atividades e a prospecção realizada através de caminhamento sistemático em linhas paralelas ao perímetro da área do empreendimento, tanto em seu interior, como na faixa de 250 m ao longo de suas bordas.  
 Elaboração do relatório final. 

8.3.11.2 Espeleologia regional e potencial espeleológico da área De acordo com o relatório de prospecção espeleológica (Anexo 21), que utilizou a base de informações espeleológicas do CECAV (CECAV, 2015), as cavidades mais próximas das áreas de influência do empreendimento estão situadas nos municípios de Quirinópolis e Serranópolis, localizados a nordeste e noroeste, respectivamente.  
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No município de Serranópolis são registradas quatro cavidades a cerca de 110 km da área de estudo da prospecção espeleológica, todas na RPPN Pousada das Araras. Estas cavernas estão inseridas em arenitos da Formação Botucatu, sendo denominadas: Gruta das Araras, Gruta da Varanda, Gruta Oh! Linda e Gruta do Paredo. A Gruta do Diogo está a cerca de 20 km a noroeste dessas cavernas e também é inserida em arenito da Formação Botucatu.  Em Quirinópolis, a 98 km da área de estudo da prospecção espeleológica, encontra-se a Caverna da Fortaleza, posicionada nos arenitos da Formação Adamantina - a Formação Adamantina é apresentada como Formação Vale do Rio do Peixe no relatório de prospecção espeleológica (Anexo 21), correspondendo à mesma unidade geológica. No estado do Mato Grosso do Sul a cavidade mais próxima encontra-se no município de Chapadão do Sul, localizada 170 km a sudoeste da área de estudo. A caverna denominada Caverna Carro Velho está inserida em basaltos da Formação Serra Geral (informação obtida por sobreposição da coordenada à base geológica: Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Brasil ao Milionésimo, Folha SE-22 (Valente et al., 2004). Alguns quilômetros a noroeste, no mesmo município, a caverna Estrela III está inserida em arenitos da Formação Santo Anastácio. O Quadro 94 apresenta as coordenadas e dados cadastrais das cavidades mais próximas das áreas de influência do empreendimento (Anexo 21).  
Quadro 94 Coordenadas e dados das cavidades mais próximas da área de estudo da 

prospecção espeleológica  
DENOMINAÇÃO DA 

CAVIDADE MUNICÍPIO/LOCAL 
COORDENADAS 

LATITUDE S LONGITUDE W Caverna da Fortaleza Quirinópolis (Faz. Da Fortaleza) 18o25’1000’’ 50o29’2000’’ Gruta do Paredo Serranópolis / RPPN Pousada das Araras 18o43’9264’’ 51o99’3829’’ Gruta das Araras Serranópolis / RPPN Pousada das Araras 18o44’5257’’ 52o00’0444’’ Gruta da Varanda Serranópolis / Faz. Manoel Braga 18o43’9059’’ 52o00’2857’’ Gruta Oh! Linda Serranópolis / Faz. Manoel Braga 18o43’9059’’ 52o00’2857’’ Caverna Carro Velho Chapadão do Sul 19o23’6749’’ 52o76’5666’’ Caverna Estrela III Chapadão do Sul 18o69’2946’’ 53o00’1166’’ Fonte: Coelho e Piló (2015). A ocorrência restrita de cavernas nos arenitos da Formação Adamantina (também denominada Formação Vale do Rio do Peixe), assim como nos basaltos da Formação Serra Geral, litotipos que ocorrem na área de estudo, caracteriza essas unidades como de média e baixa potencialidade espeleológica, de acordo com o “Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil” (Jansen 
et al., 2012).  A Figura 92 a seguir, apresenta os graus de potencialidade espeleológica para a região do empreendimento, elaborado a partir da base cartográfica do CECAV. 
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Figura 92  Potencial espeleológico da área de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 Fonte: Relatório Técnico de Prospecção Espeleológica da área do Projeto Alvorada I. Terradentro Estudos Ambientais. Belo Horizonte, outubro de2015 (Anexo 21). 
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8.3.11.3 Resultados obtidos na prospecção espeleológica na PCH Alvorada I Tendo em vista o médio e baixo graus de potencial espeleológico da região de inserção do empreendimento, representado pelos litotipos aflorantes, e também devido ao baixo gradiente topográfico da área, foi realizado caminhamento linear paralelamente às margens do rio Corrente, com registro sistemático dos pontos de controle.  A prospecção foi realizada em 12 dias, totalizando 338 pontos de controle, buscando-se cavidades ou feições indicativas destas ao longo das vertentes que margeiam o rio Corrente. Considerando o registro de cavidades nas rochas da região foi realizada uma busca exaustiva.  Nenhuma cavidade foi encontrada na área do empreendimento (AE) da PCH Alvorada I e na faixa de 250 m em seu entorno. Os afloramentos rochosos verificados ocorrem na calha do rio e ao longo das margens, há predomínio de recobrimento de solos argilosos e arenosos inconsolidados. O predomínio da pastagem, onde o alcance visual é elevado, facilitou a prospecção, que atingiu uma densidade de caminhamento de 14,2 km/km2. Neste caso, foram percorridos 323 km ao longo dos 2.280 hectares da área prospectada. O resultado dos caminhamentos é apresentado na Figura 93 . 
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Figura 93  Mapa de caminhamento espeleológico na área da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 Fonte: Relatório Técnico de Prospecção Espeleológica da área do Projeto Alvorada I. Terradentro Estudos Ambientais. Belo Horizonte, outubro de2015 (Anexo 21). 
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8.3.11.4 Conclusões A área de estudo da prospecção espeleológica, que abrange a área da PCH Alvorada I e uma faixa de 250 metros em seu entorno, está em sua maior parte sobre rochas basálticas da Formação Serra Geral. Esse litotipo ocupa as partes mais baixas ao longo da calha do rio Corrente e de alguns de seus tributários, controlados estruturalmente por falhas de direção SE-NW e SW-NE, respectivamente. Eventualmente ocorrem alguns afloramentos de arenito da Formação Adamantina (ou Vale do Rio do Peixe), nas extremidades do rio. Os litotipos observados na área do empreendimento (AE) e na faixa de 250 m do entorno, apresentam baixo e médio grau de potencialidade de ocorrência de cavernas, segundo o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (Jansen et al. 2012).  A prospecção realizada demonstrou que a área possui potencial espeleológico muito baixo, não tendo sido identificada nenhuma cavidade, o que se deve em parte à caraterística geológica local, que apresenta avançado estado de intemperismo das rochas e, consequentemente, espesso manto de alteração superficial. A ausência de afloramentos expressivos e escarpas rochosas, aliados à baixa declividade, também contribuíram para a redução do potencial espeleológico, uma vez que reduzem a probabilidade de ocorrência de depósitos de talus. Algumas depressões fechadas rasas foram identificadas. As depressões identificadas são bastante rasas e desenvolvidas sobre rochas vulcânicas, o que as difere bastante das depressões clássicas (dolinas) comuns em rochas carbonáticas, que são mais profundas e frequentemente estão associadas a cavidades. Feições semelhantes, também desenvolvidas sobre basaltos da Formação Serra Geral, foram estudadas em detalhe por Guareschi (2012), não sendo demonstrada por esse autor a relação direta entre tais feições e a presença de cavernas. 
8.4 Meio Biótico 

8.4.1 Ecossistemas Terrestres 

8.4.1.1 Inserção fitogeográfica da PCH Alvorada I A PCH Alvorada I está situada na região do Baixo Corrente, um rio cuja nascente e foz estão situadas no Estado de Goiás, afluente do rio Paranaíba que, por sua vez, é contribuinte do rio Paraná (Silva et al., 2007). A bacia hidrográfica do rio Corrente está inserida predominantemente no domínio do Cerrado; no entanto, ocorrem enclaves de Mata Atlântica, principalmente na região de encontro desse curso d’água com o rio Paranaíba (IBGE, 2004). O Cerrado está localizado essencialmente no Planalto Central do Brasil e é o segundo maior bioma do País em área, apenas superado pela Floresta Amazônica (Ribeiro & Walter, 2008). É composto de um mosaico de vários tipos de vegetação, resultante da diversidade de solos, de topografia e de climas dessa extensa região (Alho Martins, 1995), o qual influencia na densidade e frequência de árvores e arbustos, além de uma camada rasteira formada predominantemente por gramíneas e uma biodiversidade riquíssima. O cerrado ocupa 22% do território brasileiro (MMA, 2013), entre os grandes ecossistemas definidos pela constituição de 1988, como patrimônio nacional, e é reconhecido pela sua diversidade biológica e fitofisionômica. 
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Os dados obtidos no âmbito do Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra do Cerrado Projeto TerraClass 
Cerrado 2013 (MMA, 2013) mostraram que o Cerrado ainda possui aproximadamente 54% de área com cobertura natural. A maior classe de uso antrópico é a pastagem plantada (29,5%) seguida pela agricultura anual (8,5%) e perene (3,1%). Em particular para o estado de Goiás, onde há uma percentagem de 97% do bioma, os mesmos dados indicam uma área de 1.375,2 Km², ou 41,76%, de vegetação natural. Com relação as unidades de conservação, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Brasil, 2015), as de Uso Sustentável possui um total de 262 Unidades de Conservação (UCs) que ocupam 111.968 Km², ou seja, 5,5% da área do Cerrado. As de Proteção Integral com 117 UCs abrangendo 62.636 Km² ou 3,1% do Bioma, totalizando 379 UCs com 174.604 Km², ou seja, 8,6% de áreas protegidas do Bioma Cerrado. Apontado como uma das vinte e cinco regiões prioritárias para a conservação da biodiversidade em todo o mundo, em virtude do seu crescente processo de degradação (Myers et al., 2000), o Cerrado é uma área de grande importância ecológica no planeta, sendo classificada como um Hotspot, área prioritária para conservação, com alta biodiversidade e muito ameaçada.  Sua flora ainda é pouco conhecida, porém as estimativas sugerem grande riqueza florística, devido especialmente à variedade de paisagens e subtipos fitofisionômicos. Cerca de 44% das plantas vasculares são endêmicas assim como 9% da fauna (Mendonça et al., 1998; Myers et al., 2000). Existem estimativas indicando que pelo menos 20% das espécies endêmicas e ameaçadas permanece fora dos parques e reservas existentes (Machado et al., 2004). Por este motivo o Cerrado figura na 6º posição entre os 34 Hotspots mundiais em importância para a conservação da biodiversidade (Mittermeier et al., 2005).  Considerando os trabalhos citados anteriormente e especificadamente os de Heringer et al (1977) e Ratter et al. (1992 e 1996) estima-se que há cerca de 800 espécies lenhosas no bioma Cerrado. Considerando as matas ciliares, florestas mesófilas e outros habitats que ocorrem no bioma, o número total de espécies de plantas vasculares pode chegar a cerca 10.000 espécies. Dentre os vários problemas que ameaçam a integridade do Cerrado, estão distúrbios como a invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, poluições de aquíferos, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios nos ciclos de carbono e possivelmente modificações climáticas regionais (Klink & Machado, 2005; Durigan et al., 2007). A fragmentação e perda de habitat, ocasionada principalmente pela agricultura mecanizada destinada a plantação de monoculturas, assim como pela formação de pastagens propícias a criação de gados (Klink & Moreira, 2002), pode ser considerada a mais ameaçadora.   
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8.4.1.2 Flora 

8.4.1.2.1 Metodologia  A caracterização da vegetação presente na área do reservatório, AID e AII do empreendimento enfocou aspectos fitogeográficos, fitofisionômicos e florísticos e partiu de pesquisa bibliográfica sobre a sua região de inserção, em especial sobre a cobertura vegetal, relevo e uso do solo, e da análise de imagem de satélite recente (2014) na escala 1:18.000, com a sobreposição do arranjo geral do projeto. Posteriormente, foram formadas equipes e realizadas campanhas de campo na área, totalizando 10 dias de trabalho em campo. A descrição das campanhas, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas em cada campanha são apresentadas no Quadro 95 a seguir.  
Quadro 95 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da vegetação na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Equipe Perfil da 

equipe Época do ano Atividades desenvolvidas Período Duração 

01 
Engenheiro Florestal, Biólogo, Botânico e auxiliar de campo 

Estação seca Reconhecimento, identificação das fitofisionomias presentes, levantamentos florísticos e fitossociológicos. 19 a 23/09/2015 5 dias 
02 Engenheiro Florestal, Botânico e auxiliar de campo Estação chuvosa Levantamentos florísticos e caracterização das fitosionomias presentes. 20 a 24/11/15 5 dias 

Total 10 dias  
8.4.1.2.1.1 Levantamento fitossociológico e florístico 

Fitossociologia A primeira campanha (período seco) abrangeu o levantamento fitossociológico, com enfoque nas fitofisionomias ribeirinhas: floresta ciliar/galeria com ou sem a presença de veredas. Estas formações florestais abrangem preferencialmente a área do reservatório, porém para alcançar a suficiência amostral fitofisionômica dos dados fitossociológicos, tendo em vista o alto grau de fragmentação da área de estudos, algumas parcelas também foram inseridas na AID e AII (Quadro 96 e mapa com localização dos pontos amostrais no Anexo 22).  O reconhecimento prévio da área de estudo foi efetuado mediante a análise da imagem de satélite, averiguando os fragmentos de vegetação representativos da área do reservatório e AID e o levantamento in loco nos locais para a caracterização vegetacional de forma generalizada. A classificação das fisionomias foi baseada no Manual Técnico da Vegetação Brasileira elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1992). 
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Nos pontos selecionados foram instaladas parcelas através da aplicação do método de Mueller-Dombois & Ellemberg (1974) e IBGE (1992) com 300 m² (50 m² x 6 m²).  Foram realizadas as mensurações da circunferência e da altura comercial e total dos espécimes com CAP (circunferência à altura do peito) igual ou superior a 15 cm e a identificação dos indivíduos arbóreos contidos em cada parcela, sendo feita a marcação das árvores já mensuradas e realizando a medição das árvores mortas em pé, sem a distinção das espécies. Também foi instalada sub-parcelas de 1m² para o estudo da regeneração no extrato herbáceo-arbustivo. O controle do esforço amostral foi efetuado pela curva do coletor (Schilling & Batista, 2008). Utilizou-se como ferramentas de trabalho o GPS Monterra Garmim®, uma trena de 50 metros, fita métrica de 1,5 metros, hipsômetro Haglof®, câmera fotográfica digital, um netbook para anotação das informações, tinta spray vermelha ou amarela para a demarcação das parcelas, facão para corte do caule auxiliando na identificação das espécies e marcação das espécies já mensuradas/identificadas dentro das parcelas. Os dados coletados no levantamento foram compilados e organizados em planilhas do Excel e posteriormente inseridos no software Mata Nativa 3.11 (Cientec, 2011), cujos parâmetros fitossociológicos foram obtidos e ainda calculados os índices de Shannon (H’) e a equabilidade correspondente (J) para o ambiente florestal estudado. Para a análise fitossociológica da área de estudo foi utilizado o teste estatístico multivariado do software PAST Versão 3.10 (Hammer et al., 2001). A revisão da nomenclatura taxonômica, ou seja, a confirmação dos nomes de cada espécie e o nome do autor foi efetuada pela Lista de Espécies da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/), onde constam todos os nomes de táxons válidos. A organização taxonômica segue a classificação segundo APG III (2009). A identificação das espécies foi realizada no local onde foram encontradas, utilizando o conhecimento da equipe de campo e, quando isso não foi possível, foi realizada a coleta e preservação de material botânico e/ou imagens digitais para posterior identificação, com o auxílio de referências bibliográficas específicas como Lorenzi (2002a, 2002b; 2009), Souza & Lorenzi (2012) e outros a serem citados oportunamente. 
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Foto 68  Mensuração da circunferência a 
altura do peito (CAP) nos indivíduos 
arbóreos das parcelas. 

 Foto 69  Mensuração da altura, com 
hipsômetro, nos indivíduos arbóreos 
das parcelas. 
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Foto 70  Aspecto da floresta ciliar do rio 
Corrente ao longo da PCH Alvorada I. 

 Foto 71  Vista de técnico dirigindo-se a 
floresta ciliar alterada/simplificada. 
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Foto 72  Floresta de galeria abrangida pelo 
levantamento fitossociológico. 

 Foto 73  Aspecto de floresta de galeria 
inundável onde foi realizado a 
instalação de parcela. 
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Quadro 96 Coordenadas das parcelas alocadas nas formações florestais inventariadas na área de inundação da PCH Alvorada I, sub-bacia do 
rio Corrente, Goiás.  

Parcelas/ 
Transectos Tipologia Florestal Área de 

Influência Tipo de Estudo 
Coordenadas UTM - WGS84 

Seca Chuva 
X Y X Y 1 Floresta de galeria AID Florístico 481486 7892500 481486 7892500 2 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 481630 7891667 481630 7891667 3 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 480630 7892006 480463 7891915 4 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 480815 7891346 480712 7891297 5 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 478944 7892364 478944 7892364 6 Floresta de galeria inundável AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 479073 7891449 479073 7891449 7 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 477913 7893369 477913 7893369 8 Floresta de galeria inundável AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 477413 7893334 477413 7893334 9 Floresta de galeria AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 476897 7895144 476897 7895144 10 Savana arborizada AID Florístico 476551 7893195 476590 7892934 11 Floresta ciliar AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 474279 7896192 474279 7896192 12 Floresta ciliar/Vereda AID - área do reservatório Fitossociológico/Florístico/ Inventário Florestal 473344 7895314 473637 7895601 13 Savana florestada AID Florístico 475506 7892398 475506 7892398 14 Savana florestada AID Florístico 480659 7895439 480715 7894611 
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Continuação 
Parcelas/Transectos Tipologia Florestal Área de 

Influência Tipo de Estudo 
Coordenadas UTM - WGS84 

Seca Chuva 
X Y X Y 15 Savana arborizada AII Florístico 467656 7889284 470721 7889280 16 Savana florestada AID Florístico 478019 7890231 478019 7890231 17 Savana arborizada/floresta de galeria AID Florístico 478025 7887578 478025 7887578 18 Savana florestada AID Florístico 479415 7886976 479415 7886976 19 Savana florestada AII Florístico 470496 7899997 470496 7899997 20 Savana arborizada AII Florístico 504292 7876747 503919 7876219 21 Floresta estacional semidecidual AII Florístico 491939 7881210 491939 7881210 22 Floresta de galeria AII Florístico 493110 7885247 493110 7885247 23 Floresta ciliar AII Fitossociológico/Florístico 492559 7884636 492559 7884636 24 Floresta estacional semidecidual AII Fitossociológico/Florístico 491573 7885413 491573 7885413 25 Floresta de galeria AII Fitossociológico/Florístico 489720 7885059 489720 7885059 26 Floresta ciliar AII Fitossociológico/Florístico 488752 7885722 488752 7885722 27 Floresta estacional semidecidual AII Fitossociológico/Florístico 487574 7887036 487574 7887036 28 Floresta ciliar AII Fitossociológico/Florístico 486940 7888448 486940 7888448 29 Floresta de galeria AII Fitossociológico/Florístico 484410 7887228 484410 7887228 30 Floresta ciliar AII Fitossociológico/Florístico 484510 7889137 484510 7889137 31 Floresta ciliar AII Fitossociológico/Florístico 483884 7890249 483884 7890249 32 Floresta de galeria/Vereda AII Fitossociológico/Florístico 484040 7891478 484040 7891478 33 Savana florestada AII Florístico 487468 7883266 488017 7883690 34 Savana arborizada AII Florístico 467708 7889281 467708 7889281 35 Savana florestada AII Florístico 491305 7888103 491305 7888103 36 Savana florestada AII Florístico 483958 7885347 483958 7885347  
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Dentre os parâmetros fitossociológicos a serem calculados no estudo destaca-se os que integram a estrutura horizontal da floresta: frequência, densidade, dominância, valor de cobertura e valor de importância (Müeller-Dombois & Ellenberg, 1974), os quais estão detalhados no Quadro 97.  
Quadro 97 Equações utilizadas para a análise fitossociológica na área de estudos da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Parâmetros da Estrutura Horizontal Equações Área Seccional (AS – m²) = ∗40.000  

Área Basal (AB – m²) 
 

Densidade Absoluta  (DA – n/ha) =  
Densidade Relativa (DR%) 

 

Dominância Relativa (DoR%) 
 

Frequencia Absoluta (FA) = ∗ 100 
Frequência Relativa (FR%) 

 

Valor de Cobertura (VC%) 
 

Índice de Valor de Importância (VI%) 
 

Legenda: DAP = diâmetro à altura do peito – cm;  ni - número de indivíduos arbóreos amostrados da i-ésima espécie florestal ;A = área total amostrada – ha; S = número de espécies amostradas; ui = número de unidades de amostra em que se encontrou a i-ésima espécie; ut = número total de unidades de amostra medidas.    
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Florística O levantamento florístico ocorreu de modo a abranger todas as diferentes fisionomias encontradas nas áreas de influência do empreendimento (floresta ciliar/galeria, savana florestada e savana arborizada), sendo executado nas campanhas de seca e chuva. Este levantamento foi relaizado pelo método do caminhamento (Filgueiras et al., 1994), onde procede-se a instalação de transecto de 50 metros de distância o qual cataloga-se as espécies que entram no campo de visão do pesquisador. Além da coleta desta informação, realizou-se a identificação da fisionomia, o estado de conservação, estágio de regeneração, conectividade, potencial como habitat e suporte alimentar para a fauna. A avaliação também foi efetuada durante o percurso até a chegada ao local previamente determinado. Este procedimento também foi realizado paralelamente a coleta de dados fitossocioógicos de forma a enriquecer a listagem com espécies de diferentes portes presentes nas fisionomias florestais. O status de conservação das espécies foi levantado de acordo com a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção conforme Portaria MMA Nº 443, de 17 de dezembro de 2014. Para o levantamento de espécies raras e endêmicas a consulta foi efetuada nos sites http://www.plantasraras.org.br/ e Lista de Espécies da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).  
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Foto 74  Caminhamento para o local 
selecionado para a instalação de 
transecto. 

 Foto 75  Identiticação de espécies que 
compõem o estrato herbáceo/arbustivo 
em floresta de galeria. 
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Foto 76  Equipe técnica efetuando a 
identificação e anotação das espécies 
ocorrentes. 

 Foto 77  Sauvagesia linearifolia A. St.-Hil. 
florido em área de vereda (seca). 
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Foto 78  Algodãozinho-do-campo 
(Cochlospermum regium (Schrank) 
Pilg.) florido em área de savana 
arborizada (seca). 

 Foto 79  Sessenta-galha (Hirtella gracilipes 
(Hook. f.) Prance) em floração no 
período do levantamento de campo 
(seca). 

 
 
8.4.1.2.1.2 Estudo de similaridade florística Buscando comparar a composição florística dos fragmentos florestais da AID, bem como verificar a similaridade entre as unidades amostrais utilizadas, foi elaborado um dendrograma de similaridade calculado a partir do índice de similaridade de Sorensen também para verificar a existência de agrupamentos em cada fisionomia. Os dados obtidos nos respectivos levantamentos foram organizados em uma matriz de abundância eliminando-se aquelas com número de indivíduos inferior a 10. Essa normalização dos dados de composição florística permite buscar padrões ecológicos em escala mais ampla, sendo mais adequado à ecologia de comunidades vegetais (Oliveira-Filho et al. 1994). Para as análises de similaridade foi utilizado o software PAST Versão 3.10 (Hammer et al., 2001). 
8.4.1.2.1.3 Inventário florestal A coleta de dados para o inventário florestal foi coincidente com aquela descrita para o estudo fitossociológico.  
Localização das unidades amostrais De acordo com a metodologia descrita, as unidades amostrais foram alocadas ao longo da área do reservatório da PCH Alvorada I. Foram obtidos dados de 10 unidades amostrais (parcelas 02 a 09 e 11 a 12) totalizando uma área de 0,3 ha, o que gera uma intensidade amostral de 0,11%.  As parcelas de floresta ciliar/galeria foram agrupadas visto a similiaridade florística e de ambientes que ocupam, bem como as alterações que foram impostas pelos impactos antrópicos (Quadro 98).  
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Quadro 98 Distribuição das parcelas do inventário florestal realizado na área do 
reservatório da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Estrato Número de Parcelas Área Amostrada (ha) Área de Intervenção (ha)

Floresta ciliar/galeria 10 0,30 271,23 
Registro de dados O inventário florestal da área de estudo foi realizado utilizando uma amostragem casual estratificada, empregando-se o método de parcelas retangulares de 50 x 6 m (0,03 ha). Spurr (1952) apud Queiroz (1977) recomenda que o tamanho da unidade de amostra seja “suficientemente grande para conter um mínimo de 20 (vinte) a 30 (trinta) árvores e bastante pequena para não necessitar de um tempo excessivo de medição” (IBGE, 1992). Em cada ponto selecionado para estabelecer a unidade amostral, foi esticada uma trena até se alcançar 50 m de comprimento, delimitando desta maneira o eixo da parcela. Cada unidade amostral foi georreferenciada com pontos obtidos em GPS (Sistema de Posicionamento Global), tomando-se um ponto inicial e outro final da mesma. A largura da parcela somou 6 m e foi definida pela faixa de 3 m a cada lado de seu eixo. Essas distâncias foram verificadas com trena, em caminhamento ao longo do eixo da parcela, com objetivo de determinar a inclusão ou exclusão dos indivíduos arbóreos da referida parcela.  Em cada uma das parcelas foram registrados todos os indivíduos vivos e mortos em pé que apresentaram no tronco, circunferência à altura do peito (CAP) maior ou igual a 15,0 cm. Foram tomados os seguintes dados dos indivíduos mensurados: nome da espécie, CAP (posteriormente convertidos em diâmetro à altura do peito –DAP), altura do fuste e altura da copa. Para os indivíduos arbóreos que apresentaram ramificação no fuste abaixo da altura mínima de medição (1,30 m) e com diâmetro mínimo de inclusão, realizou-se a coleta dos dados considerando cada ramificação como indivíduos separados. Esse procedimento foi utilizado em função de este inventário florestal ter como objetivo principal avaliar o estoque de volume de material lenhoso total e com potencial econômico da formação florestal em questão. Após a coleta e registro dos dados, procedeu-se à marcação de cada indivíduo mensurado para posterior verificação e para evitar erros de duplicidade de medições. 
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Análise e processamento de dados Todos os dados, organizados em planilhas do Excel - Microsoft (Anexo 23), foram processados no software Mata Nativa (Cientec, 2011). Para análise das classes diamétricas foi utilizado uma amplitude de classes de 15 cm.  Para estimar os quantitativos volumétricos (volume total e volume do fuste) foram usadas equações desenvolvidas pelo Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, em 1995, para matas ciliares (Soares 
et al., 2011).  As fórmulas utilizadas para a análise estatística e estimativas volumétricas são apresentadas nos Quadro 99 e Quadro 100, a seguir.  

Quadro 99 Fórmulas utilizadas para a amostragem casual estratificada do inventário 
florestal realizado na área do reservatório da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás.  
Parâmetro Fórmula Descrição Dos Termos 

Número total de unidades de amostra na população (N)  =  M = número total de estratos 
Nj = número total de unidades de amostra em cada j-ésimo, j=1, 2, ..., M. 

Número de unidades de amostra lançadas (n)  =  nj = número de unidades de amostra lançadas em cada j-ésimo 
Média aritmética estimada  Xi  

n

X
Xi

n

i
i

 1  
Estimativa da média aritmética volumétrica por unidade amostral. Xi = variável amostrada n = número de amostras 

Proporção (P ) =  
Proporção do número de unidades de amostra em cada estrato em relação ao número total de unidades de amostra ou proporção da área total de cada estrato em relação à área total. 
Nj = número total de unidades de amostra em cada j-ésimo estrato N = número total de unidades de amostra cabíveis na população 

Média Estratificada (ou Média Ponderada) (X) =     
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Continuação 
Parâmetro Fórmula Descrição Dos Termos 

Variância da amostra  2
XS   

1
1

2

2








n

XX
S

n

i
i

x  Medida de dispersão dos dados em relação à media 
Desvio padrão  XS  2

XX SS   Dispersão dos dados entre as unidades de amostra individuais  Coeficiente de variação  %CV  100% 
X

S
CV X  Expressão de variabilidade numa base relativa 

Erro padrão 2
XX

SS   
Desvio-padrão entre as estimativas médias. Expressa o grau de confiabilidade de uma estimativa média 

 2
X

S  = variância da média da variável amostrada Estimativa do volume total da população 





 

X  XNX 
   

Erro de amostragem (valor absoluto  aE  / porcentagem  rE) 
Xa StE   
100




X

St
E X

r
 t = valor tabelado de t para um nível de significância 

Média volumétrica por hectare (ha) 
 haX  u

ha
A

XX
1

  Estimativa da média aritmética volumétrica por hectare (ha) 
X = Média aritmética volumétrica por unidade amostral 

Au=Área da unidade amostral 
Intervalo de confiança (IC) para a média tSXIC

X
.  

Limites que definem o grau de aproximação esperado para a média verdadeira da população 
 = média paramétrica ou verdadeira 

P = probabilidade de ocorrência do intervalo 
Intervalo de confiança (IC) por hectare (ha)   







a
X UtSXIC 1.  

Intervalo de confiança (IC) para a produtividade média da população por hectare (ha)  
Ua = tamanho da unidade amostral em hectare (ha) Intervalo de confiança (IC) total tSNXNIC

X
...   Intervalo de confiança (IC) do volume total da população 

Estimativa Mínima Confiável (EMC)  XStXEMC   Quantidade mínima de madeira que se espera encontrar, associada a um nível de probabilidade 
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Quadro 100 Fórmulas utilizadas para estimativas volumétricas da vegetação do inventário 
florestal realizado na área do reservatório da  PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás   
Parâmetro Fórmula Descrição dos Termos 

Diâmetro à Altura do Peito (DAP) 


CAP
DAP   

Diâmetro do tronco das árvores a 1,30m acima do nível do solo – (cm). CAP = Circunferência à Altura do Peito (cm) Área Seccional (g) 
40000

2DAP
g



 Superfície da seção transversal da árvore à altura do peito – (cm²). 

Área Basal (AB) 



n

i
igAB

1  
Somatória das áreas seccionais de todos os troncos do povoamento – (cm²). n = número de troncos mensurados 

Densidade Absoluta (DAi) 
A

n
DA i

i   
Número de indivíduos em relação à área para a i-ésima espécie ni = número de indivíduos da i-ésima espécie da amostragem A = área total amostrada Dominância Absoluta (DoAi) A

AB
DoA i

i   Proporção de cobertura da área basal em relação à área amostrada 
Volume Total com Casca (VTCC) 084,2000066,0 DAPVTCC 

 

Equações para a obtenção do volume de toda a biomassa da árvore em formações florestais de mata ciliar. Ht = Altura total 
Volume do Fuste com Casca (VFCC) 164,2000139,0 DAPVFCC   

Equações para a obtenção do volume de madeira em formações florestais de mata ciliar. Ht = Altura total 
Volume da Galhos com Casca (VGCC): VGCC=VTCC-VFCC Equações para a obtenção do volume dos galhos em formações florestais de matas secundárias e metas secas 
Média Quadrática do DAP (q) 




n

i

i

n

DAP
q

1

2  
Medida de tendência central mais relacionada aos atributos do povoamento n = número de diâmetros mensurados 
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8.4.1.2.1.4 Aspectos fitogeográficos O Cerrado subdivide-se em subgrupos de formação que representam diferenças fisionômicas, provocadas pela diversidade ambiental local.  Nessa região florística há duas divisões fitoecológicas presentes na área de estudo, a savana e a floresta estacional semidecidual. Na savana há formações de savana florestada e savana arborizada, sendo incluídos ainda, tipos vegetais associados com os cursos dágua, como florestas ciliar/galeria, veredas e campo limpo/sujo úmidos. Já a floresta estacional semidecidual há a formação aluvial, presente nas planícies e em alguns terraços mais antigos das calhas dos rios. Porém esta formação foi bruscamente suprimida, ocorrendo de forma isolada e bem alterada junto a fragmentos de floresta ciliar, principalmente nas áreas da AII. Nas formações originais, existem em grande abundância várias espécies do gênero Handroanthus, além das espécies 
Calophyllum brasiliense, Tapirira guianensis, Inga sp., e Guarea guidonia, dentre outros (IBGE, 2012). O Cerrado compreende uma cobertura vegetal semelhante, em alguns aspectos, à savana africana, apresentando, entretanto, composição florística peculiar, composta de árvores isoladas, baixas, tortuosas, esgalhadas, geralmente de casca grossa, espessa, gretada, de folhas geralmente coriáceas e raízes profundas (Rizzini, 1979). A cobertura herbáceo-arbustiva é muito diversificada, desaparecendo comumente nas épocas secas e rebrotando no início das chuvas, apresentando um gradiente de formas fisionômicas variando desde fisionomias com predominância do estrato herbáceo, até formações florestais onde predomina o estrato arbóreo (Eiten, 1972; Ribeiro; Walter, 2008). Já a região florística da Mata Atlântica no Estado de Goiás é representada por sua feição interiorana, a floresta estacional semidecidual, cuja ocorrência se restringe aos terrenos mais férteis e úmidos, como aqueles encontrados ao longo dos cursos d´água, ou seja, a formação aluvial. Segundo Mantovani (2003) são reconhecidos nove domínios ou tipos de formações fitogeográficas ao longo de toda a área de abrangência da Mata Atlântica, podendo ainda ser encontradas formações típicas de outros biomas: floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, manguezal, formações vegetais sobre restinga ou planície litorânea, campos de altitude ou campo rupestre, brejos interioranos e enclaves florestais do nordeste. Na área de estudo, a Mata Atlântica foi identificada apenas na AII numa região totalmente alterada, sem nenhum remanescente de vegetação significativo, e ainda com a influência do reservatório formado pelo represamento da UHE Ilha Solteira no rio Paranaíba. A identificação da área do Bioma Mata Atlântica foi efetuada de acordo com a base de dados do IBGE (Mapa de Biomas do Brasil, 2004). Devido a este fato, o estudo da vegetação da PCH Alvorada I terá sua ênfase principal no Bioma Cerrado. O Cerrado ao mesmo tempo em que é detentor de uma elevada riqueza biológica, incluindo diversas espécies endêmicas de plantas e animais, tem sido considerado um dos focos da expansão de fronteiras econômicas e implantação de empreendimentos no Brasil (Scariot & Sevilha, 2003). A destruição da vegetação nativa caracteriza a principal causa de degradação da biodiversidade do Cerrado, sendo ocasionada principalmente por empreendimentos agrícolas e pecuários, uso de fogo em frequência superior a natural, além da construção de hidrelétricas e barragens, e áreas de irrigação e urbanização (Scariot & Sevilha, 2003). 
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Acredita-se que a degradação do solo e dos ecossistemas nativos e a dispersão de espécies exóticas são as maiores e mais amplas ameaças à biodiversidade deste ecossistema (Klink & Machado, 2005). O fogo é geralmente usado para limpar terrenos, favorecendo queimadas frequentes, o que afeta negativamente o estabelecimento de árvores e arbustos, além de liberar para a atmosfera dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa. 
8.4.1.3  Flora regional e na Área de Influência Indireta (AII). A bacia do rio Corrente localiza-se no Sudoeste Goiano e drena áreas onde predomina a pecuária como o principal uso do solo. Em sua seção superior, drena áreas úmidas relativamente bem preservadas que abrangem os limites do Parque Nacional das Emas (PNE) que representa a maior unidade de conservação do cerrado no Brasil; e à jusante drena áreas mais fragmentadas e com um uso do solo mais intenso pela agricultura e pecuária. A bacia do rio Corrente abrange uma área de 7.190,235 km² a qual integra a bacia do rio Paranaíba que por sua vez pertence à bacia do rio Paraná (Faleiro, 2013).  Os rios Formoso e Jacuba, que nascem no Parque Nacional das Emas – PNE, são os principais formadores do rio Corrente. A priori, dentro dos limites da Unidade de Conservação, encontram-se parcialmente protegidos da ocupação mais agressiva de suas margens. Entretanto, logo abaixo dos limites do PNE, os mesmos são submetidos a ações de degradação, com destaque para fragmentação de suas florestas ciliares (Faleiro, 2013). Ainda segundo o mesmo trabalho, baseado na classificação da imagem Landsat TM5 (2011), constataram-se as seguintes classes de uso de solo na bacia do rio Corrente (Figura 94 ): pastagem, agricultura e áreas preservadas. A pastagem é a classe que mais se destaca, predomina em 49,66% da bacia, principalmente no baixo e médio curso do rio Corrente. A classe agricultura predomina em 32,55% da área, distribuída ao longo da bacia, intercalado com áreas de pastagem, na alta bacia margeando os limites do PNE e a jusante nas margens dos rios Formoso e Jacuba. Áreas preservadas com vegetação estão presentes em 17,69% da bacia, com destaque para o alto curso onde está situado o PNE. Abrange apenas 2,11% da área do Estado de Goiás e representa uma bacia medianamente populosa. Ocupa parte da microrregião Sudoeste e parte da microrregião de Quirinópolis. Porém a área de estudo deste trabalho insere-se somente na microrregião de Quirinópolis. Nesta microrregião a utilização da terra com a agricultura e pecuária ocorre desde a década de 50, intensificada na década de 70 que contribuiu para a ocupação desordenada do solo e alteração substancial da paisagem natural. Até a década de 1950 a região possuía pouca área explorada para a agropecuária. Esse cenário começa a mudar nas décadas subsequentes, quando Goiás se insere, definitivamente, no ciclo produtivo nacional (Borges, et. al. 2010).  Assim, as áreas de mata e floresta na região foram drasticamente reduzidas em apenas uma década (1960/1970), e esta tendência se manteve ao longo das décadas seguintes. Desta forma, as áreas destinadas à agricultura e, sobretudo, da pecuária são significativamente ampliadas, modificando, sobremaneira, a cobertura vegetal natural (Borges, et. al. 2010). 
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Na parte sudeste/sul da microrregião de Quirinópolis, de domínio dos basaltos, existia uma vegetação de floresta estacional semidecidual, que foi ocupada por culturas cíclicas, restando apenas alguns remanescentes de vegetação primitiva. As partes norte e nordeste inseriam-se em área de tensão ecológica, onde se verificava o contato da savana com a floresta estacional, também fortemente ocupada por culturas cíclicas. Na parte central e noroeste encontrávamos, respectivamente, áreas de savanas (cerrado) e de floresta estacional decidual, hoje amplamente ocupada por pastagens. Atualmente, podem-se encontrar as fisionomias originais de vegetação na microrregião somente através de pequenos fragmentos de formação florestal preservada (Borges, et. al. 2010).   
Figura 94  Mapa do uso do solo na bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Fonte: Faleiro, 2013.  Com relação a dados secundários relacionados a levantamento florístico na região, poucos trabalhos foram efetivamente publicados e disponibilizados ao público em geral. Há alguns empreendimentos de produção de energia já instalados no rio Corrente (AHE Espora, AHE Olho D’Água e PCH Queixada) ou não instalado (UHE Itumirim), o qual efetuaram estudos sobre a vegetação e serão abordados a seguir. Artigos científicos não foram encontrados ou ainda não foram publicados, em especial nos municípios de Aporé e Itajá, porém no município de Mineiros alguns trabalhos foram encontrados e serão citados, sendo parte destes a partir de levantamento para a instalação de empreendimentos diversos. 
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Os quatro empreendimentos localizados ao longo do rio Corrente não estão no limite da AII, porém bem próximos, e possuem informações relevantes sobre a flora do rio Corrente. Além disto, em alguns, suas áreas de influência do estudo ambiental abrangiam parte da área de influência deste trabalho. No Estudo de Impacto Ambiental da AHE Espora descreve que este se insere totalmente no bioma Cerrado e apresenta as formações de savana florestada, savana arborizada e savana parque, todos com ou sem floresta de galeria, e a floresta estacional semidecidual aluvial e submontana. Nele foram catalogados 239 espécies, distribuídos em 75 famílias e 182 gêneros (CTE, 1999). Também na AHE Olho D’Água houve similar descrição do bioma e formações vegetais, contando com o levantamento de 234 espécies, distribuídas em 73 famílias e 175 gêneros (CTE, 2005). Por fim a PCH Queixada constatou-se a presença das seguintes fisionomias: mata ciliar, mata de galeria, mata seca decídua, mata seca semidecidua, campo úmido, cerrado denso, cerradão, capoeira e agropecuária, sendo evidente a dominância das formações florestais, efetuando uma caracterização geral de cada fisionomia e a citação das principais espécies ocorrentes em cada (CTE, 2007). O levantamento florístico e fitossociológico para compor o EIA da UHE Itumirim relata sobre a grande diversidade de fitofisionomias presentes em sua área de influência, onde há um predomínio de formações típicas do cerrado, entremeadas por formações florestais, em porções mais elevadas como nas encostas próximas ao rio Corrente. As formações campestres, conhecidas na região pelo nome de “varjões”, estão localizadas nas partes mais baixas e apresentam solos brejosos durante o período das chuvas, e, em algumas porções, o ano inteiro. Nas cotas mais elevadas surgem formações vegetais típicas de mata seca, cerradão e cerrado. Destacam-se ainda, em áreas baixas, as formações conhecidas por florestas paludículas, presentes em porções alagadas durante o ano todo, nas quais a drenagem não é bem definida, formando um solo encharcado sobre o qual ocorre a formação de pindaibais. A escolha das áreas amostrais foi realizada levando-se em consideração o estado de conservação e a representatividade da fitofisionomia dentro da área de influência do reservatório. Assim, foram priorizados os locais com maior grau de preservação inseridos nas fitofisionomias mais representativas. O objetivo era amostrar composições florísticas com maior semelhança às nativas originais. Foram catalogadas em seis fitofisionomias diferentes 270 espécies distribuídas em 79 famílias (Vilela, et al. 2009). No levantamento florístico realizado para o Plano de Manejo do PARNA das Emas foram encontradas 606 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 303 gêneros e 101 famílias por Batalha (2001) e Batalha & Martins (2002a). A classificação das formas de vida foi feita de acordo com o sistema de Raunkiaer (1934) e o espectro biológico dessa comunidade foi construído, comparando-o com o de outros tipos vegetacionais e outras áreas de cerrado por Batalha (2001) e Batalha & Martins (2002b). Lembrando ainda que foram levantadas Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas, tradicionalmente considerados filos (ou divisões) no referido Plano de Manejo. 
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Em levantamento florístico efetuado no município de Mineiros, Demori (2007, apud DBO, 2007) encontrou 89 espécies distribuídas em 42 famílias, abrangendo fragmentos de floresta de galeria, mata ciliar e áreas de reserva legal com grandes interferências anteriores. Siqueira (2007, apud EMPIA, 2007) levantou 84 espécies da flora, distribuídas em 62 gêneros e 40 famílias botânicas nas áreas de preservação permanente do ribeirão Invernada e rio Verde. Já Dalanesi (2005, apud Neotropica, 2005) registrou 93 espécies pertencentes a 40 famílias botânicas numa área de um hectare inserida no local denominado IPAF (Instituto de Pesquisas Agropecuárias da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior de Mineiros) próxima a BR 364 - Km 312 e numa segunda área que localiza-se na fazenda Jacuba, próximo as nascentes do rio Araguaia e Parque Nacional das Emas, com uma área de amostragem de 0,64 hectares. As duas áreas possuem fitofisionomias semelhantes ao tipo de formação Florestal de Cerradão. Este estudo foi efetuado na área de influência indireta do Estudo de Impacto Ambiental para implantação do “Projeto Araguaia” da Perdigão Agroindustrial S.A., no município de Mineiros. A partir da análise visual da Imagem de Satélite Landsat 8 (2015) da AII da PCH Alvorada I também se observa as mesmas características da cobertura vegetal e uso do solo dos trabalhos citados anteriormente. Predomínio de pastagens, seguido da agricultura e por última a vegetação nativa, predominantemente florestal distribuída nas fisionomias de savana florestada, savana arborizada, floresta ciliar/floresta de galeria com ou sem vereda e campo limpo/sujo úmido, além de floresta estacional semidecidual. Os levantamentos florísticos e fitossociológicos deste estudo também abrangeram parte considerável da AII, visto que concomitantemente a este trabalho, também realizou-se o estudo da vegetação para compor o EIA da PCH Foz do Corrente I, que também se insere a jusante na AII da PCH Alvorada I e ainda em parte da AID. Assim há uma gama de informações da vegetação na AII que também serão apresentadas a seguir. Na AII da PCH Alvorada I foram instaladas 19 parcelas/transectos, que totalizaram o levantamento de 1.457 indivíduos de diversas formas de vida, o qual resultou na identificação de 270 espécies distribuídas em 75 famílias e 183 gêneros. Sendo todas as fisionomias localizadas na área do bioma Cerrado. Na savana florestada instalaram-se 4 transectos, onde catalogaram-se 126 espécies em 45 famílias e 99 gêneros.  Na savana arborizada instalaram-se três transectos o qual levantaram se 152 espécies distribuídas em 56 famílias e 115 gêneros. É pertinente abordar que estas duas fisionomias não ocorrem na área a ser efetivamente alterada, ou seja, na área do reservatório. As áreas de amostragem tentaram abranger fragmentos representativos da vegetação original, porém a savana florestada está muito descaracterizada em quase todos os ambientes vistoriados, já a savana arborizada apresenta áreas de relevante preservação como um conglomerado de reservas legais de propriedades rurais da região, com cerca de 1.830 hectares de vegetação nativa (transecto 15), além de outro fragmento nas margens do rio Corrente com cerca de 800 hectares de vegetação nativa mesclando a fisionomia de savana arborizada e florestada (transecto 13). As espécies de maior ocorrência nas áreas amostradas destas duas fisionomias foram: Qualea grandiflora (pau-terra-folha-larga); Buchenavia tomentosa (mirindiba); Matayba guianensis (camboatá); Anadenanthera peregrina (angico-do-cerrado); Aspidosperma tomentosum (peroba-branca). 
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Também foram amostrados, complementando o levantamento na AID, incluindo a área do reservatório, floresta de galeria, instalando-se um transecto e três parcelas onde catalogaram-se 87 espécies distribuídas em 52 famílias e 77 gêneros. Na floresta estacional semidecidual, localizada na área do bioma Cerrado, instalou-se um transecto e duas parcelas onde catalogou-se 86 espécies distribuídas em 41 famílias e 72 gêneros. Já nas áreas de floresta ciliar instalaram-se cinco parcelas onde catalogou-se 94 espécies distribuídas em 44 famílias e 80 gêneros. É importante mencionar que, na área de influência da PCH Alvorada I, essas três fisionomias possuem características florísticas semelhantes, devido a intensa alteração antrópica que foram impostas e a localização ao redor das drenagens, lembrando também que houve um grande evento alterador dos habitats ao longo do rio Corrente em 2008, devido ao rompimento da barragem da AHE Espora, fato que contribuiu para o empobrecimento da vegetação herbácea/arbustiva e a seleção de vários indivíduos arbóreos mais resistentes ao grande impacto da água. Diante desta questão fez-se uma análise conjunta desses três ambientes que resultou na catalogação de 169 espécies distribuídas em 64 famílias e 127 gêneros. As espécies de maior ocorrência foram: Tapirira guianensis (pombeiro); Vochysia pyramidalis (gomeira-de-macaco); Myracrodruon urundeuva (aroeira); Eugenia florida (guamirim); Licania gardneri (oiticica). 
8.4.1.3.1 Flora na Área de Influência Direta (AID)  A descrição detalhada da cobertura e uso do solo e cobertura vegetal nas Áreas de Influência Direta, Área do Reservatório e Estruturas da PCH Alvorada I encontra-se no item 8.1 do presente documento. No Anexo 14 é apresentado o Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal. A seguir são apresentados os principais aspectos fitofisionômicos da AID da PCH Alvorada I. 
8.4.1.3.1.1 Aspectos fitofisionômicos Maiores detalhes sobre cada uma destas tipologias serão fornecidos a seguir. 
Savana Florestada Caracteriza-se como uma formação florestal xeromórfica típica do Cerrado com porte médio a alto, apresentando pequeno dossel e formação de escassa camada de serrapilheira que se torna maior durante o inverno (estação seca) devido à semi-caducifolia quase sempre presente (Sano & Almeida, 1998). A flora consiste de uma composição de espécies comuns do cerrado, de espécies da floresta de galeria e de espécies de floresta estacional semidecidual ou decidual. Esta vegetação está presente nos solos mais profundos. Apresenta dossel predominantemente contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. Apresenta árvores de savana arborizada, com tronco ereto, que podem atingir cerca de 12 m formando o dossel. 
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Na AID foram instalados três transectos que levantaram a existência de 96 espécies de variadas formas de vida, distribuídas em 85 gêneros e 40 famílias.  As espécies arbóreas de maior frequência foram 
Pterodon emarginatus (sucupira-branca), Guapira noxia (joão-mole), Coccoloba mollis (pau-Formiga), Xylopia aromática (pimenta-de-macaco) e Copaifera langsdorfii (pau-d’óleo). Abrange 4,96% da AID, sendo a segunda fisionomia de maior ocupação. Sua ocorrência na área do reservatório é mínima (0,04%), sendo contabilizada para cálculos volumétricos junto da floresta ciliar. 
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Foto 80  Aspecto geral de fragmentos de 
Savana Florestada.  

 Foto 81  Destaque para uma Sucupira-branca 
(Pterodon emarginatus Vogel) espécie 
arbórea característica dessa fisionomia. 
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Foto 82  Visualização da disposição arbórea 
no interior de fragmento. 

 Foto 83  Marmelada-preta (Cordiera sessilis 
(Vell.) Kuntze) espécie arbustiva de grande 
ocorrencia nos fragmentos levantados. 

 
Savana Arborizada Caracteriza-se por apresentar um estrato contínuo de gramíneas e outro de vegetação lenhosa de porte arbóreo e arbustivo, cobrindo até 50% da superfície do solo, formando fisionomias ora mais abertas (campo cerrado e cerrado ralo), ora com a presença de um scrub adensado (cerrado típico). A composição florística, apesar de semelhante à da savana florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os ambientes de acordo com o espaço geográfico ocupado (IBGE, 2012). 
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Segundo Ribeiro & Walter (2008), o cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou corte. Na época chuvosa, os estratos subarbustivo e herbáceo tornam-se exuberantes, devido ao seu rápido crescimento. Ainda com relação à presença de espécies chaves em áreas de cerrado típico é importante citar as espécies arbóreas: Plathymenia reticulata, Xylopia aromatica, Caryocar brasiliense, Astronium 
fraxinifolium, Tabebuia aurea, Curatella americana, Hymenaea stigonocarpa, Erythroxylum suberosum e 
Dimorphandra mollis. Segundo Ratter et al. (2003) estas espécies ocorrem em 50% das áreas dos diversos trabalhos publicados sobre vegetação do cerrado típico, de acordo com a lista das espécies arbóreas mais características de 376 áreas comparadas no Brasil. O estrato herbáceo, em que são frequentes as gramíneas, é descontínuo, apresentando-se em tufos e recobrindo irregularmente o solo. Essa cobertura pode ultrapassar, às vezes, um metro de altura, mas, em geral, é de cerca de 30 a 50 cm (Romariz, 1996). Espécies arbustivas e herbáceas foram também encontradas na área estudada, como: Palicourea rigida com predomínio de Byrsonima coccolobifolia e 
Byrsonima verbascifolia atingindo altura de 1,5 m no estrato arbustivo, e ainda, com regeneração de 
Heteropterys byrsonimifolia, Kielmeyera coriacea e Psidium firmum. No estrato herbáceo é comum a espécie Echinolaena inflexa. Ainda foi encontrado Schizachyrium tenerum em área antropizada. Na AID foram instalados quatro transectos que levantaram a existência de 88 espécies de variadas formas de vida, distribuídas em 76 gêneros e 40 famílias.  As espécies arbóreas de maior frequência foram Xylopia aromática (pimenta-de-macaco), Copaifera langsdorfii (pau-d’óleo), Diospiros burchelli (olho-de-boi), Anadenanthera peregrina var. falcata (angico-do-cerrado) e Tachigali paniculata (carvoeiro). Possui pequena ocupação na AID (1,46%) em locais de média preservação, não ocorrendo nas áreas onde haverá supressão vegetal. 
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Foto 84  Visão externa uma área de savana 
arborizada. 

 Foto 85  Aspecto interno de uma área de savana 
arborizada. 

 
  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 432 

Foto: G
abriela

 D. Vile
la 

Foto: G
abriela

 D. Vile
la 

Foto 86  Carobinha (Jacaranda decurrens) 
erva de grande ocorrência nas áreas de 
savana arborizada.  

 Foto 87  Puçá (Mouriri pusa) espécie arbórea 
presente nos fragmentos levantados. 
Detalhe da sua floração na campanha de 
chuva. 

 
Floresta ciliar/galeria As florestas localizadas às margens de cursos d’água desempenham importante função ambiental, notadamente na manutenção da qualidade da água e da fauna ictiológica. Apesar de serem legalmente protegidas, tem sido, ao longo dos anos, submetidas a impactos antrópicos devastadores e, como consequência, em várias regiões do Brasil, estão hoje reduzidas a fragmentos esparsos, a maioria profundamente perturbados. As florestas ciliares são formações florestais que acompanham os rios de médio e grande porte do Bioma Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias (Ribeiro & Walter, 2008). As árvores eretas variam de 20 a 25 m de altura, com alguns indivíduos emergentes que atingem 30 m. A largura dessas florestas é bastante variável, mas, em geral, proporcional ao tamanho do leito do curso d’água a que está associada. Ocorre em terrenos acidentados, planos e planícies, podendo haver transição, nem sempre evidente, para outras fisionomias florestais, como a floresta estacional e o cerradão. No caso de vales muito encaixados, desenvolvem-se as florestas de vale ou de encosta, que são compostas pela mata ciliar, presente no terraço próximo ao leito do rio, e a floresta estacional semidecidual ou decidual ocupando a encosta. Na área do reservatório, e consequentemente na AID, há dois locais onde observou-se uma influência da floresta estacional semidecidual na floresta ciliar, porém são áreas muito descaracterizadas (parcela 3 e 5) predominando as espécies mais ocorrentes na vegetação ribeirinha. Na AII também houve a associação da floresta estacional semidecidual aluvial a floresta ciliar (parcelas 24 e 27) de modo semelhante. Já a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados (galerias) sobre cursos d’água é denominado de floresta de galeria. Localizam-se, geralmente nos fundos de vales ou nas cabeceiras de drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo (Ratter et al., 1973). 
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As florestas de galeria são enclaves de vegetação florestal no domínio dos cerrados. Essas ocorrem formando uma rede florestal perenifólia ao longo dos cursos d’água sendo geralmente bordeadas por campos (Felfili & Silva Júnior, 2006). A cobertura arbórea está entre 80 a 100% sendo comum a ocorrência de árvores emergentes ao dossel que atinge cerca de 20 a 30 m de altura (Felfili & Silva Júnior, 2005 e Ribeiro & Walter, 2008). Analisando as 10 parcelas e um transecto instalado na floresta ciliar/galeria na AID quantificaram-se 197 espécies de diversas formas de vida, distribuídas em 151 gêneros e 71 famílias. As espécies de maior índice de valor de importância foram Tapirira guianensis (pombeiro), Mauritia flexuosa (buriti), 
Anadenanthera peregrina (angico-vermelho), Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo), Cedrella 
odorata (cedro-do-brejo), Hymenaea courbaril (jatobá-da-mata) e Unonopsis lindmanii (embira-preta). Ao total, essa fisionomia ocupa 7,35% da AID, 23,00% da área do reservatório e estruturas da PCH Alvorada I. Será a vegetação mais afetada com a implantação do empreendimento, porém são locais alterados com as intervenções antrópicas impostas preteritamente. As florestas ciliares levantadas e percorridas ao longo do rio Corrente estão bem alteradas, poucos são os locais onde possuem indivíduos mais velhos e com volumes consideráveis. Porém foi onde encontrou-se o maior número de espécies (169) de diversas formas de vida, distribuídos em 132 gêneros e 63 famílias. 
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Foto 88  Visão de floresta ciliar degradada, 
próximo ao eixo da barragem. 

 Foto 89  Aspecto da floresta ciliar em outro 
trecho melhor vegetado. 
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Foto 90 Estrutura arbórea da floresta ciliar, 
destaque para Hymenaea courbaril 
(jatobá-da-mata).  

 Foto 91  Equipe de campo efetuando 
levantamento em floresta ciliar. 
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Já a floresta de galeria está localizada ao longo de vários cursos hídricos que deságuam no rio Corrente. A amostragem dessa fisionomia ocorreu no córrego da Canca (3 metros de largura) e mais outros 5 afluentes sem denominação (2 a 4 metros de largura). Entretanto os locais amostrados foram próximos ao desague no rio Corrente, tendo assim a influência das espécies ocorrentes ao longo do rio na floresta ciliar. A floresta de galeria ocorre na forma inundável e não inundável.  A forma inundável ocorre nas superfícies permanentemente encharcadas (paludosas ou paludículas) dos vales dos cursos d’água que ainda não apresentam um canal de escoamento bem definido. Geralmente está associada com solos orgânicos, mas aparece também em Gleissolos e Plintossolos. Corresponde a um estágio avançado do processo de ocupação das veredas por dicotiledôneas lenhosas e enquadra-se no conceito de formação pioneira adotado no sistema de classificação proposto pelo IBGE (Manual Técnico da Vegetação Brasileira, 1991). É perenifólia e caracteriza-se por apresentar elevada abundância de espécies próprias de terrenos encharcados, tais como Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo); Richeria grandis (pau-de-sana-rita); Talauma ovata (pinha-do-brejo); Hedyosmum 
brasiliense (cidreira-do-mato) e Calophyllum brasiliensis (landim) (IBGE 2002). O solo é completamente encharcado e repleto de matéria orgânica, não sendo incomum a presença de macrófitas. O sub-bosque e os estratos de menor porte surgem apenas em bancos de matéria orgânica originados pelo acúmulo de resíduo vegetal como folhas e galhos retidos na base das árvores de maior porte como o Calophyllum brasiliensis (landim), Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo) e o Mauritia 
flexuosa (buriti), gerando ilhas de solo orgânico firme em que gemas e sementes conseguem germinar. Outras espécies como o Cedrella odorata (cedro-do-brejo), Endicheria lhotzkyi (canela-do-brejo) e 
Tapirira guianensis (pombeiro) também tiveram alto valor de importância nas parcelas instaladas na AID. Nesta formação foram encontradas 49 espécies de variadas formas de vida, distribuídas em 44 gêneros e 35 famílias botânicas. No estrato arbóreo da floresta de galeria foram identificados indivíduos com até 18 m de altura, apresentando uma superposição das copas constituída por espécies de médio porte. Esses indivíduos de maior altura concentraram-se nas áreas inundáveis. 
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Foto 92  Visão externa de uma área de 
floresta de galeria inundável bordeada 
por um campo sujo úmido. 

 Foto 93  Aspecto interno de uma área de floresta 
de galeria inundável. 
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Foto 94  Raiz aérea de uma Cecropia 
pachystachya (embaúba) com liquens 
em seu tronco .  

 Foto 95  Detalhe da altura dos indivíduos 
arbóreos na floresta de galeria inundável. 

 
 Nas áreas não inundáveis se destacaram as espécies arbóreas: Anadenanthera peregrina (angico-vermelho), Tabebuia reseoalba (ipê-branco), Rhamnidium elaeocarpum (cabriteiro), Machaerium 
aculeatum (jacarandá-bico-de-pato), Unonopsis lindmanii (embira-preta) entre outras. No estrato arbustivo, podemos encontrar Casearia sylvestris (chifre-de-veado), Erythroxylum sp. e Bauhinia 
brevipes (pata-de-vaca). Levantaram-se nas áreas não inundáveis 69 espécies de variadas formas de vida, em 59 gêneros e 33 famílias. Ao todo na floresta de galeria foram catalogadas 98 espécies de diversas formas de vida, distribuídas em 85 gêneros e 49 famílias.  
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Foto 96  Visão externa de uma área de 
floresta de galeria não inundável. 

 Foto 97  Aspecto interno de uma área de floresta 
de galeria não inundável. 
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Foto 98  Córrego na AID sem denominação, 
próximo a barragem, onde é marcado 
pela ocupação da pastagem até as suas 
margens. Floresta de galeria não 
inundável degradada.  

 Foto 99  Psychotria carthagenensis espécie 
herbácea/arbustiva presente nos 
fragmentos levantados. Detalhe da sua 
floração na campanha de seca. 

 

Veredas Esta fisionomia na AID não está bem delimitada, ocorre associada a floresta de galeria principalmente, e em alguns trechos da floresta ciliar. Não há um adensamento da Mauritia flexuosa (buriti), espécie arbórea característica desse ambiente, e distribui-se ao longo da vegetação ribeirinha. Associa-se ainda a áreas de campo úmido (sujo e limpo) e em varjões que drenam sua água para o rio Corrente. Porém será efetuada a descrição conceitual de suas características. As veredas constituem um ambiente de cabeceira de drenagem com características muito especiais e um importante significado ecológico, socioeconômico e estético-paisagístico, dentro das áreas de ocorrência do Cerrado no Brasil. Genericamente, elas estão associadas a vales rasos com solos argilosos e com elevada concentração de matéria orgânica (Boaventura, 1988). A palmeira buriti (Mauritia flexuosa) é um dos elementos mais típicos das veredas, ocorrendo tanto em alinhamentos quanto em adensamentos. O buriti é uma planta bem distribuída ao longo do território nacional e ocorre em toda a Amazônia, no Brasil Central e partes interioranas do Sudeste e Nordeste. Trata-se de uma espécie importante economicamente em várias regiões do país, sendo as folhas utilizadas na cobertura de casas e os frutos para a confecção de doces e geléias. Entre as espécies arbóreas avistadas mais frequentemente, além da Mauritia flexuosa (buriti), estão 
Cedrella odorata (cedro-do-brejo), Myrsine guianensis (pororoca) e Endlicheria lhotzkyi (canela-do-brejo). No estrato herbáceo-arbustivo, merecem destaque a Miconia camossois (comida-de-anta), 
Trembleya parviflora, Desmoscelis villosa e a Microlicia euphorbioides, espécies frequentemente encontradas nesses ambientes. Mapeada separadamente, ocupa 0,32 % da AID, 2,59% da área do reservatório e estruturas da PCH Alvorada I. 
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Foto 100  Visão de vereda associada a 
floresta de galeria inundável. 

 Foto 101  Aspecto de um dos poucos locais onde 
houve uma maior aglomeração de Mauritia 
flexuosa (buriti) ao lado de uma savana 
arborizada. 
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Foto 102  Desmoscelis villosa frequente no 
estrato herbáceo/arbustivo nas áreas 
de campo úmido/vereda. 

 Foto 103  Cedrela odorata (cedro-do-brejo) 
florido no período seco. 

 
 
Várzeas/campo limpo Ao longo da área de estudo foram observados diversos ambientes, de pequenas dimensões, onde as condições edáficas e topográficas locais favorecem a manutenção de umidade no solo e, consequentemente, o estabelecimento de espécies tipicamente associadas a solos úmidos e/ou alagadiços. As várzeas são adjacentes aos cursos d’água e representam áreas sujeitas ao alagamento nas épocas chuvosas ou pontos onde o lençol freático é mais superficial e a umidade no solo se mantém ao longo de boa parte do ano. Durante a estação chuvosa, o solo é encharcado e em alguns locais chega a ficar submerso. As espécies ali encontradas são tolerantes a esta condição e algumas apresentam ciclo anual, morrendo na estação seca e deixando as suas sementes para germinarem na estação chuvosa subsequente. A principal espécie desse ambiente é o Cyperus giganteus (piri), porém bordeando essas áreas há várias espécies herbáceas/arbustivas características dos campos sujos/limpos das veredas, 
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entre as quais podemos destacar: Vernonia ferruginea (assa-peixe), Bulbostylis sellowiana, Scleria sp. (capim-navalha), Digitaria horizontalis, Rhynchospora globosa, Paspalum lineare (capim-folha-fina), 
Miconia camossois (comida-de-anta), Xyris jupicai (botão-de-ouro), Trembleya parviflora, Desmoscelis 
villosa e Microlicia euphorbioides. Essa fisionomia ocupa a segunda maior área na área do reservatório com 10,87%, já na AID representa apenas 1,98%.  
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Foto 104  Aspecto das áreas de várzea ao 
longo do rio Corrente, rodeadas por 
floresta ciliar e campo sujo. 

 Foto 105  Cyperus giganteus (piri) erva 
aquática que domina as áreas de várzea. 

 
 Em alguns locais essas áreas foram antropizadas, drenadas e implantado a Urochloa humidicola  (capim-quicuio).  
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Foto 106  Aspecto de várzea alterada pela 
implantação da Urochloa humidicola 
(capim-quicuio).  

 Foto 107  Na imagem de satélite as áreas são 
nitidamente úmidas. Ao fundo área de 
cultivo de cana. 
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A seguir imagens de espécies de áreas de campo limpo.  
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Foto 108 . Xyris jupicai (botão-de-ouro) 
presente em áreas de campo limpo. 

 Foto 109 . Syngonanthus sp. presente em áreas 
de campo limpo. 

 
 
Floresta Estacional Semidecidual  No Brasil, a ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual está relacionada a um clima com duas estações definidas, uma chuvosa e outra seca. Tais características climáticas são apontadas como fatores determinantes de uma forte estacionalidade relacionada à deciduidade foliar dos elementos arbóreos, como resposta ao período de deficiência hídrica, ou à queda de temperatura nos meses mais frios (Mikich & Silva, 2001). Essa floresta ocorre tanto na região da Mata Atlântica quanto do Cerrado (IBGE, 2004) e, de uma forma geral, recebe influência florística do bioma em que se insere (Silva, 2000). Esta fisionomia ocorre somente na área do reservatório associada à floresta ciliar, com a presença de remanescentes arbóreos em locais muito alterados, não há um fragmento típico da formação (1,01% da Area do Reservatório e 0,12% na AID). Na AII ocupa a menor porção de terra, do qual foram observados somente dois pequenos fragmentos (parcelas 24 e 27) associados a floresta ciliar e um fragmento mediano isolado, numa gleba de solo profundo de melhor fertilidade na porção intermediária do terreno da bacia (transecto 21). Todos os locais estão bem alterados, há marcas de exploração de madeira e incêndios recentes. Dadas às diferenças de intensidades dos impactos a que cada fragmento foi submetido ao longo do tempo, a vegetação é bastante heterogênea e apresentam peculiaridades na estrutura vertical e horizontal; entretanto, diferenças florísticas são pouco evidentes. Ao longo de cada remanescente, as principais espécies que compõem o dossel variam em abundância, mas predominam espécies pioneiras e secundárias iniciais, de ampla ocorrência ao longo do domínio do Cerrado. 
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Nos fragmentos florestais menores o dossel é descontínuo e os estratos inferiores são pouco desenvolvidos. Por se tratar de áreas bastante sujeitas a efeitos de borda, a penetração de luz é muito intensa e espécies arbustivas e herbáceas típicas de sub-bosque (áreas sombreadas) não conseguem se estabelecer. Trechos onde ocorrem adensamentos de cipós são comuns, fazendo com que em alguns locais a vegetação seja densa, por vezes impenetrável, porém não rica. No remanescente maior a estrutura da comunidade varia muito em função do sombreamento, sendo possível em alguns trechos a identificação de pelo menos dois estratos. A vegetação arbórea é mais densa e as copas das árvores do dossel se tocam fornecendo sombreamento para o desenvolvimento de espécies sub-arbóreas, arbustivas e herbáceas exigentes de sombra. Em alguns pontos, a descontinuidade do dossel e a ocorrência de indivíduos emergentes sugerem a coexistência de árvores preservadas de corte, com outras em regeneração abaixo de suas copas. Além disso, a presença de vários indivíduos com ramificação baixa indica a ocorrência de corte raso e que estes regeneraram sob luz intensa. Dentre as espécies frequentemente encontradas nessa fisionomia destacam-se Myracrodruon 
urundeuva (aroeira), Anadenanthera peregrina (angico-vermelho), Terminalia glabescens (amarelinho), Acacia polyphylla (monjoleiro) e  Alseis floribunda (arariba).  
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Foto 110  Aspecto de floresta estacional 
semidecidual aluvial, vegetação muito 
alterada.   

Foto 111  Um dos poucos remanesscentes 
arbóreos de grande porte, Ceiba speciosa 
(paineira). 
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Ambientes antropizados 

Pastagens As pastagens ocorrem em diversos locais da AID e AII onde a cobertura vegetal é de monodominância por capim braquiária (Urochloa decumbens).  Na maioria das vezes, entretanto, são observados na bacia do rio Corrente, os Pastos sujos, onde indivíduos arbóreos foram poupados de corte para fornecer sombreamento para o gado, e os estratos herbáceo e arbustivo nativos não são desenvolvidos. Dentre as espécies arbóreas mais frequentes destacam-se Pterodon emarginatus (sucupira-branca), Acrocomia aculeata (macaúba), Hymenaea 
courbaril (jatobá), Syagrus oleracea (gueroba), Caryocar brasiliense (pequizeiro) e Copaifera 
langsdorffii (copaíba). No entanto, nos locais onde o manejo de espécies indesejadas é constante e se desenvolvem poucos indivíduos de espécies nativas, estão presentes os pastos limpos. De maneira geral, as pastagens representam ambientes pouco significativos do ponto de vista da conservação, dado o caráter generalista das espécies e a baixa complexidade estrutural da formação. Entretanto ocupam a maior área na AID (67,44%), e também na área do reservatório e estruturas da PCH Alvorada I (50,05%). 
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Foto 112  Aspecto da pastagem arborizada, 
remanescentes arbóreos de savana 
florestada.  

 Foto 113  Pastagem suja com grande incidência 
de Matayba guianensis (camboatá).  

 
Áreas de cultivo Estes ambientes estão presentes em parte da AID e AII e correspondem aos locais onde a cobertura vegetal nativa foi inteiramente substituída pelo cultivo de cana-de-açúcar. Devido à simplicidade estrutural, esses ambientes, apresentam baixo potencial para abrigar espécies nativas da flora silvestre, embora possam servir como áreas de travessia para espécies de mamíferos e como fonte de alimentos e recursos para espécies silvestres de aves e roedores. Ocupam 13,70% da AID e 2,86% da área do futuro reservatório e estruturas da PCH Alvorada I.   
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Foto 114  Cultivo de cana-de-açúcar 
recentemtemente cortada.  

 Foto 115  Aspecto de outra gleba de cana-de-
açúcar com idade de aproximadamente 9 
meses.  

 
Demais usos antrópicos e cursos d’água Neste item são considerados outros usos antrópicos, como por exemplo, acessos, silvicultura, instalações rurais, pistas de pouso e solo exposto, que juntos, ocupam 1,16% da AID e apenas 0,54% da área do futuro reservatório e estruturas da PCH Alvorada I. Os corpos d’água, rios e córregos presentes na  ára de estudos representam 1,50% na AID e 9,03% na área do futuro reservatório e estruturas da PCH Alvorada I.  
8.4.1.3.1.2 Aspectos florísticos Durante os levantamentos de campo realizados para o diagnóstico da vegetação presente na Área de Influência Direta da PCH Alvorada I foram listadas 269 espécies de plantas vasculares, de diversas formas de vida, distribuídas em 79 famílias botânicas. O Quadro 101 apresenta a lista das espécies levantadas, o seu hábito e os seus ambientes de ocorrência.  Do total de espécies encontradas neste estudo, 233 foram identificadas no nível de espécie (86,62%); 28 no nível de gênero (10,41%) e uma apenas ao nível de família (0,37%); outras sete espécies não foram identificadas em nível de família e foram agrupadas em “Não-identificadas” (2,6%) (Quadro 102).  Em relação ao hábitat, 71 espécies foram encontradas exclusivamente na floresta ciliar (26,39%), 20 espécies exclusivamente na floresta de galeria (7,43%), 32 (11,9%) são comuns exclusivamente dos dois ambientes e 68 são comuns entre esses dois ambientes e a savana florestada ou savana arborizada (25,27%).  Na savana florestada 12 espécies são exclusivas (4,46%) e na savana arborizada 31 espécies (11,52%). Analisando em conjunto esses dois hatitats, há 29 espécies comuns (10,78%) exclusivas a eles, evidenciando que, embora algumas espécies ocorram em mais de um ambiente, muitas são específicas e necessitam de condições ambientais particulares para o seu desenvolvimento. Há cerca de 19 espécies comuns a todos os habitats analisados (7,06%), destacando o predomínio de fisionomias nativas florestais. Quanto ao tipo e porte, as espécies estão assim divididas: 156 são árvores (58%), 60 são arbustos (22,3%), 46 são ervas (17,1%), quatro são lianas (1,49%), duas trepadeiras (0,74%) e um subarbusto (0,37%).  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

 CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 443 

Dentre as famílias botânicas, a Fabaceae foi a mais importante e apresentaram 41 espécies, seguida por Myrtaceae e Rubiaceae (14 cada uma), Melastomataceae (12), Bignoniaceae e Poaceae (10 em cada), Arecaceae e Vochysiaceae (nove espécies cada) e Annonaceae (sete). Juntas estas dez famílias somam 47% do total de espécies registradas, enquanto 53% das espécies estão divididas nas 70 famílias restantes. A Figura 95 representa graficamente estes resultados e destaca a importância da família Fabaceae na composição da flora local. 
Figura 95  Distribuição do Percentual de Espécies dentro das Principais Famílias Botânicas 

na área de estudo da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  Fabaceae tem sido a família mais diversificada na maioria dos levantamentos realizados no Cerrado (Rizzo, et al., 1981; Ribeiro et al., 1985; Oliveira-Filho & Martins, 1986; Nascimento & Saddi, 1992; Filgueiras & Pereira, 1993, Mantovani & Martins, 1993 e Rizzo et al., 2005), embora outras famílias também já tenham sido citadas nesta posição como Rubiaceae e Myrtaceae.  
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Quadro 101 Espécies da flora registradas na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. ALLISMATACEAE Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb. Chapéu-de-couro Erva Presente Ausente Ausente Ausente ANACARDIACEAE Anacardium humile St. Hil. Cajuí Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente ANACARDIACEAE Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves Arbóre Presente Present Presente Presente ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. Guaritá Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente ANACARDIACEAE Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro Arbóre Presente Present Presente Presente ANNONACEAE Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum Arbóre Ausente Ausente Presente Presente ANNONACEAE Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca Arbóre Presente Ausente Presente Presente ANNONACEAE Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Sofre-do-rim-quem-quer Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente ANNONACEAE Unonopsis guatterioides R.E. Fr. Imbira-preta Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente ANNONACEAE Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta Arbóre Presente Present Ausente Ausente ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco Arbóre Presente Present Presente Presente ANNONACEAE Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo Arbóre Presente Present Ausente Presente APOCYNACEAE Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente APOCYNACEAE Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa Arbóre Presente Present Ausente Ausente APOCYNACEAE Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca Arbóre Ausente Ausente Presente Presente AQUIFOLIACEAEA Ilex affinis Gardner Congonha Arbóre Presente Present Ausente Ausente ARACEAE Philodendron imbe Schott ex Endl. Cipó-imbé Liana Presente Ausente Ausente Presente ARACEAE Philodendron martianum Engl Pacová Erva Presente Ausente Ausente Ausente ARACEAE Xanthosoma striatipes (Kunth & C.D. Bouché) M di Xanthosoma Arbust Ausente Present Ausente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. ARALIACEAE Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. Maria-mole Arbóre Presente Present Ausente Ausente ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão-do-mato Arbóre Presente Ausente Presente Ausente ARECACEAE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente ARECACEAE Butia sp. Butiá Erva Presente Ausente Ausente Ausente ARECACEAE Desmonscus polyacanthos Mart. Jacitara Erva Ausente Present Ausente Ausente ARECACEAE Geonoma pohliana Mart. Oricana Erva Presente Ausente Ausente Ausente ARECACEAE Mauritia flexuosa L. f. Buriti Arbóre Presente Present Presente Ausente ARECACEAE Não-identificada Palmeira Árvore Ausente Present Ausente Ausente ARECACEAE Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri Arbóre Presente Present Ausente Ausente ARECACEAE Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri Erva Ausente Ausente Ausente Presente ARECACEAE Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba Erva Presente Present Ausente Ausente ASTERACEAE Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Orelha-de-onça Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente ASTERACEAE Vernonia ferruginea Less. Assa-peixe Erva Presente Ausente Ausente Ausente BEGONIACEAE Begonia sp. Begonia Erva Presente Ausente Ausente Ausente BIGNONIACEAE Arrabidaea sp. Arrabidaea Arbust Ausente Ausente Presente Ausente BIGNONIACEAE Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann Cipó-neve Liana Presente Ausente Ausente Ausente BIGNONIACEAE Fridericia speciosa Mart. Fridericia Arbust Ausente Ausente Presente Presente BIGNONIACEAE Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) M Ipê-roxo Arbóre Ausente Ausente Presente Presente BIGNONIACEAE Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado Arbóre Ausente Present Presente Presente BIGNONIACEAE Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba Arbóre Presente Ausente Presente Ausente BIGNONIACEAE Jacaranda decurrens Cham. Carobinha Arbust Ausente Ausente Ausente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. BIGNONIACEAE Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente BIGNONIACEAE Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo Arbóre Presente Ausente Ausente Presente BIGNONIACEAE Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco Arbóre Presente Present Ausente Ausente BIXACEAE Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg. Algodãozinho-do-campo Arbust Ausente Ausente Ausente Presente BORAGINACEAE Cordia sellowiana Cham. Louro-mole Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente BORAGINACEAE Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud Louro-pardo Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente BROMELIACEAE Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí Arbust Ausente Ausente Ausente Presente BROMELIACEAE Bromelia glaziovii Mez. Gravatá Erva Presente Ausente Ausente Ausente BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla Arbust Presente Present Ausente Ausente BURSERACEAE Protium spruceanum (Benth.) Engl. Amescla Árvore Presente Ausente Presente Presente BYTTNERIACEAE Byttneria sp. Byttneria Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CACTACEAE Epyphyllum phyllanthus (L.) Haw. Flor-do-baile Erva Ausente Ausente Presente Ausente CALOPHYLLACEAE Callophylum brasiliense  Cambess Landim Arbóre Presente Present Ausente Presente CALOPHYLLACEAE Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo Arbóre Ausente Ausente Presente Presente CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense Camb. Pequi Arbóre Ausente Ausente Presente Presente CELASTRACEAE Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Bacupari-da-mata Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CELASTRACEAE Maytenus robusta Reissek Coração-de-bugre Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CELASTRACEAE Maytenus sp. Maytenus Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CELASTRACEAE Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don Bacupari Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CHLORANTHACEAE Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq. Cidreira-do-mato Arbust Ausente Present Ausente Ausente CHRYSOBALANACEAE Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex H k f Oiti-do-cerrado Arbóre Ausente Ausente Presente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. CHRYSOBALANACEAE Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha Arbóre Presente Present Ausente Ausente CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp. Hirtella Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CHRYSOBALANACEAE Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica Arbust Presente Present Ausente Ausente COMBRETACEAE Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba Arbóre Ausente Ausente Presente Presente COMBRETACEAE Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho Arbust Presente Ausente Presente Presente COMMELINACEAE Murdania sp. Santa-luzia Arbust Presente Ausente Ausente Ausente CONNARACEAE Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa Erva Ausente Ausente Ausente Presente CONNARACEAE Rourea induta Planch. Conta Arbust Ausente Ausente Ausente Presente COSTACEAE Costus spicatus (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco Erva Presente Present Ausente Ausente CYPERACEAE Cyperus giganteus Vahl. Piri Erva Ausente Present Ausente Ausente CYPERACEAE Cyperus sp. Cyperus Erva Ausente Present Ausente Ausente CYPERACEAE Rhynchospora consaguinea (Kunth) Boeck. Capim-estrela Erva Presente Ausente Ausente Ausente CYPERACEAE Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. Rhynchospora Erva Presente Present Ausente Ausente CYPERACEAE Scleria gaertneri Raddi Navalha-de-mico Erva Presente Ausente Ausente Ausente CYPERACEAE Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha Erva Presente Present Presente Presente DILLENIACEAE Curatella americana L. Lixeira Arbóre Presente Present Presente Presente DILLENIACEAE Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2 Erva Presente Present Presente Presente DRYOPTERIDACEAE Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. V h Samambaia-preta Erva Presente Present Ausente A Ausente EBENACEAE Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente ERIOCAULACEAE Syngonanthus sp. Falso-capim-dourado Erva Presente Present Ausente Ausente ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum areolatum L. Mercúrio Árvore Presente Ausente Presente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo Árvore Ausente Ausente Presente Presente ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum daphnites Mart. Fruta-de-pombo Arbust Presente Ausente Ausente Ausente ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Erythroxylum Arbust Presente Present Presente Ausente ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum suberosum A. St-Hil. Cabelo-de-negro Arbust Presente Ausente Ausente Ausente EUPHORBIACEAE Croton urucurana Baill. Sangra-d'água Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente EUPHORBIACEAE Manihot sp. Mandioca-brava Arbust Presente Ausente Ausente Ausente EUPHORBIACEAE Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho Arbust Presente Ausente Presente Presente EUPHORBIACEAE Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro Arbust Presente Ausente Presente Ausente EUPHORBIACEAE Sebastiania sp. Serbastiania Arbust Ausente Ausente Presente Ausente FABACEAE Acacia polyphylla DC. Monjoleiro Arbóre Presente Present Ausente Ausente FABACEAE Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha Arbóre Presente Ausente Presente Presente FABACEAE Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco Arbóre Presente Present Ausente Ausente FABACEAE Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho Arbóre Presente Present Ausente Ausente FABACEAE Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Al h l Angico-do-cerrado Arbóre Ausente Present Presente Presente FABACEAE Andira humilis Mart. ex Benth. Mata-barata Arbust Ausente Ausente Ausente Presente FABACEAE Andira inermis (W.Wright) DC. Angelim-de-morcego Arbóre Presente Ausente Ausente Presente FABACEAE Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapa Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca Arbust Presente Present Presente Presente FABACEAE Bauhinia pentandra (Bong.) D. Dietr. Pata-de-vaca 2 Arbust Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta Arbóre Ausente Ausente Presente Presente FABACEAE Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo Arbóre Presente Present Presente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. FABACEAE Copaifera sp. Copaíba Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente FABACEAE Dimorphandra mollis Benth. Faveira Arbóre Ausente Ausente Presente Presente FABACEAE Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. Cipó-mucuna Erva Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Dipterix alata Vogel Baru Arbóre Presente Ausente Presente Presente FABACEAE Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho Arbóre Ausente Ausente Presente Presente FABACEAE Dorstenia arifolia Lam. Carapiá Erva Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. Tamboril Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata Arbóre Presente Present Presente Ausente FABACEAE Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-mirim Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Inga marginata Willd. Ingá-feijão Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito Arbóre Ausente Ausente Presente Presente FABACEAE Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato Arbóre Presente Present Ausente Ausente FABACEAE Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo Arbóre Ausente A Ausente Presente Presente FABACEAE Machaerium paraguariense Hassl. Jacarandá-branco Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Matayba guianensis Aubl. Camboatá Arbóre Presente Present Presente Presente FABACEAE Mimosa pudica L. Cipó-malicia Erva Ausente Ausente Presente Ausente FABACEAE Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento Arbóre Presente Present Ausente Presente FABACEAE Phanera glabra (Jacq.) Vaz Cipó-pata-de-vaca Erva Presente Ausente Presente Ausente FABACEAE Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Platymenia reticulata Benth. Vinhatico Arbóre Presente Ausente Presente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. FABACEAE Platypodium elegans Vogel Canzileiro Arbóre Presente Ausente Ausente Presente FABACEAE Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca Arbóre Ausente Ausente Presente Presente FABACEAE Senna sp. Sena Arbust Presente Ausente Presente Presente FABACEAE Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente FABACEAE Sweetia fruticosa Spreng Canjica Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente FABACEAE Tachigali aurea Tul. Tatarema Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente FABACEAE Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro Arbóre Presente Present Presente Presente FABACEAE Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa Arbóre Ausente Ausente Presente Presente HELICONIACEAE Heliconia sp. Heliconia Erva Presente Ausente Ausente Ausente ICACINACEAE Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre Arbóre Presente Ausente Presente Presente LAURACEAE Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado Arbóre Ausente Ausente Presente Presente LAURACEAE Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo Arbóre Ausente Present Ausente Ausente LAURACEAE Nectandra cissiflora Nees Canelão Arbóre Presente Present Ausente Ausente LAURACEAE Nectandra lanceolata Nees. Canelinha Arbóre Ausente Ausente Presente Presente LAURACEAE Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-babenta Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente LECYTHIDACEAE Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente LOGANIACEAE Antonia ovata Pohl Antonia Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente LYCOPODIACEAE Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo Arbust Ausente Present Ausente Presente MAGNOLIACEAE Talauma ovata St. Hil Pinha-do-brejo Arbust Ausente Present Ausente Ausente MALPIGHIACEAE Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata Arbust Presente Present Presente Presente MALPIGHIACEAE Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa Arbóre Ausente Ausente Presente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. MALPIGHIACEAE Byrsonima intermedia A.Juss. Muricizinho Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MALPIGHIACEAE Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata Arbóre Presente Present Presente Presente MALPIGHIACEAE Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa Arbóre Ausente Present Ausente Presente MALPIGHIACEAE Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Murici-peludo Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MALVACEAE Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira Arbóre Presente Present Ausente Ausente MALVACEAE Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MALVACEAE Guazuma ulmifolia L. Mutamba Arbóre Presente Present Ausente Ausente MALVACEAE Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo Arbóre Presente Present Presente Ausente MALVACEAE Pseudobombax longiflorum  (Mart. &Zucc.) A. R b Imbiruçu-folha-lisa Arbóre Ausente Ausente Presente Presente MARANTACEAE Calathea grandiflora K. Schum. Açafrão-bravo 1 Erva Presente Ausente Ausente Ausente MELASTOMATACEAE Clidemia sp. Clidemia Arbust Ausente Present Ausente Ausente MELASTOMATACEAE Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis Arbust Presente Present Ausente Presente MELASTOMATACEAE Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera Arbust Presente Present Presente Ausente MELASTOMATACEAE Macairea radula (Bonpl.) DC. Galha Arbust Ausente Present Ausente Presente MELASTOMATACEAE Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica Arbust Ausente Ausente Presente Presente MELASTOMATACEAE Miconia camossois Naudim Comida-de-anta Arbust Presente Present Ausente Presente MELASTOMATACEAE Microlicia euphorbioides Mart. Microlicia Arbust Ausente Present Ausente Presente MELASTOMATACEAE Mouriri pusa Gardner Puçá Arbust Ausente Ausente Ausente Presente MELASTOMATACEAE Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Cipó-orelha-de-onça Arbust Ausente Ausente Ausente Presente MELASTOMATACEAE Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo Papirus Arbust Presente Ausente Ausente Ausente MELASTOMATACEAE Tococa guianensis Aubl. Búzio-de-formiga Arbust Ausente Present Ausente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. MELASTOMATACEAE Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya Arbust Presente Present Ausente Ausente MELIACEAE Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo Arbóre Presente Present Ausente Ausente MELIACEAE Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T D P Marinheiro Arbóre Presente Present Ausente Ausente MELIACEAE Trichilia elegans A. Juss. Cachuá Arbust Presente Present Ausente Ausente MORACEAE Brosimum gaudichaudii Tréc Mama-cadela Arbóre Ausente Ausente Presente Presente MORACEAE Ficus dendrocida Kunth Mata-pau Arbóre Presente Ausente Presente Ausente MORACEAE Ficus gardneriana (Miq.) Miq. Gameleira Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente MORACEAE Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca Arbóre Presente Present Ausente Ausente MORACEAE Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. Moreira Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente MORACEAE Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa Arbust Presente Present Presente Presente MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Bicuíba Arbóre Ausente Ausente Presente Presente MYRISTICACEAE Virola urbaniana Warb. Ucuúba Arbóre Presente Present Ausente Presente MYRTACEAE Campomanesia pubescens (A. DC.) O. Berg Gabiroba Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Eugenia florida DC. Guamirim Arbóre Presente Present Ausente Ausente MYRTACEAE Eugenia sellowiana DC. Goiabinha Arbóre Presente Present Presente Presente MYRTACEAE Eugenia sp. Eugenia Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente MYRTACEAE Myrcia guianensis A. DC. Myrcia 4 Arbust Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo Arbóre Presente Present Presente Presente MYRTACEAE Myrcia pinifolia Cambess. Alecrim-do-campo Arbust Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Myrcia pubiflora DC. Guamirim-do-cerrado Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Myrcia rostrata DC. Cambuí Arbóre Ausente Ausente Presente Presente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. MYRTACEAE Myrcia sp. Falsa-cagaita Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Myrcia sp. Mircia-folha-pilosa-longa Arbust Ausente Ausente Ausente Presente MYRTACEAE Myrcia sp. Myrcia 1 Arbust Presente Ausente Ausente Ausente MYRTACEAE Myrcia sp. Myrcia 3 Arbust Presente Ausente Ausente Ausente MYRTACEAE Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Goiabinha-da-mata Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente Não identificada Não identificada NI3 Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente Não identificada Não identificada Trepadeira Trepadi Presente Ausente Ausente Ausente Não identificada Não-identificada Cipó Liana Presente Present Presente Ausente Não identificada Não-identificada Cipó-da-gia Liana Presente Ausente Ausente Ausente Não identificada Não-identificada NI5 Arbóre Ausente Present Ausente Ausente Não identificada Não-identificada Samambaia Erva Presente Present Ausente Ausente Não identificada Não-identificada Samambaia-branca Erva Presente Ausente Ausente Ausente NYCTAGINACEAE Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole Arbóre Presente Ausente Presente Presente OCHNACEAE Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa Arbóre Ausente Ausente Presente Presente ONAGRACEAE Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta Arbóre Presente Present Ausente Ausente OPILIACEAE Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim Arbóre Presente Ausente Presente Ausente PHYTOLACACEAE Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita Arbóre Ausente Present Ausente Ausente PIPERACEAE Piper aduncum L. Falso-jaborandi Arbóre Presente Present Ausente Ausente PIPERACEAE Piper arboreum Aubl. Jaborandi Arbóre Presente Ausente Presente Presente POACEAE Aristida recurvata Kunth. Aristida Erva Ausente Present Ausente Ausente POACEAE Digitaria horizontalis Willd. Capim-colchão Erva Ausente Present Ausente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. POACEAE Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Capim-jaraguá Erva Ausente Present Ausente Ausente POACEAE Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé Erva Presente Ausente Ausente Ausente POACEAE Melinis minutiflora P.Beauv. Capim-meloso Erva Ausente Ausente Ausente Presente POACEAE Merostachys sp. Taquara Erva Presente Ausente Ausente Ausente POACEAE Olyra latifolia L. Taboquinha Erva Presente Ausente Presente Ausente POACEAE Olyra sp. Taquarinha Erva Presente Ausente Presente Presente POACEAE Panicum parvifolium Lam. Capim Erva Presente Ausente Ausente Ausente POACEAE Paspalum lineare Trin. Capim-folha-fina Erva Ausente Present Ausente Ausente POLYGONACEAE Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga Arbóre Presente Present Presente Presente PRIMULACEAE Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini Falsa-pororoca Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente PRIMULACEAE Myrsine guianensis Aubl. Pororoca Arbóre Presente Present Ausente Ausente PROTEACEAE Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca Arbóre Presente Present Presente Presente PTERIDACEAE Pteridium sp. Samambaia 2 Erva Presente Ausente Ausente Ausente RHAMNACEAE Gouania sp. Gouania Trepadi Ausente Ausente Presente Ausente RHAMNACEAE Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro Arbóre Presente Present Presente Ausente RUBIACEAE Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro Arbóre Presente Present Presente Presente RUBIACEAE Alseis floribunda Schott Arariba Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente RUBIACEAE Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Marmelada-branca Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente RUBIACEAE Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta Arbóre Presente Ausente Presente Presente RUBIACEAE Genipa americana L. Genipapo Arbóre Presente Present Ausente Ausente RUBIACEAE Guettarda pohliana Müll. Arg. Veludo-vermelho Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. RUBIACEAE Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Angélica Arbóre Ausente Ausente Presente Ausente RUBIACEAE Palicourea rigida Kunth Bate-caixa Arbóre Presente Ausente Presente Presente RUBIACEAE Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria Arbust Presente Present Presente Ausente RUBIACEAE Randia armata (Sw.) DC. Veludo-de-espinho Arbóre Presente Ausente Presente Ausente RUBIACEAE Randia sp. Randia Arbust Presente Ausente Ausente Ausente RUBIACEAE Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Chá-de-bugre Arbust Ausente Ausente Presente Ausente RUBIACEAE Sabicea brasiliensis Wernham Sangue-de-cristo Subarb Presente Ausente Ausente Ausente RUBIACEAE Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-de-cavalo Arbóre Ausente Ausente Presente Presente RUTACEAE Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida Arbóre Presente Ausente Ausente Presente RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca Arbóre Presente Present Presente Ausente SALICACEAE Casearia decandra Jacq. Espeteiro Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente SALICACEAE Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado Arbust Presente Ausente Ausente Presente SAPINDACEAE Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) R dlk Uvinha-vermelha Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente SAPINDACEAE Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente SAPINDACEAE Matayba sp. Matayba Arbóre Ausente Present Ausente Ausente SAPINDACEAE Serjania sp. Cipó-quina Erva Presente Present Presente Presente SAPOTACEAE Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann Cipó-escova-de-macaco Arbust Presente Ausente Ausente Ausente SAPOTACEAE Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola Arbust Ausente Ausente Ausente Presente SIMAROUBACEAE Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina Arbóre Ausente Ausente Presente Presente SIMAROUBACEAE Siparuna sp. Cidreira-do-brejo Arbóre Ausente Present Ausente Ausente SMILACACEAE Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga Erva Presente Present Presente Ausente 
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Continuação Legenda: Ambiente de ocorrência- FC= Floresta Ciliar, FG-= Floresta de galeria, SF= Savana florestada, SA= Savana Arborizada.  
Família Nome Científico Nome Comum Porte 

Fisionomia 
F.C. F.G. S.F. S.A. STYRACACEAE Styrax camporum Pohl Laranjinha Arbust Ausente Present Ausente Ausente ULMACEAE Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo Arbust Presente Ausente Ausente Ausente URTICACEAE Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba Arbóre Presente Present Ausente Ausente VERBENACEAE Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Lixa-da-cultura Arbust Presente Ausente Ausente Ausente VOCHYSIACEAE Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga Arbóre Ausente Ausente Presente Presente VOCHYSIACEAE Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho Arbóre Ausente Ausente Presente Presente VOCHYSIACEAE Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda Arbóre Presente Ausente Presente Presente VOCHYSIACEAE Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Bananeira-do-campo Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente VOCHYSIACEAE Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-macaco Arbóre Presente Ausente Ausente Ausente VOCHYSIACEAE Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco Arbóre Presente Present Ausente Presente VOCHYSIACEAE Vochysia rufa Mart. Pau-doce Arbóre Ausente Ausente Ausente A Presente VOCHYSIACEAE Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano Arbóre Presente Ausente Presente Ausente XIMENIACEAE Ximenia americana L. Limão-bravo Arbóre Ausente Ausente Ausente Presente XYRIDACEAE Xyris jupicai Rich. Botão-de-ouro 2 Erva Presente Ausente Ausente Ausente XYRIDACEAE Xyris savanensis Miq. Botão-de-ouro 1 Erva Ausente Present Ausente Ausente ZINGIBERACEAE Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Renealmia Erva Presente Ausente Ausente Ausente  
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8.4.1.3.1.2.1 Espécies ameaçadas e espécies protegidas por lei Neste estudo foram registradas duas espécies incluídas na lista de espécies ameaçadas de extinção, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014 (MMA, 2014). Uma trata-se de uma espécie de cedro, Cedrela odorata, da família Meliaceae, a outra é a Garapa, Apuleia leiocarpa, da família Fabaceae que foram encontradas na AID do empreendimento (Quadro 102). Atualmente estes táxons estão classificados como espécies Vulneráveis (VU). Citando as resoluções da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014 verifica-se que: 
“Art. 3o Para as espécies da Lista, classificadas na categoria Vulnerável (VU), poderá ser permitido o manejo sustentável, a ser regulamentado por este Ministério e autorizado pelo órgão ambiental competente, e atendendo minimamente os seguintes critérios: 
I - não ser objeto de proibição em normas específicas, incluindo atos internacionais; 
II - estar em conformidade com a avaliação de risco de extinção de espécies; 
III - existência de dados de pesquisa, inventário florestal ou monitoramento que subsidiem tomada de decisão sobre o uso e conservação da espécie; e 
IV - adoção de medidas indicadas nos PAN, quando existentes. ” 
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Quadro 102 Espécies de interesse conservacionista registrada na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Família Nome Científico Nome Comum Protegidas por Lei Status de Conservação DA*** (N/ha) na área do 

reservatório Goiás1 Brasil2ANACARDIACEAE Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves X X - 3,03 
Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira X X - 16,67 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo X - - 13,64 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco X - - 28,79 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo X - - 7,58 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado X - - Não ocorre na área do reservatório 
Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba X - - Não ocorre na área do reservatório CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense Camb. Pequi X** - - Não ocorre na área do reservatório FABACEAE Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho X - - 19,69 

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapa - X VU 1,52 
Dipterix alata Vogel Baru X - - 1,52 MELIACEAE Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo - X VU 42,42 

Satus de Conservação: VU= vulnerável (Portaria MMA nº 443/2014); Protegidas por Lei: 1= Lei nº12.596/95 e Portaria AGMA nº 18/2002-N; 2= Portaria Normativa IBAMA nº 83, de 26/09/1991; ** espécie protegida no Centro-oeste Brasileiro - Resolução IBAMA nº 113/95; *** DA= Densidade Absoluta (número de indivíduos por hectare) na área do reservatório, ou seja , nas áreas a serem suprimidas.  
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No presente estudo também foram registradas as espécies das famílias Anacardiaceae: Astronium 
fraxinifolium e Myracrodruon urundeuva (nomenclatura atual para Astronium urundeuva); Bignoniaceae: Tabebuia insignis; Tabebuia roseoalba; Handroanthus impetiginosus; Handroanthus 
ochraceus e Tabebuia aurea e Fabaceae: Anadenanthera peregrina (nomenclatura antiga de Piptadenia 
peregrina) espécies protegidas pela antiga Lei Estadual nº 12.596/95, também consideradas como espécies protegidas por lei no estado de acordo com a SECIMA (Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás). As espécies 
Astronium fraxinifolium e Myracrodruon urundeuva também são protegidas pelo Art. 2.º da Portaria Normativa do IBAMA nº 83, de 26/09/1991:  Há ainda o Dipterix alata, Fabaceae, protegido pela Portaria 18/2002-N da antiga AGMA (Agência Goiana de Meio Ambiente) e a espécie Caryocar brasiliense, Caryocaraceae, protegida em toda a região Centro-Oeste pela Resolução nº 113/95 do IBAMA. A seguir é apresentada uma descrição sucinta a respeito dessas espécies com especial atenção: 
Apuleia leiocarpa (Fabaceae) Conhecida como garapa ou amarelão, é uma espécie florestal com importância ecológica e ornamental, pertencente à família Caesalpiniaceae, atingindo entre 25 e 35m de altura, empregada em marcenaria, esquadrias, carrocerias, trabalhos em torno e para a construção civil, como vigas, ripas, caibros, tabuas e tacos (Lorenzi, 2002). É uma espécie que apresenta ampla distribuição geográfica no território brasileiro, porém atualmente se acha bastante descontínua, devido à devastação intensa das matas e à falta de reposição através do reflorestamento (Mattos & Guaranha, 1983). 
Cedrela odorata (Meliaceae) Tem como nomes populares cedro, cedro-do-brejo, cedro-rosa, cedro-pardo, cedro vermelho, acaju, cedro-branco, cedro-cheiroso. É uma espécie arbórea, a qual pode alcançar 35 metros de altura e 150 cm de diâmetro. O tronco apresenta casca fissurada e os ramos mais jovens desprendem odor de alho quando quebrados. Os frutos são cápsulas deiscentes com até 3,5 cm de comprimento. De acordo com Lorenzi (2002), ocorre em todo Brasil tropical, com maior frequência nas formações florestais amazônicas e na Mata Atlântica. É considerada uma das madeiras de maior qualidade para a fabricação de laminados, móveis lambris, além de ser altamente indicada para a composição de reflorestamentos heterogêneos. 
Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae) O gonçalo-alves, chibata, aratanha ou aroeira-do-campo é uma espécie arbórea, podendo atingir 12 metros de altura e 80 cm de diâmetro. Apresenta ocorrência nos cerrados do Brasil central e da Amazônia, geralmente em áreas com solos férteis. A madeira foi amplamente utilizada na construção civil e naval, bem como para confecção de dormentes, o que acarretou no considerável declínio de suas populações (Lorenzi, 2002).  Ecologicamente é classificada como planta decídua, heliófita, pioneira e seletiva xerófila, sendo encontrada em terrenos rochosos e secos, onde forma agrupamentos descontínuos. Floresce durante os meses de agosto e setembro, com a planta despida de sua folhagem. 
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Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae) Conhecida como urundeúva, aroeira, aroeira do sertão, aroeira-do-campo, aroeira-da-serra, aroeira-preta é uma espécie de ampla ocorrência no Brasil, exceto para a região Amazônica e dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Apresenta altura entre 6 e 14 metros no cerrado e caatinga, enquanto que em ambientes florestais pode chegar a 25 m de altura e 80 cm de diâmetro. Segundo Lorenzi (2002) a madeira é considerada quase imputrescível. Suas qualidades físicas resultam em características excelentes para obras externas, sendo avidamente procurada durante todo o processo de exploração madeireira no Brasil, o que fatalmente culminou na redução considerável de suas populações.  Trata-se de uma espécie dióica, alógama, a qual em florestas primárias ocorre de forma heterogênea com diversas espécies, ao contrário das florestas secundárias, onde pode apresentar dominância, formando agrupamentos quase que homogêneos, em áreas perturbadas. De acordo com (FAO, 1986) em populações naturais, a espécie se encontra em franca erosão em seu habitat. De acordo com Freitas et al. (2006), o declínio populacional e da variabilidade genética é causado pela expansão da população humana, devido à utilização de forma extrativista e irracional dos recursos naturais na região de ocorrência de M. urundeuva. A conservação dos recursos genéticos, mesmo para aquelas populações que apresentam alta taxa de variabilidade genética é fundamental para as futuras gerações, no que diz respeito ao melhoramento da espécie e ao aproveitamento de genes específicos de interesse. 
Tabebuia insignis (Bignoniaceae) Conhecida como ipê-do-brejo, ipê-branco-do-brejo é uma espécie pertencente a família Bignoniaceae. Possui ampla ocorrência no Brasil, desde floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal e Cerrado. Apresenta altura entre 4 e 7 metros, podendo atingir até 25 cm de diâmetro. A madeira é empregada apenas para caixotaria e para confecção de brinquedos e artefatos leves. A árvore apresenta características ornamentais que a recomendam para o paisagismo. Pelo pequeno porte pode ser utilizada na arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas. Como planta pioneira adaptada à terrenos brejosos, é ótima para plantios mistos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação permanente localizadas em beira de rios e várzeas inundáveis. 
Tabebuia roseoalba (Bignoniaceae) Conhecido como ipê-branco possui ampla ocorrência, do norte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul até o estado de Goiás. Pode atingir de 7 até 16 metros de altura com diâmetro de até 50 cm. Seu florescimento ocorre entre os meses de agosto a outubro, sendo uma planta totalmente despida da folhagem. Possui utilidade madeireira, empregada na construção civil e ornamental, além de ser muito útil para reflorestamentos devido a sua facilidade de adaptação a terrenos secos pedregosos.  
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Handroanthus impetiginosus (Bignoniaceae) Tem como nome popular ipê-roxo, ocorre naturalmente em todos os Biomas do país e não é uma espécie endêmica do Brasil. Pode atingir até 30 metros de altura e 90 cm de diâmetro. Possui uma madeira pesada e de alta densidade, sendo bastante utilizadas na construção civil, além de sua utilização na medicina popular e espécie ornamental.  
Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae) Possui grande potencial silvicultural. Pertence à família Bignoniaceae e é conhecida popularmente como ipê-amarelo. A referida espécie possui hábito arbóreo, distribuição geográfica vasta no Brasil e ocorre principalmente no Cerrado (Lorenzi, 1992; Lohmann, 2012). Produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis e o desenvolvimento das mudas é rápido, ficando prontas para o plantio em campo em menos de cinco meses (Lorenzi, 1992; Silva, 2012). Sua madeira é largamente empregada na construção civil e a planta, em paisagismo regional. Como planta adaptada a terrenos secos, é útil para plantio em áreas degradadas, principalmente em regiões de clima sazonal (Lorenzi, 1992). 
Tabebuia aurea (Bignoniaceae) A espécie Tabebuia aurea (ipê-amarelo, paratudo) é uma espécie de ampla distribuição no território brasileiro, ocorrendo nas regiões Amazônica, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal Mato-Grossense, onde forma os Paratudais (Lorenzi, 1992; Pott & Pott, 1994). Sua presença é indício de terra boa para pasto (Almeida et al., 1998). É também utilizada para fins ornamentais, sendo considerada melífera (Brandão & Ferreira, 1991). Sua madeira é dura, consumida na construção civil, carpintaria e fabricação de carvão (Van Der Berg, 1986; Conceição & Paula, 1986). O chá da casca e entrecasca é utilizado como diurético, e as raízes curtidas na cachaça ou vinho são empregadas no tratamento da gripe (Barreto, 1990). As características ecológicas de várias espécies do gênero Tabebuia tornam seu estudo importante devido à sua importância silvicultural e utilização social, além de seu uso medicinal (Lorenzi, 1992; Pott & Pott, 1994). 
Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) O pequi ocorre em áreas de Cerrado, assim como em zonas de transição destes para a Floresta Amazônica e para a Caatinga, e nos encraves de cerrado existente na Amazônia e Mata Atlântica (Lorenzi, 2002). Na área core do cerrado, pode ocorrer com 5 a 43 árvores por hectare, sendo usado para recuperação e reflorestamento de áreas e produção de madeira para xilografia, construção civil e naval (Lorenzi, 2002), além de ter potencial melífero e medicinal (Rosa, 2004). Seu uso mais expressivo é o alimentício, com o aproveitamento da polpa do fruto, sendo que o caroço é descartado, apesar de apresentar altos teores de óleo. 
  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 462 

Anadenanthera peregrina (Fabaceae) Conhecida como angico-vermelho encontrado nas matas semidecíduas e na transição para o cerrado, sendo a sua madeira muito pesada, dura e de textura média, com ocorrência natural desde o estado do Tocantins até o estado do Rio de Janeiro (Lorenzi, 1998). Apresenta uma madeira de superfície pouco lustrosa e lisa, sabor levemente adstringente, madeira pesada, elástica, dura e bastante durável (Reitz 
et al, 1983). 
Dipterix alata (Fabaceae) Espécie pertencente a família Fabaceae, conhecida como Baru, possui uma distribuição entre os estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato-Grosso-do-Sul, Mato-Grosso, Piauí, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Essa espécie possui uma madeira bastante densa, sendo utilizada em construções de estruturas externas e construção naval e civil. A polpa dos frutos é aromática e avidamente consumida pelo gado e animais silvestres. A amêndoa é comestível e muito nutritiva. A árvore é majestosa e elegante, além de proporcionar ótima sombra, pode ser utilizada com sucesso no paisagismo em geral (Lorenzi, 2000). Todos os indivíduos a serem suprimidos destas espécies são passiveis de compensação ambiental, já que possuem proteção ao corte por legislações específicas. Portanto, serão abordadas na Compensação Ambiental e nas  ações de controle ambiental deste estudo. 
8.4.1.3.1.2.2 Espécies endêmicas e raras A diversidade biológica na Terra não está distribuída uniformemente, o que não ocorre ao acaso. Existem áreas que possuem maior endemismo do que outras, que são entendidas como uma região geográfica definida e delimitada a partir da combinação de áreas de distribuição de táxons exclusivos, isto é, espécie ou grupos de espécies relacionados com ocorrência única naquela região particular (Carvalho, 2009). Diante destes conceitos, consultando a listagem descrita por Giulietti et al., 2002 e Lista de Espécies da Flora do Brasil, 2012, verificou-se que das espécies catalogadas, na AID, sete são endêmicas do Cerrado, isto é, 2,6% do conjunto florístico analisado. Dentre as quais podemos citar: Cordia sellowiana (louro-mole), Guapira noxia (joão-mole), Inga laurina (ingá-mirim), Miconia burchelli (pixirica), 
Tibouchina papyrus (papirus), Virola urbaniana (ucuúba) e Vochysia rufa (pau-doce). É importante mencionar que estas espécies endêmicas têm ocorrência em todo o Bioma Cerrado, e também foram encontradas em grande parte das bibliografias consultadas, descritas neste trabalho, tanto na AII como em seu entorno, nos municípios de Aporé, Itajá, Serranópolis e Mineiros. Segundo Mello Filho et al. (1992) espécie rara caracteriza-se por constituir-se de pequenas populações que ainda não estão ‘Em perigo’ ou ‘Vulneráveis’, mas encontram-se sem condições de enfrentar eventuais pressões de extinção. A partir de consulta ao site http://www.plantasraras.org.br/ e Lista de Espécies da Flora do Brasil, 2012, verificou-se que da listagem de espécies catalogadas na área de influência nenhuma espécie encontra-se classificada nessa categoria de grau de ameaça. 
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8.4.1.3.1.2.3 Espécies com potencial econômico e ou científico Com relação a espécies da flora com potencial econômico ou científico, serão abordadas espécies cuja utilização já é rotineira pela população local. Ou seja, há necessidade de um conhecimento maior sobre esta espécie para que possa atender a população e ao mesmo tempo manter-se preservada no ambiente. Contrariando o mito de que os Cerrados são pobres e que a alternativa econômica única seria agricultura, Roel & Arruda, (2003) enfatizam o grande potencial que o bioma apresenta como fonte de recursos naturais nos setores madeireiros, de combustíveis, ornamental, forrageiro, alimentar e em especial como fornecedores de ingredientes ativos medicinais e inseticidas de interesse da indústria farmacêutica. Para se ter uma idéia do potencial dos Cerrados brasileiros, por exemplo, uma em cada três plantas encontradas na área de proteção ambiental do rio São Bartolomeu no Distrito Federal é utilizada de alguma forma pelo homem da região (Pereira et al., 1985). A valorização dos recursos naturais locais, além de resgatar e valorizar as práticas acumuladas das populações locais auxilia na conservação de áreas nativas e na fixação do homem no campo (Roel & Arruda, 2003). Assim, para a região, destacam-se como espécies de potencial econômico a as espécies listadas no Quadro 103. 
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Quadro 103 Espécies com potencial econômico ou científico na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  Legenda: X = refere-se a possibilidade de utilização para aquele fim, - = não se usa para o fim destacado. 
Espécie Frutíferas Flores 

ornamentais Madeiráveis 
Princípios 

ativos 
medicinais 

Inseticida Fornecedoras de 
látex e resina 

Condimentares, 
aromáticas, corantes 

e tinturiais 
Alibertia edulis (marmelada) X - - - - - - 
Alibertia spp. (marmelada) X - - - - - X 

Anadenanthera peregrina (angico vermelho) - - X X - X - 
Astroplenkia populnea (marmelinho) - - X X - - - 

Annona spp. (araticum) X - - X - - X 
Aspidosperma spp. (perobas) - X X - - - - 
Bauhinia spp. (Pata-de-vaca) - - - X - - - 

Bowdichia vigilioides (sucupira-preta) - - X X - - - 
Brosimum gaudichaudii (mama-cadela) - - - X - - X 

Byrsonima spp. (murici) X - - X - - X 
Callophylum brasiliense (landim) - X X - - - 
Caryocar brasiliense (pequizeiro) X - X X - - X 
Cochlospermum regium (algodão-bravo) - X - X - - - 

Copaifera langsdorfii (copaíba) - X X - - - 
Curatella americana (lixeira) - X - X - - - 

Astronium fraxinifolium (Gonçalo-alves) - - X X - - - 
Dimorphandra mollis (faveira) - - - X - - - 

Dipteryx alata (baru, cumaru ou cumbaru) X - X X - - - 
Eriotheca gracilipes (paina-do-campo) - - - X - - - 
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Continuação Legenda: X = refere-se a possibilidade de utilização para aquele fim, - = não se usa para o fim destacado. 
Espécie Frutíferas Flores 

ornamentais Madeiráveis 
Princípios 

ativos 
medicinais 

Inseticida Fornecedoras de 
látex e resina 

Condimentares, 
aromáticas, corantes 

e tinturiais 
Erythroxylon campestre (mercúrio-do-campo) - - - X - - - 

Eugenia sellowiana (Goiabinha) X - - X - - - 
Eugenia florida (Guamirim) X - X X - - - 

Ficus spp. (figueira, gameleira) - - - - X - 
Genipa americana (jenipapo) X - X - - - - 

Handroanthus impetiginosus (Ipê-roxo) X - X X - - - 
Hirtella gracilipes (sessenta-galha) - X - - - X - 
Hymenaea courbaril (jatobá) X X - - X - 

Inga spp. (ingá) X - - - - - 
Kielmeyera sp. (pau-santo) - X - - - - - 

Maclura tinctoria (amoreira) - - - - - - X 
Mauritia flexuosa (Buriti) X - - X - - X 
Myracrodruon urundeuva (aroeira) - - - X - - - 

Pseudobombax longiflorum (embiruçu ou paineira-do-campo) - X - X - - - 
Psidium spp. (araçás) X - - - - - - 

Pterodon emarginatus (sucupira-branca) - - - X - - - 
Qualea grandiflora (pau-terra) - - - X - - X 

Qualea spp. (pau-terra) - X - - - - - 
Stryphnodendron adstringens (barbatimão) - - - X - - - 
Syagrus oleracea (Guariroba) X - - - - - X 

Tabebuia spp. (ipês) - X X - - - - 
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Continuação Legenda: X = refere-se a possibilidade de utilização para aquele fim, - = não se usa para o fim destacado. 
Espécie Frutíferas Flores 

ornamentais Madeiráveis 
Princípios 

ativos 
medicinais 

Inseticida Fornecedoras de 
látex e resina 

Condimentares, 
aromáticas, corantes 

e tinturiais 
Terminalia spp. (capitão) - X - - - X - 
Trichilia elegans (Cachuá) - - - - X - - 

Tapirira guianensis (pombeiro) X - X X - - - 
Unonopsis lindmanii (Embira-preta) - - - X - - - 

Virola sebifera (Bicuíba) X - - X - - - 
Vochysia spp. (pau-de-tucano) - X - - - - - 
Xylopia aromática (pindaíba, pimenta-de-macaco) - - - - - - X Fonte: Adaptado de SEPLAN, 2000 e 2001; IBAMA,2000. 
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Frutíferas As fruteiras nativas do Cerrado ocupam lugar de destaque, tendo seus frutos conhecidos pela variedade de formas, cores, sabores e aromas. Muitos deles já são comercializados em feiras e com grande aceitação popular. Em algumas grandes capitais, sorvetes de caigaita, araticum, pequi e mangaba fazem sucessos nas sorveterias (Roel & Arruda, 2003). Existe uma variedade de frutas utilizadas das mais diversas formas em pratos típicos, doces, compotas, licores, sorvetes, farinhas, entre outros produtos.  Cerca de uma centena de espécies vegetais dessa região fornecem ao homem frutas saborosas e nutritivas e um número incalculável é aproveitado também como recurso alimentar pela fauna silvestre (Peixoto & Coradin, 1993). Segundo Cebrac (1999), a coleta extrativista é comum para comercialização de caju, cajá, bacuri, murici, araçá, mangaba e pequi, assim como para diversas palmeiras comuns nas fitofisionomias em questão. Assim, a partir dos resultados dos estudos referenciados e de EMBRAPA (1998), destacam-se as seguintes frutíferas: 
 Alibertia edulis (Rubiaceae) – A polpa do fruto da marmelada é consumida ao natural e na forma de doces e geléias, a semente torrada e moída é usada como substituto ao pó-de-café. 
 Annona spp. (Annona crassiflora) (Annonaceae) – A polpa do araticum ou marolo é consumida ao natural ou na forma de sorvetes, sucos, geléias, doces, licores, vinagres, recheios de bolos e bombons. Além disso, a planta é medicinal e corticeira. 
 Brosimum gaudichaudii (Moraceae) – A polpa do fruto da mama-cadela é consumida ao natural, a planta é medicinal.  
 Byrsonima spp. (Malpighiaceae) – Existem diversas espécies deste gênero no Cerrado, bem como uma variedade de nomes populares para o murici. A polpa do fruto de murici é consumida ao natural e na forma de doces, suco, licor e geléias. A planta é medicinal, melífera e tinturial.  
 Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) – O pequi, conhecido como uma das espécies símbolo do Cerrado, é apreciada pelo seu valor nutritivo, tendo relativa importância na economia entre os pequenos agricultores do Cerrado, durante a sua curta estação de frutificação. A árvore é ornamental, sua madeira é dura e resistente, a polpa do fruto e as sementes são aproveitadas na alimentação e na preparação do licor, óleos comestíveis e lubrificantes, sabão e outros produtos na indústria de cosméticos. Além disso, a planta é medicinal, tinturial e própria para a produção de mel.   
 Dipteryx alata (Fabaceae) – O baru (cumaru, cumbaru) é uma leguminosa, cujo fruto carnoso e amêndoa são utilizados na alimentação humana, na forma de doces e geléias, e muito apreciadas por criações e animais domésticos, na sua complementação alimentar, com um teor de proteínas de cerca de 38%. A amêndoa é rica em proteínas e óleos, adocicada e aromática, sendo consumida ao natural ou tostada. O óleo é aromatizante e tem utilidade medicinal. 
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 Genipa americana (Rubiaceae) – O jenipapo é cultivado nas regiões rurais de todo o continente. A fruta é carnosa, aromática e com propriedades medicinais, utilizadas como alimento e na fabricação de bebidas, medicamentos e tinturas (pode ser usada, por exemplo, na tatuagem perene). O licor de jenipapo é muito popular no centro-oeste, produzido em pequenas indústrias ou em casa, ao lado de doces, compotas e sucos. Além de ser muito apreciada por vários animais silvestres, pode se constituir fonte complementar em criações.  
 Hymenaea spp. (Fabaceae) – A polpa do jatobá é consumida ao natural e na forma de geléias, vinho, licor e farinha para bolo, pães e mingaus. A planta é madeireira e medicinal. 
 Inga spp.(Fabaceae) – a vagem desta leguminosa, o ingá, é consumida ao natural, a planta é medicinal e melífera. 
 Passiflora spp. (Passifloraceae) – Existem cerca de 200 espécies de maracujá nas áreas de Cerrado.  
 Psidium spp. (Myrtaceae) – A polpa do araçá é consumida ao natural ou na forma de doces e geléias, a planta é medicinal. Outras espécies frutíferas potenciais são: Ananas ananassoides (ananás, abacaxi-do-cerrado), Bromelia 

balansae (gravatá), Campomanesia spp. (guabiroba), Pouteria ramiflora (curriola), Salacia elliptica, 
Solanum lycocarpum (lobeira) e Cheilocliniu cognatum (bacupari). 
Potencial das palmeiras Palmeira é sinônimo de abrigo, alimento e matéria-prima para o conforto de diversos habitantes do Cerrado. As polpas de seus frutos podem ser desidratadas ou congeladas, usadas na produção de farinha para pães, bolos, paçocas, doces e sorvetes regionais. Suas folhas são aproveitadas na cobertura de construções, na fabricação de chapéus, leques, esteiras, peneiras, cestos, vassouras, sacolas, cordas, redes, rolhas de garrafas, brinquedos e outros produtos. O vinho é produzido com frutos, caules ou seivas, o óleo é extraído de polpa e das amêndoas. São fontes, também, de vários produtos para a indústria química, farmacêutica e alimentícia. O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de palmito do mundo, que é colhido de mais de 30 espécies nativas, principalmente do gênero Euterpe.  Grandes populações de palmeiras, de diversas espécies, oferecem bom potencial para aproveitamento de vários produtos de valor, inclusive no melhoramento da paisagem. A produção de mudas em viveiros é relativamente simples para a maioria das espécies, o que pode ser útil para enriquecimento ou recuperação de áreas abandonadas e pastagens degradadas. Pouco ainda se conhece a respeito do manejo e do potencial econômico das palmeiras que ocorrem nestas fitofisionomias. Destacam-se algumas de espécies de maior utilização: Mauritia. flexuosa (buriti), Syagrus oleracea (gueroba), 
Attalea speciosa,  Attalea geraensis (indaiá),  Attalea phalerata (bacuri) e Acrocomia aculeta (macaúba). 
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Flores ornamentais A extração de flores do Cerrado constitui um mercado informal tradicional na região centro-oeste, especialmente com flores secas do planalto. Em geral, flores e folhas são desidratadas e/ ou coradas, às vezes envolvendo outras técnicas caseiras de tratamentos desenvolvidas pelos artesãos. A expansão desta atividade através do extrativismo indiscriminado tem causado o desaparecimento de espécies utilizadas em diversas regiões, acarretando maiores custos. Por outro lado, houve também a inclusão de outras espécies em substituição às plantas mais raras, além de movimentos de pequenos extrativistas buscando incentivar a conservação de ecossistemas associados às atividades de extração.  A variedade de espécies utilizadas nos arranjos de flores do Cerrado é grande. Destacam-se aqui algumas incluídas na listagem do levantamento florístico da AII e AID da PCH Alvorada I, além de outras coletadas na região do Cerrado. 
 Cochlospermum regium (Cochlospermaceae) - algodão-bravo; 
 Paspalum spp. (Poaceae) - capim-lua; 
 Aristida spp. (Poaceae) - capim; 
 Digitaria spp. (Poaceae) - campim; 
 Terminalia spp. (Combretaceae) - capitão; 
 Vernonia spp. (Asteraceae) - cravo-do-campo; 
 Palicourea sp. (Rubiaceae) - gritadeira; 
 Tabebuia spp. (Bignoniaceae) - ipê; 
 Curatella americana (Dilleniaceae) - lixeira; 
 Davilla spp. (Dilleniaceae) - lixeirinha; 
 Pseudobombax longiflorum (Malvaceae) - paineira-do-campo; 
 Aristolochia sp. (Aristolochiaceae) - papo-de-peru; 
 Vochysia spp. (Vochysiaceae) - pau-de-tucano; 
 Kielmeyera sp. (Calophyllaceae) - pau-santo; 
 Qualea spp. (Vochysiaceae) - pau-terra; 
 Helicteris spp. (Sterculiaceae) - saca-rolhas;  
 Paepalanthus (Eriocaulaceae) - sempre-vivas. Outras espécies que não constam na citação apresentada anteriormente, mas são de ocorrência ou provável ocorrência na AID e AII devido à ampla distribuição destas nas fitofisionomias em questão são: Aristida spp. (capim-rosa), Banisteriopsis spp. (borboleta), Dasyphyllum spp. (margarida), Luehea spp. (açoita-cavalo), Machaerium spp. (jacarandá), Roupala montana (carne-de-vaca), entre outras. 
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Madeiráveis As principais espécies de valor madeireiro, como a aroeira, as perobas, a copaíba, os jatobás, o gonçalo-alves, o jacarandá e o landim estão desaparecendo da região, muitas vezes se transformando em lenha e carvão. Na região de Itajá e Itarumã há registro de corte seletivo de madeira. As espécies mais utilizadas madeiras de lei como o ipê, o jatobá, o gonçalo-alves e a aroeira. Entre outras árvores utilizadas pela população local, uma vez observados os procedimentos de manejo adequados, destacam-se os seguintes potenciais fornecedores de madeira: 
 Aspidosperma spp. (Apocynaceae) – As perobas em geral são madeiras de boa resistência mecânica. São indicadas principalmente para construção civil como vigas, caibros, assoalhos e escadas; em obras externas como postes e dormentes; na confecção de móveis pesados, carrocerias, vagões e em construções navais (http://www.refrima.com/). 
 Bowdichia vigilloides (Fabaceae) - A madeira de sucupira-parda ou sucupira-preta, por ser madeira pesada e de propriedades mecânicas altas, pode ser usada para folhas faqueadas decorativas, móveis de luxo, esquadrias, acabamentos internos, como tacos e tábuas para assoalhos e lambris; em construções externas, como vigas, caibros, ripas, cruzetas, dormentes, pontes, etc (http://www.refrima.com/). 
 Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) – A madeira do pequizeiro é moderadamente pesada, macia, resistente e de boa durabilidade natural (Lorenzi 1998). A madeira é própria para construção civil e naval, para a confecção de mourões e cercas. 
 Copaifera langsdorfii (Fabaceae) – A madeira de copaíba é indicada em construção civil, como vigas, ripas, caibros, marcos de portas e janelas, tábuas em geral, peças torneadas, coronhas de armas, cabos de ferramentas, cabos de vassoura, implementos agrícolas, carrocerias, miolo de portas e painéis etc (http://www.refrima.com/). 
 Dipteryx alata (Fabaceae) – A madeira do baru (cumaru ou cumbaru) é altamente resistente a fungos e cupins, sendo usada em construções rurais e na indústria da construção civil, naval, ferrovias e obras hidráulicas. 
 Genipa americana (Rubiaceae) – A madeira do jenipapo é muito utilizada nas construções rurais, em carroças e em embarcações, cabos de ferramentas e trabalhos de marcenaria. 
 Hymenaea courbaril (Fabaceae) – A madeira de jatobá ou jataí, por ser muito pesada e de propriedades mecânicas altas, pode ser usada para acabamentos internos, como vigas, caibros, ripas, marcos de portas, tacos e tábuas para assoalhos, abrigos de esporte, cabos de ferramentas e implementos agrícolas, construções externas, como dormentes e cruzetas, esquadrias, folhas faqueadas decorativas, móveis, peças torneadas, carrocerias, vagões etc (http://www.refrima.com/). 
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 Tabebuia spp. (Bignoniaceae) – Existem diversas espécies deste gênero no Cerrado. Em geral os ipês fornecem madeira pesada e de propriedades mecânicas altas, podendo ser usada para acabamentos internos, abrigos de esporte, como bolas de bocha e boliche, cabos de ferramentas e implementos agrícolas; construções externas, como estruturas, dormentes, cruzetas, esquadrias, lambris, peças torneadas, tacos e tábuas para assoalhos, vagões, carrocerias e instrumentos musicais, defensas e degraus de escadas, etc (http://www.refrima.com/). Outras espécies que não constam na citação apresentada, mas de ocorrência ou provável ocorrência na área de influência devido à ampla distribuição destas nas fitofisionomias em questão: Astronium 
fraxinifolium - gonçalo-alves, Astronium urundeva– aroeira-do-sertão, Cariniana spp. – jequitibás, 
Cedrela odorata – cedro e Dalbergia miscolobium – cabiúna-do-cerrado. 
Plantas medicinais Centenas de plantas medicinais são empregadas há muitos séculos pelos habitantes da região. Hoje, estas plantas estão sendo largamente comercializadas e utilizadas na medicina popular por todo país (Peixoto & Coradin 1993). Na área de influência proposta destacam-se: 

 Bowdichia vigilloides (Fabaceae) – sucupira-preta; 
 Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) – pequi; 
 Copaifera langsdorffii (Fabaceae) – copaíba; 
 Curatella americana (Dilleniaceae) – lixeira;  
 Davilla elliptica (Dilleniaceae) – lixeirinha; 
 Dimorphandra mollis (Fabaceae) – faveira; 
 Dipteryx alata (Fabaceae) – baru; 
 Eriotheca gracilipes (Malvaceae) - paina-do-campo;  
 Erythroxylon tortuosum (Erythroxylaceae) – mercúrio-do-campo; 
 Helicteris sacarolha (Sterculiaceae) – saca-rolhas; 
 Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae) – aroeira; 
 Pseudobombax longiflorum (Malvaceae) – embiruçu, paineira-do-campo; 
 Qualea grandiflora, Q. multiflora, Q. parviflora (Vochysiaceae) – pau-terra; 
 Stryphnodendron barbatimam (Fabaceae) – barbatimão; 
 Pterodon pubescens (Fabaceae) – sucupira-do-cerrado, sucupira-branca. Outras espécies com princípios ativos medicinais de larga utilização, que não constam na citação apresentada, mas de ocorrência ou provável ocorrência na área de influencia proposta devido à ampla distribuição destas nas fitofisionomias em questão são: Anemopaegma arvense – catuaba, Lychnophora 

ericoides – arnica, Gomphrena arborescens – paratudo - ginseng brasileiro. 
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Inseticidas No Brasil, atualmente, existem diversas pesquisas sobre o potencial de algumas plantas nativas para utilização na agropecuária como produtos bioativos em práticas agrícolas e na área da saúde humana, algumas encerradas e outras em andamento. Roel & Arruda (2003) relatam algumas destas pesquisas, destacando-se aqui a ocorrência de espécie dos gêneros Cordia sp. (maria-preta), Crotalaria spp. e 
Manihot esculenta (manipueira). 
Outros potenciais Algumas plantas são também potenciais para serem utilizadas como matéria prima em outros setores industriais. Além dos usos já citados acima, destacam-se: Fornecedoras de látex e resina:  

 Anadenanthera spp. (Fabaceae) – angico; 
 Terminalia spp. (Combretaceae) – capitão-do-campo; 
 Ficus spp. (Moraceae) – figueira (ou gameleira); 
 Hymenaea courbaril (Fabaceae) – jatobá; 
 Xylopia sericea (Annonaceae) – pindaíba. Condimentares, aromáticas, corantes e tinturiais: 
 Cochlospermum regium (Cochlospermaceae) – algodão-do-campo; 
 Maclura tinctoria (Moraceae) - amoreira; 
 Annona spp. (Annonaceae) - araticum; 
 Brosimum gaudichaudii (Moraceae) – mama-cadela; 
 Alibertia spp. (Rubiaceae) – marmelada; 
 Byrsonima spp. (Malpighiaceae) – murici; 
 Qualea grandiflora (Vochysiaceae) – pau-terra; 
 Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) - pequi; 
 Stryphnodendron barbatimam (Fabaceae) – barbatimão; 
 Xylopia aromatica (Annonaceae) – pindaíba (ou pimenta-de-macaco). Outras espécies que não constam na lista apresentada, mas de provável ocorrência na área de influência devido à considerável distribuição destas nas fitofisionomias em questão são: Arachis 

hipogaea (amendoim), Connarus suberosus (corticeira), Erythroxylum spp. (mercúrio-do-campo), 
Hancornia speciosa (magaba), Vanilla chamissonis (baunilha) e Vochysia thyrsoidea (gomeira). 
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8.4.1.3.1.3 Fitossociologia Na AID do empreendimento, considerando a área do reservatório e estruturas, observou-se a ocorrência de um gradiente entre a floresta ciliar/galeria, formações associadas às drenagens, e outro gradiente entre as formações de savana arborizada e savana florestada na sua composição florística. Realizada a partir de uma matriz de abundância de espécies, a Análise de Correspondência Segmentada – DCA (Hill & Gauch, 1980) objetiva elucidar a distribuição da diversidade beta no ambiente e, como resultado, gera um gráfico (Figura 96 ) no qual é possível observar a distribuição das unidades amostrais em função das fitofisionomias. Além disso, como resultado da análise multivariada tem-se os autovalores para cada eixo, os quais denotam uma rápida ou longa substituição de espécies no ambiente (Ter Braak, 1995). Em outras palavras, de acordo com o autovalor encontrado para o primeiro e/ou segundo eixo pode-se inferir se existem duas ou mais comunidades ou apenas uma, na qual somente tem-se substituição na abundância das espécies e não na composição.   
Figura 96  Distribuição das unidades amostrais no gradiente de diversidade beta, na área de 

estudos da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

   Os pontos em preto simbolizam as florestas ciliares/galeria. Já os pontos em laranja e azul simbolizam as savanas florestadas e arborizadas, respectivamente.  Os autovalores encontrados para o primeiro e segundo eixo da DCA foram respectivamente 0,68 e 0,27. Segundo Ter Braak (1995), autovalores superiores a 0,3 apresentam significância ecológica e, aqueles iguais ou superiores a 0,5 indicam rápida substituição de espécies no ambiente. Depreende-se, pois, da análise de similaridade entre as parcelas amostradas que existem duas fisionomias florestais distintas: a primeira: floresta ciliar/galeria, próxima ao Eixo 2, ou seja, tendo parcelas caracterizadas pela substituição da composição de espécies. E o segundo grupo: as savanas arborizada e florestada, que estão mais próximas do Eixo 1, sendo caracterizadas pela substituição da abundancia das espécies. Cada grupo possui uma composição florística característica. 
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O Eixo 2 da Figura 96 indica um gradiente de fertilidade de solo com a floresta ciliar/galeria em sítios mais férteis. Isso é observado no grupo de parcelas circundado por uma linha vermelha. Já as savanas florestada e arborizada encontram-se em sítios de menor fertilidade com textura mais arenosa, como pode ser observado pelo grupo de parcelas circundado pela linha verde. Àquelas parcelas dispersas no gráfico indicam a distribuição de áreas de ambas fisionomias na AID em sítios de características mistas e afins para cada vegetação. Assim é validado também o tratamento dos dados do levantamento fitossociológico cujas análises foram feitas considerando esses ambientes, entretanto o foco da coleta de dados foi a floresta ciliar/galeria já que esta será a formação florestal a ser efetivamente alterada. 
8.4.1.3.1.3.1 Floresta ciliar/galeria Nos trechos de floresta ciliar/galeria foram alocadas 10 parcelas (3000 m²) e inventariados 529 indivíduos arbóreos de 86 espécies botânicas. Ao todo foram amostrados 515 indivíduos vivos e 14 mortos em pé. A densidade absoluta encontrada para a floresta ciliar foi de 1.763,3 ind/ha (Quadro 104) compara-se aos valores encontrados na floresta ciliar/floresta de galeria e floresta úmida (floresta de galeria inundável) da UHE Itumirim (Vilela et al., 2009). Os valores do índice de diversidade de Shannon 3,83 e da equabilidade de Pielou 0,86 encontram-se semelhantes aos padrões ecológicos observados para o rio Corrente por Vilela et al. (2009) em Serranópolis, com 3,42 e 0,93 respectivamente, indicando inclusive, baixa dominância de espécies na comunidade. A comunidade arbórea da floresta ciliar/galeria distribuiu-se em 40 famílias botânicas sendo as mais abundantes em espécies as famílias Fabaceae com 15, seguida da Bignoniaceae, Moraceae e  Myrtaceae com 4 espécies cada uma (Figura 97 ). 

Figura 97  Famílias mais abundantes para a floresta de galeria na área de estudos da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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As espécies Tapirira guianensis (pombeiro), Protium heptaphyllum (amescla), Copaifera langsdorffii (pau-d’óleo), Hirtella gracilipes (sessenta-galha) e Emmotum nitens (sobre) listadas no levantamento são, segundo Oliveira-Filho & Ratter (1995), espécies típicas das florestas mesoamericanas, com ocorrência associada aos cursos de água do Brasil Central e aos enclaves de florestas semideciduais da região. A área basal de 9,13 m² e a dominância absoluta de 30,44 m²/ha encontradas nas áreas de floresta ciliar/galeria da área de estudo da PCH Alvorada I são maiores do que os valores calculados por Vilela 
et al. (2009) com 21,31 m²/ha ao longo do rio Corrente, em Serranópolis.  A estrutura horizontal (Figura 98 ) apresentou uma distribuição na forma de J-reverso, padrão no qual a maior parte dos indivíduos encontra-se nas menores classes de diâmetro. Esse padrão típico de florestas tropicais indica que a floresta tende a perpetuar-se ao longo do tempo uma vez que o extrato regenerante é mais abundante que o extrato maduro (Dalanesi et al., 2004). Já a estrutura vertical (Figura 99) concentrou a maior parte de seus indivíduos na classe de altura de 5 a 9 metros. 

Figura 98  Distribuição das classes de DAP– floresta ciliar, na área de estudos da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Figura 99  Distribuição das classes de Altura – floresta ciliar, na área de estudos da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Quadro 104 Parâmetros fitossociológicos da comunidade de floresta ciliar na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  Legenda: N= Número de indivíduos amostrados, U= Número de parcelas em que a espécie foi amostrada, AB= Área basal, DA= Densidade absoluta,DR = Densidade relativa , FA: Freqüência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA= Dominância absoluta, DoR = Dominância relativa, VI= Valor de importância e HTmax =Altura máxima encontrada para a espécie. 
Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VI (%) Max HT 

Tapirira guianensis Aubl. 63 8 0,925 210 11,91 80 4,62 3,083 10,13 8,89 17 Mortas 14 7 0,81 46,667 2,65 70 4,05 2,699 8,86 5,19 18 
Xylopia emarginata Mart. 42 3 0,336 140 7,94 30 1,73 1,119 3,67 4,45 19 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 10 4 0,771 33,333 1,89 40 2,31 2,57 8,44 4,21 19 
Mauritia flexuosa L. f. 11 3 0,793 36,667 2,08 30 1,73 2,645 8,69 4,17 18 

Unonopsis lindmanii R. E. Fr. 29 5 0,185 96,667 5,48 50 2,89 0,617 2,03 3,47 8 
Cedrella odorata L. 25 2 0,315 83,333 4,73 20 1,16 1,051 3,45 3,11 18 

Hymenaea courbaril L. 11 4 0,396 36,667 2,08 40 2,31 1,319 4,33 2,91 20 
Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. 14 4 0,281 46,667 2,65 40 2,31 0,937 3,08 2,68 15 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith 17 3 0,242 56,667 3,21 30 1,73 0,805 2,65 2,53 15 
Eugenia florida DC. 10 4 0,165 33,333 1,89 40 2,31 0,55 1,81 2 15 

Myrsine guianensis Aubl. 17 2 0,128 56,667 3,21 20 1,16 0,428 1,4 1,92 17 
Rhamnidium elaeocarpum Reissek 9 3 0,205 30 1,7 30 1,73 0,683 2,24 1,89 15 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. 14 3 0,062 46,667 2,65 30 1,73 0,206 0,68 1,69 6 
Ormosia arborea (Vell.) Harms 8 3 0,162 26,667 1,51 30 1,73 0,54 1,77 1,67 18 
Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez 16 2 0,067 53,333 3,02 20 1,16 0,224 0,74 1,64 15 
Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 6 4 0,105 20 1,13 40 2,31 0,35 1,15 1,53 12 

Eugenia sellowiana DC. 8 4 0,033 26,667 1,51 40 2,31 0,111 0,37 1,4 8 
Ilex affinis Gardner 9 3 0,061 30 1,7 30 1,73 0,204 0,67 1,37 10 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 7 4 0,039 23,333 1,32 40 2,31 0,131 0,43 1,36 8 
Myracrodruon urundeuva Allemão 8 1 0,175 26,667 1,51 10 0,58 0,582 1,91 1,33 17 
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Continuação Legenda: N= Número de indivíduos amostrados, U= Número de parcelas em que a espécie foi amostrada, AB= Área basal, DA= Densidade absoluta,DR = Densidade relativa , FA: Freqüência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA= Dominância absoluta, DoR = Dominância relativa, VI= Valor de importância e HTmax =Altura máxima encontrada para a espécie. 
Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VI (%) Max HT 
Erythroxylum sp. 9 3 0,049 30 1,7 30 1,73 0,165 0,54 1,33 6 

Trichilia elegans A. Juss. 8 3 0,061 26,667 1,51 30 1,73 0,204 0,67 1,31 10 
Callophylum brasiliense  Cambess 8 3 0,061 26,667 1,51 30 1,73 0,203 0,67 1,3 12 

Nectandra cissiflora Nees 6 3 0,087 20 1,13 30 1,73 0,289 0,95 1,27 12 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 3 2 0,191 10 0,57 20 1,16 0,637 2,09 1,27 17 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 9 2 0,056 30 1,7 20 1,16 0,186 0,61 1,16 12 
Casearia decandra Jacq. 6 3 0,051 20 1,13 30 1,73 0,169 0,55 1,14 15 

Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance 6 3 0,042 20 1,13 30 1,73 0,14 0,46 1,11 6 
Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret 2 2 0,154 6,667 0,38 20 1,16 0,512 1,68 1,07 6 

Guazuma ulmifolia L. 4 2 0,119 13,333 0,76 20 1,16 0,397 1,31 1,07 15 
Guapira noxia (Netto) Lund. 4 2 0,094 13,333 0,76 20 1,16 0,312 1,02 0,98 7 

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. 4 3 0,032 13,333 0,76 30 1,73 0,107 0,35 0,95 12 
Coccoloba mollis Casar. 5 2 0,065 16,667 0,95 20 1,16 0,217 0,71 0,94 10 

Maytenus sp. 4 3 0,029 13,333 0,76 30 1,73 0,095 0,31 0,93 8 
Dilodendron bipinnatum Radlk. 2 1 0,166 6,667 0,38 10 0,58 0,552 1,81 0,92 17 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. 3 2 0,087 10 0,57 20 1,16 0,29 0,95 0,89 15 
Machaerium aculeatum Raddi 3 1 0,132 10 0,57 10 0,58 0,441 1,45 0,86 18 

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. 3 3 0,023 10 0,57 30 1,73 0,077 0,25 0,85 10 
Richeria grandis Vahl 5 1 0,095 16,667 0,95 10 0,58 0,316 1,04 0,85 8 

Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit 6 1 0,062 20 1,13 10 0,58 0,206 0,68 0,8 8 
Vochysia pyramidalis Mart 4 2 0,039 13,333 0,76 20 1,16 0,13 0,43 0,78 8 

Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. 4 2 0,035 13,333 0,76 20 1,16 0,116 0,38 0,76 10 
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Continuação Legenda: N= Número de indivíduos amostrados, U= Número de parcelas em que a espécie foi amostrada, AB= Área basal, DA= Densidade absoluta,DR = Densidade relativa , FA: Freqüência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA= Dominância absoluta, DoR = Dominância relativa, VI= Valor de importância e HTmax =Altura máxima encontrada para a espécie. 
Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VI (%) Max HT 

Acacia polyphylla DC. 3 1 0,098 10 0,57 10 0,58 0,328 1,08 0,74 15 
Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch 4 1 0,079 13,333 0,76 10 0,58 0,263 0,86 0,73 6 

Matayba guianensis Aubl. 3 2 0,039 10 0,57 20 1,16 0,129 0,42 0,72 10 
Terminalia glabrescens Mart. 2 1 0,102 6,667 0,38 10 0,58 0,339 1,11 0,69 15 

Sweetia fruticosa Spreng 3 2 0,022 10 0,57 20 1,16 0,074 0,24 0,66 8 
Inga uraguensis Hook. & Arn 4 1 0,053 13,333 0,76 10 0,58 0,177 0,58 0,64 10 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 3 1 0,066 10 0,57 10 0,58 0,22 0,72 0,62 8 
Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don 3 2 0,012 10 0,57 20 1,16 0,04 0,13 0,62 5 

Casearia sylvestris Sw. 2 2 0,019 6,667 0,38 20 1,16 0,062 0,2 0,58 5 
Cordia sellowiana Cham. 2 1 0,069 6,667 0,38 10 0,58 0,229 0,75 0,57 14 
Roupala montana Aubl. 3 1 0,048 10 0,57 10 0,58 0,16 0,52 0,56 7 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. 2 2 0,015 6,667 0,38 20 1,16 0,048 0,16 0,56 5 
Myrcia laruotteana Cambess. 2 1 0,06 6,667 0,38 10 0,58 0,202 0,66 0,54 12 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. 2 1 0,06 6,667 0,38 10 0,58 0,2 0,66 0,54 18 
Curatella americana L. 2 1 0,049 6,667 0,38 10 0,58 0,165 0,54 0,5 5 

Inga laurina (Sw.) Willd. 2 1 0,044 6,667 0,38 10 0,58 0,147 0,48 0,48 12 
Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. 3 1 0,012 10 0,57 10 0,58 0,039 0,13 0,42 5 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 1 0,039 3,333 0,19 10 0,58 0,13 0,43 0,4 12 

Copaifera langsdorfii Desf. 2 1 0,017 6,667 0,38 10 0,58 0,056 0,19 0,38 8 
Genipa americana L. 1 1 0,029 3,333 0,19 10 0,58 0,096 0,31 0,36 8 

Ficus gardneriana (Miq.) Miq. 1 1 0,027 3,333 0,19 10 0,58 0,089 0,29 0,35 8 
Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. 2 1 0,006 6,667 0,38 10 0,58 0,019 0,06 0,34 6 
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Continuação Legenda: N= Número de indivíduos amostrados, U= Número de parcelas em que a espécie foi amostrada, AB= Área basal, DA= Densidade absoluta,DR = Densidade relativa , FA: Freqüência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA= Dominância absoluta, DoR = Dominância relativa, VI= Valor de importância e HTmax =Altura máxima encontrada para a espécie. 
Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VI (%) Max HT 

Ficus hispida. Willd. 1 1 0,024 3,333 0,19 10 0,58 0,08 0,26 0,34 8 
Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. 1 1 0,02 3,333 0,19 10 0,58 0,066 0,22 0,33 8 

Machaerium paraguariense Hassl. 1 1 0,018 3,333 0,19 10 0,58 0,059 0,19 0,32 8 
Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr 1 1 0,018 3,333 0,19 10 0,58 0,061 0,2 0,32 10 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 1 1 0,017 3,333 0,19 10 0,58 0,056 0,18 0,32 12 
Styrax camporum Pohl 1 1 0,011 3,333 0,19 10 0,58 0,038 0,13 0,3 10 

Platypodium elegans Vogel 1 1 0,009 3,333 0,19 10 0,58 0,031 0,1 0,29 8 
Cecropia pachystachya Tréc. 1 1 0,008 3,333 0,19 10 0,58 0,027 0,09 0,29 8 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 1 1 0,01 3,333 0,19 10 0,58 0,032 0,11 0,29 6 
Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. 1 1 0,008 3,333 0,19 10 0,58 0,026 0,08 0,28 7 

Croton urucurana Baill. 1 1 0,007 3,333 0,19 10 0,58 0,024 0,08 0,28 10 
Vochysia tucanorum Mart. 1 1 0,006 3,333 0,19 10 0,58 0,019 0,06 0,28 4 

Talauma ovata St. Hil 1 1 0,005 3,333 0,19 10 0,58 0,018 0,06 0,28 7 
Virola urbaniana Warb. 1 1 0,003 3,333 0,19 10 0,58 0,009 0,03 0,27 7 

Sorocea guilleminiana Gaudich. 1 1 0,005 3,333 0,19 10 0,58 0,015 0,05 0,27 5 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud 1 1 0,003 3,333 0,19 10 0,58 0,009 0,03 0,27 6 Não identificada 1 1 0,003 3,333 0,19 10 0,58 0,011 0,03 0,27 8 

Jacaranda cuspidifolia Mart. 1 1 0,003 3,333 0,19 10 0,58 0,009 0,03 0,27 5 
Vochysia haenkeana Mart. 1 1 0,004 3,333 0,19 10 0,58 0,012 0,04 0,27 7 

Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. 1 1 0,002 3,333 0,19 10 0,58 0,007 0,02 0,26 4 
Bauhinia brevipes Vogel 1 1 0,002 3,333 0,19 10 0,58 0,008 0,03 0,26 5 Total 529 10 9,133 1763,333 100 1730 100 30,444 100 100 20 
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As cinco principais espécies em Valor de Importância (Quadro 104) Tapirira guianensis (pombeiro), 
Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo), Anadenanthera peregrina (angico-vermelho), Mauritia 
flexuosa (buriti) e Unonopsis lindmanii (imbira-preta) foram responsáveis por 30% dos indivíduos amostrados. Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo) e Anadenanthera peregrina (angico) figuram entre as espécies de alta relevância devido ao grande porte de seus indivíduos, atingindo até 20 metros de altura (Figura 100 ), enquanto as outras três espécies apresentam grande frequência de ocorrência no ambiente. É importante ressaltar que o grupo de árvores mortas respondem pelo segundo valor de importância na estrutura horizontal, apesar de não haver um número grande de indivíduos (14) contribui com cerca de 9% de toda a área basal levantada. O padrão de ocorrência de espécies raras (apenas um indivíduo) com 24 espécies também demostra o padrão típico de florestas tropicais nas quais uma porcentagem significativa das espécies é composta por indivíduos raros (Dalanesi et al., 2004).   

Figura 100  Contribuição dos parâmetros fitossociológicos de densidade relativa (DR), 
frequência relativa (FR) e dominância relativa (DOR) para o Valor de Importância (∑ DR; 
FR; DoR) das principais espécies da comunidade de floresta ciliar na área de influência da 

PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Legenda: DoR = Dominância Relativa, FR = Frequencia relativa DR = Densidade Relativa
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A curva do coletor encontrada para o levantamento fitossociológico (Figura 101 ) indicou tendência à estabilização, mas sem atingir ainda uma assíntota, para os dados coletados na AID, conforme esperado no âmbito deste estudo. Para uma melhor observação ampliou-se a analise amostral para os dados fitossociológicos coletados na AII, cuja avaliação resultou na suficiencia para caracterizar a estrutura fitossociológica da floresta ciliar/galeria.  Possivelmente, o aumento no número de parcelas ampliaria o número de espécies registradas; no entanto, esse acréscimo tenderia a amostrar somente as espécies menos abundantes, ou seja, aquelas que apresentam poucos indivíduos por unidade de área (Martins, 1991).   
Figura 101  Curva de suficiência amostral obtida para floresta ciliar/galeria na AID, incluindo 

o reservatório  e AII da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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 A similaridade entre as parcelas de floresta ciliar/galeria considerou uma matriz de abundância de espécies eliminando-se aquelas com número de indivíduos inferior a três. Essa normalização dos dados de composição florística, eliminando-se as espécies raras, permite buscar padrões ecológicos em escala mais ampla, sendo mais adequado à ecologia de comunidades vegetais (Oliveira-Filho et al., 1994). Nessa análise, de uma matriz com 38 espécies, encontrou-se similaridade entre áreas e a formação de dois grupos (Figura 102 ), o primeiro formado pelas parcelas 4, 3, 9 e 5 e o segundo formado pelas parcelas 6, 8, 12, 7, 11 e 2.  
Figura 102  Índice de similaridade florística de Sorensen entre as parcelas de floresta ciliar 

para as espécies mais abundantes (n>3 indivíduos), na área de estudos da PCH Alvorada I, 
sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 O primeiro grupo apresentou média de DAP de 8,7 cm e de altura 14,26 m. A maioria das parcelas desse agrupamento localizam-se na margem esquerda do rio Corrente, entretanto a principal característica desse grupo é a ocorrência conjunta de espécies de floresta estacional semidecidual como: Anadenanthera peregrina, Tabebuia roseoalba, Tabebuia impertiginosa, Aspidosperma 
cylindrocarpon, Cariniana estrellensis, Sweetia fruticosa, Acacia polyphylla e Rhamnidium elaeocarpum. As figuras abaixo mostram os remanescentes arbóreos da fisionomia devastada na região.   
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Foto 116  Floresta ciliar com presença de 
espécies da floresta estacional 
semidecidual (4). 

 Foto 117  Aspecto geral da parcela 9, 
árvores altas com diâmetros medianos. 

 
 O segundo agrupamento, formado pelas parcelas 2, 6, 7, 8, 11 e 12, é aquele formado pelas unidades com a maioria das espécies de ambientes ribeirinhos, em áreas mais úmidas, com média de DAP de 12,52 cm e altura 7,84 m. Nota-se que a diferença da média de DAP e altura entre os dois grupos é baixo indicando se tratar de uma mesma unidade fitofisionômica. Nesse caso, as espécies indicadoras desse ambiente são a Tapirira guiannesis, Xylopia emarginata, Mauritia flexuosa, Cedrella odorata, 
Cousarea hydrangeifolia e Endlicheria lhotzkyi.   

Foto: G
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Foto 118  Floresta ciliar com presença 
constante de Mauritia flexuosa (buriti). 

 

Foto 119  Mensuração de uma Cedrella 
odorata (cedro-do-brejo) em floresta 
de galeria inundável.    
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Foto 120  Aspecto da floresta ciliar na 
parcela 2. 

 Foto 121  Vista da estrutura horizontal da 
floresta ciliar 

 
 
8.4.1.3.2 Inventário Florestal Em qualquer atividade do ramo florestal e também das avaliações ambientais referentes aos recursos florestais, o inventário florestal é sempre uma ferramenta importante nas avaliações onde se demandam informações a respeito da biomassa lenhosa a ser removida para a implantação de um determinado empreendimento. Segundo Péllico Netto & Brena, citado por Sanquetta (2006), inventário florestal é uma atividade que visa obter informações quantitativas e qualitativas dos recursos florestais existentes em uma área pré-estabelecida. Para a sua elaboração deve-se considerar o objetivo proposto para a sua realização sendo que este objetivo é estabelecido de acordo com a utilização que será dada a área de estudo. Para a realização deste inventário florestal, os ambientes inseridos na Área do Reservatório e na Área de instalação das estruturas do empreendimento objeto deste estudo correspondem à vegetação florestal que será afetada pela implantação da PCH Alvorada I, ou seja, a floresta ciliar/galeria associada ou não a veredas.  Ao analisar os resultados do inventário florestal com os dados consolidados verifica-se que as unidades amostrais inventariadas resultaram em um erro de amostragem de ± 7,87%, atendendo ao limite estipulado para este tipo de estudo (20%) e atestando a adequada quantificação da coleta de dados. O volume comercial de material lenhoso que será gerado após a supressão da vegetação será de 50.401,72 m³ para as parcelas da área de influência direta. O Quadro 105 a seguir apresenta o resultado final da análise dos dados estatísticos. 
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Quadro 105 Resultado estatístico do inventário florestal realizado na área do reservatório e 
das estruturas da futura PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Parâmetro \ Estrato Floresta Ciliar/Galeria Área Total - hectare 271,23 Número de unidades amostrais 10 Volume total das unidades amostrais (m³) 55,7480 m³ Média estratificada (m³) 5,5748 m³/unidade amostral Desvio-padrão por estrato 0,7569 m³/unidade amostral Variância 0,5729 m³/unidade amostral Variância da média  0,0573 m³/unidade amostral Erro Padrão da Média 0,2394 m³/unidade amostral Coeficiente de Variação por estrato 13,57% Valor de t Tabelado 1,83 Erro de amostragem absoluto 0,4388 m³/unidade amostral Erro de amostragem relativo 7,8704% Intervalo de confiança para unidade amostral (90 %) 5,1360 m³/unidade amostral <= X <= 6,0136m³/unidade amostral Intervalo de confiança para a média volumétrica por hectare (90 %) 171,2012 m³/ha <= X <= 200,4518 m³/ha Volume comercial total 50.401,7267 m³ Intervalo de confiança para o volume total (90 %) 46.634,9090 m³ <= X <= 54.368,5444 m³  Não há na área do reservatório, área a ser alterada, savana arborizada e savana florestada, presentes somente na AID do empreendimento. A floresta estacional semidecidual está associada a floresta ciliar que, por sua vez, está associada a floresta de galeria, com vegetação bem alterada, e em glebas pequenas de difícil separação no mapeamento realizado, assim as parcelas levantadas foram incluídas somente em uma classe. 
8.4.1.3.2.1 Estimativas de área basal e volume de material lenhoso A área basal e o volume são parâmetros de grande importância em um inventário florestal. Estes parâmetros podem ser conceituados conforme descrito a seguir. Para Machado & Figueiredo (2003) a área basal da população é entendida como parte de uma área florestal ocupada pelos fustes das árvores que compõe a floresta, e é expressa por unidade de área. Ela é um parâmetro de densidade de povoamento e fornece o grau de ocupação de determinada área por madeira (Soares et al., 2011). Uma das principais finalidades do inventário florestal é a estimativa do volume madeireiro (Sanquetta 
et al., 2009). Sendo assim, podem-se definir, para o presente estudo, os seguintes volumes: 
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 Volume Total: representa o volume total de material lenhoso com casca que será gerado com a supressão. Contempla volume de fuste e galhos, por isso sendo chamado de volume total e sua unidade de medida é o m³. 
 Volume do Fuste com Casca: representa o volume do fuste da árvore, com casca, cuja unidade de medida é o m³. 
 Volume de Galhos com Casca: representa o quantitativo, em m³, de material lenhoso representado pelos galhos, com casca, dos indivíduos arbóreos.  

Área basal e volume por unidade amostral e por espécie De acordo com os dados de altura do tronco (longitude do fuste), DAP e as equações de volume, na área de supressão com coberturas florestais de 277,3 ha, é estimado um volume total de material lenhoso de 56.795,7104 m³ dos quais 50.401,7267 m3 corresponde a volume do fuste e que poderá ter aproveitamento econômico. Os outros 6.393,98 m3 correspondem à estimativa de galhos. No Quadro 106 os volumes amostrados e a estimativa por hectare são apresentados por cada parcela amostrada e no Quadro 107 o volume encontra-se discriminado por espécie.   
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Quadro 106 Volumetria por parcela amostrada e por hectare na área do reservatório e estruturas da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA = densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/há = volume comercial com casca em m³/ha. 

Parcela N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha Max HT Max DAP 2 37 0,99 1233,333 33,011 6,2226 5,7533 207,4214 191,7771 20 40,43 3 33 0,773 1100 25,761 5,1952 5,1459 173,1728 171,5305 15 39,79 4 44 0,841 1466,667 28,039 5,9195 5,2881 197,316 176,2704 18 40,11 5 38 0,929 1266,667 30,973 6,8042 5,227 226,8071 174,2327 18 38,2 6 73 1,09 2433,333 36,338 7,3382 6,6159 244,6073 220,5306 18 32,47 7 30 0,765 1000 25,489 5,6442 4,9325 188,1398 164,4178 18 56,98 8 106 0,977 3533,333 32,571 6,231 5,8985 207,6994 196,6153 19 44,56 9 54 1,098 1800 36,607 8,5429 6,9417 284,7635 231,3911 20 50,93 11 67 0,804 2233,333 26,801 5,2943 4,452 176,4758 148,4 18 38,52 12 47 0,865 1566,667 28,845 5,6281 5,493 187,6023 183,0996 18 43,61 
Total 529 9,133 1763,333 30,444 62,8202 55,748 209,4005 185,8265  
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Quanto aos volumes lenhosos da vegetação amostrada é pertinente efetuar as seguintes considerações: 
 A floresta ciliar é a formação vegetal mais alterada na área do reservatório, com marcas de corte de madeira recente, pastagens implantadas até as margens do rio, árvores arrancadas pela força do vento, além de marcas ainda da grande onda que varreu as margens em 2008 devido ao rompimento do AHE Espora. Por esse motivo as parcelas instaladas possuíram os menores rendimentos lenhosos. 
 A floresta de galeria obteve parcelas com os maiores volumes lenhosos em função de estarem à maioria em áreas mais úmidas, que são as únicas formações vegetais preservadas na área do reservatório, devido a grande dificuldade de acesso formada pelo adensamento florestal e o solo brejoso. O volume provém do grande número de indivíduos com grandes alturas e DAP medianos, em especial o Tapirira guianensis, Cedrela odorata e Xylopia emarginata. 
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Quadro 107 Área basal e volume por espécie inventariada na área do reservatório e estruturas da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 
Goiás  Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA =  densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/ha = volume comercial com casca em  m³/ha; MAX HT= valor máximo de altura total para a espécie em m. 

Nome Científico N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha Max HT 
Tapirira guianensis Aubl. 63 0,925 210 3,083 5,3325 4,7159 17,7751 15,7195 17 Mortas 14 0,81 46,667 2,699 6,0283 5,619 20,0942 18,7299 18 
Xylopia emarginata Mart. 42 0,336 140 1,119 2,2395 2,0305 7,4651 6,7683 19 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 10 0,771 33,333 2,57 6,9736 6,0313 23,2454 20,1045 19 
Mauritia flexuosa L. f. 11 0,793 36,667 2,645 7,11 6,727 23,7001 22,4235 18 

Unonopsis lindmanii R. E. Fr. 29 0,185 96,667 0,617 0,7022 0,6632 2,3405 2,2107 8 
Cedrella odorata L. 25 0,315 83,333 1,051 2,2515 1,9746 7,505 6,5819 18 

Hymenaea courbaril L. 11 0,396 36,667 1,319 3,6138 2,9913 12,0462 9,9711 20 
Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. 14 0,281 46,667 0,937 1,7603 1,5107 5,8677 5,0356 15 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith 17 0,242 56,667 0,805 1,5187 1,2033 5,0624 4,011 15 
Eugenia florida DC. 10 0,165 33,333 0,55 1,159 0,8966 3,8634 2,9887 15 

Myrsine guianensis Aubl. 17 0,128 56,667 0,428 0,8831 0,7175 2,9436 2,3918 17 
Rhamnidium elaeocarpum Reissek 9 0,205 30 0,683 1,3281 1,1279 4,4269 3,7597 15 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. 14 0,062 46,667 0,206 0,2072 0,2075 0,6908 0,6916 6 
Ormosia arborea (Vell.) Harms 8 0,162 26,667 0,54 1,3791 1,1904 4,5971 3,968 18 
Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez 16 0,067 53,333 0,224 0,3285 0,3208 1,095 1,0695 15 
Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 6 0,105 20 0,35 0,6953 0,5455 2,3176 1,8184 12 

Eugenia sellowiana DC. 8 0,033 26,667 0,111 0,1233 0,1317 0,411 0,4389 8 
Ilex affinis Gardner 9 0,061 30 0,204 0,3143 0,2902 1,0475 0,9672 10 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 7 0,039 23,333 0,131 0,1802 0,187 0,6007 0,6232 8 

Myracrodruon urundeuva Allemão 8 0,175 26,667 0,582 1,3249 1,2081 4,4165 4,027 17 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 491  

Continuação Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA =  densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/ha = volume comercial com casca em  m³/ha; MAX HT= valor máximo de altura total para a espécie em m. 
Nome Científico N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha Max HT 
Erythroxylum sp. 9 0,049 30 0,165 0,1646 0,1733 0,5487 0,5778 6 

Trichilia elegans A. Juss. 8 0,061 26,667 0,204 0,3281 0,2821 1,0937 0,9403 10 
Callophylum brasiliense  Cambess 8 0,061 26,667 0,203 0,3224 0,2992 1,0747 0,9973 12 

Nectandra cissiflora Nees 6 0,087 20 0,289 0,5237 0,5436 1,7456 1,8122 12 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 3 0,191 10 0,637 1,7037 1,2845 5,6791 4,2818 17 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 9 0,056 30 0,186 0,2974 0,3015 0,9914 1,0051 12 
Casearia decandra Jacq. 6 0,051 20 0,169 0,3163 0,324 1,0544 1,0799 15 

Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance 6 0,042 20 0,14 0,1535 0,1469 0,5118 0,4898 6 
Guazuma ulmifolia L. 4 0,119 13,333 0,397 0,8723 0,7467 2,9077 2,4889 15 

Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret 2 0,154 6,667 0,512 0,6674 0,8213 2,2245 2,7377 6 
Guapira noxia (Netto) Lund. 4 0,094 13,333 0,312 0,3891 0,4271 1,297 1,4235 7 

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. 4 0,032 13,333 0,107 0,1779 0,1673 0,5928 0,5575 12 
Coccoloba mollis Casar. 5 0,065 16,667 0,217 0,3226 0,34 1,0753 1,1332 10 

Maytenus sp. 4 0,029 13,333 0,095 0,1274 0,1281 0,4246 0,4272 8 
Dilodendron bipinnatum Radlk. 2 0,166 6,667 0,552 1,5785 0,9152 5,2617 3,0508 17 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. 3 0,087 10 0,29 0,6562 0,4397 2,1875 1,4655 15 
Machaerium aculeatum Raddi 3 0,132 10 0,441 1,1082 0,8779 3,6939 2,9263 18 

Richeria grandis Vahl 5 0,095 16,667 0,316 0,4796 0,4377 1,5988 1,4591 8 
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. 3 0,023 10 0,077 0,1167 0,1083 0,389 0,3612 10 

Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit 6 0,062 20 0,206 0,2443 0,2679 0,8144 0,8931 8 
Vochysia pyramidalis Mart 4 0,039 13,333 0,13 0,1798 0,1969 0,5993 0,6564 8 

Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. 4 0,035 13,333 0,116 0,1213 0,1085 0,4044 0,3615 10 
Acacia polyphylla DC. 3 0,098 10 0,328 0,6992 0,634 2,3307 2,1134 15 
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Continuação Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA =  densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/ha = volume comercial com casca em  m³/ha; MAX HT= valor máximo de altura total para a espécie em m. 
Nome Científico N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha Max HT 

Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch 4 0,079 13,333 0,263 0,2824 0,3569 0,9414 1,1898 6 
Matayba guianensis Aubl. 3 0,039 10 0,129 0,2003 0,1638 0,6678 0,5459 10 

Terminalia glabrescens Mart. 2 0,102 6,667 0,339 0,651 0,5793 2,1699 1,9309 15 
Sweetia fruticosa Spreng 3 0,022 10 0,074 0,1048 0,1048 0,3493 0,3494 8 

Inga uraguensis Hook. & Arn 4 0,053 13,333 0,177 0,2967 0,2593 0,9889 0,8644 10 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 3 0,066 10 0,22 0,3284 0,3082 1,0948 1,0272 8 

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don 3 0,012 10 0,04 0,0357 0,0371 0,1189 0,1237 5 
Casearia sylvestris Sw. 2 0,019 6,667 0,062 0,0611 0,0665 0,2036 0,2215 5 

Cordia sellowiana Cham. 2 0,069 6,667 0,229 0,5439 0,5731 1,8131 1,9103 14 
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. 2 0,015 6,667 0,048 0,0443 0,0744 0,1476 0,2481 5 

Roupala montana Aubl. 3 0,048 10 0,16 0,2076 0,1823 0,692 0,6075 7 
Myrcia laruotteana Cambess. 2 0,06 6,667 0,202 0,3894 0,3559 1,2981 1,1865 12 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. 2 0,06 6,667 0,2 0,5703 0,4488 1,9011 1,4959 18 
Curatella americana L. 2 0,049 6,667 0,165 0,1782 0,1919 0,5939 0,6398 5 

Inga laurina (Sw.) Willd. 2 0,044 6,667 0,147 0,2954 0,2329 0,9847 0,7764 12 
Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. 3 0,012 10 0,039 0,0357 0,0378 0,1191 0,126 5 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 0,039 3,333 0,13 0,2762 0,3192 0,9207 1,0641 12 

Copaifera langsdorfii Desf. 2 0,017 6,667 0,056 0,0782 0,0689 0,2608 0,2296 8 
Genipa americana L. 1 0,029 3,333 0,096 0,1477 0,1342 0,4923 0,4473 8 

Ficus gardneriana (Miq.) Miq. 1 0,027 3,333 0,089 0,1376 0,1416 0,4586 0,4719 8 
Ficus hispida. Willd. 1 0,024 3,333 0,08 0,1232 0,0929 0,4107 0,3097 8 

Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. 2 0,006 6,667 0,019 0,0202 0,0165 0,0673 0,055 6 
Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. 1 0,02 3,333 0,066 0,101 0,0756 0,3368 0,252 8 
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Continuação Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA =  densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/ha = volume comercial com casca em  m³/ha; MAX HT= valor máximo de altura total para a espécie em m. 
Nome Científico N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha Max HT 

Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. 1 0,018 3,333 0,061 0,1097 0,094 0,3657 0,3134 10 
Machaerium paraguariense Hassl. 1 0,018 3,333 0,059 0,0888 0,0661 0,2958 0,2202 8 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 1 0,017 3,333 0,056 0,1151 0,1227 0,3836 0,4092 12 
Styrax camporum Pohl 1 0,011 3,333 0,038 0,0674 0,0499 0,2248 0,1665 10 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 1 0,01 3,333 0,032 0,0387 0,0349 0,1289 0,1163 6 
Platypodium elegans Vogel 1 0,009 3,333 0,031 0,0452 0,0445 0,1506 0,1485 8 

Cecropia pachystachya Tréc. 1 0,008 3,333 0,027 0,0399 0,0468 0,1329 0,156 8 
Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. 1 0,008 3,333 0,026 0,0337 0,0365 0,1124 0,1217 7 

Croton urucurana Baill. 1 0,007 3,333 0,024 0,0412 0,0407 0,1373 0,1356 10 
Vochysia tucanorum Mart. 1 0,006 3,333 0,019 0,0166 0,0199 0,0553 0,0663 4 

Talauma ovata St. Hil 1 0,005 3,333 0,018 0,0234 0,022 0,078 0,0732 7 
Sorocea guilleminiana Gaudich. 1 0,005 3,333 0,015 0,0154 0,0154 0,0512 0,0514 5 

Vochysia haenkeana Mart. 1 0,004 3,333 0,012 0,0149 0,0157 0,0498 0,0523 7 Não identificada 1 0,003 3,333 0,011 0,015 0,0125 0,0499 0,0415 8 
Virola urbaniana Warb. 1 0,003 3,333 0,009 0,0109 0,0124 0,0362 0,0414 7 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud 1 0,003 3,333 0,009 0,0097 0,0083 0,0322 0,0276 6 
Jacaranda cuspidifolia Mart. 1 0,003 3,333 0,009 0,0084 0,0083 0,0281 0,0276 5 

Bauhinia brevipes Vogel 1 0,002 3,333 0,008 0,0075 0,0073 0,0249 0,0244 5 
Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. 1 0,002 3,333 0,007 0,0056 0,0064 0,0186 0,0213 4 

Total 529 9,133 1763,333 30,444 62,8202 55,748 209,4005 185,8265 
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Diante do resultado dos parâmetros área basal e volume por espécie amostrada, conclui-se que a espécie arbórea Tapirira guianensis ocupa 10,14% da área basal mensurada e 8,49% da volumetria total estimada. Porém é importante ressaltar a classe das árvores Mortas, que, com apenas 14 indivíduos, obteve o segundo maior valor de importância, com 8,86% da área basal e 9,59% do volume total estimado e também a espécie Anadenanthera peregrina, com 10 indivíduos, que apesar de ter o quarto maior valor de importância, obteve o maior valor do volume total estimado (11,10%). 
Área basal e volume por classe diamétrica Foram mensurados 529 indivíduos arbóreos, ou fustes, nas 10 unidades amostrais. Esses indivíduos arbóreos foram, então, separados por classes diamétricas, cujo limite inferior é 4,77 cm (critério mínimo de inclusão de DAP), e distribuídas a uma amplitude de 10,00 cm por classe. O Quadro 108 e a Figura 103 apresentam os resultados da distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos, da área basal e das estimativas de volume.  
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Quadro 108 Distribuição por classe diamétrica da área basal e volume (total, do fuste e de galhos) dos indivíduos arbóreos mensurados nas 
unidades amostrais da floresta ciliar/galeria alocadas na área do reservatório da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  Legenda: N = quantidade de indivíduos; AB = Área basal em m²; DA =  densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; VTCC = volume total com casca em m³; VCCC = volume comercial com casca em  m³; VTCC/ha = volume total com casca em m³/ha; VCCC/há = volume comercial com casca em  m³/ha. 

Classe Limite inferior Centro da classe Limite Superior N AB DA DoA VTCC VCCC VTCC/ha VCCC/ha 
I 4,77 9,77 14,77 394 2,536 1313,333 8,455 11,9151 11,5285 39,717 38,4282 
II 14,77 19,77 24,77 89 2,519 296,667 8,398 16,1449 14,3537 53,8164 47,8457 
III 24,77 29,77 34,77 30 1,906 100 6,354 15,0991 13,0522 50,3302 43,5074 
IV 34,77 39,77 44,77 13 1,54 43,333 5,135 13,4426 12,0567 44,8086 40,1889 
V 44,77 49,77 54,77 2 0,376 6,667 1,252 3,5649 2,6754 11,8829 8,9181 
VI 54,77 59,77 64,77 1 0,255 3,333 0,85 2,6536 2,0815 8,8455 6,9383 

Total 529 9,133 1763,33 30,44 62,82 55,75 209,40 185,82  
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Figura 103  Número de troncos, Área basal (m²) e volume (m³) por classe diamétrica 
registrada na amostragem da área de floresta ciliar, na área do reservatório e estruturas 

da futura PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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 Em termos gerais, a distribuição nas classes diamétricas da comunidade arbórea apresenta um padrão de J invertido, ou seja, uma alta concentração de troncos nas classes menores e uma redução acentuada no sentido das classes maiores. Na floresta ciliar/galeria, os indivíduos com DAP ≥4,77 e <14,77 cm concentram 74,48% dos troncos mensurados e 27,76 % de toda a área basal, porém foram os indivíduos com DAP ≥14,77 e < 24,77 cm que obtiveram o maior volume estimado com 25,70% do total.  
8.4.1.3.2.2 Conclusão do Inventário Florestal  No Quadro 109 é apresentado o resumo da volumetria com os valores médios de número de árvores por hectare e volume (total, do fuste e de galhos) em metros cúbicos e por hectare (ha).  

Quadro 109 Quadro resumo da volumetria na área do reservatório e estruturas para 
implantação da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Tipologia Floresta ciliar/Galeria 
Árvores/ha 1.763,33 

Volume Total 56.795,7104 m³ 209,40 m³/ha 
Volume do Fuste 50.401,7267 m3 185,82 m³/ha 

Volume de Galhos 6.393,98   m3 23,57 m³/ha  
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O volume total estimado do material lenhoso aéreo a ser gerado pela supressão da vegetação florestal na área que será inundada e utilizada para a implantação das estruturas da PCH Alvorada I é de 56.795,71 m³ sem considerar o volume aportado pelas operações de destoca (material lenhoso subterrâneo) e os volumes aportados pelas coberturas vegetais não florestais. Os troncos com madeira potencialmente comercial, de espécies com reconhecido valor de mercado, como é o caso das perobas, aroeiras e de outras espécies florestais; quando apresentando características apropriadas (bom estado de sanidade aparente, pouca tortuosidade e poucas bifurcações), podem se destinar à sua comercialização. Da mesma forma como outras espécies nativas promissórias reconhecidas localmente, ou apreciadas em outros usos distintos à serraria. O restante do material lenhoso, conformado por galhos e pela madeira não aproveitável, totaliza um volume de 6.393,98 m³ e sua utilização pode ser dirigida à recuperação de áreas degradadas reincorporando este material em solos que estejam sob regime de recuperação ou de proteção. Além destas estimativas de volumetria gerais, é importante mencionar que, na floresta ciliar/galeria, a espécie com maior relevância em termos de área basal e volumetria foi a Tapirira guianensis cuja madeira é leve e de baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos, pode ser utilizada na confecção de brinquedos, compensados, embalagens e caixotaria leve, móveis comuns, entalhes, saltos para calçados, cabos de vassouras, lambris, entre outros. Também pode ser destinada para carvão, porém possui um rendimento calórico baixo. E a classe diamétrica com destaque ao percentual de área basal e volumetria foi a classe com indivíduos entre 14,77 cm e 24,77 cm de DAP. 
8.4.1.3.3 Diagnóstico conclusivo da AID com foco na vegetação De acordo com a abordagem florística e fitossociológica, considerando as análises de similaridade entre as parcelas amostradas a AID foi analisada com foco especial nos aspectos mais relevantes para a conservação da flora. Foi encontrada a fitofisionomia floresta ciliar/galeria ocorrendo ao longo do rio Corrente, das drenagens e áreas úmidas que desaguam no rio Corrente. A similaridade entre as formações é mediana, com 25% de espécies comuns às duas formações. As parcelas amostradas na floresta ciliar/galeria (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) encontram-se distribuídas por toda a área do projeto (reservatório e estruturas de apoio do empreendimento) geralmente na Área de Preservação Permanente do rio Corrente e de seus afluentes. Essa faixa de vegetação encontra-se sob diversos graus de antropização e circundadas por uma matriz de paisagem também variável.  Nos fragmentos de menores dimensões, onde foram instaladas as parcelas 2, 4, 5, 6, 11 e 12 a floresta ciliar encontra-se com poucos indivíduos de grande porte e dominada por espécies generalistas e de ampla ocorrência. A matriz da paisagem no entorno dessas áreas é formada por pastagens. As áreas sofrem com constante exploração madeireira, queimadas e influência do pastoreio de gado. Os fragmentos de maior porte da floresta ciliar encontrados na AID (parcelas 3, 7, 8 e 9) apresentam estrutura de estágios sucessionais secundários médios, com alguns indivíduos grandes e poucos  
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indícios de antropização recente. Na vizinhança dessas florestas, adjacente aos fragmentos mais extensos, encontra-se várzeas, protegendo ainda mais esses remanescentes. Doze espécies protegidas por lei merecem especial atenção na vegetação da PCH Alvorada I: Cedrela 
odorata (Cedro) amostradas em quatro parcelas (4, 6, 8 e 12), Myracrodruon urundeuva (aroeira) em quatro parcelas (2, 3, 4 e 12), Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves) em quatro parcelas (1, 5, 10, 14), 
Anadenanthera peregrina (angico) em seis parcelas (2, 3, 4, 5, 9 e 12), Apuleia leiocarpa (garapa) em uma parcela (4),  Tabebuia insignis (ipê-verde) em cinco parcelas (2, 4, 11, 12 e 17), Tabebuia 
roseoalba (ipê-branco) em cinco parcelas (2, 4, 5, 9 e 12), Handroanthus ochraceus (ipê-do-cerrado) em cinco parcelas (1, 10, 14, 17 e 18), Handroanthus impetiginosus (ipê-roxo) em seis parcelas (3, 4, 9, 13, 14 e 18), Tabebuia aurea (ipê-caraíba) em uma parcela (17), Dipterix alata (barú) em cinco parcelas (13, 11, 14, 17 e 18) e Caryocar brasiliense (pequi) em cinco parcelas (10, 13, 14, 16 e 17). Entretanto as espécies Handroanthus ochraceus (ipê-do-cerrado), Tabebuia aurea (ipê-caraíba) e 
Caryocar brasiliense (pequi) não estão presentes na floresta ciliar/galeria da área do reservatório, somente na savana arborizada e florestada na AID, ou seja, não serão suprimidas. As demais espécies foram encontradas tanto na área do reservatório, onde ocorrerá supressão da vegetação, quanto na AID, onde não serão suprimidas, porém receberão impactos diretos com o aumento da fragmentação da paisagem e maior utilização pela fauna deslocada. De grande relevância do ponto de vista ecológico, por sustentar habitats para a fauna e flora locais, ambas as fisionomias florestais são dominadas, no entanto, principalmente por espécies comuns à maioria das florestas ciliares/galerias do Brasil Central: Xylopia emarginata (pindaíba-do-brejo), 
Hirtella gracillipes (sessenta-galha), Copaifera langsdorffii (pau-d’óleo), Hymenaea courbaril (jatobá), 
Licania gardneri (oiticica) e Tapirira guianensis (pombeiro). Os fragmentos de floresta estacional na AII da PCH Alvorada I, se mantidos ao longo do tempo, constituirão importantes remanescentes dessas fitofisionomias, favorecendo a conservação de espécies similares àquelas possivelmente afetadas pelo empreendimento. No entanto, tais áreas permanecerão sujeitas a pressões antrópicas relacionadas à expansão da fronteira agrícola.  
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8.4.1.4 Fauna 

8.4.1.4.1 Avifauna 

8.4.1.4.1.1 Introdução  O Brasil abriga uma das mais diversas ornitofauna do mundo, com o número estimado em mais de 1.800 espécies (CBRO, 2011). Mais de 10% dessas são endêmicas do Brasil fazendo, deste país, um dos mais importantes para investimentos em conservação (Sick, 1997; CBRO, 2011). O Cerrado é o terceiro bioma mais rico em espécies de aves do Brasil, com 837 espécies (4,3% endêmicas) (Silva, 1995; Cavalcanti, 1999; Silva; Bates, 2002). A ornitofauna da região do cerrado é a segunda mais ameaçada do país com 48 espécies na lista vermelha mundial da IUCN de 2015 e na lista nacional do IBAMA de 2014 (Marini & Garcia, 2005). Esta combinação de região biologicamente rica, com elevado número de espécies endêmicas e, ao mesmo tempo, muitas espécies ameaçadas de extinção torna este bioma um importante hotspot para conservação da biodiversidade no Brasil (Mittermeier et al., 2004).  A ornitofauna do estado de Goiás é ainda pouco conhecida e estima-se que existam em torno de 537 espécies, sendo destas, 3,5% endêmicas e 8,6% estão sob algum tipo de ameaça. Existem ainda 65 espécies com ocorrência potencial para o estado, embora ainda não tenham sido inventariadas (Ferreira et al., 2007). 
8.4.1.4.1.2 Metodologia A caracterização da avifauna presente na área de influência da PCH Alvorada I partiu de pesquisa bibliográfica sobre os diversos grupos na região de inserção. Posteriormente, formou-se a equipe e realizando-se campanhas de campo na área. Foram 15 dias de trabalho em campo, abrangendo o período seco e chuvoso de 2015. A descrição das campanhas, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas, são apresentadas no Quadro 110 a seguir:  
Quadro 110 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da avifauna na AID da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Campanha Perfil da 

equipe Época do ano Atividades desenvolvidas Período Duração

01 Biólogos Ornitólogos e Auxiliar de campo Estação seca Observações em campo e identificação das espécies; censo; captura de aves com rede de neblina e registros ocasionais 14 a 20/07/2015 7 dias 
02 Biólogos Ornitólogos e Auxiliar de campo Estação Chuvosa Observações em campo e identificação das espécies; censo; captura de aves com rede de neblina e registros ocasionais 12 a 19/11/2015 8 dias 

Total 15 dias 
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Captura de indivíduos da aifauna A captura de aves com redes de neblina foi autorizada mediante a Licença de Captura, Coleta, transporte e exposição de animais silvestres de número 15.671/2015 emitida pela SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n°146/2007 (Anexo 24). Cabe ressaltar que, as aves coligidas durante as campanhas foram identificadas, fotografadas e liberadas, não sendo coletados exemplares para depósito em coleções de referência. 
Pesquisa de dados secundários sobre a ornitofauna regional Para compor a listagem geral de espécies da área de estudo foram compiladas as informações secundárias a respeito da ornitofauna encontrada nos seguintes estudos já realizados na região: Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999); Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015ª); Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007); Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); Relatório Ambiental Simplificado do Aproveitamento Hidrelétrico Olhos d’água (Sarmento et al., 2001) e Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005).  
Área de estudo  Para a caracterização da avifauna da Área de Influência Indireta e da região de inserção da PCH Alvorada I, foram incluídos dados primários obtidos em pontos de amostragem alocados na área de um estudo realizados em paralelo ao presente, na bacia do rio Corrente, para o EIA da PCH Foz do Corrente I. 
Coleta de dados nas áreas de influência 

Pontos de amostragem Os pontos de amostragem de Avifauna podem ser visualizados no Quadro 111.  
Quadro 111 Pontos e métodos de amostragem da avifauna na AID da PCH Alvorada I, sub-

bacia do rio Corrente, Goiás  
Ponto de Amostragem Coordenada UTM 

(Fuso 22k) 
Altitude 

(m) Método de amostragem AOR1 481.493 7.892.433 390 Rede de neblina / Transectos/ Busca Ativa AOR2 480.492 7.892.055 381 Rede de neblina / Transectos/ Busca Ativa AOR3 477.063 7.895.167 388 Rede de neblina / Transectos/ Busca Ativa AOR4 477.075 7.893.062 418 Transectos/ Busca Ativa AOR5 473.494 7.895.222 392 Transectos/ Busca Ativa AOR6 477.810 7.890.585 427 Rede de neblina / Transectos/ Busca Ativa AOR7 475.955 7.892.882 416 Transectos/ Busca Ativa AOR8 482.298 7.891.770 377 Transectos/ Busca Ativa AOR9 479.586 7.890.810 387 Transectos/ Busca Ativa 
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Continuação 
Ponto de Amostragem Coordenada UTM 

(Fuso 22k) 
Altitude 

(m) Método de amostragem AOR10 473.793 7.896.494 393 Transectos/ Busca Ativa AOR11 478.068 7.887.644 411 Transectos/ Busca Ativa AOR12 479.832 7.887.538 450 Transectos/ Busca Ativa AOR13 480.628 7.894.531 410 Transectos/ Busca Ativa AOR14 470.971 7.889.365 440 Transectos/ Busca Ativa  A seguir são apresentados registros fotográficos dos pontos de coletas de avifauna na área de influência da PCH Alvorada I.  
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Foto 135 Ponto AOR13  Foto 136 Ponto AOR14   Na Figura 104 são apresentadas as quatro áreas de amostragem com os respectivos pontos na AID da PCH Alvorada I. 
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Figura 104  Pontos de Amostragem de Avifauna na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Métodos de amostragem Para a obtenção dos dados relacionados à composição da ornitofauna foram utilizados os principais métodos para levantamento qualitativo e quantitativo, considerando as suas vantagens e limitações, conforme descrito por Von Matter et al. (2010). Durante a amostragem da avifauna utilizaram-se quatro metodologias, a saber:  
 Rede de neblina (mist nets) O método de captura utilizando redes de neblina foi empregado para amostragem de aves de sub-bosque, sendo instaladas 10 redes com 12 m x 2,5 m e malha de 17,5 mm nas quatro áreas amostrais estabelecidas, permanecendo abertas por um período de 7 horas/dia durante cinco dias, sendo vistoriadas a intervalos de 30 minutos (Foto 137). O esforço amostral de captura foi de 8.400 m²/h por campanha, o cálculo do esforço foi realizado de acordo com a proposição de Straube & Bianconi (2002).  Após a identificação, as aves foram libertadas no mesmo local. No Quadro 112 podem-se verificar os pontos onde as redes de neblina foram instaladas.  

Quadro 112 Pontos de amostragem e esforço de captura com a metodologia utilizando  redes 
de neblina para captura de aves, na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Pontos de Amostragem 
Horas/Rede 
(No Redes) 

Horas/Rede
(No Redes) Coordenada (UTM) Altitude 

(m) Seca Chuva AOR1 2.100 m²/h 2.100 m²/h 481.493 / 7.892.433 390 AOR2 2.100 m²/h 2.100 m²/h 480.492 / 7.892.055 381 AOR3 2.100 m²/h 2.100 m²/h 477.063 / 7.895.167 388 AOR6 2.100 m²/h 2.100 m²/h 477.810 / 7.890.585 427 TOTAL 8.400 m²/h 8.400 m²/h - -  
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Foto 137 Instalação da rede de neblina  
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 Transectos e busca ativa As observações diretas e os registros das vocalizações foram feitos entre os intervalos de revisão das redes ornitológicas, percorrendo transectos próximos aos pontos estudados no período. Ao longo das amostragens utilizou-se binóculo 8 x 40 mm (Foto 138) e registros fotográficos. Para otimização do esforço amostral, foram feitas observações avulsas e a catalogação de espécies fora dos pontos estabelecidos, já que o grupo da avifauna realiza grandes deslocamentos. As informações referentes aos pontos de transectos realizados estão descritas no Quadro 111.  
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Foto 138  Busca ativa por aves durante transecto 

diurno 

 
 Pontos de escuta e observação Por este método, o observador permanece parado, pelo tempo mínimo pré-estabelecido de 20 minutos, anotando todas as aves detectadas por observação ou vocalização com o uso de gravador Sony e microfone direcional, a uma distância ilimitada, em pontos distantes um do outro por no mínimo 200 m (Develey, 2003; Sutherland; Newton; Green, 2004; Villiard et al., 2010). As observações foram feitas por um pesquisador e durante a amostragem foram anotadas as seguintes informações: identificação do ponto, data da realização do censo, espécie de ave detectada, tipo do registro (visual ou auditivo), número de indivíduos estimado para cada espécie e a fitofisionomia usada pelos indivíduos (fitofisionomias do cerrado, área degradada por pastagem, área degradada por cultivo, sobrevoo e outros).  Diariamente, essa atividade teve início ao amanhecer, por volta das 06:00 horas, sendo amostrados de dois a cinco pontos, ao longo da manhã, até aproximadamente 10:00 horas, dependendo das condições do clima durante o dia, evitando-se momentos chuvosos ou sob sol intenso, condições que diminuem a atividade das aves. Para desenvolver esta metodologia foram escolhidos dois pontos de escuta dentro de cada transecto apresentado no Quadro 112. 
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 Registros ocasionais As espécies de aves detectadas visual ou auditivamente, dentro da AID durante o deslocamento entre os pontos de busca ativa ou próximos às redes de neblina foram consideradas como espécies registradas ocasionalmente. 
Identificação da avifauna Para a identificação das espécies, foram seguidas as características morfológicas com base nas orientações de Sick (1997), Sigrist (2008, 2009), Ridgely & Tudor (1994) e Mata et al. (2006). Já o método de zoofonia baseou-se no reconhecimento do canto das aves com base no guia auditivo da Eletronorte (2000). A nomenclatura das aves catalogadas seguiu a lista do CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2008). Esses métodos já foram utilizados com sucesso por diversos pesquisadores e têm sua eficiência comprovada em estudos de avaliação qualitativa e quantitativa de espécies de aves (e.g. Aleixo & Villiard 1995, Ribon 1998). 
Análise de dados 

Checklist de dados primários e secundários Foi apresentada, de forma descritiva, uma relação entre a riqueza, assim como composição de espécies, obtida a partir dos dados primários e secundários. Uma relação de porcentagem foi apresentada e alterações na composição de espécies (ou espécies exclusivas) discutida conforme história natural conhecida para cada grupo. 
Riqueza e abundância Os parâmetros de riqueza e abundância serviram como bases primordiais para o início das análises de dados. Os parâmetros foram descritos de forma hierárquica (regional, local, unidade amostral), comparando, sempre que possível, entre as unidades amostrais através de estatística descritiva (média ± desvio padrão). 
Diversidade A diversidade entre as unidades amostrais foram comparadas através de métricas de diversidade (Shannon, Simpson, Margalef, MacIntosh, etc), sempre apresentando suas respectivas medidas de equitabilidade. A equitabilidade (ou equidade) foi utilizada para medir a uniformidade, ou homogeneidade, da distribuição de abundância das espécies na comunidade. Como forma complementar, um índice de dominância e exemplos de espécies dominantes foi apresentado. 
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Composição Foi apresentada uma análise de similaridade/dissimilaridade (análise de agrupamento ou ordenação) entre as unidades amostrais, utilizando índices adequados para cada conjunto de dados (distância de Bray-Curtis, Jaccard, Soresen, Euclidiana, etc), de forma a ter uma avaliação sobre o compartilhamento de espécies e seleção do hábitat conforme características ecomorfológicas ou de história de vida de cada espécie. A partir destes resultados, foi possível interpretar as relações de proximidade taxonômica entre as áreas, caracterizando melhor as comunidades e permitindo inferências quanto à melhoria das ações de conservação. 
Curvas de acumulação de espécies observadas e estimadas O cálculo da suficiência das amostragens empregadas para cada grupo foi realizado através de uma curva de rarefação associada a uma curva de espécies esperadas. Para isso, cada unidade amostral foi considerada como uma amostra e a riqueza de espécies plotada em relação ao número de indivíduos registrados. Adicionalmente, a curva de riqueza observada foi extrapolada para se obter a riqueza de espécies esperadas, utilizando o estimador não-paramétrico Jack-knife de primeira ordem, gerado a partir de 1000 aleatorizações. A eficiência do esforço amostral foi obtida pelo percentual da riqueza estimada registrado por meio da riqueza observada. 
Status de conservação O status de conservação de todas as espécies com identificação confirmada foi definido com base na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção, conforme a Portaria nº 444 de 17 de dezembro de 2014 (MMA, 2014), e na Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2015). A identificação de espécies de interesse comercial e possíveis ameaças por sobrexploração foram avaliadas com base no checklist da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas (CITES), cujos critérios enquadraram as espécies nos Apêndices I, II e III (UNEP-WCMC, 2015). 
8.4.1.4.1.3 Aspectos Regionais da ornitofauna A área de influência da PCH Alvorada I está inserida no Bioma Cerrado, o qual é considerado o segundo maior bioma brasileiro, a vegetação predominante é típica do Brasil Central, com diferentes tipos de fitofisionomia. Esses mosaicos de fitofisionomias oferecem ótimas condições de estudo sobre o uso de habitats por diferentes espécies de aves Bonvicio et al., (2008). Segundo Hidase (1998) o Bioma Cerrado apresenta 837 espécies de aves, sendo que destas, 36 são endêmicas para o bioma (Cavalcanti, 1999). Informações secundárias a respeito da ornitofauna da área de Influência Indireta (AII) da PCH Alvorada I são escassas. Neste contexto para a complementação do levantamento realizado, foram utilizadas listagens de faunas locais ou regionais em Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) para empreendimentos hidrelétricos em operação na bacia do rio Corrente. A seguir é apresentada uma relação preliminar de localidades amostradas no cerrado, com as respectivas referências bibliográficas, baseada na literatura disponível.  
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Os estudos consultados para a elaboração da listagem regional da avifauna, com suas respectivas localidades e autores são: Estudo de Impacto Ambiental da UHE Espora (Sarmento et al., 1999); Monitoramento de fauna da UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); Estudo de impacto Ambiental da PCH Queixada (Sarmento et al. 2007); Monitoramento de fauna da PCH Queixada (Vaz-Silva et al. 2015b); Relatório Ambiental Simplificado da UHE Olhos d’Água (Sarmento et al., 2001) e Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). A partir da consulta a tais dados secundários, foram listadas 359 espécies de aves com ocorrência potencial para a região (Quadro 113). 
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Quadro 113 Espécies da ornitofauna com potencial ocorrência para a região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  

Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Accipitriformes 
Pandionidae 

Pandion haliaetus águia-pescadora 4,6 - II - 
Accipitridae 

Accipter poliogaster tauató-pintado 6 - II - 
Accipter striatus gavião-miúdo 6 - II - 

Buteo nitidus gavião-pedrês 6 - II - 
Circus buffoni gavião-do-banhado 2,4 - II - 

Elanoides forficatus gavião-tesoura 2 - II - 
Elanus leucurus gavião-peneira 3,6 - II - 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco 2,4,6 - II - 
Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo 4,6 - II - 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 2,3,6 - II - 
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo 2,3,4,6 - II - 
Amodonastur lacernulata gavião-pombo-pequeno 6 - II - 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza 4,6 - II - 
Ictinia plumbea sovi 2,4,6 - II - 

Rostramus sociabilis gavião-caramujeiro 2,3,4,5,6 - II - 
Rupornis magnirostris gavião-carijó 2,3,4,6 - II - 
Urubitinga urubitinga gavião-preto 2,4,6 - II - 

Anseriformes 
Anatidae 
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Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho 3,4,6 - III - 
Cairina moschata pato-do-mato 2,3,4,5,6 - III - 

Dendrocygna autumnalis asa-bra-a 2,6 - III - 
Dendrocygna viduata irerê 2,3,4,5,6 - III - 

Anhimidae 
Anhima cornuta anhuma 2,5,6 - - - 
Chauna torquata tachã 6 - - - 

Apodiformes 
Apodidae 

Cypseloides senex taperuçu-velho 2,3,6 - - - 
Tachornis squamata andorinhão-do-buriti 2,6 - - - 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-bra-a 3,6 - - - 
Trochilidae 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde 2,3,4,5,6 - II - 
Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul 4 - II - 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta 2,3,6 - II - 
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 2,4,6 - II - 

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho 6 - II - 
Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta 6 - II - 

Eupetonema macroura beija-flor-tesoura 2,3,4,5,6 - II - 
Phaetornis pretrei rabo-bra-o-canelado 2,3,4,6 - II - 

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo 4 - II - 
Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde 2,4,6 - II - 

Ordem  Nyctibiiformes 
Nyctibiidae 
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Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Nyctibius griseus urutau 2,4,6 - - - 
Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 
Hydropsalis parvula bacurau-chitã 6 - - - 

Caprimulgus rufus Antrostomus Antrostomus rufus joão-corta-pau 3 - - - 
Chordeiles acutipennis bacurau-de-asa-fina 2,4 - - - 
Hydropsalis torquata bacurau-tesoura 2,4,6 - - - 
Hydropsalis albicollis bacurau 2,4,6 - - - 

Lurocalis semitorquatus tuju 6 - - - 
Chordeiles nacunda Corucão 2,4,6 - - - 

Cariamiformes 
Cariamidae 

Cariama cristata seriema 2,3,4,5,6 - - - 
Cathartiformes 

Cathartidae 
Cathartes aurea urubu-de-cabeça-vermelha 2,3,4,6 - - - 
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 2,3,4,5,6 - - - 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela 2,3,4,5,6 - - - 
Sarcoramphus papa urubu-rei 2,3,4,6 - - - 

Charadriiformes 
Charadriidae 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira 6 - - - 
Vanellus cayanus batuíra-de-esporão 6 - - - 
Vanellus chilensis quero-quero 2,3,4,5,6 - - - 

Jacanidae 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 515  

Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Jacana jacana jaçanã 2,3,4,6 - - - 
Scolopacidae 

Calidris melanotos maçarico-de-colete 6 - - - 
Tringa solitaria maçarico-solitário 2 - - - 

Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus pernilongo-de-costas-negras 6 - - - 
Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-bra-as 2,4 - - - 

Sternidae 
Phaetusa simplex trinta-réis-grande 2 - - - 

Sternula superciliaris trinta-réis-anão 6 - - - 
Eurypygiformes 

Eurypygidae Eurypyga helias pavãozinho-do-pará 2,4,6 - - - 
Ciconiiformes 

Ciconiidae 
Mycteria americana cabeça-seca 2,4 - - - 

Jabiru mycteria tuiuiú 2,4,6 LC - - 
Columbiformes 

Columbidae 
Claravis pretiosa paruru-azul 4 - - - 

Columba livia pombo-doméstico 6 - - - 
Patagioenas plumbea pomba-amargosa 6 - - - 

Columbina minuta rolinnha-de-asa-canela 4 - - - 
Columbina squammata fogo-apagou 2,3,4,5,6 - - - 

Columbina talpacoti rolinha-roxa 2,3,4,5,6 - - - 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 516  

Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Leptotila rufaxilla juruti-gemedeira 2,4,6 - - - 
Leptotila verreauxi juriti-pupu 2,4,6 - - - 

Leptotila sp. 3 - - - 
Patagioenas cayennensis pomba-galega 2,3,4,6 - - - 

Patagioenas picazuro pombão 2,3,4,5,6 - - - 
Patagioenas speciosa pomba-trocal 4,6 - - - 

Zenaida auriculata pomba-de-bando 2,4,6 - - - 
Coraciiformes 

Alcedinidae 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 2,3,4,6 - - - 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 2,4,6 - - - 
Chloroceryle inda martim-pescador-da-mata 6 - - - 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande 2,3,4,6 - - - 
Momotidae 

Baryphthengus ruficapillus juruva-verde 6 - - - 
Momotus momota udu-de-coroa-azul 2,3,4,6 - - - 

Cuculiformes 
Cuculidae 

Dromococcyx phasianellus peixe-frito-verdadeiro 6 - - - 
Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler 6 - - - 

Coccyzus melacoryphus 6 
Crotophaga ani anu-preto 2,3,4,5,6 - - - 

Crotophaga major anu-coroca 2 - - - 
Guira guira anu-bra-o 2,3,4,5,6 - - - 

Piaya cayana alma-de-gato 2,3,4,5,6 - - - 
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Tapera naevia saci 2,4 - - - 
Falconiformes 

Falconidae 
Caracara pla-us caracará 2,3,4,6 - II - 
Falco femoralis falcão-de-coleira 2,4,6 - II - 

Falco sparverius quiriquiri 2,3,4,5,6 - II - 
Herpetotheres  cachinnans acauã 2,3,4,6 - II - 

Ibycter americanus gralhão 4 - II - 
Milvago chimachima carrapateiro 2,3,4,6 - II - 

Galbuliformes 
Bucconidae 

Chelidoptera tenebrosa Urubuzinho 2,4,6 - - - 
Monasa nigrifrons chora-chuva-preto 2,3,4,6 - - - 
Nonnula rubecula macuru 2,4,6 - - - 

Nystalus  maculatus rapazinho-dos-velhos 6 - - - 
Nystalus chacuru joão-bobo 2,3,4,6 - - - 

Galbulidae 
Brachygalba lugubris ariramba-preta 4,6 - - - 

Galbula  ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva 2,3,4,6 - - - 
Galliformes 

Cracidae 
Crax fasciolata mutum-de-penacho 2,3,4,6 - - - 

Penelope superciliaris jacupemba 2,3,4,5,6 - - - 
Gruiformes 

Rallidae 
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Aramides cajaneus saracura-três-potes 3,5,6 - - - 
Laterallus viridis sanã-castanho 6 - - - 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul 3,6 - - - 
Pardirallus nigricans  saracura-sanã 6 - - - 

Porzana albicollis sanã-carijó 5,6 - - - 
Heliornithidae 

Heliornis fulica picaparra 4 - - - 
Passeriformes 

Corvidae 
Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo 2,3,4,5,6 - - - 

Cyanocorax cyanopogon gralha-ca-ã 2,4,6 - - - 
Dendrocolaptidae 

Campylorhamphus trochilirostris arapaçu-beija-flor 6 - - EN 
Dendrocila fuliginosa arapaçu-pardo 4 - - - 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande 2,4,6 - - - 
Lepidocolaptes  angustirostris arapaçu-do-cerrado 2,3,4,6 - - - 

Xiphorhyhus fuscus arapaçu-rajado 6 - - - 
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 2,3,4,5,6 - - - 
Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-bra-a 6 - - - 

Donacobiidae 
Donacobius atricapilla japacanim 2,4,5,6 - - - 

Fringillidae 
Euphonia chlorotica Fim-fim 2,3,4,5,6 - - - 
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro 4,6 - - - 

Sporagra magellanica pintassilgo 6 - - - 
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Furnariidae 
Automolus leucophthalmus barraqueiro-de-olho-bra-o 6 - - - 

Certhiaxis cinnamomeus curutié 2,4 - - - 
Furnarius leucopus casaca-de-couro-amarelo 6 - - - 

Clibanornis rectirostris fura-barreira 6 - - - 
Lochmias nematura joão-porca 4 - - - 

Furnarius rufus joão-de-barro 2,3,4,5,6 - - - 
Phacellodomus rufifrons joão-de-pau 6 - - - 

Synallaxis scutata estrelinha-preta 6 - - - 
Geositta poeciloptera andarilho 6 VU - EN 
Synallaxis albescens uí-pi 2,4,6 - - - 

Syndactyla dimidiata limpa-folha-do-brejo 6 - - - 
Synallaxis frontalis petrim 2,4,6 - - - 

Xenopidae 
Xenops rutilans bico-virado-carijó 6 - - - 

Hirundinidae 
Alopochelidon fucata andorinha-morena 6 - - - 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 2,6 - - - 
Progne chalybea andorinha-doméstica-grande 2,6 - - - 

Progne tapera andorinha-do-campo 2,3,4,6 - - - 
Stelgidopteryx  ruficollis andorinha-serradora 2,3,4,5 - - - 
Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 2,4,6 - - - 
Tachycineta leucorrha andorinha-de-sobre-bra-o 2,3,4,6 - - - 

Icteridae 
Cacicus cela Xexéu 5,6 - - - 
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Cacicus haemorrhous guaxe 4,6 - - - 
Gnorimopsar chopi graúna 2,3,4,5,6 - - - 
Icterus cayanensis inhapim 3,4,5,6 - - - 

Icterus jamacaii corrupião 6 - - - 
Icterus  pyrrhopterus e-ontro 2,4 - - - 

Molothrus bonariensis vira-bosta 2,3,4,5,6 - - - 
Molothrus oryzivorus iraúna-grande 6 - - - 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo 2,3,4,5,6 - - - 
Sturnela superciliaris polícia-inglesa-do-sul 2,4 - - - 

Mimidae 
Mimus saturninus sabiá-do-campo 2,3,4,6 - - - 

Parulidae 
Basileuterus culicivorus Pula-pula 2,4,6 - - - 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato 2,4,6 - - - 
Myiothlypis leucophrys pula-pula-de-sobra-elha 2 - - - 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 6 - - - 
Setophaga striata mariquita-de-perna-clara 6 - - - 

Passerellidae 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo 2,4,6 - - - 

Pipridae 
Antilophia galeata soldadinho 2,4,6 - - - 
Pipra fasciicauda uirapuru-laranja 2,4,6 - - - 

Neopelma pallescens fruchu-cerradão 2,4,6 - - - 
Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara 2,4,6 - - - 
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Rhyhocyclidae 
Melanopareiidae 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho 6 - - - 
Thamnophilidae 

Dysithamnus  mentalis Choquinha-lisa 2,4,6 - - - 
Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-Alvorada I-preto 2,4,6 - - - 
Herpsilochmus longirostris chorozinho-de-bico-comprido 2,4,6 - - - 

Taraba major choró-boi 4,6 - - - 
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 6 - - - 

Thamnophilus doliatus choca-barrada 2,3,4,6 - - - 
Thamnophilus pelzeni choca-do-planalto 2,4,6 - - - 

Thamnophilus punctatus choca-bate-cabo 3,6 - - - 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-Alvorada I-vermelho 6 - - - 
Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha 6 - - - 

Conopophagidae 
Conopophaga lineata chupa-dente 6 - - VU 

Thraupidae 
Coereba flaveola cambacica 2,3,4,6 - - - 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 6 - - - 
Coryphaspiza melanotis tico-tico-de-mascará-negra 6 - - - 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor 4,6 - - - 
Dacnis cayana saí-azul 2,3,4,6 - - - 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado 6 - - - 
Emberizoides herbicola canário-do-campo 4 - - - 

Lanio penicillatus pipira-da-taoca 2,4,6 - - - 
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Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto 2,3,4,6 - - - 
Haplospiza unicolor cigarra-bambu 6 - - - 

Lanio cucullatus tico-tico-rei 2,4,6 - - - 
Nemosia pileata saíra-de-chapeu-preto 2,6 - - - 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo 2,6 - - - 
Cissops leveriana tietinga 4,6 - - - 
Lanio  penicilatus tico-tico-rei-cinza 4,6 - - - 

Tachyphonus rufus pipira-preta 6 - - - 
Paroaria baeri cardeal-do-araguaia 6 - - - 
Piranga flava sanhaçu-de-fogo 6 - - - 

Ramphocelus carbo pipira-vermelha 6 - - - 
Saltator similis tri-a-ferro-verdadeiro 2,6 - - - 

Saltator maximus tempera-viola 2,4 - - - 
Saltatricula atricollis bico-de-pimenta 2,3,4,6 - - - 

Sicalis citrina canário-rasteiro 6 - - - 
Siclaris flaveola canário-da-terra-verdadeiro 2,3,4,6 - - - 

Sporophila caerulescens coleirinho 3,6 - - - 
Sporophila angolensis curió 2,4,6 - - - 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo 6 - - - 
Sporophila nigricollis baino 6 - - - 
Sporophila plumbea patativa 4,6 - - - 

Schistochlamys melanopis sanhaçu-de-coleira 6 - - - 
Cypsnagra hirundinacea bandoleta 3 - - - 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul 6 - - - 
Lanio melanops tiê-de-topete 6 - - - 
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Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro 2,3,4,6 - - - 
Tangara sayaca sanhaçu-cinzento 2,3,4,5,6 - - - 
Tangara cayana saíra-amarela 2,3,4,5,6 - - - 

Tersina viridis saí-andorinha 2,3,4,6 - - - 
Thlypopsis sordida saí-canário 6 - - - 
Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro 6 - - - 
Volatinia jacarina tiziu 2,3,4,5,6 - - - 

Zonotrichia capensis tico-tico 6 - - - 
Tityridae 

Schiffornis virescens flautim 6 - - - 
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 2,4 - - - 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto 2 - - - 
Tityra cayana anhambébra-o-de-rabo-preto 2,4,6 - - - 

Tityra inquisitor anhambé-bra-o-de-bochecha-parda 6 - - - 
Troglodytidae 

Cistothorus platensis corruíra-do-campo 6 - - - 
Cantorchilus  leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha 2,6 - - - 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô 6 - - - 
Troglodytes musculus corruíra 2,3,4,5,6 - - - 

Turdidae 
Catharus fuscescens sabiá-norte-americano 4 - - - 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 2,3,4,6 - - - 
Turdus leucomelas sabiá-barranco 2,4,5,6 - - - 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 3,4,6 - - - 
Turdus subalaris sabiá-ferreiro 6 - - - 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 524  

Táxon Nome Comum Fonte 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Cardinalidae 
Cyanoloxia brissonii azulão 6 - - - 

Tyrannidae 
Arundinicola leucocephala freirinha 2,3,4,6 - - - 

Casiornis rufus maria-ferrugem 2,4,6 - - - 
Camptosma obsoletum risadinha 2,4,6 - - - 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 2,4,6 - - - 

Colonia colonus viuvinha 4,6 - - - 
Contopus cinereus papa-mosca-cinzento 6 - - - 

Culicivora caudacuta papa-mosca-do-campo 6 - - - 
Elaenia chiriquensis chibum 2,4,6 - - - 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme 2,4 - - - 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 2,6 - - - 

Elaenia obscura tucão 6 - - - 
Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto 6 - - - 
Elaenia mesoleuca tuque 4,6 - - - 

Elaenia sp. - 2,4 - - - 
Empidonomus varius peitica 6 - - - 

Fluvicola pica lavadeira-do-norte - - - 
Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo 2,4,5,6 - - - 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus peitica-de-chapéu-preto 6 - - - 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 6 - - - 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho 6 - - - 
Lathrotriccus euleri enferrujado 2 - - - 
Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 4,6 - - - 
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Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 2,4,6 - - - 
Megaryhus pitangua neinei 2,3,4,6 - - - 

Myiarchus sp - - - 
Myiarchus ferox maria-cavaleira 2,3,4,6 - - - 

Myiarchus  swainsoni Irré 2,4,6 - - - 
Myiarchus  tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 2,4,6 - - - 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 2,4,6 - - - 
Myiornis auricularis miudinho 6 - - - 

Myiophobus fasciatus filipe 6 - - - 
Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta 6 - - - 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada 6 - - - 
Myiozetetes  cayanensis bentivizinho-de-asa-ferrugínea 2,3,4,6 - - - 

Myiozetetes similis bentivizinho-de-penacho-vermelho 4,6 - - - 
Pachyrhampus validus caneleiro-de-Alvorada I-preto 6 - - - 

Pachyrhampus polychopterus caneleiro-preto 6 - - - 
Phaeomyias murina bagageiro 6 - - - 
Phylomyias fasciatus piolhinho 2,6 - - - 

Platyrhinhus mystaceus patinho 6 - - - 
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 6 - - - 
Pitangus  sulphuratus bem-te-vi 2,3,4,5,6 - - - 
Pyrocephalus rubinus prí-ipe 2,4,6 - - - 
Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 6 - - - 

Sirystes sibilator gritador 4 - - - 
Suiriri suiriri suiriri-cinzento 4,6 - - - 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 2,4,6 - - - 
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Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca 2,6 - - - 
Tyrannus mela-holicus suiriri 2,4,6 - - - 

Tyrannus savana tesourinha 2,3,4,5,6 - - - 
Xolmis cinereus primavera 2,3,4,5,6 - - - 
Xolmis velatus noivinha-branca 2,3,4,6 - - - 

Rhynchocyclidae 
Corythopis delalandi estalador 4, 6 - - - 

Hemitriccus striaticollis sebinho-rajado-amarelo 6 - - - 
Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro 2, 4, 6 - - - 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 2, 4, 6 - - - 
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 2, 6 - - - 

Poecilotriccus latirostris ferreirinho-de-cara-parda 4, 6 - - - 
Todirostrum plumbeiceps - 6 - - - 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 6 - - - 

Motacillidae 
Anthus lutescens caminheiro-zumbidor 6 - - - 

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis pitiguari 2,3,4,5,6 - - - 

Passeridae 
Passer domesticus pardal 2,6 - - - 

Pelecaniformes 
Ardeidae 

Ardea alba garça-branca-grande 2,3,4,5,6 - - - 
Ardea cocoi garça-moura 2,3,4,6 - - - 

Agamia agami garça-da-mata 6 - - - 
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Botaurus pinnatus socó-boi-baio 6 - - - 
Bulbucus ibis garça-vaqueira 2,3,4,6 - - - 

Butorides striata socozinho 2,3,4,5,6 - - - 
Egretta thula garça-branca-pequena 2,3,4,6 - - - 

Nycticorax nycticorax savacu 6 - - - 
Pilherodius pileatus garça-real 4,6 - - - 
Syrigma sibilatrix maria-faceira 2,3,4,5,6 - - - 

Tigrisoma fasciatum socó-boi-escuro 6 - - VU 
Tigrissoma lineatum socó-boi 2,3,4,6 - - - 

Threskiornithidae 
Phimosus infuscatus tapicuru-de-cara-pelada 2 - - - 

Platalea ajaja colhereiro 2,4,6 - - - 
Mesembrinibis cayennensis coró-coró 2,3,4,6 - - - 

Theristicus caudatus curicaca 2,3,4,5,6 - - - 
Piciformes 

Picidae 
Campephilus  melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho 2,4,6 - - - 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela 2,4,6 - - - 
Colaptes  campestris pica-pau-do-campo 2,3,4,6 - - - 

Colaptes  melanochloros pica-pau-verde-barrado 2,4,6 - - - 
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-bra-a 2,3,4,6 - - - 

Picumnus albosquammatus pica-pau-anão-escamado 2,4,6 - - - Melanerpes candidus pica-pau-bra-o 2,3,4,6 - - - 
Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela 4,6 - - - 
Veniliornis passerinus picapauzinho-anão 2,3,6 - - - 
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Ramphastidae 
Pteroglossus castanotis araçari-castanho 2,3,4,6 - - - 

Ramphastus  toco tucanuçu 2,3,4,5,6 - - - 
Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto 2,4,6, 

Podicipediformes 
Podicipedidae 

Tachybaptus dominicus mergulhã-pequeno 4,6 - - - 
Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus biguá 2,4,6 - - - 
Psittaciformes 

Psittacidae 
Thectocercus acuticaudatus aratinga-de-testa-azul 6 - II - 

Eupsittula aurea periquito-rei 2,3,4,5,6 - II - 
Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã 2,3,6 - II - 

Aratinga solstitialis jandaia-amarela 6 - II - 
Amazona aestiva papagaio-verdadeiro 2,3,4,5,6 - II - 

Amazona amazonica curicaca 2,4,6 - II - 
Ara ararauna arara-canindé 2,3,4,5,6 - II - 

Ara chloropterus arara-vermelha-grande 2,4 - II - 
Alipiopsitta xanthops papagaio-galego 2,4,6 - II - 

Anodorhyhus hyacinthinus arara-azul-grande 6 - II - 
Brotogeris chiriri periquito-de-e-ontro-amarelo 2,3,4,5,6 - II - 

Diopsittaca  nobilis maracanã-pequena 2,3,4,5,6 - II - 
Forpus  xanthopterygius tuim 2,3,4,6 - II - 
Orthopsittaca manilatus maracanã-do-buriti 2,4 - II - 
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Pionus maximiliani maitaca-verde 4,6 - II - 
Pionus menstruus maitaca-de-cabeça-azul 6 - II - 

Rheiformes 
Rheidae 

Rhea americana ema 2,3,4,5,6 - II - 
Strigiformes 

Tyto furcata coruja-de-igreja 2,3,4,6 - II - 
Strigidae 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 2,3,4,5,6 - II - 
Glaucidium brasilianum caburé 2,3,4,6 - II - 

Megascops choliba corujinha-do-mato 2,4,6 - II - 
Bubo virginianus jacurutu 2 - II - 

Pulsatrix perspicilata murucututu 2,6 - II - 
Asio clamator coruja-orelhuda 3,6 - II - 

Suliformes 
Anhingidae 

Anhinga anhinga biguatinga 2,4,6 - - - 
Tinamiformes 

Tinamidae 
Crypturellus parvirostris inhambu-chororó 2,3,4,5,6 - - - 
Crypturellus undulatus jaó 2,4,5,6 - - - 

Crypturellus soui tururim 6 - - - 
Crypturellus tataupa inhambu-chintã 6 - - - 

Nothura maculosa codorna-amarela 2,3,4,6 - - - 
Nothura minor codorna-mineira 6 VU - EN 
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Rhyhotus rufescens perdiz 2,3,4,5,6 - - - 
Tinamus solitarius macuco 6 - - - 

Trogoniformes 
Trogonidae 

Trogon surrucura surucuá-variado 2,4,6 - - - 
LEGENDA: Fonte: 1. Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999); 2. Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 3. Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007); 4. Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 5. Relatório Ambiental Simplificado da UHE Olhos d’Água (Sarmento et al., 2001) 6. Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (AGMA,2005); Status de Conservação: IUCN (2015) = Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente; CITES (2015): Apêndice I – espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio; Apêndice II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado); MMA (2014) = Listagem da fauna brasileira ameaçada de extinção (Portaria MMA nº 444/2014).   
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8.4.1.4.1.3.1 Ornitofauna da Área de Influência Indireta (AII) Conforme citado anteriormente, concomitante ao Estudo de Impacto Ambiental da PCH Alvorada I, outro estudo foi desenvolvido à jusante da presente área de amostragem, para a PCH Foz do Corrente I. Os resultados destes foram utilizados para complementar as informações sobre as espécies de ocorrência na região, sendo considerados para a região de inserção da PCH Alvorada I. Durante os estudos realizados na Área de Influência Indireta, foram registrados 1.439 indivíduos e 165 espécies da ornitofauna, representadas por 25 ordens e 49 famílias. Destas espécies, duas ainda não haviam sido registradas através dos dados secundários para região, a saber: Falco rufigularis e Aramus 
guarauna. São espécies que realizam migração regional, sendo a cauré (Falco rufigularis), uma espécie solitária que vive em bordas de matas, de registro raro ou incomum. Já o carão (Aramus guarauna), é uma espécie comum, que vive em ambientes alagados. No quadro são apresentadas as espécies visualizadas na Área de Influência Indireta da PCH Alvorada I incluindo a área de estudo da PCH Foz do Corrente I (Quadro 114).  
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Quadro 114 Ornitofauna registrada na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Táxon Nome Comum Tipo de Registro PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I

Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Buteo nitidus gavião-pedrês AV X X - II - 
Chondrohierax uinatus caracoleiro AV X - II - 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco AV X X - II - 
Herpetotheres  cachinnans acauã VOC X - II - 
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo AV X X - II - 

Ictinia plumbea sovi AV X X - II - 
Rupornis magnirostris gavião-carijó AV, VOC X X - II - 
Urubitinga urubitinga gavião-preto AV X X - II - 

Anseriformes 
Anatidae 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho AV X - III - 
Cairina moschata pato-do-mato AV X X - III - 

Dendrocygna autumnalis asa-branca X - III - 
Dendrocygna viduata irerê X - III - 

Anhimidae 
Anhima cornuta anhuma AV, VOC X X - - - 

Apodiformes 
Trochilidae 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde X - II - 
Eupetonema macroura beija-flor-tesoura AV X X - II - 

Phaetornis pretrei rabo-branco-canelado AV X X - II - 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 533  

Táxon Nome Comum Tipo de Registro PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I
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IUCN CITES MMA 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde AV X X - II - 
Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 
Chordeiles nacunda corucão AV X - - - 

Hydropsalis albicollis bacurau AV, VOC X X - - - 
Hydropsalis parvula bacurau-chintã VOC X - - - 

Cariamiformes 
Cariamidae 

Cariama cristata seriema AV, VOC X X - - - 
Cathartiformes 

Cathartidae 
Cathartes aurea urubu-de-cabeça-vermelha AV X X - - - 
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta AV X X - - - 

Charadriiformes 
Charadriidae 

Vanellus chilensis quero-quero AV X X - - - 
Jacanidae 

Jacana jacana jaçanã AV X X - - - 
Scolopacidae 

Tringa solitaria maçarico-solitário AV X - - - 
Ciconiiformes 

Ciconiidae Mycteria americana cabeça-seca X - - - 
Jabiru mycteria tuiuiú AV X LC - - 
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Táxon Nome Comum Tipo de Registro PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I
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IUCN CITES MMA 

Columbiformes 
Columbidae 

Columbina squammata fogo-apagou AV X X - - - 
Columbina talpacoti rolinha-roxa AV X X - - - 

Leptotila rufaxilla juruti-gemedeira AV, VOC X X - - - 
Leptotila verreauxi juriti-pupu AV, VOC X X - - - 

Patagioenas cayennensis pomba-galega VOC X X - - - 
Patagioenas picazuro pombão AV, VOC X X - - - 
Patagioenas speciosa pomba-trocal AV X - - - 

Zenaida auriculata pomba-de-bando VOC X - - - 
Coraciiformes 

Alcedinidae 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde AV X X - - - 

Momotidae 
Momotus momota udu-de-coroa-azul RD, AV, VOC X X - - - 

Cuculiformes 
Cuculidae 

Crotophaga ani anu-preto AV, VOC X X - - - 
Crotophaga major anu-coroca AV X - - - 

Guira guira anu-branco AV X X - - - 
Piaya cayana alma-de-gato AV X X - - - 

Tapera naevia saci AV, VOC X X - - - 
Falconiformes 

Falconidae 
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Caracara pla-us caracará AV X X - II - 
Falco femoralis falcão-de-coleira AV X X - II - 

Falco rufigularis cauré AV X X - II - 
Falco sparverius quiriquiri AV X - II - 

Herpetotheres cachinnans acauã VOC X X - II - 
Milvago chimachima carrapateiro AV X X - II - 

Galbuliformes 
Bucconidae 

Chelidoptera tenebrosa urubuzinho AV X X - - - 
Monasa nigrifrons chora-chuva-preto AV, VOC X X - - - 

Nystalus  maculatus rapazinho-dos-velhos AV X X - - - 
Nystalus chacuru joão-bobo AV X - - - 

Galbulidae 
Galbula  ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva RD, AV, VOC X X - - - 

Galliformes 
Cracidae 

Crax fasciolata mutum-de-penacho AV, VOC X X - - - 
Penelope superciliaris jacupemba AV X X - - - 

Gruiformes 
Rallidae 

Aramides cajaneus saracura-três-potes AV X X - - - 
Gruiformes 
Aramidae 

Aramus guarauna carão AV X X - - - 
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Táxon Nome Comum Tipo de Registro PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA 

Passeriformes 
Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo AV X X - - - 
Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã AV X X - - - 

Dendrocolaptidae 
Lepidocolaptes  angustirostris arapaçu-do-cerrado RD, AV X X - - - 

Donacobiidae 
Donacobius atricapilla japacanim AV X X - - - 

Fringillidae 
Euphonia chlorotica fim-fim VOC X X - - - 

Furnariidae 
Furnarius rufus joão-de-barro AV, VOC X X - - - 

Synallaxis albescens uí-pi VOC X - - - Synallaxis frontalis petrim VOC X - - - 
Hirundinidae 

Progne  tapera andorinha-do-campo AV X X - - - 
Stelgidopteryx  ruficollis andorinha-serradora AV X X - - - 
Tachycineta albiventer andorinha-do-rio AV X - - - 

Icteridae 
Cacicus cela xexéu AV X - - - 

Gnorimopsar chopi graúna AV X X - - - 
Icterus pyrrhopterus encontro AV X X - - - 

Molothrus bonariensis vira-bosta AV X - - - 
Sturnela superciliaris polícia-inglesa AV X X - - - 
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IUCN CITES MMA 

Mimidae 
Mimus saturninus sabiá-do-campo AV, VOC X X - - - 

Parulidae 
Basileuterus culicivorus pula-pula VOC X - - - 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato RD, VOC X X - - - 
Passerellidae 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo AV, VOC X X - - - 
Pipridae 

Pipra  fasciicauda uirapuru-laranja AV, VOC X X - - - 
Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara AV, VOC X - - - 
Rhy-hocyclidae 

Myiornis aff. ecaudatus miudinho AV X - - - 
Thamnophilidae 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa RD X - - - 
Herpsilochmus longirostris chorozinho-de-bico-comprido VOC X - - - 

Taraba major choró-boi RD, AV, VOC X X - - - 
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata AV X X - - - 

Thamnophilus doliatus choca-barrada AV, VOC X X - - - 
Thamnophilus pelzeni choca-do-planalto VOC X X - - - 

Thraupidae Coereba flaveola cambacica RD X - - - 
Dacnis cayana saí-azul AV X X - - - 

Lanio  penicilatus tico-tico-rei-cinza RD, AV X X - - - 
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Saltatricola atricollis bico-de-pimenta AV X - - - 
Siclaris flaveola canário-da-terra-verdadeiro AV X X - - - 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro AV X X - - - 
Tangara sayaca sanhaçu-cinzento AV X X - - - 
Tangara cayana saíra-amarela AV X X - - - 

Volatinia jacarina tiziu RD, AV X X - - - 
Tityridae 

Tityra cayana anhambé-branco-de-rabo-preto AV X X - - - 
Troglodytidae 

Cantorchilus  leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha VOC X X - - - 
Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô VOC X - - - 

Turdidae 
Turdus leucomelas sabiá-barranco RD, VOC, AV X X - - - 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira AV, VOC X X - - - 

Tyrannidae 
Arundinicola leucocephala freirinha RD, AV, VOC X - - - 

Camptosma obsoletum risadinha VOC X - - - 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu AV X X - - - 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme RD, AV X - - - 
Elaenia mesoleuca tuque AV X - - - 

Elaenia sp guaracava AV X - - - 
Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo VOC, AV X X - - - 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro AV X X - - - 

Megaryhus pitangua neinei AV X X - - - 
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Myiarchus sp maria RD, AV X - - - 
Myiarchus ferox maria-cavaleira VOC, AV X X - - - 

Myiarchus swainsoni irré VOC, AV X X - - - 
Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado VOC, AV X X - - - 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado VOC, AV X X - - - 
Myiozetetes cayanensis bentivizinho-de-asa-ferrugínea VOC, AV X X - - - 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi RD, VOC,AV X X - - - 
Pyrocephalus rubinus príncipe VOC, AV X X - - - 

Sirystes sibilator gritador VOC, AV X X - - - 
Tyrannus mela-holicus suiriri VOC, AV X X - - - 

Tyrannus savana tesourinha AV X - - - 
Xolmis cinereus primavera AV X X - - - 
Xolmis velatus noivinha-branca AV X X - - - 

Rhynchocylidae 
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta VOC X - - - - 

Poecilotriccus latirostris ferreirinho-de-cara-parda RD X - - - - 
Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari VOC X X - - - 
Pelecaniformes 

Ardeidae 
Ardea alba garça-branca-grande AV X X - - - 
Ardea cocoi garça-moura AV X X - - - 

Bulbucus ibis garça-vaqueira AV X X - - - 
Butorides striata socozinho AV X - - - 
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Egretta thula garça-branca-pequena AV X X - - - 
Pilherodius pileatus garça-real AV X - - - 
Syrigma sibilatrix maria-faceira AV X X - - - 

Tigrissoma lineatum socó-boi AV X - - - 
Threskiornithidae 

Phimosus infuscatus tapicuru-de-cara-pelada AV X - - - 
Platalea ajaja colhereiro AV X LC - - 

Mesembrinibis cayennensis coró-coró VOC, AV X - - - 
Theristicus  caudatus curicaca VOC, AV X X - - - 

Piciformes 
Picidae 

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho VOC, AV X X - - - 
Colaptes  campestris pica-pau-do-campo VOC, AV X X - - - 

Colaptes  melanochloros pica-pau-verde-barrado AV X X - - - 
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca VOC, AV X X - - - 

Melanerpes candidus pica-pau-branco AV X - - - 
Ramphastidae 

Pteroglossus castanotis araçari-castanho AV X - - - 
Ramphastus toco tucanuçu VOC, AV X X - - - 

Podicipediformes 
Podicipedidae 

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno AV X - - - 
Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus biguá AV X - - - 
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Psittaciformes 
Psittacidae 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro VOC, AV X X - II - 
Amazona amazonica curicaca VOC, AV X X - II - 

Ara ararauna arara-canindé VOC, AV X X LC II - 
Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo VOC, AV X X - II - 

Diopsittaca  nobilis maracanã-pequena VOC, AV X X - II - 
Eupsittula aurea periquito-rei VOC, AV X X - II - 

Forpus xanthopterygius tuim VOC, AV X X - II - 
Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã VOC X X - II - 

Rheiformes 
Rheidae 

Rhea americana ema AV X X - II - 
Strigiformes 

Strigidae 
Athene cunicularia coruja-buraqueira AV X X - II - 

Glaucidium brasilianum caburé VOC, AV X - II - 
Megascops choliba corujinha-do-mato VOC X X - II - 

Suliformes 
Anhingidae 

Anhinga anhinga biguatinga AV X - - - 
Tinamiformes 

Tinamidae 
Crypturellus parvirostris inhambu-chororó AV X X - - - 
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Crypturellus undulatus jaó VOC, AV X X - - - 
Nothura maculosa codorna-amarela AV X X - - - 

Rhy-hotus rufescens perdiz VOC X X - - - 
Trogoniformes 

Trogonidae 
Trogon surrucura surucuá-variado VOC, AV X X - - - LEGENDA: Tipo de Registro: AV= Avistamento; VOC= Vocalização; RD= rede de neblina; Status de Conservação: IUCN (2015) = Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente; CITES (2015): Apêndice I  – espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio; Apêndice II  – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado); MMA (2014) = Listagem da fauna brasileira ameaçada de extinção (Portaria MMA nº 444/2014); LC= pouco preocupante 
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No dendrograma de similaridade realizado entre os dados dos estudos para região da PCH Alvorada I (Figura 105 ), observa-se um maior agrupamento entre os estudos MPCQ (Monitoramento da fauna na PCH Queixada) e MUHE (Monitoramento da fauna na UHE Espora) ambos com alta riqueza. A semelhança fitofisionômica entre as áreas de estudo favorece a existência de espécies de áreas abertas ou áreas florestais secundárias e justifica seu agrupamento, excluindo o estudo da ESO – EIBH do Sudoeste Goiano, que possui o registro de várias espécies sensíveis e indicadoras, entretanto numa área mais ampla da bacia, e o estudo EPCQ (EIA da PCH Queixada), na qual foram encontrados poucos registros. Os estudos das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I apresentaram alto grau de similaridade (82,83%). Este dado provavelmente está relacionado com a proximidade das áreas de estudo bem como a similaridade das fitofisionomias observadas.  
Figura 105  Análise de grupamento baseado na similaridade de Simpson para grupos 

pareados da comunidade de aves para as áreas de estudo região de inserção  da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 Legenda: PCQ = PCH Queixada; UHE =UHE Espora; RAO: UHE Olhos D’água; ESO= EIBH do Sudoeste Goiano; PCA = PCH Alvorada I; PCF = PCH Foz do Corrente I.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 544 

8.4.1.4.1.4 Caracterização da Ornitofauna na Área de Influência Direta (AID) A partir dos dados obtidos na Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I, foi compilada uma lista com 145 espécies de aves, classificadas em 25 ordens e 52 famílias. A ordem com maior número de espécies foi Passeriformes com 57 espécies, seguida de Pelicaniformes com 10 espécies, Accipitriformes com nove espécies e Psitaciformes e Columbiformes com oito espécies cada (Quadro 116). O estudo revelou a presença de 52 famílias (Figura 106 ), sendo que as sete famílias mais representativas em termos de riqueza foram Tyrannidae (n=18 espécies, Columbidae, Psittacidae e Ardeidae (8 espécies cada), Accipitridae e Thraupidae (7 espécies cada) e Falconidae (6 espécies).   
Figura 106  Percentuais das famílias mais representadas em número de espécies 

encontradas na Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

 Das 145 espécies registradas no levantamento de campo, 64 foram encontradas ocasionalmente, sem a utilização dos métodos sistematizados, sendo 16 exclusivas das áreas de acesso entre os pontos de amostragem. As 129 espécies restantes, portanto, foram registradas durante a execução das metodologias, sendo 104 registradas através das transecções e busca ativa (81 exclusivamente registradas por este método), 44 registradas pelos pontos de escuta (sendo 21 espécies exclusiva desse método) e nove espécies registradas através das redes de neblina, sendo 3 exclusivamente identificadas através desse método, sendo: Dysithamnus mentalis, Lanio penicilatus e Poecilotriccus 
latirostris. 
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Considerando a amostragem de busca ativa e de pontos de escuta, dentre as espécies mais abundantes encontradas, apenas uma espécie foi comum a ambos os métodos adotados: Brotogeris chiriri. No Quadro 115 está apresentada a listagem com as espécies mais abundantes para cada método e os respectivos valores encontrados.  Tendo em vista o elevado grau de antropização da área de estudos, os resultados de abundância encontrados indicam espécies pouco sensíveis a distúrbios antrópicos, apesar de três espécies serem consideradas tipicamente florestais (Myiothlypis flaveola, Thamnophilus  pelzeni e Momotus  momota). Além disso, constatou-se também a presença de espécies típicas de áreas abertas, tais como: 
Gnorimopsar chopi, Cariama cristata, Myiarchus ferox, Guira guira, Crotophaga ani, Columbina talpacoti, 
Volatinia jacarina e Columbina squammata.   
Quadro 115 Abundância absoluta (n) das espécies mais abundantes de acordo com o registro 

por meio das metodologias de Ponto de Escuta e Observação e Busca Ativa na Área de 
Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Espécie 
Abundância Absoluta (n)/ Metodologia 

Ponto de Escuta e Observação Busca Ativa 
Amazona aestiva 16 - 

Athene cunicularia - 57 
Brotogeris chiriri 12 32 
Cariama cristata 10 - 

Columbina squammata - 56 
Columbina talpacoti - 30 

Crotophaga ani - 89 
Diopsittaca  nobilis - - 

Eupsittula aurea - 79 
Gnorimopsar chopi 47 30 

Guira guira - 94 
Herpetotheres cachinnans 12 - 

Hydropsalis albicollis 10 - 
Momotus  momota 14 - 

Myiarchus  ferox 10 - 
Myiothlypis flaveola 14 - 

Stelgidopteryx  ruficollis - 31 
Thamnophilus pelzeni 18 - 

Volatinia jacarina - 61  
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Quadro 116 Espécies da ornitofauna registrada na Área de Influência Direta (AID) da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Táxon 

Pontos de Amostragem 
AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Buteo nitidus - - - - - - - - - - - - - - 1 
Chondrohierax uncinatus - - - - 1 - - - - - - - - - - 
Geranoaetus albicaudatus - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Heterospizias meridionalis - 1 - - - - - - - - - 1 - - 4 

Ictinia plumbea - 1 - - 2 - - - 1 - - - - - 2 
Rupornis magnirostris - 2 - - 1 2 - - - 1 - - - - - 
Urubitinga urubitinga - - - - - - - - - - - - - - 2 

Anseriformes 
Anatidae 

Amazonetta brasiliensis - - - - - - - - - - - - - 2 - 
Cairina moschata 2 - - - 2 - - 2 - - - - - - - 

Anhimidae 
Anhima cornuta - - 2 - - - - - - - - - - - 2 

Apodiformes 
Trochilidae 

Eupetonema macroura - - - - - - - - 1 - - - - - - 
Phaetornis pretrei - - - - 2 - - - 2 - - - 1 - 1 
Thalurania furcata - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Caprimulgiformes 
Caprimulgidae 

Chordeiles nacunda - - - - - - - 2 - - - - - - - 
Hydropsalis albicollis - - - - - 5 - - - - - - 1 - 10 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Hydropsalis parvula - - - - - - - - - - - - 2 - - 

Cariamiformes 
Cariamidae 

Cariama cristata - 2 - 2 - 9 2 - - 4 4 - - - 5 
Cathartiformes 

Cathartidae 
Cathartes aura - - - 2 2 - - - - 5 - - - - 4 

Coragyps atratus - - - - - 5 - - - 10 - - - - 5 
Charadriiformes 

Charadriidae 
Vanellus chilensis - - - 4 - - - - - 5 - - - - 12 

Jacanidae 
Jacana jacana - 2 - - - - - - - - - - - - 8 

Scolopacidae 
Tringa solitaria - - - - - - - - - - - - - 5 - 

Ciconiiformes 
Ciconiidae 

Jabiru mycteria 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Columbiformes 

Columbidae 
Columbina squammata - - - - - - 4 7 - - - - - - 45 

Columbina talpacoti - - - 3 - 3 - 7 3 7 - - - - 7 
Leptotila rufaxila - 2 - - - - - 1 - - - 1 1 - - 

Leptotila verreauxi 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 
Patagioenas cayennensis 1 1 - 1 - 4 - - - - - - - - - 

Patagioenas picazuro 1 - - 1 - 4 1 2 1 1 - - - 2 - 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Patagioenas speciosa - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Zenaida auriculata - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Coraciiformes 

Alcedinidae 
Chloroceryle amazona - - - - 2 - - - - - - - - - - 

Momotidae 
Momotus momota - 7 - 2 - - 2 - 2 - - 1 - 1 3 

Cuculiformes 
Cuculidae 

Crotophaga ani 10 5 - - 12 17 - 5 7 5 4 - - - 29 
Crotophaga major - - - - 5 - - - - - - - - - - 

Guira guira - - - - - 29 - - 5 10 5 - - - 45 
Piaya cayana - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - 

Tapera naevia 2 - - - - - - - - - - - - - 1 
Falconiformes 

Falconidae 
Caracara plancus - - - 7 - 1 - - 2 4 - - 1 - 7 

Falco femoralis - - - - - 1 1 - - - - - - - 2 
Falco rufigularis - - - - - - - - - - - - - - 1 
Falco sparverius - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Herpetotheres cachinnans - - - - - - - - - - 1 - - 12 - 
Milvago chimachima - - - - - - - - - - - 1 - - 2 

Galbuliformes 
Bucconidae 

Chelidoptera tenebrosa - - 2 - - - - 2 - - - - 2 - 7 
Monasa nigrifrons - - 4 - - 3 4 - - - - - - 5 4 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Nystalus maculatus - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Nystalus chacuru 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Galbulidae 

Galbula ruficauda 1 - - 1 1 - - 2 - 1 - - - 1 - 
Galliformes 

Cracidae 
Crax fasciolata 3 - - 1 2 - - - - - - - - 1 - 

Penelope superciliaris - - - - - 2 - - - - - - - - - 
Gruiformes 

Rallidae 
Aramides cajaneus 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 

Gruiformes 
Aramidae 

Aramus guarauna - - - - - - - - - - - - - - 1 
Passeriformes 

Corvidae 
Cyanocorax cristatellus - - - - - - - - - - - - - - 2 

Cyanocorax cyanopogon - - 2 2 - 3 - 5 - - - 2 - 2 - 
Dendrocolaptidae 

Lepidocolaptes angustirostris - - 1 - - 3 - - - - - - - - - 
Donacobiidae 

Donacobius atricapilla - 3 - - - - - - - - - - - - - 
Fringillidae 

Euphonia chlorotica 1 - - - - 4 - - - - - - - 2 1 
Furnariidae 

Furnarius rufus - - - 1 - - 2 - - - - - - - 4 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Synallaxis albescens - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Hirundinidae 
Progne tapera - - - 4 - - - - - - - - - - - 

Stelgidopteryx ruficollis 3 8 5 - - - - - - - - - - - 15 
Tachycineta albiventer - - 3 - - - - - - - - - - - - 

Icteridae 
Cacicus cela - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Gnorimopsar chopi - - - 8 - 2 - 25 5 - 5 - - - 30 
Icterus pyrrhopterus - - - - 1 1 - - - - - - - - - 
Sturnela superciliaris - - - - - - - - - - - - - - 3 

Mimidae 
Mimus saturninus 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 

Parulidae 
Myiothlypis flaveola - - - 4 - 8 3 - - - - - - - - 

Passerellidae 
Ammodramus humeralis - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Pipridae 
Pipra  fasciicauda - - 2 - - - - - - - - - - - - 

Polioptilidae 
Polioptila dumicola - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Rhynchocyclidae 
Myiornis auricularis - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Thamnophilidae 
Dysithamnus mentalis - - 2 - - - - - - - - - - - - 

Herpsilochmus longirostris - - 1 - - - 2 2 - - - - - - - 
Taraba major 3 - - - 1 - - - - - - - - - 1 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Thamnophilus caerulescens - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Thamnophilus doliatus - 2 - - 1 - - - - - - - 1 1 2 
Thamnophilus pelzeni - - - - - 12 - - 2 - - - 3 1 - 

Thraupidae 
Dacnis cayana - - - - - 2 - - - - - - - - - 

Lanio penicilatus - 2 - - - - - - - - - - - - - 
Siclaris flaveola - - - - 2 - - 2 3 - - - - - 5 

Tangara palmarum 2 - - - 2 - - - - - - - 1 - - 
Tangara sayaca - - - - - 4 - 3 - - - - - - - 
Tangara cayana - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Volatinia jacarina - - - 5 - - 13 14 - - - - - - 29 
Tityridae 

Tytira cayana - 4 - - 2 - - - - - - - - - - 
Troglodytidae 

Cantorchilus leucotis - - - - - - - - - - - - - - 3 
Turdidae 

Turdus leucomelas - - - - 2 5 1 - 2 - - - - 2 - 
Turdus rufiventris - - - - - - - - - - - - - - 1 

Tyrannidae 
Camptosma obsoletum - - - - - - - - - - - - - 1 - 
Cnemotriccus fuscatus - - - - - - - - 2 - - - - - - 

Gubernetes yetapa - - - - - - - - - - - - - 1 - 
Machetornis rixosa - - - - - - - - - - - - - - 1 

Megarynchus pitangua - - - - - 1 - - - - - - - - - 
Myiarchus ferox 3 - - 1 2 - - - - 1 - - - - 3 

Myiarchus swainsoni - - 3 - - 4 - - - - - - - - - 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Myiarchus tyrannulus - - - - - - - - - - - - - - 3 

Myiodynastes maculatus - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Myiozetetes cayanensis - - - - - 2 - - - - - - - - - 
Pitangus sulphuratus 1 4 - 2 - 7 - - 1 - - 2 - - 5 
Pyrocephalus rubinus - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Sirystes sibilator - 1 - - - 2 - - 1 - - - - - - 
Tyrannus melancholicus - - - - - - - 2 - - - - - - - 

Tyrannus  savana - - - - - - - - - - - - - 2 - 
Xolmis cinereus - - - - - - - - - - - - - - 4 
Xolmis velatus - - 1 1 - 2 2 - - - - - - - 3 

Rhynchocylidae 
Tolmomyias sulphurescens - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Poecilotriccus latirostris 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 
Pelecaniformes 

Ardeidae 
Ardea alba - - - - - - - - - - - - - - 4 
Ardea cocoi 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Bulbucus ibis - - - - - - - - - - - - - - 10 
Butorides striata - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 

Egretta thulla - - - - - - - - - - - - - - 1 
Pilherodius pileatus 2 - - - - - - - - - - - - - - 
Syrigma sibilatrix - 2 - - - - - 2 2 - 2 - - - - 

Tigrissoma lineatum - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 
Threskiornithidae 
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Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Mesembrinibis cayennensis 1 4 - 4 - - - - - 1 - - - - - 

Theristicus caudatus - - - 1 3 - 5 - - - 2 - - - 9 
Piciformes 

Picidae 
Campephilus melanoleucos - - - - - - - - - - - - - - 1 

Colaptes campestris 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 
Colaptes melanochloros - 2 - - 1 - - - - - - - - - - 

Dryocopus lineatus - - - - - - - - - - - - - - 2 
Ramphastidae 

Pteroglossus castanotis - 2 - - - - - - - - - - - - - 
Ramphastus toco 2 - - 2 2 1 2 - - - 1 - - - 2 

Podicipediformes 
Podicipedidae 

Tachybaptus dominicus 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Psittaciformes 

Psittacidae 
Amazona aestiva 2 2 2 - 2 2 4 - 2 - - - - - 4 

Amazona amazonica - - - - 2 - - - - 2 - - - - - 
Ara ararauna 2 - - 3 - 2 2 - 2 - - - - - 9 

Brotogeris chiriri - 5 - - 2 5 5 - - 10 2 - - - 15 
Diopsittaca nobilis 2 7 - 9 - - 5 2 5 - - - - - - 
Eupsittula aurea 15 4 - 12 - 8 5 6 8 4 - - - - 22 

Forpus xanthopterygius - - - - 6 - - - - - - - - - 4 
Psittacara leucophthalmus - - - - - - - - - 5 - - - - - 

Rheiformes 
Rheidae 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 554  

Táxon 
Pontos de Amostragem 

AOR1 AOR2 AOR3 AOR4 AOR5 AOR6 AOR7 AOR8 AOR9 AOR10 AOR11 AOR12 AOR13 AOR14 Encontro ocasional 
Rhea americana - - - - - - - - - - - - - 2 7 

Strigiformes 
Strigidae 

Athene cunicularia - - - 2 - 5 2 - - 7 - - - - 41 
Glaucidium brasilianum - 3 - - 1 - - - - - - - - - - 

Megascops choliba - - - - - - - - - - - 1 - - - 
Suliformes 
Anhingidae 

Anhinga anhinga - 1 1 - - - - - - - - - - - - 
Tinamiformes 

Tinamidae 
Crypturellus parvirostris - 2 - - - 2 - - - - 1 - - - - 
Crypturellus undulatus - - - - 1 3 1 - - - - - - 1 1 

Nothura maculosa - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
Rhynchotus rufescens - - - 2 - - - 1 - - - - - - - 

Trogoniformes 
Trogonidae 

Trogon surrucura - - - - - 2 - - - - - - - 1 - 
Total Geral 68 86 36 87 71 181 70 96 62 84 29 12 15 47 465  
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De acordo com o Quadro 116, o ponto AOR 6 apresentou maior riqueza de espécies (S=42), seguido pelo ponto AOR 5 (S=34). A menor riqueza foi observada no ponto AOR 12 (S=10). Acompanhando os maiores valores de riqueza encontrados, o ponto AOR 6 apresentou maior número de espécies exclusivas (n=7) em relação às registradas em todos os outros pontos, total que corresponde a cerca de 4,6% das espécies registradas. As sete espécies registradas exclusivamente neste ponto foram: 
Caracara plancus, Thalurania furcata, Penelope superciliaris, Dacnis cayana, Megarynchus  pitangua, 
Myiozetetes cayanensis, e Pyrocephalus rubinus, estas, estão em geral associadas a bordas de mata.  O ponto AOR 6 também apresentou a maior diversidade (H’=1,437) estando abaixo da faixa média do índice de Shannon, entre 1,5 e 3,5 (Cullen Jr. et al. 2004) além de apresentar a maior abundância (n=181), promovida principalmente pela ocorrência das espécies: Guira guira, Crotophaga ani e 
Thamnophilus pelzeni, todas oportunistas, e estão dentre as espécies mais abundantes no presente  estudo. Quanto à equitabilidade houve uma variação entre J’=0,869 e 0,979 (Quadro 117).  

Quadro 117 Número de espécimes (N), riqueza (S), índices de diversidade (Shannon – H’) e 
Equitabilidade (J’) por ponto de amostragem na área de influência da PCH Alvorada I, sub-

bacia do rio Corrente, Goiás.  
Áreas de 

Amostragem Riqueza (S) Abundância Absoluta (N) Diversidade (H') Equitabilidade (J’)AOR1 29 68 1,271 0,869 AOR2 31 86 1,402 0,94 AOR3 19 36 1,212 0,948 AOR4 27 87 1,302 0,909 AOR5 34 71 1,407 0,918 AOR6 42 181 1,437 0,885 AOR7 23 70 1,246 0,915 AOR8 22 96 1,129 0,841 AOR9 24 62 1,278 0,926 AOR10 19 84 1,167 0,912 AOR11 12 29 0,993 0,92 AOR12 10 12 0,979 0,979 AOR13 11 15 1 0,961 AOR14 21 47 1,158 0,876 
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Similaridade O padrão observado de riqueza e composição de espécies de aves pode ser também verificado no resultado da análise de similaridade de espécies. No dendograma abaixo se observa um maior agrupamento entre os pontos AOR4 e AOR7 ambos apresentando altos valores de riqueza. A semelhança fitofisionômica entre os pontos citados favorece a existência de espécies semelhantes que ocupam áreas abertas ou florestais secundárias o que justifica o agrupamento verificado (Figura 107 ).  
Figura 107  Similaridade entre os pontos de amostragem da área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 
Curvas de acumulação de espécies observadas e estimadas Para calcular o esforço amostral, foram considerados os registros das 145 espécies confirmadas em campo, obtidos através dos métodos aplicados. O estimador de riqueza Jackknife indicou respectivamente, 184 espécies ao local. Sendo assim, o esforço empregado para a amostragem da Ornitofauna foi suficiente para registro de 78,8% da avifauna estimada (Figura 108 ).  
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Figura 108  Curva de rarefação da riqueza em espécies observada e riqueza esperada, 
segundo Jacknife 1, nos pontos de amostragem da área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 
Espécies ameaçadas, endêmicas e de distribuição restrita  Entre as 145 espécies encontradas através dos dados primários, duas são endêmicas do Cerrado, correspondendo a 5,55% das espécies constantes na lista.  Com relação à lista nacional, não teve nenhuma espécie ameaçada. Já em relação à lista global - IUCN, três espécies foram consideradas, na categoria “Pouco Preocupante”:Jabiru mycteria (tuiuiú), Platalea ajaja (colhereiro)e Ara ararauna (arara-canindé). Por fim, apenas duas espécies endêmicas do Cerrado foram registradas no presente trabalho. 
Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo), vivem em áreas abertas de Cerrado, normalmente em bandos, e costumam vocalizar muito durante as manhãs. A gralha-do-campo foi registrada apenas por encontro ocasional. Já a espécie Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido) é tipicamente florestal, ocorre nas partes altas de mata ciliar, cerradão, e mata seca. Raramente desce a menos de 3 metros do chão. É mais fácil escutá-las do que vê-las. Vivem em casais ou pequenos grupos, ocasionalmente em bandos mistos com outras espécies insetívoras de copa (Wikiaves, 2015). 
Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental, importância econômica e cinegética Como dito anteriormente, as aves constituem um dos grupos da fauna mais bem estudados no mundo e têm sido recomendadas como bons bioindicadores de alteração e degradação ambiental (Gardner et 
al., 2008). Estas respondem às mudanças nos habitats em diversas escalas e desempenham importantes funções ecológicas em seus ambientes naturais (por exemplo, predação, polinização, dispersão de sementes, etc.) (Sick, 1997). Stotz et al (1996) analisaram quase todas as espécies de aves neotropicais e determinaram o grau (alto, médio ou baixo) de sensibilidade a distúrbios antrópicos de cada uma. Aquelas consideradas como de alta sensibilidade podem ser utilizadas como boas indicadoras de qualidade ambiental. Sendo assim, a presença destas em um determinado local pode indicar que o ambiente ainda está relativamente bem preservado. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 558 

No presente estudo foram identificadas 12 espécies como de alta sensibilidade a distúrbios antrópicos (Stotz et al., 1996). Os maiores registros ocorrem nos pontos AOR3 e AOR4. A ausência de espécies que compõem guildas alimentares específicas em um ambiente florestal conservado também foi notável. O baixo registro de carnívoros mostra que, de forma geral, a comunidade encontra-se desequilibrada. Como tais espécies são altamente sensíveis a distúrbios antrópicos, acabam por desaparecer em áreas alteradas e, sua ausência, torna-se um importante indicativo de que a área se encontra severamente perturbada (Willis, 1979). Por fim, os cracídeos são espécies citadas como de alta sensibilidade a distúrbios antrópicos, por serem espécies dependentes de florestas maiores e em melhor estado de conservação. Esses foram registradas nos pontos AOR1, AOR4, AOR5 e AOR6, fato este, que pode ser associado à presença de maiores fragmentos florestais observados na área estudada. De toda forma, tratam-se também de espécies cinegéticas, ou seja, aquelas que representam alvo intenso de caça, tanto para alimentação quanto para esporte. Dentre as espécies de aves cinegéticas, as representantes das famílias Cracidae e Tinamidae são as mais perseguidas pelos caçadores no Brasil, em especial os mutuns, jacus e macucos (Sick, 1997). De todas as espécies cinegéticas encontradas, as de maior porte são as mais visadas. Sendo assim, a 
Crax fasciolata (mutum-de-penacho) e Penelope superciliares (jacumpeba) seriam as mais perseguidas pela caça ilegal, porém durante as atividades de campo não houve indícios que essa atividade seja realizada na área da PCH Alvorada I. Além das espécies cinegéticas, há aquelas que são capturadas para outros fins. Espécies de xerimbabo são aquelas utilizadas como animal de estimação, capturadas ilegalmente para a manutenção em cativeiro. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) é um acordo ambiental que compreende quase todos os países do mundo, sendo que o Brasil aderiu à Convenção em 1975. A CITES regulamenta a exportação, importação e reexportação de animais e plantas, suas partes e derivados, através de um sistema de emissão de licenças e certificados que são expedidos quando se cumprem determinados requisitos. Da mesma forma, a Convenção possui uma listagem que é atualizada periodicamente, onde definem os níveis de preocupação em que as espécies avaliadas se encontram frente ao problema do comércio ilegal. Esta lista é dividida em “Apêndices” (I, II e III), na qual o Apêndice I traz aquelas que estão sob algum grau de ameaça global de extinção; o Apêndice II denota aquelas que não necessariamente estão ameaçadas, mas que poderão se tornar caso não haja controle do tráfico; e o Apêndice III, que configuram aquelas que não se encaixam nos apêndices anteriores, mas que são encontradas com certa frequência no comércio ilegal. No presente estudo foram identificadas 32 espécies dentro dos Apêndices da CITES, sendo nove de Accipitridae, dois Anatidae, três Strigidae, três de Trochilidae, seis Falconidae, oito Psittacidae e um Rheidae. 
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Apesar de não inseridas na CITES, muitas famílias de aves possuem espécies que são capturadas por sua beleza, pela capacidade de imitar vozes e outros cantos, ou devido ao seu canto melodioso. No Brasil as famílias mais procuradas para este fim são: Psittacidae (papagaios, araras, etc.) e Icteridae (pássaro-preto, corrupião, etc.) e Thraupidae (caboclinhos, coleirinhos, cardeais, trinca-ferro, etc.). Na área do presente estudo, foram registradas três espécies de Icteridae e sete de Thraupidae. Entretanto, nem todas as espécies dessas famílias são tomadas como animais de estimação. Chama a atenção, portanto, os Thraupidae, visto que, compreendem espécies cantoras muito procuradas. Dentre as espécies registradas em campo pode-se destacar Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), Icterus 
pyrrhopterus (encontro), Cacicus cela (xexéu) e Tangara cayana (saíra-amarela).   A seguir são apresentadas fotos das espécies observadas no presente estudo.  

Foto: : 
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Foto: : 
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Foto 139 Espécime de Ara ararauna 
(Arara-canindé) representante da 
Ordem Pisittaciformes 

 Foto 140 Espécime de Dryocopus lineatus (Pica-
pau-de-banda-branca) representante da 
Ordem Piciformes 
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Foto 141 Espécime de Arundinicola 
leucocephala (Viuvinha) representante 
da Ordem Passeriformes 

 Foto 142 Espécime de Certhiaxis cinnamomeus 
(Curutié) representante da Ordem 
Passariformes. 
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Foto 143 Espécime de Dysithamnus 
mentalis (Choquinha-lisa) 
representante da Ordem Passeriformes 

 Foto 144 Espécime de Lanio penicillatus (Pipira-
da-taoca) representante da Ordem 
Passeriformes 
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Foto 145 Espécime de Falco sparverius 
(Quiriquiri) representante da Ordem 
Falconiformes 

 Foto 146 Espécime de Jacana jacana (Jaçanã) 
representante da Ordem Charadriiformes 

 

Foto: : 
Diego A

lves Sil
va 

Foto: : 
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Foto 147 Espécime de Rupornis 
magnirostris (Gavião-carijó) 
representante da Ordem 
Accipitriformes 

 Foto 148 Espécime de Melanerpes candidus 
(Pica-pau-branco) representante da Ordem 
Piciformes 
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Foto 149 Espécime de Chelidoptera 
tenebrosa (urubuzinho) representante 
da Ordem Galbuliformes 

 Foto 150 Espécime de Chondrohierax uncinatus 
(Caracoleiro) representante da Ordem 
Accipitriformes 
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Foto 151 Espécime de Tityra cayana 
(Anhambé-de-rabo-preto) 
representante da Ordem 
Accipitriformes 

 Foto 152 Espécime de Nystalus chacuru (João-
bobo) representante da 
Ordem  Bucconiformes 

 
 
8.4.1.4.1.5 Diagnóstico conclusivo da Área de Influência com foco na ornitofauna  Com a compilação dos dados obtidos na Área de Influência da PCH Alvorada I foi possível concluir que essa porção da bacia do rio Corrente abriga uma comunidade de aves bem representativa, levando em consideração o elevado estágio de antropização observado. Foram registradas 145 espécies. Destas, 129 foram registradas através das metodologias aplicadas (busca ativa e pontos de escuta/observação) e 64 foram registradas por encontros ocasionais. Pelo método de busca ativa foram registradas 120 espécies. Por meio da comparação dos dados obtidos no presente estudo com os dados secundários, foram registradas 44,35% das espécies prováveis para a área de inserção do empreendimento. 
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Analisando os remanescentes florestais presentes na AID é possível observar que a vegetação original se encontra bastante alterada, com pequenas faixas de mata ciliar/galeria decorrente da extensa antropização sofrida na área, causadas pela implantação significativa de lavouras e pastagens. Diante desta matriz os fragmentos florestais ficam de forma isolada e na maioria das vezes apresentam forte perturbação ecológica. Dadas às características fitofisionômicas e o pequeno tamanho dos fragmentos florestais amostrados, a avifauna da área de inserção da PCH Alvorada I é constituída por um número elevado de espécies de áreas abertas e degradadas e, consequentemente, um baixo número de espécies consideradas como de alta sensibilidade as alterações antrópicas, assim como um baixo número de espécies migratórias. Além disso, dentre os fragmentos remanescentes analisados pode-se considerar que, os localizados na AID, apresentaram baixa diversidade de espécies, em consequência da pouca vegetação observada. As espécies locais, em geral, utilizam a área de influência da PCH Alvorada I como corredor em seus deslocamentos para áreas próximas.  Dentre as espécies registradas, não ocorreu nenhuma ameaçada em relação à lista nacional. Já em relação à lista global – IUCN, três espécies estão incluídas na categoria “Pouco Preocupante” (Jabiru 
mycteria. Platalea ajaja e Ara ararauna). De acordo com o exposto anteriormente, os dados obtidos no presente estudo são suficientes para o objetivo a que se serve, ou seja, a avaliação de impactos ambientais para o grupo da avifauna tendo em vista a implantação da PCH Alvorada I. 
8.4.1.4.2 Mastofauna  

8.4.1.4.2.1 Introdução  Os mamíferos sempre despertaram interesse nas pessoas, devido a sua diversidade, utilidade, beleza, ou pelos problemas que podem causar. Estudos sobre mamíferos brasileiros iniciaram-se com os primeiros exploradores europeus. Ao contrário do continente africano, onde os grandes mamíferos podem ser vistos nas savanas, no Brasil a maioria é de pequeno porte e de difícil visualização. Geralmente vivem camuflados entre a vegetação, iniciando suas atividades no início da noite e se recolhendo ao amanhecer Reis et al., (2006). No Brasil, os pequenos mamíferos não voadores são representados pelos marsupiais e pequenos roedores, que formam um grupo bastante diversificado. Todos os marsupiais com ocorrência no Brasil pertencem à família Didelphidae (Gardner, 2005). Com relação aos roedores espécies das famílias Caviidae, Cricetidae, Ctenomyidae, Echimyidae, Sciuridae e Muridae (Bonvicino et al., 2008) podem ser consideradas pertencentes a esta assembleia. São espécies de difícil observação em campo, sendo necessário o emprego de técnicas de captura. Eles cumprem importante papel dentro de um ecossistema, como dispersores de diásporos (Brewer & Rejmánek, 1999) e principal fonte de alimento para algumas espécies de serpentes (Martins et al., 2002), aves de rapina (Jaksic et al., 1992; Tomazzoni et al., 2004) e mamíferos de dieta carnívora (Bisbal, 1986; Facure & Giaretta, 1996; Pedó et 
al., 2006). São também importantes indicadores para avaliação e monitoramento de impactos 
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ambientais em razão de sua baixa mobilidade, do desprezível impacto que a coleta de alguns indivíduos causa sobre as suas populações (na maioria das vezes) e do alto grau de endemismo, sendo que este último item se constitui em uma boa ferramenta para a escolha de áreas a serem protegidas (Bonvicino et al., 2002). Os pequenos mamíferos voadores estão entre os grupos que apresentam uma das maiores diversidades de espécies, com 1.117 taxa conhecidos no mundo, das quais, cerca de 15% ocorrem no Brasil. Esses animais constituem importantes elementos dentro das comunidades, atuando em vários níveis tróficos da cadeia alimentar. Seus hábitos alimentares são variados, apresentando espécies insetívoras, carnívoras, herbívoras e hematófagas (Simmons, 2005). Devido à sua capacidade de voo e por utilizar variadas estratégias alimentares, os morcegos se tornaram extremamente importantes nos ecossistemas florestais, atuando na polinização e na dispersão de sementes. Alguns botânicos afirmam que são os dispersores mais importantes entre todos os mamíferos e também agem no controle das populações de boa parte dos insetos noturnos e crepusculares. Além disso, alguns grupos como, os filostomídeos, têm sido descritos como potenciais indicadores de áreas perturbadas (Fenton et al., 1992, Medellín et al., 2000), e são considerados bons instrumentos para estudos sobre diversidade, devido à grande variedade e abundância de espécies nas regiões tropicais. O grupo dos mamíferos de médio e grande porte é constituído pelos representantes de sete Ordens: Pilosa (preguiças e tamanduás); Cingulata (tatus); Primates (primatas); Carnivora, abrangendo as famílias Felidae (onças e gatos), Canidae (cachorro, raposinha e lobinho), Procyonidae (mão-pelada e quatis) e Mustelidae (lontras e ariranha), Artiodactyla (veados e catetos/queixadas), Perissodactyla (anta) e Rodentia (roedores) com mais de 1,5 kg de peso. Estes são extremamente importantes para o ser humano, despertando assim interesse natural nas pessoas sobre seus mais diferentes aspectos (Reis et al., 2011). E ainda, exercem influente papel na manutenção e equilíbrio de populações e comunidades no ecossistema ao qual estão inseridos sendo considerados importantes agentes polinizadores (Mora et al., 1999), dispersores (Galetti et al., 2001) e predadores (Pedó et al., 2006).  Com a significativa importância ecológica dessas espécies e o alto grau de ameaça que este grupo vem sofrendo, surge uma preocupação em relação às pressões antrópicas incidentes sobre os diferentes tipos de ambientes (Calaça, 2009), o que leva à necessidade de levantamento de informações sobre a abundância e diversidade das espécies de médio e grande porte em níveis locais, pois a realização de projetos de conservação ambiental depende do conhecimento destes dados, que são ainda escassos para muitas áreas do Bioma Cerrado (Rocha & Silva, 2009). A conservação e a manutenção de comunidades originais neste bioma dependem da conectividade das áreas protegidas com áreas nativas privadas de seu entorno, de forma a garantir extensões suficientes para abrigar populações geneticamente viáveis. Adicionalmente, segundo (Latini et al.,2008), são necessários estudos sobre as populações naturais existentes em casos em que se pretende estabelecer um empreendimento possivelmente impactante, como ocorre na implantação de empreendimentos hidrelétricos, para se avaliar os seus efeitos negativos potenciais. 
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De acordo com o exposto anteriormente, o objetivo do presente documento é apresentar os resultados obtidos durante duas campanhas de campo do presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH Alvorada I, situada na sub-bacia hidrográfica do rio Corrente, Goiás. Tais resultados referem-se à primeira campanha de amostragem na estação seca e a segunda campanha na estação chuvosa compreendendo a comunidade de mamíferos de pequeno porte não voadores, pequenos mamíferos voadores (Quirópteros) e mastofauna de médio e grande porte. Apresenta também uma compilação de estudos da região, a fim de apontar possíveis espécies para a área, podendo prever os impactos sobre a fauna local e sugerir medidas mitigatórias pertinentes ao grupo estudado. 
8.4.1.4.2.2 Metodologia Para a identificação da mastofauna presente na AID e AII (Área de Influências Direta e Indireta) da PCH Alvorada I foram utilizadas metodologias diversas, a fim de aumentar ao máximo o esforço amostral despendido para o táxon. Foram feitas pesquisas bibliográficas de estudos realizados na região de inserção do empreendimento. Para as campanhas de campo foram realizadas divisões dos mamíferos em grupos, sendo os de pequeno porte levantados por uma equipe de campo com o esforço total de 15 dias, em duas estações distintas (seca e chuva), utilizando-se de armadilhas específicas para a captura das espécies de cada categoria. Os mamíferos de médio e grande portes foram identificados por uma equipe que contemplou, também, um esforço amostral de 15 dias nos períodos seco e chuvoso, sendo realizadas metodologias que contemplaram entrevistas, transectos, busca ativa, registros ocasionais e armadilhameto fotográfico. Para os pequenos mamíferos voadores, totalizaram, nos dois períodos, 16 dias de trabalho em campo, sendo realizadas metodologias de varreduras em locais prováveis de ocorrência e redes de neblina. A descrição das campanhas, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas em cada campanha são apresentadas no Quadro 118 a seguir.  
Quadro 118 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da mastofauna  na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Grupo Campanha Perfil Da 

Equipe Época Do Ano Atividades 
Desenvolvidas Período Duração 

Pequenos Mamíferos 01 Biólogo Mastozoologo e Estagiário 
Estação seca Transectos; Capturas com armadilhas 14 a 20/07/2015 7 dias 

02 Estação Chuvosa Transectos; Capturas com armadilhas 12 a 19/11/015 8 dias 
Mamíferos de médio e grande porte 01 Biólogo Mastozoologo e Estagiário Estação seca Amostragem com câmera trap 14 a 20/07/2015 7 dias 
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Continuação 
Grupo Campanha Perfil Da 

Equipe Época Do Ano Atividades 
Desenvolvidas Período Duração 

Mamíferos de médio e grande porte 02 Biólogo Mastozoologo e Estagiário Estação Chuvosa
Busca ativa de evidências; Transectos; Registros ocasionais; e Entrevistas 

12 a 19/11/015 8 dias 

Quirópteros 
01 Biólogo Mastozoologo e Estagiário 

Estação seca 
Varreduras em prováveis locais de ocorrência; Captura com redes de neblina 

14 a 20/07/2015 7 dias 

02 Estação Chuvosa
Varreduras em prováveis locais de ocorrência; Captura com redes de neblina 

11 a 19/11/015 9 dias 
 Total 46 dias 

Captura de indivíduos da mastofauna A captura de pequenos mamíferos foi autorizada mediante a Licença de Captura, Coleta, Transporte e Exposição de Animais Silvestres de número 15.671/2015 emitida pela SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n°146/2007. Os exemplares de pequenos mamíferos e quirópteros coletados durante as campanhas foram identificados, medidos, fotografados e soltos; não sendo coletados exemplares para depósito em coleções de referência. Para a mastofauna de médio e grande porte não foram utilizadas metodologias para capturas. 
Status de conservação das espécies da mastofauna O status de conservação da mastofauna amostrada na área de estudos da PCH Alvorada I foi baseado na lista brasileira de fauna ameaçada de extinção do Ministério de Meio Ambiente (MMA, 2014) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2015). 
Áreas de Amostragem Concomitantemente ao levantamento realizado no âmbito do presente EIA, foram realizados, estudos simultâneos para a PCH Foz do Corrente I, localizada a jusante da PCH Alvorada I, na sub-bacia do rio Corrente, utilizando o mesmo esforço e período amostral, assim como a mesma metodologia. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 566 

Sendo assim, os dados primários obtidos nas áreas estudadas da PCH Foz do Corrente I foram considerados para a análise da mastofauna da região de inserção da PCH Alvorada I. Portanto a área contemplada é mais ampla, abrangendo porção significativa da bacia do rio Corrente no estado de Goiás. 
Metodologia de amostragem 

 Amostragem de Pequenos Mamíferos Não Voadores Para o levantamento de pequenos mamíferos não voadores foram realizadas capturas direcionadas aos hábitos de vida destes animais, tendo em vista a inviabilidade de um levantamento sistemático por métodos indiretos. Foram utilizadas armadilhas convencionais de contenção viva, do tipo Tomahawk e 
Sherman. Também foram aproveitadas as armadilhas de interceptação e queda (Pit-fall), utilizadas para trabalhos de herpetofauna que, em alguns casos, se mostraram relevantes na captura de pequenos mamíferos não-voadores. Registros obtidos nas amostragens dos outros grupos da mastofauna (câmeras trap, visualizações, etc.) foram também considerados na presente análise.  

.
Foto 153 Armadilha fotográfica 

Foto 154 Armadilhas Tomahawk de arame 
galvanizado com desarme por gancho 

Foto 155 Armadilha do tipo sherman Foto 156 Armadilha pit-fall instalada 
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Armadilhas do tipo Tomahawk e do tipo Sherman foram distribuídas em quatro pontos amostrais na área do empreendimento. Foram selecionados, na área de Influência Direta e Área de Influência Indireta (AID e AII), remanescentes vegetais mais preservados, uma vez que, a vegetação local é bastante fragmentada devido ao uso intensivo do solo pela pecuária e agricultura (Quadro 119). Em cada ponto amostral foi estabelecida uma trilha com 25 armadilhas, mantendo distância média entre as estações com o mínimo de 10 m. Cada estação de coleta foi composta por dois modelos de armadilhas, armadilha Tomahawk e Sherman, dispostas em diferentes níveis do solo, permitindo a captura de espécies com hábitos distintos. Totalizando, portanto, 100 armadilhas/noite, distribuídas em quatro sítios amostrais, com um esforço amostral de 1.000 armadilhas/campanha, considerando 10 noites de coleta em duas campanhas distintas. (Quadro 119 e Figura 109 ).  
Quadro 119 Indicação dos pontos de amostragem de armadilhas Tomahawk, Sherman e Pit-

fall para pequenos mamíferos não voadores na área de influência  da PCH Alvorada I, sub-
bacia do rio Corrente, Goiás.  

Ponto Armadilhas Coordenadas UTM Altitude Ambiente Localização 

A1 Tomahawk, Pit-fall e  Shermans 480.193 7.892.261 391 Mata Ciliar Margem Esquerda/AII A2 Tomahawk, Pit-fall e  Shermans 480.060 7.890.920 315 Mata Ciliar Margem Esquerda/AID A3 Tomahawk, Pit-fall e  Shermans 477.093 7.895.177 367 Mata de Galeria Margem Esquerda/AID A6 Tomahawk, Pit-fall e  Shermans 477.979 7.890.555 415 Cerradão Margem Direita/AII  Para a captura com as armadilhas foram utilizadas iscas de pedaços de abacaxi, misturadas com paçoca de amendoim e óleo de fígado de bacalhau (Emulsão Scott®). A utilização de iscas é comum em estudos de captura com armadilhas e tem como objetivo atrair os animais. Entretanto, a escolha deve recair sobre iscas com maior potencial de atratividade, maior resistência ao apodrecimento e facilidade de transporte (Santos et al., 2004). As iscas foram preparadas e trocadas diariamente. A revisão das armadilhas e reposição de iscas foi realizada diariamente no período matutino e os exemplares capturados foram examinados para identificação, coleta de dados biométricos e avaliação do estado reprodutivo (Foto 157 a Foto 160). Após todos os procedimentos os animais foram fotografados e soltos nas proximidades do local de captura. Portanto, não foram coletados exemplares para deposito em coleções cientificas.   
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Foto 157 Preparo das iscas Foto 158 Reposição diária das iscas 

Foto 159 Roedor capturado em armadilha 
Tomahawk 

Foto 160 Biometria de roedor Além da metodologia com armadilhas Tomahawk e sherman, também foram realizadas varreduras em diversos locais na AID da PCH Alvorada I. Nesta metodologia foram vasculhados troncos, pedras, cupinzeiros e outros potenciais abrigos para pequenos mamíferos. 
 Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte Entre os mamíferos, existe uma variação muito grande de tamanho corpóreo, hábitos de vida e preferência de habitat. Por isso, pesquisas e inventários de mamíferos requerem a utilização de várias metodologias específicas para diferentes grupos de espécies Pardini et al., (2003).  As amostragens de mamíferos de médio e grande porte foram executadas com o emprego dos seguintes métodos de amostragem: 

o Amostragem por câmeras fotográficas (câmera-trap) 
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O armadilhamento fotográfico (Câmera-trap) consiste em um aparato composto por uma câmera acoplada a um sensor de movimento, auxiliando no registro de espécies de hábitos furtivos ou de difícil visualização. Esta técnica vem sendo utilizada cada vez mais em pesquisas com grupos de mamíferos. No presente estudo, foram utilizadas quatro armadilhas fotográficas dispostas em diferentes fitofisionomias na área de influência da PCH Alvorada I. Foram selecionados pontos próximos a cursos d’água ou em trilhas utilizadas pelos animais para o seu deslocamento entre os fragmentos vegetais. As armadilhas permaneceram em funcionamento 24 horas por dia (amostragens diurna e noturna), durante cinco dias consecutivos. No Quadro 120 podem-se verificar os pontos onde as armadilhas foram instaladas.  
Quadro 120 Coordenadas de armadilhas fotográficas instaladas na área de influência  da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Ponto de Amostragem Coordenadas UTM (Fuso 22k) Altitude (m) C1 477.087 7.894.163 412 C2 480.497 7.892.025 380 C3 476.711 7.892.842 375 C4 482.086 7.892.171 364 

o Busca ativa por evidências Para complementar as observações diretas, uma busca cuidadosa por indícios das espécies de interesse – pegadas, fezes, carcaças, restos alimentares, vocalizações, odores, fuçadas, entre outros - foi realizada, concomitantemente, ao longo das estradas, trilhas e margem de corpos d’água. A fim de evitar que o mesmo registro animal fosse contado mais de uma vez, foram anotados a localização na transecção (georreferenciamento), espécie e o tipo de evidência para cada registro. Vários estudos têm utilizado observações indiretas (evidências) em trabalhos com populações ou comunidades de mamíferos Chiarello (2000a). De fato o levantamento por vestígios tem sido uma ferramenta eficiente no estudo sobre o uso de ambientes e padrões de distribuição de mamíferos desta categoria, o padrão de distribuição e cada espécie podem ser afetados pela presença ou ausência de habitats adequados, pela ocorrência de competidores, de organismos patogênicos e de barreiras à dispersão Cerqueira (1995). Os vestígios encontrados foram registrados para posterior verificação, sendo a identificação das impressões das pegadas e fezes encontradas (Foto 161), feitas com base no conhecimento do pesquisador ou auxílio de bibliografia específica sobre o tema (Emmons & Feer, 1997; Becker & Dalponte, 1999; Carvalho Jr & Luz 2008; Ramos Jr et al., 2003). Visualizações e registros vocais ocasionais obtidos durante deslocamento, nas áreas de amostragem, também foram considerados. O Quadro 121 apresenta as informações referentes aos pontos de amostragens (ver também Figura 109 ). 
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Quadro 121 Método de busca ativa/ transectos (Coordenadas iniciais e finais do percurso): 
pontos de amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte na área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Pontos de 

amostragem 
Coordenadas UTM (Fuso 22k) 

Altitude (m) 
Inicial Final T1 481.939 7.892.279 481.646 7.892.221 385 T2 480.492 7.892.055 480.654 7.892.899 393 T3 476.697 7.895.094 476.669 7.895.524 387 T4 477.075 7.893.062 476.291 7.893.535 400 T5 473.494 7.895.222 474.181 7.895.860 380 T6 478.293 7.889.789 477.312 7.889.996 369 T7 475.955 7.892.882 475.224 7.891.694 374 T8 481.960 7.892.276 482.595 7.891.581 385 T9 479.586 7.890.810 479.225 7.890.109 389 T10 474.297 7.896.511 473.705 7.896.856 378 T11 479.027 7.887.333 478.309 7.886.637 401 T12 479.872 7.887.538 479.337 7.886.668 385 T13 480.628 7.894.531 480.135 7.895.423 392 T14 470.971 7.889.365 470.971 7.889.365 375  

Foto: Jo
sé Luca

s Silvei
ra Rosa

 

Foto 161 Registro de pegadas da espécie 
Tapirus terrestris (anta) no sítio amostral 
14 
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o Transectos Os transectos foram realizados em trilhas pré-existentes ou estradas, ao decorrer dos dias de amostragem, em períodos distintos, manhã e tarde. A distância percorrida foi fixada em 1000 m, sendo marcados pontos a cada 200 m. Também foram realizados deslocamentos noturnos visando maximizar o esforço amostral e consequentemente os resultados obtidos. Foram utilizados, na execução desse método, embarcações motorizadas para buscas no rio Corrente, deslocamentos a pé e com o auxílio de veículo motorizado. Os pontos de amostragem foram os mesmos da busca ativa por evidências e a localização dos mesmos pode ser verificada no Quadro 121 apresentado anteriormente.  
o Registros Ocasionais Este método consiste em registros obtidos durante o deslocamento aleatório, ou em trechos percorridos entre os sítios amostrais dentro da área de estudo e seus entornos, assim como registros obtidos sem que estivessem sendo realizadas as metodologias anteriormente descritas. Foram utilizadas também, como registro ocasional, as informações de outras equipes em campanhas simultâneas, na bacia do rio Corrente.  
o Entrevistas As entrevistas foram realizadas tendo como base no questionário apresentado no Quadro 122, visando o registro de espécies que apresentam hábitos furtivos (de difícil visualização em campo) e que são consideradas raras e/ou ocorrem em baixas densidades populacionais. Durante as entrevistas foram feitas citações espontâneas, mas recorreu-se também a técnica da citação induzida (citado ou reconhecido após algum questionamento ou comentário do pesquisador). Dessa forma, com o objetivo de evitar a ocorrência de falsos registros foi realizada a confirmação da identificação das espécies citadas por meio do seu reconhecimento em pranchas coloridas retiradas de Emmons & Feer (1997). Vale ressaltar que, as perguntas, nessas entrevistas, sempre foram efetuadas de maneira a não influenciar as respostas dos entrevistados, mas de extrair dele a realidade local. No Quadro 122 a seguir são apresentados os pontos onde foram realizadas as entrevistas com moradores locais.  

Quadro 122 Pontos de amostragem, por meio de entrevistas com moradores locais na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás 

 
Pontos Coordenadas geográficas ( UTM Fuso 22k) Localidade E1 490.080 7.884.974 Fazenda Bálsamo E2 477.343 7.887.778 Fazenda São Sebastião E3 472.800 7.894.470 Fazenda Invernada E4 481.871 7.891.712 Fazenda Carajás E5 477.928 7.891.822 Fazenda Nossa Senhora das Graças 
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Foto:  D
iego Al

ves da 
Silva 

Foto 162  Obtenção de dados 
secundários (entrevistas) com 
morador local na Fazenda São 
Sebastião  

Quadro 123 Formulário de entrevistas utilizado para o diagnóstico da mastofauna de médio e 
grande porte na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  1.Nome  2. Idade  3. Sexo (  ) FEM(  ) MAS 4. É proprietário da área (  ) SIM (  ) NÃO 5. Qual o tamanho aproximado da área? E da área da mata?6. Há quantos anos mora na região?  7. Qual sua atividade?  8. Quais espécies de mamíferos você sabe que existem?  

9. De que maneira você sabe que elas ocorrem no local? 
( ) visualização( ) vocalização ( ) rastros ( ) odores ( ) relatos 10. Quais os mamíferos mais comuns de encontrar na região?11. Quais os mamíferos menos comuns na região?12. Existe alguma espécie que você sabe que ocorria na área e que não é mais vista?13. Quais são os meios que utiliza para a sua sobrevivência?14. Utiliza frequentemente a caça? (  ) SIM(  ) NÃO 15. Para que finalidade?  16. Quais são os animais mais caçados na área? 17. Dentre os macacos, qual o tipo mais caçado? 18. Observe as figuras no livro e faça uma lista dos animais que você já viu no lugar aonde mora. 
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Figura 109  Pontos de amostragem de mastofauna terrestre na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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 Amostragem de Mamíferos Voadores – Quirópteros A amostragem dos morcegos na área de influência direta da PCH Alvorada I foi realizada em seis locais (Quadro 124 e Figura 110 ), entre ambientes florestais amostrados com redes de neblina (P01, P02 e P06) e abrigos diurnos amostrados por varreduras e buscas ativas (P03, P04 e P05). Foram ainda realizados caminhamentos em outros locais, utilizados para caracterizar a mastofauna alada, fato que contribuiu para se obter melhor compreensão dos atributos da paisagem local e determinar, de forma definitiva os pontos amostrais.  A amostragem consistiu na associação de quatro métodos distintos e complementares: 
 Coleta noturna com uso de redes de neblina (mist nets); 
 Varredura diurna a procura por abrigo; 
 Coleta de dados por meio de entrevistas com moradores locais a respeito da raiva na região; 
 Consulta bibliográfica na literatura especializada. Por apresentarem peculiaridades em suas características morfológicas e comportamentais, a associação dessas metodologias permite seguramente que seja realizado um diagnóstico preciso da área de estudos.  

Quadro 124 Pontos de amostragem da Mastofauna Alada (Quirópteros) evidenciando as 
coordenadas geográficas, metodologia adotada e descrição dos ambientes predominantes. 

na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Pontos Coordenadas geográficas ( UTM 

Fuso 22k) Metodologia Descrição P01 480.521 7.892.001 Captura noturna com redes de interceptação (mist nets) Mata Ciliar P02 478.007 7.890.407 Captura noturna com redes de interceptação (mist nets) Cerradão P03 476.692 7.895.125 Captura noturna com redes de interceptação (mist nets) Cerrado P04 479.028 7.891.355 Varredura diurna Ambiente antrópico P05 476.792 7.894.640 Varredura diurna Ambiente Antrópico, P06 482.025 7.889.726 Varredura diurna Mata Ciliar, Mata de Galeria 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 577 

Figura 110  Pontos de amostragem de mastofauna alada (quirópteros) na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Para a captura dos morcegos nos pontos amostrais, foram utilizadas 10 redes de neblina (12 x 2,5 m; malhas de 20 mm) montadas próximas e em meio à vegetação ou na saída das florestas (Foto 163 e Foto 164). As redes foram abertas no crepúsculo vespertino, revisadas em intervalos de 20 a 30 minutos e foram fechadas após, no mínimo, seis horas de exposição. O esforço amostral total de captura foi calculado, segundo a padronização proposta por Straube & Bianconi (2002), que resultou em 5.400 m²/h. Após serem capturados, os animais foram identificados e acondicionados em sacos de algodão para posterior registro dos dados biométricos, com auxílio de um paquímetro digital (0,01mm) (Foto 165 e Foto 166) e balança digital (0,1g) e por fim, fotografados e soltos (Foto 167). Para a coleta dos dados por meio das varreduras diurnas, foram analisadas as características gerais da paisagem baseando-se em imagens de satélite, a fim de identificar a existências de potenciais abrigos diurnos naturais (ocos de árvores, fendas rochosas e barrancos) e artificiais (pontes, edificações abandonadas e manilhas) (Foto 168 e Foto 169). As buscas foram conduzidas por um profissional que se dedicou a investigar a presença de espécimes e vestígios (fezes, carcaças e vocalizações quando não foi possível adentrar ao recinto), que pudessem confirmar a utilização do local como abrigo e, quando possível, foram feitos registros fotográficos (Foto 170), com a determinação taxonômica e a contagem dos indivíduos. As varreduras diurnas totalizaram um esforço de 72 horas.  
 

 Foto: D
iego Al

ves da 
Silva 

 Foto: D
iego Al

ves da 
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Foto 163  Montagem de rede de neblina 
(mist nets) para a captura de 
quirópteros 

 Foto 164  Rede de neblina instalada para 
captura de quirópteros 

 

 Foto: D
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 Foto: D
iego Al

ves da 
Silva 

Foto 165  Retirada de morcego em rede de 
neblina 

 Foto 166  Medição do comprimento do 
antebraço de um espécime capturado 
com auxílio de paquímetro digital 
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Foto 167  Soltura do morcego no final da 
amostragem noturna 

 Foto 168  Varredura diurna a procura de 
potenciais abrigos 

 

 Foto: Jo
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s Silvei
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 Foto: Jo
sé Luca

s Silvei
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Foto 169  Varredura diurna em 
potencialabrigo (manilha) 

 Foto 170  Espécimes observados em 
abrigo diurno 

 
 As entrevistas foram realizadas com moradores e servidores de instituições ligadas à defesa sanitária rural e urbana (Quadro 125). Nas entrevistas concentraram-se as informações sobre o número de casos da raiva na região, o status de vacinação das criações e a frequência de espoliações feitas por morcegos nos animais. Consideraram-se dados secundários para a caracterização de cunho regional, estendida para uma caracterização potencial para a área de influência do empreendimento (Zortéa & Alho 2008; Pina et al., 2013; Teixeira et al., 2014). Estas são oriundas de estudos anteriores realizados em localidades próximas a área do presente estudo.  A classificação taxonômica seguida foi realizada em campo, de acordo com a literatura especializada e atual (Reis et al., 2013), onde o arranjo taxonômico seguiu a lista elaborada por Nogueira et al. (2014). As espécies de morcegos foram classificadas por guildas alimentares nas seguintes categorias: nectarívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro, carnívoro e hematófago. Esta classificação baseou-se no hábito predominante de cada espécie, embora a maioria dos morcegos possa utilizar mais de um item alimentar (Gardner, 1977).  
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Quadro 125 Formulário de entrevistas sobre a raiva na região de inserção da PCH Alvorada I, 
sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  

Empreendimento:  ________________________________________________________________________________________

Pesquisador (a): _________________________________________________________________________________________

Data da entrevista: ____/____/_________

Local da entrevista: _______________________________________________________________________________________ 

Área total: __________________________

Coordenadas:  Zona: _________ UTM-X: ________________ UTM-Y:_________________

Entrevistado (a): _________________________________________________________________________________________

Função:  (   ) proprietário (   ) funcionário (   ) morador (   ) administrador (   ) outro____________

A quanto tempo? ______________

Atividades: (   ) agropecuária (   ) agricultura; (   ) outras: ______________________

Bovinos _______ Equinos  ______ Suínos ________ Cães ________ Gatos _______
Outros _____________________________________________________________

Local/ Morcegos (   ) caverna (   ) pedras (   ) galpão (   ) condutos (   ) pontes

Que tipo? (   ) vampiros (   ) frugívoros (   ) nectarívoros (   ) insetívoros Outros ____________

Feridas por morcegos: Bovinos (   ) Equinos (   ) Aves (   ) Cães (   ) Gatos (   )

Frequência das visitas? (   ) sempre (   ) pouco (   ) nunca

Vac. Anti-rábica Bovinos (   ) Equinos (   ) Cães (   ) Gatos (   )
Quantos?  _____________  _____________  _____________  _____________

Casos de Raiva Bovinos (   ) Equinos (   ) Cães (   ) Gatos (   )
Quantos?  _____________  _____________  _____________  _____________

Morte Bovinos (   ) Equinos (   ) Cães (   ) Gatos (   )

Quantos?  _____________  _____________  _____________  _____________

Quando?  _____________  _____________  _____________  _____________

Raiva Humana (  ) sim   (  ) não 

(a) últimos 2 anos (b) ano passado (c) Esse ano (d) Esse trimestre (e) Esse mês

(_______________) (_______________) (_______________) (_______________) (_______________)

Quantidade de? Casos suspeitos (_______________) Casos confirmados (_______________) Mortes (______________)

Anotações relevantes 

Quant. de ocorrências

Local/propriedades: 

Criações (quant.)

Casos registrados na AGRODEFESA (abaixo somente dados coletados na entrevistas realizadas no órgão)
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Análise dos Dados A curva de acumulação das espécies foi em função do esforço amostral (riqueza de espécies X esforço de amostragem) relativo aos métodos empregados: armadilhas de contensão, interceptação e queda (pequenos mamíferos não voadores), busca ativa por evidências, transectos e armadilhas fotográficas (mamíferos de médio e grande porte), redes de neblina (quirópteros). A curva do coletor foi construída com o objetivo de se avaliar a suficiências dos métodos na detecção das espécies presentes na área de estudo. Os registros obtidos com essas metodologias foram tratados a partir do Programa Estatístico Estimates 8.0 (Colwell, 2009). Para os dados obtidos através das metodologias quantitativas, sendo essas a busca ativa por evidências e tansectos, padronizou-se cada hora utilizada por método como uma unidade amostral.  Foram consideradas três estimativas fornecidas pelo programa, plotadas em três curvas no gráfico: uma para o número de espécies observadas em campo, através do método de rarefação de Mao tau e outra para o estimador Jackknife 1 e Bootstrap, segundo a seguinte fórmula: 
 Na qual:  Sobs= riqueza observada; L = número de espécies que ocorrem somente em uma amostra; m = número de amostras. A riqueza de espécies foi considerada como o número de espécies registradas. O número de indivíduos registrados de cada espécie foi considerado como a abundância absoluta. As análises de abundância, diversidade e equitabilidade foram realizadas somente com os dados obtidos nas metodologias de amostragem quantitativas. As informações obtidas através das metodologias de caráter qualitativo assim como as fornecidas por outros grupos de fauna foram consideradas apenas para incremento da lista de registros primários, sendo assim, estas não foram alvo de análises estatísticas. O índice de diversidade utilizado foi o de Shannon, que leva em consideração a riqueza e o número de indivíduos/registros de cada espécie, sendo comumente utilizado em estudos de ecologia de comunidades (Magurran, 1988). O cálculo do índice foi realizado com auxílio do programa Past (Hammer et al., 2001), baseado na seguinte fórmula: H´= i=1S (pi.lnpi) 

1
1
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m
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Na qual:  S = número de espécies; pi= proporção da amostra contendo indivíduos da espécie i; ln= Logaritmo neperiano. 
O índice de Equitabilidade (E) define a distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo proporcional à diversidade e inversamente proporcional a dominância. Geralmente é expresso de forma numérica (variando de zero a 1), derivada de algum índice de diversidade específico (neste caso, no índice de Shannon). O cálculo foi realizado pelo programa Past (Hammer et al., 2001), baseado na seguinte fórmula: 

= − ∑ p . ln pln. S =  H´H´  
Na qual:  H´= índice de diversidade de Shannon-Wienner;  S = Número de espécies;  pi = proporção da “espécie i”;  ln= Logaritmo neperiano. 
8.4.1.4.2.3 Aspectos Regionais da mastofauna O Estado de Goiás é ocupado, em praticamente todo o seu território, pelo Bioma Cerrado. Este ocupa uma área de aproximadamente 2 milhões de km2 (cerca de 23% do território brasileiro) e corta diagonalmente o país no sentido nordeste-sudoeste (Ribeiro & Walter, 1998; 2008). O Cerrado é uma região sujeita a impactos pelo crescimento da agroindústria, da pecuária, pela retirada de madeira para carvão e pelo reflorestamento com árvores exóticas, sendo, portanto, uma das parcelas da biodiversidade da região neotropical mais sujeitas a impactos. Estimativas recentes indicam que somente 20% da área nativa do Cerrado ainda estão sem perturbações antrópicas, sendo 40% da vegetação já removida e os outros 40% perturbada (Mittermeier et al., 1999). O bioma engloba 30% da diversidade brasileira (Klink & Machado, 2005) e algumas espécies de mamíferos que correm o risco de extinção são endêmicas ou encontradas em altas densidades neste local (Costa et al., 2005).  
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A fauna do Cerrado é caracterizada por possuir, em sua maioria, elementos que habitam uma grande variedade de ambientes, apesar de também estarem presentes espécies exclusivamente florestais ou de área aberta (Marinho-Filho et al., 2002). Dessa forma, os mamíferos estão intimamente relacionados ao ambiente em que vivem, sendo um bom indicador do estado de conservação daquele, visto que aparentemente a mastofauna é mais vulnerável à degradação de seu ambiente natural (Machado et al., 1998).  As referências mais antigas sobre a mastofauna do Cerrado remontam ao século 18, através dos estudos do naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, que estudou a fauna da região de Lagoa Santa no Estado de Minas Gerais (Paula-Couto, 1953). Desde então estudos mais ou menos aprofundados foram desenvolvidos, mas apenas recentemente, cerca de 20/30 anos, eles tornaram-se contínuos. Embora ainda incompleto este conjunto de informações, revelou uma intrincada relação entre os mamíferos e os vários ambientes existentes ao longo do Cerrado, onde se observou que a despeito de sua aparente homogeneidade na distribuição da sua mastofauna, ela apresenta particularidades regionais importantes, que só poderiam ser diagnosticadas a partir de estudos locais e de longa duração, com métodos variados (Carmignotto, 2005). Neste sentido, a utilização deste como grupo bioindicador em estudos de impacto ambiental é justificável pela grande diversidade de espécies e por seu papel na cadeia trófica, possuindo indivíduos que ocupam desde a base até o topo da cadeia alimentar, e que ocupam os mais diferente ambientes. A fauna do Cerrado partilha a maioria dos seus elementos com os biomas adjacentes, especialmente as formações florestais da Amazônia e da Mata Atlântica (Marinho-Filho, 2007). Ocorrem neste bioma 38 espécies de mamíferos de médio (>1,5 kg) a grande porte (Alho, 1990), sendo que 45% (n=18) destas são pertencentes à ordem Carnívora. Em geral a fauna é composta essencialmente por animais de pequeno porte e os maiores grupos são morcegos e roedores, representados por 81 e 51 espécies respectivamente. Carnivora, Didelphimorphia, Pilosa e Cingulata são os grupos mais diversificados, os últimos três possuem elementos distintos da fauna neotropical. Embora existam boas amostras da fauna do cerrado nos museus brasileiros (particularmente no Museu Nacional e no Museu de Zoologia da USP), a região que compreende o sudoeste dos estados de Minas Gerais e Goiás, que abrange a área de estudo em questão, está escassamente amostrada.  A mais recente compilação de mamíferos (Paglia et al., 2012) lista para o Cerrado 96 espécies de pequenos mamíferos não voadores. Destas 25 são marsupiais da família Didelphidae e 71 são roedores de pequeno porte, representados pelas famílias Caviidae (5 espécies), Cricetidae (48), Ctenomyidae (4), Echimyidae (13) e Sciuridae (1). Contudo, as espécies de pequenos mamíferos não se encontram amplamente distribuídas ao longo do bioma e de seus ambientes: diferentes espécies apresentam uma notável associação aos diferentes tipos de ambientes. Por conseguinte, a diversidade de uma comunidade de mamíferos é diretamente relacionada à maior heterogeneidade de hábitats existente na área (Lacher & Alho, 2001; Rodrigues et al., 2002; Carmignotto, 2005). 
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Existem algumas obras que ressaltam a presença de espécies relevantes de pequenos mamíferos não voadores na porção sul do Estado de Goiás como Emmons & Feer (1997), Eisenberg & Redford (1999) e Wilson & Reeder (2005). Os dados coletados na região de estudo durante a primeira e segunda campanhas foram comparados ainda com as listas do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH) do Sudoeste Goiano (EIBH, 2005) e de outros estudos realizados na bacia do rio Corrente, referentes a monitoramentos das PCHs Espora e Queixada (Sarmento et al., 1999; Vaz-Silva et al., 2015a; Sarmento et al., 2007; Vaz-Silva et al., 2015b; Sarmento et al., 2001). 
8.4.1.4.2.3.1 Pequenos Mamíferos não voadores Por meio da revisão bibliográfica de estudos realizados na região de inserção da PCH Alvorada I foi possível observar um total de 32 espécies de mamíferos de pequeno porte não voadores com potencial ocorrência para a região. No Quadro 126 são apresentadas as espécies registradas na região do empreendimento com as respectivas bibliografias utilizadas.  
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Quadro 126 Espécies de pequenos mamíferos não voadores registrados e com potencial ocorrência para a área de influência da  PCH Alvorada 
I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Status de Conservação e fonte de dados secundários.  

Ordem Família Táxon Nome Comum 
Status de Conservação 

Fonte 
IUCN CITES MMA 

Didelphimorphia Didelphidae 

Caluromys lanatus Cuíca-lanosa - - - 6 
Caluromys philander Cuíca-lanosa - - - 6 
Chironectes minimus Cuíca-d’água - - - 6 
Didelphis albiventris Gambá - - - 1; 3; 4; 5; 6 
Gracilinanus agilis Mucura - - - 3; 6 
Marmosa murina Mucura-verdadeira - - - 6 

Marmosops parvidens* Mucura - - - 6 
Micoureus demerarae Mucura - - - 3; 6 

Monodelphis domestica Catita - - - 6 
Monodelphis kunsi Catita - - - 6 
Philander opossum Cuíca-de-quatro-olhos - - - 6 
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Continuação 
Ordem Família Táxon Nome Comum 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys macrurus Catita NT  EN 6 
Thylamys velutinus Catita - - - 6 

Rodentia Cricetidae 

Calomys callosus* Rato-calunga - - - 3; 6 
Calomys expulsus Rato-calunga - - - 3; 6 

Calomys tener Rato-calunga - - - 6 
Cerradomys scotti Rato-silvestre - - - 3 
Necromys lasiurus Pixuna - - - 6 
Nectomys rattus Rato-d’água - - - 3; 6 

Nectomys squamipes Rato-d’água - - - 3; 6 
Oecomys bicolor Rato-de-árvore - - - 3; 6 

Oligoryzomys fornesi Camundongo-silvestre - - - 6 
Oxymycterus delator Rato-do-brejo - - - 1; 3; 4 
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Continuação 
Ordem Família Táxon Nome Comum 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Rodentia 

Cricetidae 
Rhipidomys macrurus Rato-de-árvore - - - 1; 3; 4 

Rhipidomys mastacalis* Rato-de-árvore - - - 6 
Thrichomys apereoides* Punaré - - - 6 

Muridae Mus musculus Camundongo - - - 5; 6 
Rattus norvegicus Ratazana - - - 5; 6 

Rattus rattus Rato-comum - - - 3; 5; 6 
Echimydae Clyomys laticeps* Rato-de-espinho - - - 6 

Proechimys longicaudatus* Rato-de-espinho - - - 6 
Proechimys roberti* Rato-de-espinho - - - 3; 6 

LEGENDA: Fonte: 1. Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999); 2. Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 3. Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007); 4. Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 5. Relatório Ambiental Simplificado da UHE Olhos d’água (Sarmento et al., 2001) 6.  Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (EIBH, 2005); Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; CITES: Apêndice I -CITES I- espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio. Apêndice II -CITES II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado (CITES, 2015). *espécies descritas nos dados secundários, no entanto, de acordo com revisões bibliográficas de PAGLIA et al., (2012) essas  espécies, provavelmente,  não ocorrem na região.
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8.4.1.4.2.3.2 Mamíferos de médio e grande porte Com relação à mastofauna de médio e grande porte foram utilizadas listagens de faunas locais ou regionais em Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA-RIMAs) para diversas localidades onde vêm sendo realizados grandes empreendimentos industriais, imobiliários ou hidrelétricos. A seguir é apresentada uma relação preliminar de localidades amostradas no cerrado, com as respectivas referências bibliográficas, baseada na literatura mais moderna e imediatamente disponível.  Os estudos consultados, para elaboração da listagem regional da mastofauna de médio e grande porte, com suas respectivas localidades e autores são: Estudo de Impacto Ambiental da UHE Espora (Sarmento et al., 1999); Monitoramento de fauna da UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); Estudo de impacto Ambiental da PCH Queixada (Sarmento et al. 2007); Monitoramento de fauna da PCH Queixada (Vaz-Silva et al. 2015b); Relatório Ambiental Simplificado do Aproveitamento Hidrelétrico Olhos D’água (Sarmento et al., 2001) e Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005). A partir da consulta destes dados secundários, foram listadas 33 espécies de mamíferos de médio e grande porte com ocorrência comprovada na região (Quadro 127). 
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Quadro 127 Espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados e com potencial ocorrência para a área de influência da  PCH Alvorada 
I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Status de Conservação e fonte de dados secundários. 

 

Ordem Família Espécies Nome Popular 
Status de Conservação 

Fonte 
IUCN CITES MMA 

Primates Cebidae Sapajus libidinosus (Spix, 1823) Macaco-prego - - - 1; 2; 3; 4; 5; 6 Atelidae Alouatta caraya (Humboldt, 1812) Guariba - - - 2; 3; 5; 6 Callitrichidae Callithrix penicillata (E. Geoffroy, 1812) Mico-estrela - - - 2; 3; 5; 6 
Cingulata Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu-galinha - - - 2; 5; 6 
Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758 Tatuí - - - 6 
Euphractus sexcinctus(Linnaeus, 1758) Tatu-peba - - - 1; 2; 3; 4; 5; 6 
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-do-rabo-mole - - - 3; 6 

Priodontes maximus (Kerr, 1792) Tatu-canastra VU I VU 1; 2; 4; 5; 6 
Rodentia 

Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara - - - 1;2; 3; 4; 5 Dasyproctidae Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 Cutia - - - 1; 3; 4; 5; 6 Cuniculidae Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca - I - 1; 2; 3; 4; 5; 6 Erethizontidae Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Ouriço-cacheiro - - - 3; 5 
Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 Tamanduá-bandeira VU II VU 1; 2; 3; 4; 5; 6 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim - - - 1; 2; 3; 5; 6 
Carnivora Procyonidae Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati - - - 1; 2; 3; 4; 5; 6 

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) Mão-pelada - - - 1; 2; 3; 4; 5; 6 
Mustelidae Galictis cuja (Molina, 1782) Furão - - - 5 

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) Ariranha EN I VU 2; 5 
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Ordem Família Espécies Nome Popular 
Status de Conservação 

Fonte 
IUCN CITES MMA 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra NT I - 2; 3; 5 
Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara - - - 5 

Felidae Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça-parda - I VU 1; 2; 3; 4; 5 
Puma yagouaroundi (E. Geoffroy, 1803) Gato-mourisco - I - 5 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) Onça-pintada NT - VU 6 
Canidae Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato - - - 1; 2; 3; 4; 5 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará NT - VU 1; 2; 3; 5; 6 
Lycalopex vetulus (Lund, 1842) Raposinha - - VU 1; 2; 3; 4; 6 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Porco-do-mato - II - 1; 2; 5 
Tayassu pecari (Link, 1795) Queixada VU II VU 3; 5; 6 

Cervidae Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado-mateiro DD - - 3; 6 
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) Veado-catingueiro - - - 1; 2; 3; 4; 5; 6 
Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) Veado-campeiro NT I VU 1; 2; 3; 5; 6 Perissodactyla Tapiriidae Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Anta VU II VU 1; 2; 3; 4; 5; 6 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Coelho - - - 3; 5; 6 LEGENDA: Fonte: 1. Estudo de Impacto Ambiental da UHE Espora (Sarmento et al., 1999); 2. Monitoramento de fauna da UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 3. Estudo de Impacto Ambiental da PCH Queixada (Sarmento et al., 2007); 4. Monitoramento de fauna da PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 5. Relatório Ambiental Simplificado da UHE Olhos d’água (Sarmento et al., 2001) 6.  Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (AGMA,2005); Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; CITES: Apêndice I -CITES I- espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio. Apêndice II -CITES II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado (CITES, 2015). DD- Dados Deficientes; NT= Quase Ameaçado; VU= Vulnerável; EN= Em Perigo; CR= Criticamente em Perigo. 
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8.4.1.4.2.3.3 Pequenos Mamíferos voadores - quirópteros No Brasil existem registros de aproximadamente 15% das mais de 1.200 espécies de morcegos conhecidas em todo mundo (Simmons, 2005). Tal riqueza corresponde, no Brasil, a 179 espécies (Nogueira et al., 2014; Moratelli & Dias, 2015). Entretanto, há uma total carência de estudos em cerca de 60% do território brasileiro e nenhum dos biomas encontram-se minimamente amostrados (Bernard et al., 2011). Assim, a atual diversidade de morcegos no Brasil ainda é subestimada.O cerrado brasileiro é considerado área prioritária para conservação, por apresentar território sob ameaça de fortes pressões antrópicas, além de contar com um elevado número de espécies endêmicas (Myers et 
al. 2000). Trata-se de um bioma com poucos estudos no que se refere aos quirópteros, contando com o registro de 91 espécies de morcegos, sendo deste total, duas endêmicas (Aguiar 2000; Bredt et al. 1999; Nogueira et al. 2014; Paglia et al. 2012; Tavares, et al. 2008).  O estado de Goiás se constitui em maior parte de Cerrado, incluindo a área de estudo. De acordo com Bernard et al. (2011) esta região se caracteriza como lacuna amostral para quirópteros, indicando que poucos estudos foram realizados e efetivamente divulgados nesta região. A área no entorno do empreendimento carece de dados, sendo que a lista elaborada com registros de quirópteros para o cerrado do estado de Goiás, conta atualmente com o registro formal de 47 espécies pertencentes a oito famílias (Quadro 128). 
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Quadro 128 Espécies de pequenos mamíferos voadores (quirópteros) registrados e com potencial ocorrência para a área de influência da  PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Status de Conservação e fonte de dados secundários. 

 

Ordem Família Sub-Família Espécies Nome Comum 
Status de Conservação 

Fonte 
IUCN MMA 

Chiroptera Phyllostomidae 

Carolliinae Carollia perspicillata Morcego - - 1; 2; 3; 5; Desmodontinae Desmodus rotundus Morcego vampiro - - 1; 2; 3; 4 
Glossophaginae Anoura caudifer Morcego-beija-flor - - 1; 2; 3; 

Anoura geoffroyi Morcego-beija-flor - - 1; 3 
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor - - 1; 2; 3; 4 

Phyllostominae 
Chrotopterus auritus Morcego - - 2 

Phyllostomus elongatus Morcego - - 2; 3 
Phyllostomus discolor Morcego - - 3; 3; 4 

Lophostoma brasiliense Morcego - - 2; 3 
Mimon crenulatum Morcego orelhudo - - 2 

Stenodermatinae 
Artibeus lituratus Morcego com listas brancas - - 1; 2 3; 4 

Artibeus planirostris Morcego - - 1; 2; 3; 4 
Artibeus obscurus Morcego - - 2;; 4 

Chiroderma villosum Morcego - - 2; 3; 4 
Dermanura cinerea Morcego - - 1; 2; 3 

Mesophylla macconnelli Morcego - - 2; 3; 4 
Platyrrhinus incarum Morcego - - 2; 3; 4 
Platyrrhinus lineatus Morcego - - 1; 2; 3; 4 

Sturnira tildae Morcego - - 2   
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Ordem Família Sub-Família Espécies Nome Comum 
Status de Conservação 

Fonte 
IUCN MMA 

Chiroptera 

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturnira lilium Morcego - - 1; 2; 3; 4 
Vespertilionidae  Eptesicus furinalis Morcego - - 2; 4 

Myotis albescens Morcego - - 2; 3; 4 
Myotis nigricans Morcego - - 2; 4; 
Myotis riparius Morcego - - 2; 4 Molossidae  Molossops temminckii Morcego - - 4 

Molossus molossus Morcego rabudo - - 4; Mormoopidae  Pteronotus parnellii Morcego - - 2; 4 LEGENDA: Fonte: 1.Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999); 2. Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 3. Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007); 4. Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 5. Relatório Ambiental Simplificado UHE Olhos d’água (Sarmento et al., 2001) 6.  Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (EIBH, 2005); 
Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014.  
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8.4.1.4.2.4 Mastofauna da região de inserção da PCH Alvorada I e Área de Influência Indireta 
(AII).  Conforme citado anteriormente, concomitante ao Estudo de Impacto Ambiental da PCH Alvorada I, outro estudo foi desenvolvido à jusante da área de amostragem, no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental da PCH Foz do Corrente I. Os resultados deste estudo foram utilizados no diagnóstico da mastofauna da PCH Alvorada I, para complementar as informações sobre as espécies de ocorrência na região. 
Pequenos mamíferos não voadores Durante estudos em áreas da bacia do rio Corrente foram registradas apenas cinco espécies de pequenos mamíferos não voadores, representadas por duas ordens, duas famílias e cinco gêneros, sendo que todas já eram esperadas para a área de estudo, de acordo com o levantamento bibliográfico. A listagem taxonômica segue a proposta por Paglia et al. (2012). A abundância total registrada nas duas campanhas foi de 13 indivíduos.  

Quadro 129 Pequenos mamíferos não voadores registrados na região de inserção das 
PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I (AII), sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Táxon Nome Comum PCH 
Alvorada I 

PCH Foz Do 
Corrente I Ordem DidelphimorphiaFamília Didelphidae

Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá X X
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) Mucura X X
Caluromys philander (Linnaeus, 1758) Cuíca-lanosa - XOrdem RodentiaFamília Cricetidae

Calomys expulsus (Lund, 1841) Rato-calunga X X
Cerradomys scotti (Langguth & Bonvicino, 2002) Rato-silvestre X X

Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973) Camundongo-silvestre X -
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Com base nos dados secundários, o total de pequenos mamíferos não voadores é de 32 espécies. É importante que seja levado em consideração que a lista abrange uma área superior a Área de Influência Indireta (AII) na sub-bacia do rio Corrente, entretanto todas estas áreas estão inseridas no Bioma Cerrado. Este total representa 33% do total de pequenos mamíferos não voadores com ocorrência para o Bioma Cerrado (n=96). A região amostrada da PCH Foz do Corrente I, localizada a jusante da área de implantação da PCH Alvorada I, apresentou alta similaridade entre elas (83,33%) (Figura 111 ). As áreas que apresentaram menor similaridade foram as áreas estudadas no âmbito do RAS –Relatório Ambiental Simplificado do Aproveitamento Hidrelétrico Olhos d’Água (18,18%). Os dados provenientes destas localidades apresentam menor similaridade em relação à região de inserção das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I, tendo em vista, provavelmente, a distância entre elas. Por outro lado, os resultados apresentados no inventario da PCH Queixada apresentaram similaridade em torno de 35% ao resultado obtido na PCH Alvorada I.   
Figura 111  Dendograma de similaridade para mamíferos de pequeno porte não voadores, 

das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I em relação a quatro localidades na sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  

 Legenda: PCQ = PCH Queixada; UHE =UHE Espora; RAO= UHE Olhos d’Água; ESO= EIBH do Sudoeste Goiano; PCA = PCH Alvorada I; PCF = PCH Foz do Corrente I.  
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Mamíferos de médio e grande porte A compilação dos resultados do inventário de espécies de mamíferos de médio e grande porte na Área de Influência Indireta (AII) da PCH Alvorada I, localizada a jusante da área do presente estudo (trecho estudado para o estudo de impacto ambiental da PCH Foz do Corrente I) apresenta uma lista de 31 espécies (Quadro 130). Vale ressalta que todas as espécies identificadas no levantamento realizado para a PCH Foz do Corrente I também foram inventariadas no presente estudo. Destas, apenas a ariranha (Pteronura brasiliensis) não teve ocorrência registrada na PCH Alvorada I.  
Quadro 130 Mamíferos de médio e grande porte registrados na região de inserção das 

PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I (AII), sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Táxon Nome Popular PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I Ordem Primates Familia Cebidae 

Sapajus libidinosus Macaco-prego X X Familia Atelidae 
Alouatta caraya Guariba X X Familia Callitrichidae 

Callithrix penicillata Mico-estrela X X Ordem Cingulata Familia Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha X X 
Euphractus sexcinctus Tatu-peba X X 
Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-mole X X 

Tolypeutes sp. Tatu-bola X X 
Priodontes maximus Tatu-canastra X X Ordem Rodentia Família Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara X X Família Dasyproctidae 
Dasyprocta azarae Cutia X X Familia Cuniculidae 

Cuniculus paca Paca X X Familia Erethizontidae 
Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro X X Ordem Pilosa Família Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira X X 
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim X X 
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Continuação 
Táxon Nome Popular PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I Ordem Carnívora Familia Procyonidae 

Nasua nasua Quati X X 
Procyon cancrivorus Mão-pelada X X Família Mephitidae 
Lontra longicaudis Lontra X X 

Eira barbara Irara X X 
Pteronura brasiliensis Ariranha - X Familia Felidae 

Puma concolor Onça-parda X X 
Puma yagouaroundi Gato-mourisco X X 

Phantera onca Onça-pintada X X 
Leopardus pardalis Jaguatirica X X Família Canidae 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará X X 
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato X X Ordem Artiodactyla Família Tayassuidae 

Pecari tajacu Porco-do-mato X X Familia Cervidae 
Mazama americana Veado-mateiro X X 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro X X 
Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro X X Ordem Perissodactyla Familia Tapiriidae 

Tapirus terrestres Anta X X Ordem Lagomorpha Familia Leporidae 
Sylvilagus brasiliensis Coelho X X A região amostrada da PCH Foz do Corrente I, localizada a jusante da área de implantação da PCH Alvorada I, apresentou alta similaridade por estarem próximas (87,5%) (Figura 112 ). As áreas que apresentaram menor similaridade foram às áreas estudadas no âmbito do EIBH do Sudoeste Goiano (66,66%) e a área de estudos da UHE Olhos d’Água (68,18 %). Os dados provenientes destas localidades apresentam maior distância da região de inserção das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I, apesar de ainda estarem inseridas na mesma sub-bacia, sendo a distância entre os empreendimentos a provável causa deste resultado. Por outro lado, todas as áreas de estudos das PCHs Espora e Queixada que estão mais próximas da área de inserção da PCH Alvorada I, apresentaram similaridade equivalente a 92%. Isto indica que o levantamento de mamíferos de médio e grande porte condiz com a região em que está inserida. 
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Figura 112  Dendograma de similaridade para mamíferos de médio e grande porte, das PCHs 
Alvorada I e Foz do Corrente I em relação a  quatro localidades na sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás.  

 Legenda: PCQ = PCH Queixada; UHE =UHE Espora; RAO= UHE Olhos d’Água; ESO= EIBH do Sudoeste Goiano; PCA = PCH Alvorada I; PCF = PCH Foz do Corrente I.  
Pequenos mamíferos voadores - Quirópteros A compilação dos resultados do inventário de espécies de pequenos mamíferos voadores na Área de Influência Indireta (AII) da PCH Alvorada I, localizada a jusante da área do presente estudo (trecho estudado para o estudo de impacto ambiental da PCH Foz do Corrente I) apresenta uma lista de 10 espécies (Quadro 131). Vale ressaltar que grande parte das espécies identificadas no levantamento realizado para a PCH Foz do Corrente I também foram inventariadas no presente estudo. Destas, apenas a Chrotopterus auritus não teve ocorrência registrada na PCH Alvorada I.  

Quadro 131 Pequenos mamíferos voadores (quirópteros) registrados na região de 
inserção das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I (AII), sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Táxon Nome Popular PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I Ordem Chiroptera Familia Phylostomidae 
Desmodus rotundus Morcego-vampiro X X 

Carollia perspicillata Morcego X X 
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor X X 

Lonchophylla bokermanni Morcego-beija-flor X  
Lionycteris spurrelli Morcego-beija-flor X  
Chrotopterus auritus Morcego  X 
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Continuação 
Táxon Nome Popular PCH Alvorada I PCH Foz do Corrente I 

Artibeus lituratus Morcego com listas brancas X X 
Artibeus planirostris Morcego X X 
Dermanura cinerea Morcego X X 

Platyrrhinus incarum Morcego  X 
Platyrrhinus lineatus Morcego X X Familia Vespertiilionidae 

Myotis nigricans Morcego X X  A região amostrada da PCH Foz do Corrente I, localizada a jusante da área de implantação da PCH Alvorada I, apresentou alta similaridade com os dados do presente estudo (89%) (Figura 113 ). As áreas que apresentaram maior similaridade foram a PCH Queixada e a PCH Foz do Corrente (95%) As áreas com as menores similaridades observadas foram do EIBH do Sudoeste Goiano e a área de estudos da UHE Olhos d’Água, ambas com valores abaixo de 25%. Em estudo realizado por Santos (2010) e com base em Agostinho et al. (2003), na bacia do Alto Paraná  Entretanto, o fato de dois outros estudos realizados na sub-bacia do rio Corrente apresentarem similaridade superior a 80% com os inventários realizados para as PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I indicam que o levantamento de quirópteros condiz com a região em que está inserida.  
Figura 113  Dendograma de similaridade para pequenos mamíferos voadores (quirópteros), 

das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I em relação a  quatro localidades na sub-bacia do 
rio Corrente, Goiás.  

 Legenda: PCQ = PCH Queixada; UHE =UHE Espora; RAO: UHE Olhos d’Água; ESO= EIBH do Sudoeste Goiano; PCA = PCH Alvorada I; PCF = PCH Foz do Corrente I. 
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8.4.1.4.2.5 Caracterização da Mastofauna na Área de Influência Direta (AID)  

8.4.1.4.2.5.1 Pequenos mamíferos não voadores  

Dados ecológicos Na área de influência da PCH Alvorada I foram catalogadas duas ordens (Didelphimorphia e Rodentia), duas famílias (Didelphidae e Cricetidae), cinco gêneros e cinco espécies de pequenos mamíferos não voadores. O Quadro 132 apresenta as espécies registradas durante as duas campanhas de campo, acompanhadas de dados ecológicos como dieta e locomoção (Paglia et al., 2012) e o status de conservação (IUCN, 2015; CITES, 2011 e MMA, 2014 ).  
Quadro 132 Pequenos mamíferos não voadores registrados na área de influência da PCH 

Alvorada I, bacia do rio Corrente, Goiás. Dieta e locomoção segundo Paglia et al. (2012).  
Táxon Nome Comum 

Frequência 
Absoluta (n)

Dieta Locomoção 
Status de Conservação

Campanhas 
1ª 2ª IUCN CITES MMA Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae 

Didelphis albiventris Gambá 3 2 Fr/On Ar/Te LC - - 
Gracilinanus agilis Mucura 2 1 In/On Ar LC - - Ordem Rodentia Família Cricetidae 

Oligoryzomys fornesi Camundongo-silvestre - 1 Fr/Gr Te LC - - 
Calomys expulsus Camundongo-silvestre - 2 Fr/Gr Te LC - - 
Cerradomys scotti Camundongo-silvestre - 2 Fr/Gr Te LC - - Legenda: Dieta: Fr = frugívoro; In = insetívoro; On = onívoro; Gr = granívoro; Ps = piscívoro; Locomoção: Ar = arborícola; Sc = escansorial; Sa = semiaquático; Te = terrestre. Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; LC= menor preocupação.   Nas amostragens realizadas na Área de Influência da PCH Alvorada I foram registrados 13 espécimes nas duas campanhas, representados por cinco espécies de pequenos mamíferos não voadores. As espécies inventariadas foram os marsupiais Didelphis albiventris (gambá) e Gracilinanus agilis (mucura) e os roedores Oligoryzomys fornesi, Calomys expulsus e Cerradomys scotti, sendo todos conhecidos popularmente como camundongos-silvestre. A espécie mais abundante foi Didelphis 

albiventris (gambá) com cinco indivíduos capturados. Os exemplares inventariados no presente estudo foram registrados com do auxílio das armadilhas fixas (camera trap; Pit-fall; Tomahawk e Shermans). Na Figura 114 a seguir é apresentada a abundância das espécies registradas.  
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Figura 114  Abundância de pequenos mamíferos não voadores registrados na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 As amostragens realizadas durante as campanhas na área de influência da PCH Alvorada I revelaram uma baixa abundância e riqueza na fauna de pequenos mamíferos não voadores. Isto pode estar relacionado ao grau de fragmentação da vegetação nativa verificado, bem como ao comportamento que estes mamíferos possuem. Santos-Filho (2005) ressalta que este tipo de resultado pode ser justificado por comportamentos diferenciados que estes mamíferos possuem, tais como hábitos noturnos e escansoriais e, por este motivo, o estudo consegue amostrar apenas uma pequena fração da comunidade, o que pode ser verificado na curva de acumulação de espécies a seguir, que não atingiu assíntota, com estimativas que variaram de 6,01 (Bootstrap) a 7,25 (Jack 1) (Figura 115 ). Entretanto, vale ressaltar que os dados obtidos foram suficientes para a caracterização da mastofauna de pequenos mamíferos na região e a avaliação de impacto referente a este grupo faunístico. 
Figura 115  Curva de acumulação de espécies de pequenos mamíferos não voadores durante 

amostragem na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Na Figura 116 é possível observar que a metodologia mais eficiente na captura de pequenos mamíferos não voadores foi a armadilha Tomahawk, com nove capturas, seguida pelo Pit-fall com dois registros e a armadilha fotográfica (camera-trap) com apenas um registro. A espécie mais abundante, 
Didelphis albiventris (gambá) foi registrada em todos os tipos de armadilhas, com exceção do modelo 
Sherman. Apesar do esforço amostral, nenhum animal foi registrado através das varreduras na área da PCH Alvorada I.  

Figura 116  Sucesso de captura das metodologias utilizadas para registro de pequenos 
mamíferos não voadores na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás  

 Apenas duas espécies de marsupiais foram registradas: Didelphis albiventris (gambá) e Gracilinanus 
agilis (mucura). Também foram capturadas três espécies de roedores denominados popularmente de camundongos-silvestres, sendo: Oligoryzomys fornesi, Calomys expulsus e Cerradomys scotti. Com relação aos pequenos mamíferos, a baixa abundância e riqueza observada na área de influência da PCH Alvorada I, se devem, provavelmente, à baixa qualidade ambiental das formações florestais da área de estudo. O considerável grau de perturbação das mesmas, com a alteração do sub-bosque pela presença constante de gado, e invasão de gramíneas possivelmente reduz a diversidade de microambientes adequados para a manutenção da diversidade encontrada em alguns fragmentos.  
Espécies ameaçadas e endêmicas  As espécies de mamíferos de pequeno porte não voadores registradas na área de influência da PCH Alvorada I são citadas pela IUCN (2015) na categoria “Menor Preocupação”. Por serem espécies comuns e de fácil adaptação em ambientes antropizados, também não constam em nenhum dos apêndices da CITES (2015), nem na listagem de espécies ameaçadas no Brasil (MMA, 2014). 

75%

17%

8%

Tomahawk Pit-fall Câmera Trap
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Foto 171  Gracilinanus agilis (cuíca)  Foto 172  Didelphis albiventris (gambá)  
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Foto 173  Calomys expulsus (rato-silvestre)  Foto 174  Cerradomys scotti (rato-
silvestre) 
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Foto 175  Oligoryzomys fornesi (rato-
silvestre), capturado em Pit-fall 
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8.4.1.4.2.5.2 Mamíferos de Médio e Grande Porte 

Dados ecológicos Por meio do conjunto de métodos utilizados (armadilhas fotográficas, transecto, busca ativa e registros ocasionais) nas duas campanhas de amostragem foram registrados 87 espécimes de 18 espécies dos mamíferos agrupados na categoria. Somando-se aos registros obtidos através das entrevistas, obteve-se um total de 32 espécies de ocorrência na área de influência da PCH Alvorada I.  Pode-se considerar um resultado satisfatório, tendo em vista o número de espécies identificadas. É possível observar também, que mesmo com a fragmentação da vegetação nativa na área de estudos  ainda se verifica uma relativa variedade de mamíferos, fato que indica um processo de adaptação ao ambiente alterado. No Quadro 133 são apresentadas todas as espécies registradas na área de estudos da PCH Alvorada I, evidenciando-se o tipo de registro de cada uma delas, bem como os pontos amostrais de ocorrência (ver mapa – Figura 109 ).  
Quadro 133 Espécies de médios e grandes mamíferos inventariados na área de influência PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Ordem Família Espécies 

Registradas 
Nome 

Popular 
Tipo de 
Registro Áreas de Amostragem 

Primates Cebidae Sapajus 
libidinosus 

Macaco-prego ET E1 Atelidae Alouatta 
caraya Guariba ET E1 Callithricidae Callithrix 

penicillata 
Mico-estrela ET E1 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus novencinctus 

Tatu-galinha TO; ET; FO E1 
Cabassous 
unicinctus 

Tatu-do-rabo-mole FO; ET; O T11; E1; E2; E3; E4; E5; O1 
Euphractus 
sexcinctus Tatu-peba VI; TO; ET; O T8; E1; E2; E3; E4; E5; O2 
Priodontes 
Maximus 

Tatu-canastra TO; ET E1; E2; E3; E4; E5; T9; T14 
Tolypeutes sp. Tatu-bola ET E2 

Rodentia Caviidae Hydrochoerus 
hydrochaeris Capivara PG; FE; FO; ET E1; E2; E3; E4; E5; T4; T3; T2; T6 Dasyproctidae Dasyprocta 

azarae Cutia ET E2 
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Continuação 
Ordem Família Espécies 

Registradas 
Nome 

Popular 
Tipo de 
Registro Áreas de Amostragem 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Paca FO; ET; PG; O E1; E2; E3; E4; E5; T9; -O2 Erethizontidae Coendou 
prehensilis Ouriço ET E2 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Tamanduá-bandeira VI; FO; ET; O T9; O3 
Tamandua 

tetradactyla 
Tamanduá-mirim ET E3 

Carnivora 

Procyonidae Nasua nasua Quati ET E3 
Procyon 

cancrivorus Mão-pelada ET; PG E1; E2; E3; E4; E5; T5; T7 
Mustelidae Lontra 

longicaudis Lontra ET E3 
Eira barbara Irara ET E4 

Pteronura 
brasiliensis Ariranha ET E4 

Felidae 
Puma concolor Onça-parda ET; PG E1; E2; E3; E4; E5; T4; T5; T6; T7; T9 
Phantera onca Onça-pintada ET; PG E1; E2; E3; E4; E5;T9 

Puma 
yagouaroundi 

Gato-mourisco ET; PG E1; E2; E3; E4; E5;T4; T7; T8 
Leopardus 

pardalis Jaguatirica ET; PG E1; E2; E3; E4; E5; T7 
Canidae 

Cerdocyon 
thous 

Cachorro-do-mato PG; ET; VI E1; E2; E3; E4; E5; AL4; T2; T3; T5; T11; T12; T13 
Chrysocyon 
brachyurus Lobo-guará ET E4 
Lycalopex 

vetulus Raposa ET; VI; O O5 
Artiodactyla Cervidae 

Mazama 
americana 

Veado-mateiro ET E5 
Mazama 

gouazoubira 
Veado-catingueiro ET; PG E1; E2; E3; E4; E5; T9 

Ozotoceros 
bezoarticus 

Veado-campeiro ET E5 Tayassuidae Pecari tajacu Cateto ET; PG; FE E1; E2; E3; E4; E5; T4; T6; T12; T14 Perissodactyla Tapiridae Tapirus 
Terrestris Anta PG; FE; FO; ET E1; E2; E3; E4; E5T1; T3; T5; T6; T7; T11; T14 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 

brasiliensis Coelho ET E5 Legenda: Tipo de Registro: visualização (VI); vocalização (VO); carcaça (CC); pegada (PG); toca (TO); fezes (FE); fotografia (FO); entrevista (ET) e aleatórios (O) 
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Dentre as ordens registradas, a mais representativa foi à ordem Carnivora, com sete espécies no total (38% das espécies registradas), sendo as espécies Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) e Puma 
concolor (Onça-parda) os responsáveis pelo maior número de registros (n= 15) para a ordem Carnívora. Apesar desta Ordem apresentar grande importância ambiental, podendo citar por exemplo a espécie C. thous, atuando como eventual dispersor de sementes (Monteiro Filho,1996), a maioria dos carnívoros está ameaçada devido a pressão antrópica, sendo forçados, pelo avanço das pastagens e lavouras, a se aproximar cada vez mais das habitações humanas.  A espécie Tapirus terrestris também apresentou uma abundância significativa com 13 registro durante o estudo (Figura 117 ).  Com base na frequência de registros das espécies por meio de todos os métodos empregados, a espécie 
Tapirus terrestris (anta) destaca-se pela maior abundância. A campanha de seca apresentou menor riqueza de espécies, com 24 registros de 14 espécies. Na estação chuvosa foram obtidos 36 registros de 18 espécies. Pode-se observar que algumas espécies foram registradas exclusivamente na estação chuvosa - Dasypus novencinctus (tatu-galinha), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Lycalopex vetulus (raposa) e Phantera onca (onça-pintada) (Figura 117 e Figura 118 ).  

Figura 117  Abundância das espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados na 
área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Figura 118  Frequência de registros de mamíferos de médio e grande porte, considerando o 
período amostral, na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  O método mais eficiente no registro direto dos mamíferos de médio e grande porte foi a busca ativa, com 45 registros, sendo a maioria das espécies identificadas por rastros ou fezes. A identificação de vestígios (pegada e fezes) permitiu a obtenção de 10 espécies: Pecari tajacu (caititu), Hydrochoerus 
hydrochaeris (capivara), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Tapirus terrestris (anta), Euphractus 
sexcinctus (tatu-peba), Leopardus pardalis (jaguatirica), Mazama gouazoubira (catingueiro), Puma 
concolor (onça-parda), Puma yagouaroundi (gato-mourisco) e Phantera onca (onça-pintada). Pelo método de registros ocasionais/aleatórios foram registradas as espécies Lycalopex vetulus (raposa), 
Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) e Chironectes minimus (cuíca d’água).  O método de transectos resultou no registro de um total de duas espécies de médios e grandes mamíferos, permitindo a visualização das espécies: Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) e 
Euphractus sexcinctus (tatu-peba). Através dos resultados obtidos foi produzido um gráfico (curva de acumulação) com o total das 18 espécies inventariadas pelos métodos de busca ativa e transectos. Foi possível observar uma variação dos estimadores de riqueza com 20,85 (estimador Bootstrap) a 23,6 (estimador Jack 1). Ambos os estimadores mostraram que a riqueza observada está abaixo do estimado e mais espécies podem ser registradas com o aumento do esforço amostral. Entretanto, ressalta-se que esta amostra corresponde apenas a dois dos métodos empregados no estudo, outras espécies foram registradas através das metodologias complementares, como armadilha fotográfica, registros ocasionais e entrevistas. Analisando o valor obtido do estimador de riqueza Jack 1 é possível observar que os valores estão próximos, evidenciando que o presente inventário condiz com as espécies ocorrentes na área de estudo.
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Figura 119  Curva de acumulação de espécies obtida pelos métodos de transecto e busca 
ativa, durante amostragem na  área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás 
 

 Por meio do método de armadilhas fotográficas obteve-se 12 registros de quatro espécies: Tapirus 
terrestris (anta), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), Cuniculus paca (paca) e Dasypus novencinctus (tatu-galinha). Embora tenham sido observadas na área de influência da PCH Alvorada I espécies de mamíferos de médio e grande porte com ampla área de vida, deve-se atentar para o fato de que algumas espécies apresentam-se mais sensíveis à perda de seus hábitats e limitação de seus nichos como no caso da espécie Cuniculus paca (paca), esta espécie vive em uma grande variedade de hábitats, mas, em geral, busca regiões florestadas próximas à água (Emmons & Feer, 1997). Os registros ocasionais resultaram em quatro espécies, sendo duas espécies (Cabassous unicinctus -tatu-do-rabo-mole e Lycalopex vetulus - raposa) não registradas através dos demais métodos empregados. As entrevistas acrescentaram 14 espécies não registradas nas duas campanhas de campo, tendo sido mencionadas pelos moradores como ocorrentes na região as seguintes espécies: Galictis 
cuja (furão), Eira barbara (irara), Pteronura brasiliensis (ariranha), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Ozotocerus bezoarticus (veado-campeiro) Nasua nasua (quati). Vale ressaltar que, nas entrevistas foram citadas três espécies de primatas (Sapajus libidinosus, Alouatta caraya e Callithrix 
penicillata) que ocorrem na área de estudos da PCH Alvorada I. Esse grupo é primariamente atingido pelo desmatamento acelerado, uma vez que perdem as porções do dossel onde habitam, tornando-se mais visíveis e susceptíveis à ação de caçadores. A ocorrência de Alouatta caraya (guariba) desperta preocupação devido à sua baixa capacidade de adaptação a ambientes modificados em decorrência de queimadas e desmatamentos; sua agilidade fica comprometida (já que uma espécie que raramente desce ao chão), os indivíduos são facilmente notados e tornam-se alvo de caçadores.  

0

5

10

15

20

25

RI
Q

U
EZ

A

PONTOS AMOSTRAIS

Sobs (Mao Tau) Jack 1 Bootstrap



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 610 

Como os primatas são excelentes dispersores de sementes, sua conservação é de grande importância na estruturação das matas que habitam (Cheida et al., 2006; Reis et al., 2011). Dessa forma, os primatas frugívoros, assim como os carnívoros registrados no estudo, podem ser considerados como bioindicadores da qualidade do habitat. Por meio das entrevistas pode-se confirmar a raridade de algumas espécies, cuja ocorrência vem diminuindo no decorrer dos anos, segundo informações obtidas dos moradores locais, tais como Tayassu pecari (queixada). A ausência do registro desses animais no estudo pode ser resultante de diversos fatores, tais como impactos pela caça, redução do habitat, dentre outros. Os dados secundários indicam ainda a ocorrência na região de espécies como o veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), Lobo-guará (Crysocyon brachiurus), tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), dentre outras como Galictis cuja (furão), Pteronura brasiliensis (ariranha), Lontra longicaudis (lontra), 
Coendou prehensilis (ouriço), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) (Sarmento et al., 2007; Vaz-Silva et al., 2015).  Espécies ameaçadas, endêmicas e de distribuição restrita entre as 32 espécies registradas na área de influência da PCH Alvorada I, por meio das metodologias utilizadas para detecção de mamíferos de médio e grande porte (busca ativa, transecto, entrevistas e armadilhas fotográficas), 15 são citadas como ameaçadas de acordo com a IUCN (2015), MMA (2014) e CITES (2015). Pela IUCN (2015), três estão listadas como Vulneráveis Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Priodontes maximus (tatu-canastra) e Tapirus terrestris (anta); e uma em Perigo de extinção, Pteronura brasiliensis (ariranha). Quatorze espécies são citadas na lista da CITES (2015), sendo seis no Apêndice I: 
Priodontes maximus (tatu-canastra), Pteronura brasiliensis (ariranha), Lontra longicaudis (lontra), 
Puma concolor (onça-parda), Leopardus pardalis (jaguatirica) e Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro); e oito no Apêndice II: Alouatta caraya (guariba), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Lycalopex 
vetulus (raposa), Chrysocyon brachyrus (lobo-guará), Pecari tajacu (caititu) e Tapirus terrestris (anta). No que diz respeito a lista de espécies ameaçadas no Brasil (MMA, 2014), 10 espécies são listadas como vulneráveis, a saber: Myrmecophaga tridactyla, (tamanduá-bandeira), Priodontes maximus,(tatu-canastra) Pteronura brasiliensis, (ariranha) Puma concolor, (onça-parda) Puma yagouaroundi, (jaguarundi), Panthera onca (onça-pintada) Crysocyon brachyurus (lobo-guará) Lycalopex vetulus, (raposa), Ozotoceros bezoarticus e (veado-campeiro), Tapirus terrestres (anta). 
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Quadro 134 Status de conservação das espécies de mamíferos de médio e grande porte 
registradas na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Ordem Família Espécies Nome Popular 
Status de Conservação 

IUCN CITES MMA Primates Atelidae Alouatta caraya Guariba - II - Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Tamanduá-bandeira VU II VU Cingulata Dasypodidae Priodontes maximus Tatu-canastra VU I VU 

Carnivora 

Mustelidae Pteronura brasiliensis Ariranha EN I VU 
Lontra longicaudis Lontra - I - 

Felidae 
Puma concolor Onça-parda LC I VU 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco LC II VU 
Phantera onca Onça-pintada NT - VU 

Leopardus pardalis Jaguatirica - I - 
Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato - II - 

Lycalopex vetulus Raposa - II VU 
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará NT II VU 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Porco-do-mato - II - Cervidae Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro NT I VU Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU II VU 
Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; CITES: Apêndice I -CITES I- espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio. Apêndice II -CITES II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado (CITES, 2015). DD- Dados Deficientes; NT= Quase Ameaçado; VU= Vulnerável; EN= Em Perigo; CR= Criticamente em Perigo. Mesmo com o crescente processo de antropização da região de estudos, que vem ocorrendo há décadas, foi observada uma rica fauna de mamíferos, que habitam os ambientes florestados e, no caso de algumas espécies, também as fisionomias alteradas. Dentre as espécies registradas na área de influência do empreendimento, destaque especial deve ser dado aos carnívoros Puma concolor (onça-parda) identificada por meio de pegadas e entrevistas nos pontos (A7, E1, E2, E3, E4, e E5)e Panthera 
onca (onça-pintada) registrada também por meio de pegadas e entrevistas (pontos amostrais A9, E1, E2, E3, E4 e E5). As duas espécies são consideradas os maiores felinos das Américas. Esses carnívoros são importantes como indicadores da integridade ambiental De acordo com (Silveira 2004) a onça-pintada ocupa aproximadamente 32% do bioma Cerrado, mas esta subpopulação encontra-se 
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fragmentada, sem estar necessariamente isolada. Até recentemente, a espécie era considerada territorialista e solitária. No entanto, Cavalcanti e Gese (2009) sugerem certo grau de sociabilidade, além disso, não observaram exclusividade de área de uso, pois há grande sobreposição de áreas, sendo este um dos motivos da presença deste grande predador na área estudada, uma vez que, estimativas de área de vida variam significativamente entre indivíduos, com alguns deles ocupando cerca de 10 km2 (Rabinowitz & Nottingham 1986) e outros até 260 km2 (Cavalcanti & Gese 2009). Além disso, podem-se ser destacados fatores inter-relacionados a estas variações, tais como disponibilidade de presas, disponibilidade de habitat adequado e variações sazonais. Outro carnívoro citado para a área de estudos, por meio de pegadas e relatos de moradores da região, foi a onça-parda, considerada o mais “plástico” dos felídeos sul-americanos, A área de vida pode exceder 160 km2 em função do grau de preservação do hábitat (sendo maior em áreas fragmentadas) indicando um dos principais motivos de seu registro na área de influência da PCH Alvorada I. Outro fator, que contribui para sua ocorrência diz respeito a disponibilidade de presas na região, uma vez que, a alimentação é composta por uma grande diversidade de animais, incluindo desde presas de grande porte, como veados, e espécies domesticadas até presas de pequeno porte, como roedores (aumento relacionado a ambientes degradados) e até mesmo invertebrados (Gambarini, 2011). Ainda, foram registradas na área de influência da PCH Alvorada I por meio de entrevistas com moradores locais duas espécies de mamíferos semi-aquáticos pertencentes à família Mustelidae, sendo a ariranha (Pteronura brasiliensis) e a lontra (Lontra longicaudis). Ambas as espécies são citadas na CITES como ameaçadas, sendo a primeira considerada em extinção internacionalmente (IUCN, 2015) e vulnerável a nível nacional (MMA, 2014). Segundo Sigrist (2012) as principais ameaças a sobrevivência destas espécies está relacionado a degradação do habitat, poluição da água e a invasão cada vez maior dos seres humanos em seus habitats. Vale ressaltar que a presença de ariranha na área de estudos, foi citada apenas em uma entrevista realizada e foi dito que há muito tempo não é observada na região, sugerindo que na atualidade não existem populações desta espécie na área da PCH Alvorada I.  Outra espécie que merece destaque é a Tapirus terrestres (anta) da ordem Perissodactyla, que foi observada nas mais variadas metodologias utilizadas na área inventariada (entrevistas, registro de vestígios, visualizações e em armadilhamentos fotográficos) sendo a mais registrada dentre os quatorze fragmentos amostrados (T1, T3, T6, T7, T11, T12 e T14). Por apresentarem maior massa corporal e consequentemente maior exigência espacial e de recursos, as antas preferem ambientes próximo à água, tais como margens de rios, brejos, veredas, regiões alagadas com gramíneas, etc. Entretanto, são animais que caminham longas distâncias através de florestas, incluindo áreas distantes de água (Emmons & Feer, 1990, 1997; Nowak, 1991), justificando, portanto a sua ampla distribuição na área de influência da PCH Alvorada I. 
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Foram registradas também na área de influência da PCH Alvorada I duas espécies de mamíferos semiaquáticos pertencentes à Ordem Rodentia Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) e Cuniculus paca (paca) ambas não são citadas na CITES como ameaçadas, sendo as principais ameaças as suas populações a degradação do habitat, poluição da água e a invasão cada vez maior dos seres humanos em seus habitats (Sigrist, 2012). Neste caso, segundo Reis et al (2006) desperta preocupação, a destruição de abrigos em margens de rios em decorrência de inundação por barragens hidrelétricas, uma vez que a espécie Cuniculus paca (paca) não se adapta em ambientes degradados.  
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Foto 176 Tapirus terrestris (anta) 
registrada em armadilha fotográfica 
próximo ao ponto 3 na margem 
direita da área de inserção da PCH 
Alvorada I 

 Foto 177 Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) registrada em armadilha 
fotográfica próximo ao ponto 3 na 
margem direita da área de inserção da 
PCH Alvorada I 
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Foto 178 Dasypus novemcinctus (tatu-
galinha) registrada em armadilha 
fotográfica próximo ao ponto 3 na 
margem direita da área de inserção 
da PCH Alvorada I 

 Foto 179 Cuniculus paca (paca) registrada 
em armadilha fotográfica no sítio 
amostral 2, na  margem esquerda da 
área de inserção da PCH Alvorada I 
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Foto 180 Myrmecophaga tridactyla 
(tamanduá-bandeira) registrado no 
ponto 9 na área de inserção da PCH 
Alvorada I. 

 Foto 181 Chironectes minimus (cuíca 
d’água) registrada no ponto 2 na área 
de inserção da PCH Alvorada I, em 
transecto noturno embarcado 
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Foto 182  Cabassous unicinctus (tatu- de-
rabo-mole) encontrado 
ocasionalmente próximo à área de 
amostragem 4, na área de inserção 
da PCH Alvorada I 

 Foto 183 Toca de Priodontes maximus 
(tatu-canastra) superior a 30 cm 
encontrada no sítio amostral 14, na 
margem esquerda da área de inserção 
da  PCH Alvorada I 
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Foto 184 Pegadas de Procyon 
cancrivorus (mão-pelada) registrada 
em transecto no sítio amostral 5 na 
área de inserção da PCH Alvorada I  

 Foto 185 Euphractus sexcinctus (tatu-
peba) encontrado ocasionalmente em 
deslocamento pelos sítios amostrais 
da PCH Alvorada I 
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8.4.1.4.2.5.3 Pequenos Mamíferos Voadores (Quirópteros) 

Dados ecológicos Os levantamentos realizados na AID da PCH Alvorada I resultaram na captura de 55 espécimes de quirópteros, pertencentes a dez espécies, nove gêneros e duas famílias (Phyllostomidae e Vespertilionidae), distribuídas em cinco subfamílias (Carolliinae, Glossophaginae, Phyllostominae, Lonchophyllinae, Myotinae e Stenodermatinae), conforme se observa no Quadro 135. Os maiores resultados da abundância foram obtidos na primeira campanha, realizada no período seco, onde foram registados 33 espécimes, contra os 22 obtidos na segunda campanha, realizada no período chuvoso. Já em relação a riqueza, em ambas as amostragens se obteve um total de seis espécies registradas (Figura 120 ). 
Figura 120  Abundância e riqueza de espécies de pequenos mamíferos voadores 

(quirópteros) registrados na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás. 

 De acordo com os dados secundários, para o Cerrado do estado de Goiás (Aguiar, 2000; Bredt et al. 1999; Tavares et al. 2008) há o registro de 47 espécies, sendo o presente estudo correspondendo a 19% do total de espécies esperadas para o Cerrado.  Observou-se a predominância de filostomídeos nas amostragens (n= 53; 96% das capturas), seguido por vespertilionídeos (n= 2; 4%; das capturas). A predominância da família Phyllostomidae se deve ao fato de se tratarem das espécies mais frequentes em inventários de morcegos e são dominantes na região Neotropical (Bernard & Fenton, 2002) além de que a metodologia utilizada favorecer a captura destes morcegos, pois as redes são armadas em uma faixa de altura bem explorada por eles (sub-bosque) (Simmons & Voss, 1998). Além disto, os filostomídeos são mais fáceis de serem capturados com redes de neblina, em contraste com representantes de outras famílias como os Molossidae e Vespertilionidae que, devido ao seu hábito de forrageamento, voam mais alto e possui um sistema de ecolocalização mais eficaz, permitindo a detecção das redes-de-neblina (Straube & Bianconi, 2002). 

0

5

10

15

20

25

30

35

Seca Chuva
Campanha

Abundância (N)

Riqueza (S)



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 616 

Quadro 135 Pequenos mamíferos voadores (quirópteros) registrados durante na área de 
influência  da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Abundância absoluta (N) e 

abundância relativa (%) e guildas tróficas  
Táxon Nome popular 

Frequência 
Absoluta (n) 

Abundância  
Dieta Campanha 

Seca Chuva Aa (N) Ar (%) Ordem Chiroptera Família Phyllostomidae Subfamília Desmodontinae 
Desmodus rotundus* Morcego-vampiro - - - - Hematófago Subfamília Carolliinae 
Carollia perspicillata Morcego 12 12 24 43,7 Frugívora Subfamília Glossophaginae 
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor 7 6 13 23,6 Nectarívora Subfamília Lonchophyllinae 
Lonchophylla bokermanni Morcego-beija-flor -  1 1 1,8 Nectarívora 
Lionycteris spurrelli Morcego-beija-flor  - 1 1 1,8 Nectarívora Subfamília Stenodermatinae 
Artibeus lituratus Morcego com listas brancas  - 1 1 1,8 Frugívora 
Artibeus planirostris Morcego 11  - 11 20,0 Frugívora 
Dermanura cinerea Morcego 1  - 1 1,8 Frugívora 
Platyrrhinus lineatus Morcego 1  - 1 1,8 Frugívora Família Vespertilionidae 
Myotis nigricans Morcego 1 1 2 3,7 Insetívora Total 33 22 55 100 - *Espécie detectada apenas em entrevistas.  A espécie Carollia perspicillata (Phyllostomidae, Carollinae), de acordo com o número de capturas, apresentou-se como sendo a espécie mais registrada (n=24; 43,7% das capturas), seguida por 
Glossophaga soricina (n=13; 23,6%), e Artibeus planirotris (n=11; 20%). Juntas estas espécies correspondem a 87% do valor total de capturas, cabendo ao restante 23% (Quadro 135 e Figura 121 ). 
Carollia perspicillata é um morcego com ampla distribuição, desde Trinidade até a Argentina (Gardner, 2008). Ocorre em áreas de floresta primaria e secundária, tendo uma importante relação com plantas da família Piperaceae. É geralmente uma das espécies mais capturadas em inventários no Brasil. 
Glossophaga soricina é também um a espécie nectarívora, com ampla distribuição desde o México até norte da Argentina (Gardner, 2008). É uma das espécies de nectarívoro mais frequentes em inventários, ocorrendo em áreas florestais em regeneração e áreas urbanas (Reis et al., 2007). Já 
Artibeus planirostris (Phyllostomidae, Stenodermatinae) é um morcego frugívoro com ampla ocorrência ao sul do rio Orinoco e se estende até o sul da América do Sul (Gardner, 2008). 
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Observa-se que estes resultados corroboram aos obtidos em estudos realizados nesta mesma região, onde os pesquisadores notaram maior abundância desses táxons (Zortéa & Alho 2008; Pina et al., 2013; Teixeira et al., 2014).  
Figura 121  Abundância das espécies de pequenos mamíferos voadores (quirópteros) na área 

de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Com relação à checagem diurna em potenciais abrigos, registraram-se as espécies C. perspicillata e G. 
soricina que foram encontradas em estruturas antrópicas, como manilhas e tetos de edificações.  No presente diagnóstico, observou-se que a abundância e a riqueza de espécies foram distintas entre os locais amostrados, assim como, entre as campanhas realizadas (Quadro 136 e Figura 122 ), refletindo diretamente sobre os valores da diversidade calculada e sua respectiva equitabilidade (Figura 123 ), evidenciando a flutuação espacial e temporal na assembleia estudada. Observou-se que os valores médios de riqueza e abundância, no período seco foram maiores que os obtidos no período chuvoso (Figura 122 ). É provável que variáveis relacionadas ao dia da amostragem como a temperatura, presença de chuva, intensidade de ventos e luminosidade lunar possa estar mais relacionada aos resultados obtidos do que a influência sazonal, propriamente dita, pois estas são as principais variáveis conhecidas que atuam diretamente sobre o comportamento deste grupo.  
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Quadro 136 Dados da riqueza (S), abundância absoluta (N), índice de diversidade de 
Shannon-Wiener (H’), equitabilidade (J’) obtidas na área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Campanha Pontos N S H´ J´ 

Seca 
P1 1 1 0,0 0,0 P2 18 3 0,8 0,8 P3 0 0 0,0 0,0 P4 6 2 0,6 0,9 P5 5 1 0,0 0,0 P6 3 3 1,1 1,0 

Chuva 
P1 0 0 2,2 1,0 P2 7 4 1,2 0,8 P3 0 0 0,0 0,0 P4 0 0 0,0 0,0 P5 12 2 0,7 1,0 P6 3 2 0,6 0,9 

Médias 
Seca 5,5 1,7 0,43 0,44 

Chuva 3,7 1,3 0,78 0,62  
Figura 122  Abundância e riqueza na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás.  
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Figura 123  Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade (J’) na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  No que diz respeito aos métodos de captura utilizados, observa-se na Figura 124 que as redes de neblina foi o método que obteve maior sucesso na identificação de espécimes na área de estudos. Considerando as duas campanhas de amostragens na área de influência do empreendimento, para rede de neblina, obteve-se um esforço total de 5.400 m²/h, que determinou a captura de 55 exemplares, demonstrando uma eficiência de captura igual a 0,0102 ind./m2h. 
 

Figura 124  Sucesso dos métodos de amostragem utilizados na área de influência da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Quanto à guilda de forrageamento das espécies de quirópteros, nas duas campanhas, foram registradas quatro categorias: frugívoros, nectarívoros, insetívoros e hematófagos. De acordo com o número de capturas, as mais frequentes foram às espécies frugívoras (n= 38; 69%), seguido pelas nectarívoras (n= 15; 27%) e apenas um Insetívoros (n= 1; 4%) (Figura 125 ). Os morcegos hematófagos foram apenas citados em entrevistas, não sendo capturado nenhum exemplar com redes de neblina. A alta porcentagem de morcegos frugívoros na amostragem pode ser explicada pelo maior número de capturas de filostomídeos, família em geral, relacionada a hábitos compostos pela frugivoria (Nowak, 1991), conjuntamente com as características ambientais da área amostrada. Em geral, espécies da família Phyllostomidae, são altamente flexíveis em sua dieta, e apesar das adaptações morfológicas que sugerem preferências por certo tipo de alimento, estas espécies parecem ter uma dieta oportunista, ainda que as proporções destes itens possam variar entre espécies.  Outro dado importante relacionado à dieta frugívora de morcegos, diz respeito às interações entre as diversas espécies de morcegos e plantas que, por sua vez, formam redes complexas, responsáveis pela manutenção do serviço ambiental de dispersão de sementes, especialmente de plantas pioneiras.  Na dispersão de sementes, os morcegos pegam frutos de diferentes plantas para comer e, ao fazerem isso, ingerem ou carregam as sementes por longas distâncias, ajudando também na colonização de novas áreas. Os principais morcegos dispersores pertencem às subfamílias Carolliinae e Stenodermatinae (Phyllostomidae), sendo responsáveis pela dispersão de mais de 500 espécies de plantas (Peracchi et 
al., 2011). Os insetívoros contribuem para regulação das populações de insetos, enquanto as espécies hematófagas possuem importância econômica na medida em que são usadas pela indústria farmacêutica no desenvolvimento de medicamentos para terapias fibrinolíticas, devido à presença de substâncias anticoagulantes na saliva deles (Reis et al., 2007), além é, claro, de sua importância relacionada a transmissão da raiva e economia rural. 

Figura 125  Guildas trófica dos mamíferos de pequeno porte voadores (quirópteros) 
registrados na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás (N= 

Abundância; S= Riqueza)  
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No presente estudo foram analisadas 23 fêmeas e nove machos (apenas parte dos morcegos capturados em redes puderam ter o estado reprodutivo avaliado, pois o método requer manuseio do indivíduo). Todas as fêmeas encontravam-se em estágio reprodutivo inativo e apenas dois machos da espécie C. perspicillata foram encontrados em estágio reprodutivo ativo, ou seja, com os testículos evidentes (Quadro 137). Geralmente as espécies de morcegos brasileiras mantem o período reprodutivo sincronizado com a sazonalidade, ou seja, preferem manter a gestação e lactação ativa em sincronia com o período de maior oferta de alimentos.  Para a sazonalidade do Cerrado, que apresenta duas estações bem definidas (seca e chuvosa), algumas espécies nectarívoras sincronizam os períodos de nascimentos com a estação chuvosa, o que poderia garantir maior sucesso de sobrevivência dos filhotes, visto que o período crítico da lactação há um maior custo energético para a mãe e estaria ocorrendo numa época de máxima oferta de alimentos (Zortéa, 2003). Morcegos frugívoros no Panamá também mostram sincronização entre nascimentos e picos de abundância de frutos (Bonaccorso, 1979). Contudo, existe grande variação nos padrões reprodutivos de acordo com cada espécie de morcego, com algumas apresentando picos reprodutivos muito curtos, de modo que nos períodos amostrados não foi possível de detectá-los.  
Quadro 137 Estados reprodutivos das espécies de pequenos mamíferos voadores 

(quirópteros) registradas na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  

Sexo Estado reprodutivo 
Campanhas 

Total 
SECA CHUVA 

Fêmeas Grávidas - - 0 Inativas 18 5 23 Lactantes - - 0 Pós-lactantes - - 0 Machos Ativos - 2 2 Inativos 4 3 7 
Total 

Fêmeas 18 5 23 
Machos 4 5 9  No Quadro 138 segue a listagem dos dados biométricos dos exemplares analisados quanto ao seu aspecto reprodutivo. 
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Quadro 138 Dados Biométricos das espécies de mamíferos de pequeno porte voadores 
(quirópteros) analisadas quanto ao aspecto reprodutivo,  na área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
N Espécie Sexo Estado reprodutivo Ponto Antebraço (mm) Peso (g) 1 Dermanura cinerea M Inativo P6 39,77 14,0 2 Carollia perspicillata F Inativo P6 41,37 15,0 3 Myotis nigricans F Inativo P6 34,06 - 4 Carollia perspicillata F Inativo P1 41,66 17,0 5 Artibeus planirostris F Inativo P2 66,05 44,0 6 Artibeus planirostris F Inativo P2 64,8 46,0 7 Artibeus planirostris F Inativo P2 65,16 49,0 8 Carollia perspicillata F Inativo P2 - - 9 Carollia perspicillata M Inativo P2 - - 10 Carollia perspicillata M Inativo P2 - - 11 Carollia perspicillata F Inativo P2 - - 12 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 13 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 14 Artibeus planirostris M Inativo P2 - - 15 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 16 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 17 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 18 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 19 Artibeus planirostris F Inativo P2 - - 20 Carollia perspicillata F Inativo P2 - - 21 Carollia perspicillata F Inativo P2 - - 22 Platyrrhinus lineatus F Inativo P2 36,54 12,0 34 Carollia perspicillata M Inativo P6 43,82 19,00 35 Carollia perspicillata F Inativo P6 42,75 12,00 36 Myotis nigricans F Inativo P6 35,71 6,00 37 Carollia perspicillata M Ativo P2 43,01 22,00 38 Artibeus lituratus M Inativo P2 68,91 71,00 39 Carollia perspicillata M Ativo P2 42,69 21,00 40 Lonchophylla bokermanni F Inativo P2 42,69 21,00 41 Carollia perspicillata M Inativo P2 40,25 18,00 42 Lionycteris spurrelli F Inativo P2 33,26 8,00 43 Carollia perspicillata F Inativo P2 35,36 11,00 Conforme análise de similaridade entre as cinco áreas amostradas, pode-se verificar no dendrograma abaixo, que os pontos P04 e P05 se mostraram mais similares entre si (Figura 126), o que pode estar relacionada às características bióticas, grau de conservação das áreas, ou ainda particularidades no uso do hábitat pelos quiropteros registrados. Observa-se que os pontos que se mostraram mais similares localizam-se próximos em pequenas faixas de vegetação, ou seja, ambos em áreas abertas e antropizadas com destaque para atividades de agropecuária. 
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Figura 126  Dendograma de similaridade entre os pontos de amostragem dos pequenos 
mamíferos voadores (quirópteros) na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do 

rio Corrente, Goiás  

  Confrontando os dados acumulados das duas campanhas de campo (n=10) com a riqueza esperada segundo o índice Mao Tao, demonstra que a curva do coletor não atingiu uma assíntota definida (Figura 127 ). Segundo Bergallo et al. (2003) é necessário um elevado esforço amostral para se obter uma estimativa confiável da diversidade de espécies em determinada área. Desse modo, e de acordo com o estimador de riqueza Mao Tao, mais espécies poderão ser acrescentadas à lista. Entretanto, considera-se que os dados coletados correspondem a uma amostra representativa da fauna de mamíferos voadores da área de estudo, tendo em vista que, em regiões tropicais, mesmo em estudos com grandes tamanhos de amostra os valores encontrados são similares (Schilling & Batista, 2008). Vale ressaltar que os dados obtidos foram suficientes para realizar a avaliação de impactos e proposição de medidas de controle que constitui o objetivo principal do presente EIA. 
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Figura 127  Curva de acumulação de riqueza dos pequenos mamíferos voadores 
(quirópteros) na área de influencia da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. 

(1000 randomizações. Barras representam o intervalo de confiança de 95% )  
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Espécies ameaçadas Todas as espécies registradas no presente estudo são consideradas como de “baixo risco de extinção” pela IUCN (2015), subcategoria “preocupação menor” e não estão listadas na Portaria nº 444 /2014 MMA, 2014). Os quirópteros têm grande importância ecológica, atuando como dispersores de frutos e sementes e predadores de insetos.  
Espécies de importância médica As espécies de morcegos hematófagos, especificamente Desmodus rotundus, têm participado como um dos principais agentes disseminadores do vírus rábico dentre os herbívoros, causando sérios prejuízos econômicos às regiões afetadas. Essa espécie ocorre em vários estados e em todos os biomas brasileiros (Peracchi et al., 2011). Exclusivamente hematófaga, ela alimenta preferencialmente de sangue de mamíferos de grande porte, podendo consumir até 20 ml de suas presas em uma única noite (Reis et al., 2013). A espécie é considerada oportunista com grande potencial adaptativo. As outras duas espécies de morcegos hematófagos, Diaemus youngi e Diphylla ecaudata, não representam risco à saúde pública, pois ocorrem em baixíssimas densidades e consomem predominantemente sangue de aves.  Adicionalmente, as fezes dos quirópteros, quando acumuladas em forros de casas ou outras construções, favorecem o crescimento do fungo Histoplasma capsulatum, causador da histoplasmose. 
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Nas campanhas realizadas na área de influência da PCH Alvorada I não foram capturados exemplares morcegos hematófagos, sendo detectada a sua presença na região por meio de entrevistas com moradores locais. A ausência de captura na área de estudo, apesar da proximidade de áreas como pastagens e pecuária, pode sugerir que a espécie não representa um problema em nível local.  
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8.4.1.4.2.6 Diagnóstico conclusivo da Área de Influência com foco na mastofauna  Com a compilação dos obtidos na região da Área de Influência da PCH Alvorada I foi possível concluir que essa porção da bacia do rio Corrente abriga uma comunidade de mamíferos relativamente preservada, levando em consideração o elevado estágio de antropização. Foram registradas 47espécies por meio dos métodos diretos de levantamento, sendo, deste total, cinco pertencentes aos mamíferos de pequeno porte não voadores, 32 mamíferos de médio e grande porte e 10 espécies de quirópteros.  Espécies como a Tapirus terrestris (anta) apresentou população relevante, visto que foi encontrada em sete, dos quatorzes fragmentos analisados. Outras espécies que foram registradas na área, embora com menores números de registros são: Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira); Puma 
concolor (onça-parda); Priodontes maximus (tatu-canastra); Puma yagouaroundi (gato-mourisco); 
Phantera onca (onça-pintada) e Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), este último, assim como, a anta são importantes para a fitofisionomia regional, pois são eficientes dispersores de sementes, contribuindo com a manutenção e regeneração da vegetação local. Analisando os remanescentes florestais presentes na AID é possível observar que a vegetação original se encontra bastante alterada, com pequenas faixas de mata ciliar/galeria decorrentes da extensa antropização sofrida na área, causadas pela implantação indiscriminada de lavouras e pastagens.  Dentre os fragmentos remanescentes analisados verificou-se que os localizados na área do empreendimento apresentaram baixa diversidade de espécies, em consequência da pouca vegetação remanescente. As espécies locais, em geral, utilizam a área de influência da PCH Alvorada I como corredor em seus deslocamentos para áreas próximas e melhor preservadas.  No Brasil, 69 espécies de mamíferos estão oficialmente ameaçadas, o que representa 9,70% das 711 espécies nativas de mamíferos que ocorrem no país, segundo a compilação disponível (Paglia et al., 2012).  No presente estudo foram identificadas 15 espécies citadas como ameaçadas de acordo com a IUCN (2015), MMA (2014) e CITES (2015). Pela IUCN (2015), três estão listadas como Vulneráveis 
Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Priodontes maximus (tatu-canastra) e Tapirus 
terrestris (anta); e uma em Perigo de extinção, Pteronura brasiliensis (ariranha). Quatorze espécies aparecem na lista da CITES (2015), sendo seis no Apêndice I: Priodontes maximus (tatu-canastra), 
Pteronura brasiliensis (ariranha), Lontra longicaudis (lontra), Puma concolor (onça-parda),  Leopardus 
pardalis (jaguatirica) e Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro); e oito no Apêndice II: Alouatta 
caraya (guariba), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Lycalopex vetulus (raposa), Chrysocyon brachyrus (lobo-guará), Pecari tajacu (caititu) e Tapirus terrestris (anta). No que diz respeito a lista de espécies ameaçadas no Brasil (MMA, 2014), 10 espécies são listadas como vulneráveis, a saber: Myrmecophaga 
tridactyla (tamanduá-bandeira), Priodontes maximus (tatu-canastra), Pteronura brasiliensis (ariranha), 
Puma concolor (onça-parda), Puma yagouaroundi (jaguarundi), Panthera onca (onça-pintada), 
Crysocyon brachyurus (lobo-guará), Lycalopex vetulus (raposa), Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro) e Tapirus terrestres (anta). 
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Especificamente, sobre a espécie ariranha (Pteronura brasiliensis) salienta-se que a presença na área de estudos, foi citada apenas em uma entrevista realizada, na qual também foi dito que há muito tempo não é observada na região, sugerindo que na atualidade não existem populações desta espécie na área da PCH Alvorada I.  O estudo revela que população de pequenos mamíferos voadores (quirópteros) nas áreas de influência da PCH Alvorada I apresenta-se semelhante à de outras áreas já estudadas nessa porção do Estado. O diagnóstico deste sub-grupo da mastofauna demonstrou que existe uma assembleia típica de locais alterados, corroborando a situação atual da paisagem local. Assim, a evidente degradação da paisagem em função dos diferentes usos do solo, pode ser o principal contribuinte para o amplo estabelecimento de espécies com perfil generalista no uso dos recursos. 
8.4.1.4.3 Herpetofauna A Herpetologia é o ramo da Zoologia que estuda os mais diversos aspectos da biologia dos répteis e anfíbios. Répteis são animais altamente diversos e especializados, representados pelas serpentes, lagartos e anfisbenas (ou cobras-cegas) (ordem Squamata); pelas tartarugas (ordem Testudines) e pelos jacarés (ordem Crocodylia) (Vitt & Caldwell, 2009). Anfíbios são animais dependentes de ambientes aquáticos para reprodução, caracterizados por uma ampla gama de modos reprodutivos, e divididos em três grupos: os sapos, rãs e pererecas (ordem Anura); as cecílias (ordem Gymnophiona) e as salamandras (ordem Caudata) (Wells, 2007). São conhecidas atualmente cerca de 10.272 espécies de répteis (Uetz, 2015) e 7.377 de anfíbios (Frost, 2015) distribuídos no mundo todo, exceto nas regiões polares. O Brasil, em sua posição de país megadiverso, destaca-se quanto à diversidade de sua herpetofauna, ocupando o segundo lugar em termos de riqueza de répteis, com 773 espécies (Costa & Bérnils, 2015), e o primeiro lugar em riqueza de anfíbios, com 1.026 espécies (Segalla et al., 2014). Tais números continuam sob constante flutuação, à medida que novas espécies são descritas e trabalhos de revisão taxonômica dos grupos são publicados. Esta flutuabilidade no número de espécies indica a necessidade contínua de estudos para este grupo, de modo a gerar um melhor conhecimento da diversidade e da riqueza destes animais. O Brasil faz parte da Região Neotropical, uma das regiões mais ricas do planeta formada por diversos tipos de Biomas, dentre eles o Cerrado (MMA, 2002). O Bioma Cerrado é inserido na lista dos hotspots, regiões encontradas em algumas partes do mundo que apresentam uma alta biodiversidade e um alto risco de desaparecimento. (Myers et al, 2000.). Este Bioma está presente na região central do Brasil, sendo bordeado ao norte pela Floresta Amazônica, sul e sudeste a Mata Atlântica e Caatinga no nordeste (Motta et al., 2002). É o segundo maior Bioma do país e provavelmente a maior savana do mundo, com aproximadamente 2.000.000 Km² (Ab´Saber, 1981). Este bioma apresenta uma rica biodiversidade (MMA, 2002), entretanto, esta é pouco amostrada em diversas regiões, o que torna diversos grupos, como répteis e anfíbios, sub amostrados (Diniz-Filho et al., 2005; Bini et al., 2006). Mesmo com déficit no conhecimento da herpetofauna do Cerrado, estima-se que este bioma abrigue mais de 400 espécies de répteis e anfíbios (Bastos et al.,2007; Nogueira et al., 2011). 
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A diversidade de répteis e anfíbios representa uma parcela significativa em comunidades de animais, desempenhando importantes papéis dentro da cadeia trófica. Dessa forma, considerando a elevada riqueza da herpetofauna, sua importância ecológica para a manutenção dos diversos ambientes do Cerrado e as constantes ameaças à sua biodiversidade, denota-se a importância do estudo da riqueza, abundância e biologia deste grupo faunístico na elaboração de qualquer diagnóstico ambiental. 
8.4.1.4.3.1 Metodologia A caracterização da herpetofauna presente na área de influência da PCH Alvorada I partiu de pesquisa bibliográfica sobre anfíbios e répteis da sua região de inserção. Posteriormente, foram formadas duas equipes e realizadas duas campanhas de campo. Para as equipes de herpetofauna foram realizados 15 dias de campo, contemplando o período seco e chuvoso. A descrição das duas campanhas, a equipe e as atividades desenvolvidas em cada campanha são apresentadas no Quadro 139 a seguir.  

Quadro 139 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da herpetofauna na área 
de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

GRUPO Campanha Perfil da 
equipe Época do ano Atividades 

desenvolvidas Período Duração

Herpetofauna 
01 Biólogo Herpetólogo e auxiliares de campo Estação seca 

Busca ativa Diurna; Busca ativa visual e auditiva – noturna; e Captura em 
Pitfall traps 

14 a 20/07/2015 7 dias 

02 Biólogo Herpetólogo e auxiliares de campo Estação Chuvosa
Busca ativa Diurna; Busca ativa visual e auditiva – noturna; e Captura em 
Pitfall traps 

12 a 19/11/2015 8 dias 
Total 15 dias 

Captura de indivíduos da herpetofauna A captura de anfíbios e répteis foi autorizada mediante a Licença de Captura, Coleta, Transporte e Exposição de Animais Silvestres de número 15.671/2015 emitida pela SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n°146/2007. Alguns exemplares foram coletados, servindo de material testemunho da maioria das espécies registradas no rio Corrente. Os espécimes foram encaminhados para depósito na Coleção de Herpetologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) (Anexo 25).  
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Pesquisa de dados secundários sobre a herpetofauna regional A informação secundária utilizada para a compilação da lista de espécies da herpetofauna da região, com potencial ocorrência para a área do projeto da PCH Alvorada I, derivou-se de bibliografia científica e estudos técnicos. As listas potenciais de anfíbios e répteis foram organizadas com base em: 
 EIBH SUDOESTE GOIANO (2005) – Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas – EIBH do Sudoeste 

Goiano, que lista as espécies da herpetofauna com ocorrência potencial; 
 SARMENTO et al. (1999), com uma lista de anfíbios e répteis provenientes das áreas de influência de outro empreendimento elétrico, Usina Hidrelétrica de Espora, município de Aporé. A lista é baseada em espécimes registrados durante o monitoramento e resgate da fauna, antes e durante o processo de enchimento do reservatório; 
 SARMENTO et al. (1999)– Estudo de Impacto Ambiental da Pequena Central Hidrelétrica 

Queixada  que também apresenta uma lista de anfíbios e répteis provenientes das áreas de influência de outro empreendimento elétrico 
 SARMENTO et al. (2001) – Relatório Ambiental Simplificado do Aproveitamento Hidrelétrico Olhos 

d’Água apresenta os resultados encontrados sobre o levantamento da herpetofauna na área de influência do empreendimento, no rio corrente. Concomitantemente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH Alvorada I, outro empreendimento (PCH Foz do Corrente I) foi estudado a jusante da área deste, com metodologia e esforço amostral semelhante; logo os dados desse estudo também são apresentados com a finalidade de ampliar o conhecimento da comunidade dos anfíbios da região. 
Coleta de dados nas áreas de influência A informação acerca da composição de espécies da herpetofauna das áreas de influência do empreendimento foi obtida por meio da coleta de dados primários. Os pontos amostrais foram escolhidos de forma a representar as diferentes fitofisionomias, corpos d’água e ambientes úmidos presentes nas áreas de influência da PCH Alvorada I. As coordenadas geográficas, descrição e caracterização dos pontos amostrais são apresentadas no Quadro 140 e Figura 128  A amostragem da herpetofauna nas áreas de influência da PCH Alvorada I consistiu em uma combinação de metodologias diretas, como a procura visual e auditiva, aliados à utilização de armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps), transectos diurnos e noturnos e encontros ocasionais (inclusive por terceiros). Cada um desses métodos apresenta certas peculiaridades que resultam em vantagens e desvantagens de acordo com suas limitações de amostragens (Cechim & Martins, 2000). A combinação dos métodos de amostragens é essencial para uma completa compreensão da comunidade herpetofaunística de uma área.  
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O registro das espécies foi feito com base nos exemplares visualizados e coletados, e no registro das vocalizações emitidas pelos machos de anfíbios anuros (devido à vocalização e sua concentração nos locais de reprodução, os machos de anuros são observados com maior frequência que as fêmeas). Os espécimes coletados foram anestesiados e eutanasiados em lidocaína 5%, fixados em formalina 10% e conservados em álcool etílico 70%. A metodologia utilizada é detalhada nos itens a seguir. 
Procura Ativa Visual e Auditiva noturna e diurna A procura ativa visual e auditiva (PAVA), sugerida por Heyer et al. (1994) é um dos métodos mais eficientes para o registro de anfíbios, e o qual pode ser empregado tanto no período diurno como noturno. Consiste basicamente no deslocamento lento pela área de estudo a procura de indivíduos do grupo, aplicando também, com o auxílio de gancho herpetológico a investigação em microambientes específicos considerados como potencial de abrigo, a saber: serrapilheira, troncos de árvores, vegetação, rochas, etc. Todos os pontos amostrais definidos foram percorridos em transectos de aproximadamente 500m, entre os horários de 16h00min e 24h00 min. Foram selecionados 14 pontos de amostragens (Quadro 140), tendo como critério de escolha a quantidade e a qualidade de corpos d’água e o grau de conservação dos ambientes florestados. Vale ressaltar que grande parte da vegetação primária foi suprimida para a implantação de pastagem e áreas de cultivo. 
Busca ativa diurna A busca ativa diurna (método de busca delimitada por tempo) foi realizada nos períodos da manhã e tarde, nos horários entre 9h00min - 12h00min e 14h00min – 17h00min. Os transectos foram percorridos por dois técnicos durante uma hora, resultando em um esforço amostral médio de 2 horas/homem/dia. Durante as amostragens, foram realizadas buscas por espécimes da herpetofauna, principalmente répteis, revirando-se galhos caídos, tocas, removendo-se a serapilheira. Simultaneamente à busca por répteis característicos de ambientes florestais foi realizada a busca por espécimes de quelônios, que por ventura estivessem “termorregulando” nas margens do rio Corrente, repousando sobre galhos e troncos de árvores. Foram também investigadas presenças de praias utilizadas para desovas de quelônios. Optou-se por realizar a busca nas primeiras horas da manhã, 8h00min as 10h00min e à tarde, entre 15h00min e 17h00min. Os indivíduos observados foram fotografados com o uso de câmera digital semi-profissional, modelo Canon PowerShot SX30IS.   
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Foto: M
urilo A

ndrade
   

Foto: M
urilo A

ndrade
 

Foto 192 Busca Ativa, visual e auditiva 
noturna na área do estudo. 

 Foto 193 Busca Ativa diurna na área do 
estudo 

 
 
Captura em armadilhas de interceptação e queda (Pitfalltraps)  Esta metodologia consiste na utilização de armadilhas de interceptação e queda em recipientes enterrados no solo (pitfalls traps) (segundo Fitch, 1987; Cechin & Martins, 2000) e interligados por cercas-guia (drift fences). Quando um pequeno animal se depara com a cerca, geralmente a acompanha até, eventualmente cair no recipiente mais próximo; assim o espécime fica capturado até a revisão da armadilha. Foram instaladas quatro estações de pitfall ao longo da área de estudo, compostas por quatro baldes de 30 litros, interligados por uma lona direcionadora, distanciados 5 m um do outro. Foi adotada a disposição linear entre os baldes (Foto 194). As armadilhas permaneceram abertas durante todo o período das campanhas, e todas foram checadas diariamente. As coordenadas geográficas dos pontos de instalação das armadilhas são apresentadas no Quadro 140. 

Foto 194 Revisão de armadilha do tipo pitfall trap 
instalada para amostragem da herpetofauna. 
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Procura em Veículo A procura em veículo (segundo Sawaya et al., 2008; Sazima, 1988) corresponde ao encontro de anfíbios ou répteis avistados em estradas, normalmente durante deslocamento da equipe, mantendo-se a velocidade do carro entre 20 a 40 km/h.  
Encontros Ocasionais O método de encontro ocasional corresponde basicamente ao encontro de espécimes de anfíbios e/ou répteis vivos ou mortos em atividades que não se referem aos métodos de amostragem descritos. A coleta ou encontro por terceiros se enquadra também neste método, sendo que os espécimes coletados podem ser identificados posteriormente. O encontro ocasional pode ser registrado por meio de filmagens ou fotografias. Tais encontros são importantes, principalmente na amostragem de serpentes, as quais, devido à sua biologia são espécies crípticas, de difícil detecção.   

Quadro 140 Localização e caracterização dos pontos e métodos de amostragem aplicados 
para herpetofauna na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás.  
Pontos 

Coordenadas UTM – 22k 
Fitofisionomias predominantes Métodos aplicados 

X Y AHE1/P1 481.511 7.892.265 Cerrado PVA; PV; P; EO; TE AHE2/P2 480.376 7.891.728 Mata Ciliar PVA; PV; P; EO; TE AHE3/P3  476.782 7.895.132 Mata de Galeria, Mata Ciliar PVA; PV; P; EO; TE AHE4 476.553 7.893.769 Riacho, Lagoa Permanente PVA; PV; EO; TE AHE5 473.459 7.895.247 Mata Ciliar PVA; PV; EO; TE AHE6/P6 472.360 7.890.266 Cerradão PVA; PV; P; EO; TE AHE7 476.075 7.892.438 Mata Ciliar PVA; PV; EO; TE AHE8 481.637 7.891.899 Mata Ciliar PVA; PV; EO; TE AHE9 478.796 7.889.295 Mata Ciliar PVA; PV; EO; TE AHE10 474.182 7.896.256 Mata Ciliar, Vereda PVA; PV; EO; TE AHE11 477.722 7.887.632 Mata Ciliar PVA; PV; EO; TE AHE12 479.585 7.887.148 Cerrado PVA; PV; EO; TE AHE13 480.457 7.894.862 Cerradão PVA; PV; EO; TE AHE14 470.698 7.888.926 Cerradão PVA; PV; EO; TE Legenda: PVA = Procura visual e auditiva diurna e noturna; PV = Procura em veículo; P = Armadilha de interceptação e queda; EO = Encontro Ocasional; TE = Registros por terceiros. 
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Foto 195 Ambiente de Cerrado, amostrado na 
AID do empreendimento, ponto AHE 1. 

 Foto 196 Armadilha do tipo pitfall instalada em 
ambiente de mata ciliar, na AID do 
empreendimento, ponto P2. 

 
Foto: H

elbert S
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Foto: H
elbert S

ansão 
Foto 197  Riacho no interior de mata 

amostrado na AID do empreendimento, 
ponto AHE4. 

 Foto 198  Ambiente de Cerrado amostrado na 
AID do empreendimento, ponto AHE5. 
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Foto 199  Ambiente de vereda, amostrado na 
AID do empreendimento, ponto AHE10. 

 Foto 200  Ambiente de cerradão, amostrado na 
AID do empreendimento, ponto AHE13. 
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Figura 128  Pontos de amostragem de herpetofauna  na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Na ausência de lista de espécies ameaçadas da fauna do estado de Goiás, o status de conservação das espécies de anfíbios e répteis se baseou na consulta, em nível nacional, na Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, incluindo a Lista das Espécies Quase Ameaçadas e Deficientes em Dados" (Portaria MMA nº 444/2014). Globalmente foi consultada a Lista Vermelha de espécies ameaçadas de extinção (Red List of 
Threatened Species) da International Union for Conservation of Nature (IUCN 2015). Os parâmetros riqueza e abundância serviram como bases primordiais para o início das análises de dados. Os parâmetros foram descritos de forma hierárquica (regional, local, unidade amostral), comparando, sempre que possível, entre as unidades amostrais. A diversidade taxonômica entre as unidades amostras foram comparadas através de métricas de diversidade (diversidade de Shannon), sempre apresentando suas respectivas medidas de equitabilidade (equitabilidade de Pielou). A equitabilidade (ou equidade) foi utilizada para medir a uniformidade, ou homogeneidade, da distribuição de abundância das espécies na comunidade. Como forma complementar, um índice de dominância e exemplos de espécies dominantes foi apresentado. Foi apresentada uma análise de similaridade entre os pontos, utilizando o índice de Bray-Curtis, de forma a ter uma avaliação sobre o compartilhamento de espécies e seleção do hábitat conforme características ecomorfológicas ou de história de vida de cada espécie. A partir da matriz de distância gerada pelo Índice de Bray Curtis, os pontos amostrais foram agrupados utilizando-se uma Análise de Agrupamento por Médias Não Ponderadas (UPGMA). Com estes resultados foi possível interpretar as relações de proximidade taxonômica entre as áreas, caracterizando melhor as comunidades e possibilitando inferências quanto à melhoria das ações de conservação. O cálculo da suficiência das amostragens empregadas para anfíbios e répteis foi realizado através de uma curva de rarefação, associada a uma curva de espécies esperadas. Para isso, cada dia de amostragem foi considerado como uma amostra, e a riqueza de espécies plotada em relação ao número de dias amostrados. Adicionalmente, a curva de riqueza observada foi extrapolada para se obter a riqueza de espécies esperadas, utilizando o estimador não-paramétrico Jack-knife de primeira ordem, gerado a partir de 1000 aleatorizações. A eficiência do esforço amostral foi obtida pelo percentual da riqueza estimada, registrado por meio da riqueza observada. A classificação taxonômica utilizada baseou-se nas listas de anfíbios e répteis disponíveis nas páginas da Sociedade Brasileira de Herpetologia (Segalla et al., 2014 e Costa & Bérnils, 2015) e na base de dados do Museu Americano de História Natural (Frost, 2016).  
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8.4.1.4.3.2 Aspectos regionais e a herpetofauna - Anfíbios Com base na bibliografia consultada, são listadas 39 espécies de anfíbios com ocorrência potencial para a área de trabalho, sendo 38 da Ordem Anura e uma da Ordem Gymnophiona (Quadro 141). Para a Ordem Anura as espécies estão distribuídas em sete famílias, sendo a Hylidae a família com maior número de espécies (n=17), seguida por Leptodactylidae (n=12), Microhylidae (n= 3), Bufonidae (n=  3), Odontophrynidae (n= 2) e Dendrobatidae (n= 1). Para a Ordem Gymnophiona a única família registrada é a Siphonidae (n=1). Conforme pode ser observado no Quadro 141, das espécies apresentadas com potencial ocorrência para a região, nenhuma está inserida em categorias de maior preocupação quanto ao status de conservação segundo a IUCN e Portaria MMA nº 444/2014. Uma espécie (Epipedobates flavopictus = 
Ameerega flavopicta) está inserida no Apendice II da CITES. As demais espécies não se encontram em nenhuma categoria de ameaça, são espécies consideradas comuns, de ampla distribuição geográfica e associada a ambientes menos relevantes do ponto vista ecológico. Segundo Valdujo et al. (2012), 12 espécies registradas para a região são consideradas endêmicas do bioma Cerrado, a saber: Rhinella 
mirandaribeiroi, Rhinella ocellata,  Ameerega flavopicta,  Dendropsophus cruzi, Dendropsophus jimi, 
Dendropsophus rubicundulus, Hypsiboas lundii, Adenemora saci, Physalaemus centralis, Chiasmocleis 
albopunctata, Odontophrynus cultripes e Proceratophrys goyana. 
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Quadro 141 Espécies de anfíbios com potencial ocorrência na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Anura 
Bufonidae Rhinella mirandaribeiroi (Gallardo, 1965) - - - 4 

Rhinella ocellata (Günther, 1859 "1858") - - - 1,3,4 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) - - - 1,2,3, 4 Dendrobatidae Epipedobates flavopictus (A. Lutz, 1925) (Ameerega flavopicta) - II - 4 

Hylidae 
Dendropsophus cruzi (Pombal & Bastos, 1998) - - - 1,3,4 

Dendropsophus jimi (Napoli & Caramaschi, 1999) - - - 1,3,4 
Dendropsophus melanargyrea (Cope, 1887) - - - 3,4 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) - - - 1,2,3,4 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) - - - 1,3,4 

Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862"1861") - - - 1,3,4 
Dendropsophus soaresi (Caramaschi & Jim, 1983) - - - 1,4 
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Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Anura 

Hylidae 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) - - - 1,3,4 
Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856) - - - 1 

Hypsiboas paranaiba Carvalho, Giaretta & Facure. 2010 (H. multifasciatus) - - - 1,3,4 
Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) - - - 1,3,4 
Pseudis bolbodactyla Lutz, 1925 - - - 3,4 

Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758) - - - 4 
Scinax aff. ruber(Laurenti, 1768) - - - 3 

Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) - - - 3 
Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) - - - 1,2,3,4 

Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) - - - 3 

Leptodactylidae 

Adenomera saci Carvalho & Giaretta, 2013 (A. martinezi) - - - 4 
Leptodactylus aff. latrans (Steffen, 1815) (L. ocellatus*) - - - 1, 2, 4 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) - - - 1,4 
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) - - - 1,4 

Leptodactylus petersii(Steindachner, 1864) - - - 4 
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) - - - 1 
Leptodactylus syphax Bokermann, 1969 - - - 4 
Physalaemus centralis Bokermann, 1962 - - - 1,4 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 - - - 1,2,3,4 
Physalaemus marmoratus (Boulenger, 1900) - - - 1,3 
Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) - - - 1,3,4 

Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) - - - 1 
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Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Anura Microhylidae Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885) - - - 1,4 
Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) - - - 4 

Elachistocleis aff. cesarii (E. ovalis*) - - - 3,4 Odontophrynidae Odontophrynus cultripes (Reinhardt nad Lutken, 1862) - - - 4 
Proceratophrys goyana (Miranda-Ribeiro, 1937) - - - 4 Gymnophiona Siphonopidae Siphonops paulensis (Boettger, 1892) - - - 4 LEGENDA: Fonte: 1. Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999) e Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 2. Relatório Ambiental Simplificado UHE Olhos d’água (Sarmento et al., 2001); 3. Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007) e Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 4. Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (EIBH, 2005); 

Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; CITES: Apêndice I -CITES I- espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio. Apêndice II -CITES II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente, mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado (CITES, 2015). * nomenclatura utilizada no EIBH (2005). 
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A compilação dos resultados do inventário de espécies de anfíbios na área de influência indireta - AII (considerando também o trecho estudado para a PCH Foz do Corrente I) apresenta uma lista de 25 espécies, distribuídos em uma ordem (Anura) e quatro famílias (Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae (Quadro 142). Considerando esta riqueza local, a PCH Alvorada I representa 100% das espécies de anfíbios listadas para a região (25), enquanto 68% das espécies ocorreram a jusante da PCH (PCH Foz do Corrente I). Entre a riqueza total, seis espécies (Dendropsophus cruzi, Scinax 
fuscomarginatus, Leptodactylus mystaceus, Physalaemus centralis, Dermatonotus muelleri e Pseudis 
bolbodactyla) foram registradas exclusivamente nos pontos amostrados na PCH Alvorada I. Nenhuma espécie foi registrada exclusivamente na área de influência da PCH Foz do Corrente I. Os resultados obtidos neste estudo apontam que durante as duas campanhas não foram encontrados espécimes de anfíbios, no trecho do rio Corrente que abrange as regiões de inserção das PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I, que constem em listas de aninais ameaçados de extinção (IUCN, 2015; MMA, 2014). No que diz respeito a anfíbios endêmicos do Bioma Cerrado, na área de estudos foram identificadas as seguintes espécies: Rhinella mirandaribeiroi, Dendropsophus cruzi, Dendropsophus 
rubicundulus, Physalaemus centralis (Valdujo et al, 2012).  
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Quadro 142 Lista de espécies de anfíbios registradas na área de influência da PCH Alvorada I e PCH Foz do Corrente I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

Ordem Família Espécie PCH Alvorada I PCH Foz do 
Corrente I 

 

Bufonidae Rhinella mirandaribeiroi Gallardo, 1965 X X 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) X X 

Hylidae 

Dendropsophus cruzi (Pombal & Bastos, 1998) X - 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) X X 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) X X 
Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862) X X 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) X X 
Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) X X 

Scinax cf. constrictus Lima, Bastos & Giaretta, 2005 X X 
Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) X - 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) X X 
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) X X 

Leptodactylidae 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) X X 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) X X 
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) X X 
Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) X - 

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) X X 
Physalaemus centralis Bokermann, 1962 X - 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 X X 
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Continuação 
Ordem Família Espécie PCH Alvorada I PCH Foz do 

Corrente I 

 
Leptodactylidae Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) X X 

Pseudopaludicola atragula Pansonato, Mudrek, Veiga-Menoncello, Rossa-Feres, Martins, and Strüssmann, 2014 X X 
Pseudopaludicola gr. saltica (Cope, 1887) X X 

Microhylidae Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) X - 
Elachistocleis gr. ovalis (Schneider, 1799) X X 

Pseudis bolbodactyla Lutz, 1925 X - 
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8.4.1.4.3.3 Aspectos Regionais da Herpetofauna na Área de Influência Indireta (AII) - Répteis Baseando-se na bibliografia consultada, são esperadas 98 espécies de répteis para a região, distribuídos em 23 famílias (ordens Testudines, Crocodylia e Squamata). Os jacarés e os quelônios estão representados por três espécies cada, os anfisbenídeos por seis espécies, os lagartos por 26 e as serpentes por 60 espécies (Quadro 143). Das espécies listadas com potencial de ocorrência para a região, uma espécie de lagarto (Bachia 
bresslaui) está classificada na categoria de “Vulnerável”.  Doze espécies estão listadas nos Apêndices I e II da CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). No Apêndice I, está listado apenas o crocodiliano Caiman latirostris; já no Apêndice II são listadas 11 espécies, a saber: Chelonoidis carbonaria, Caiman crocodilos, Paleosuchus palpebrosus, Iguana iguana, 
Salvator merianae, Tupinambis quadrilineatus, Tupinambis teguixin, Boa constrictor, Epicrates cenchria, 
Eunectes murinus e Hydrodynastes gigas. Trata-se de espécies comumente utilizadas pela população como fonte de alimento ou como animal de estimação. As demais espécies não se encontram em nenhuma categoria de ameaça, são espécies consideradas comuns, de ampla distribuição geográfica e associada a ambientes menos relevantes do ponto vista ecológico. Segundo Nogueira et al. (2011), 17 espécies são endêmicas do Bioma Cerrado: um anfisbenídeo (Amphisbaena silvestri), cinco lagartos (Bachia bresslaui, Norops meridionalis, Tropidurus itambere, Tropidurus montanus, e Tupinambis 
quadrilineatus) e 11 serpentes (Chironius flavolineatus, Simophis rhinostoma, Apostolepis albicolaris, 
Apostolepis ammodites, Erythrolamprus frenatus, Erythrolamprus maryellenae, Phalotris nasutus, 
Rhachidelus brazili, Bothrops moojeni, Bothrops neuwiedi e Bothrops pauloensis.  
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Quadro 143 Espécies de répteis com potencial ocorrência na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Testudines Testudinidae Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824) - II - 4 
Chelonoidis sp. - - - 1 Chelidae Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) - - - 1,2,4 

Crocodylia Alligatoridae Caiman crocodilus(Linnaeus, 1758) - II - 1,2 
Caiman latirostris (Daudin, 1802) - I - 4 

Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) - II - 4 

Squamata (Lagartos) 

Dactyloidae Norops hrysolepis (Duméril e Bibron, 1837) - - - 4 
Norops meridionalis (Boettger, 1885) - - - 3,4 Anguidae Ophiodes aff. striatus (Spix, 1825) - - - 3 

Ophiodes striatus (Spix, 1825) - - - 4 Iguanidae Iguana iguana (Linnaeus, 1758) - II - 4 Gekkonidae Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) - - - 3,4 
Gymnophthalmidae 

Bachia bresslaui (Amaral, 1925) VU - - 4 
Cercosaura ocellata ocellata Wagler, 1830 - - - 3,4 

Cercosaura schreibersii (Griffin, 1917) - - - 3,4 
Colobosaura modesta (Reinhardt & Luetken, 1862) - - - 4 

Micrablepharus atticolus Rodrigues, 1996 - - - 3,4 
Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 1862) - - - 4 

Vanzosaura rubricauda(Amaral, 1933) - - - 4 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 647  

Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Squamata (Lagartos) 

Mabuyidae Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862) - - - 3 
Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825) - - - 3 

Notomabuya frenata (Cope, 1862) - - - 1,2,3,4 Phyllodactylidae Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 - - - 4 Polychrotidae Polychrus acutirostris Spix, 1825 - - - 3,4 
Teiidae 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) - - - 1,2,3,4 
Ameivula ocellifera (Spix, 1825) - - - 1,2,3,4 

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839 - II - 2,4 
Tupinambis quadrilineatus Manzani & Abe, 1997 - II - 4 

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) - II - 1 
Tropiduridae Tropidurus itambere Rodrigues, 1987 - - - 3,4 

Tropidurus oreadicus Rodrigues, 1987 - - - 4 
Tropidurus montanus Rodrigues, 1987 - - - 4 

Tropidurus torquatus(Wied, 1820) - - - 1,2,4 
Squamata (Anfisbenídeos) Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 - - - 3,4 
Amphisbaena anaemariae Vanzolini, 1997 - - - 4 

Amphisbaena fuliginosa Linnaeus, 1758 - - - 4 
Amphisbaena silvestrii Boulenger, 1902 - - - 3 
Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824 - - - 4 

Leposternon infraorbitale (Bertold, 1859) - - - 4 
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Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Squamata (Serpentes) 

Leptotyphlopidae Trilepida koppesi (Amaral, 1955) - - - 3 Anomalepididae Liotyphlops beui (Amaral, 1924) - - - 4 
Liotyphlops ternetzii (Boulenger, 1896) - - - 4 Typhlopidae Amerotyphlops brongersmianus Vanzolini, 1976 - II - 3,4 

Boidae Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758 - - - 3,4 
Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758) (E. Crassus) - II - 4 

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) - II - 1,2,3,4 

Colubridae 
Chironius sp. - - - 1 

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) - - - 4 
Chironius flavolineatus (Jan, 1863) - - - 4 

Chironius quadricarinatus (Boie, 1827) - - - 4 
Drymarchon corais (Boie, 1827) - - - 3,4 

Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) - - - 1,2,3,4 
Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837) - - - 4 

Spilote spullatus (Linnaeus, 1758) - - - 1,2,3,4 
Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758) - - - 3,4 

Dipsadidae 
Apostolepis albicolaris Lema, 2002 - - - 4 

Apostolepis ammodites Ferrarezzi, Barbo & Albuquerque, 2005 - - - 4 
Apostolepis assimilis (Reinhardt, 1861) - - - 3,4 

Apostolepis flavotorquata (Duméril, Bibron e Duméril,1854) - - - 3,4 
Erythrolamprus almadensis (Wagler, 1824) - - - 1,2,4 
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) - - - 3,4 

Erythrolamprus frenatus (Werner, 1909) - - - 3 
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Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Squamata (Serpentes) Dipsadidae 

Erythrolamprus lineatus Cope, 1887 - - - 4 
Erythrolamprus maryellenae (Dixo, 1985) - - - 3 
Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1825) - - - 3,4 

Erythrolamprus reginae (Wagler in Spix, 1824) - - - 3,4 
Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) - II - 3,4 

Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) - - - 1,3,4 
Helicops gomesi Amaral, 1921 - - - 3 

Helicops modestus Gunther, 1861 - - - 3 
Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758) - - - 3,4 

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) - - - 3,4 
Lygophis meridionalis (Schenkel, 1901) - - - 3 

Lygophis paucidens (Hoge, 1953) - - - 3 
Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 - - - 4 

Oxyrhopus guibei Hoge & Romano, 1978 - - - 4 
Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758) - - - 1,3 

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 1854 - - - 3 
Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1855 - - - 3 

Phalotris mertensi (Hoge, 1955) - - - 3,4 
Phalotris nasutus (Gomes, 1915) - - - 3 
Philodryas agassizii (Jan, 1863) - - - 4 

Philodryas mattogrossensis Koslowsky, 1898 - - - 3 
Philodryas nattereri Steindachner, 1870 - - - 4 
Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) - - - 4 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 650  

Continuação 
Ordem Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

IUCN CITES MMA 

Squamata (Serpentes) 
Dipsadidae 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) - - - 3 
Phimophis guerini (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) - - - 3,4 
Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) - - - 4 

Psomophis joberti (Sauvage, 1884) - - - 4 
Rhachidelus brazili Boulenger, 1908 - - - 4 

Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837) - - - 4 
Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) - - - 3,4 

Xenodon merremii (Wagler, 1824) - - - 1,3,4 
Xenopholis undulatus (Jensen, 1900) - - - 4 Elapidae Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) - - - 4 

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) - - - 3,4 
Viperidae Bothrops moojeni Hoge, 1966 - - - 3,4 

Bothrops neuwiedi Wagler, 1824 - - - 3,4 
Bothrops pauloensis Amaral, 1925 - - - 3 
Crotalus durissus Linnaeus, 1758 - - - 3,4 LEGENDA: Fonte: 1. Estudo de Impacto Ambiental UHE Espora (Sarmento et al., 1999) e Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 2. Relatório Ambiental Simplificado UHE Olhos d’água (Sarmento et al., 2001); 3. Estudo de Impacto Ambiental PCH Queixada (Sarmento et al., 2007) e Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b); 4. Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (EIBH, 2005); 

Status de conservação: IUCN – Listagem de espécies ameaçadas internacionalmente (IUCN, 2015). MMA - Lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil – Portaria MMA nº444/2014; CITES: Apêndice I -CITES I- espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio. Apêndice II -CITES II – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente, mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado (CITES, 2015). VU= Vulnerável.  
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A compilação dos resultados do inventário de espécies de répteis na área de influência Indireta (AII) da PCH Alvorada I (trecho estudado para as PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I) apresenta uma lista de 17 espécies, distribuídos em três ordens (Testudines, Crocodylia e Squamata) e 13 famílias (Quadro 144). Desta forma, a PCH Alvorada I representa 76,47% (n=13) das espécies de répteis listadas para a região (n=17), enquanto 64,70% das espécies ocorreram a jusante da PCH Alvorada I (PCH Foz do Corrente I). Do total de espécies diagnosticadas no trecho de estudo que engloba as PCHs Alvorada I e Foz do Corrente I, seis (Mesoclemmys vanderhaegei, Ophiodes striatus, Hemidactylus mabouia, 
Notomabuya frenata, Spilotes pullatus e Bothrops moojeni) foram registradas exclusivamente nos pontos amostrados no primeiro empreendimento. Levando-se em consideração que todos os registros são da bacia do rio Corrente e estão localizados dentro de uma extensão de cerca de 100 km, a ocorrência das demais espécies registradas exclusivamente para a área da PCH Foz do Corrente I (Gymnodactylus gekkonides, Trilepida cf. koppesi e Eunectes murinus) são também esperadas para a área de influência da PCH Alvorada I. Durante as duas campanhas foi identificada apenas uma espécie considerada de baixo risco de extinção (Quase ameaçada) pela IUCN - cágado Mesoclemmys vanderhaegei. Também, foram registradas três espécies que constam no Apêndice II do CITES: jacaré (Paleosuchus palpebrosus), um lagarto teiú (Salvator merianae) e uma serpente (Eunectes murinus) (CITES, 2015). Além disso, foram registradas duas espécies endêmicas do Bioma Cerrado: Apostolepis albicolaris e Bothrops moojeni (Nogueira et al, 2011).  
Quadro 144 Lista de espécies de répteis registradas na região de inserção das PCHs Alvorada 

I e Foz do Corrente I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Ordem Família Espécie PCH Alvorada I PCH Foz do 

Corrente 1 Testudine Chelidae Mesoclemmys vanderhaegei X - Crocodylia Alligatoridae Paleosuchus palpebrosus X X 

Squamata 

Anguidae Ophiodes striatus X - Gekkonidae Hemidactylus mabouia X - Mabuyidae Notomabuya  frenata X - Phyllodactylidae Gymnodactylus geckoides - X 
Teiidae Ameiva ameiva X X 

Ameivula ocellifera X X 
Salvator merianae X X Tropiduridae Tropidurus torquatus X X Leptotyphlopidae Trilepida cf. koppesi - X Boidae Eunectes murinus - X Colubridae Spilotes pullatus X - Dipsadidae Apostolepis albicolaris X X 

Oxyrhopus trigeminus X Viperidae Crotalus durissus X X 
Bothrops moojeni X - 
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8.4.1.4.3.4 Caracterização da Herpetofauna na Área de Influência Direta (AID) - Anfíbios Através das metodologias utilizadas em conjunto (busca ativa visual e auditiva noturna e diurna, pitfall 
traps e procura em veículo) durante as duas campanhas foi encontrada uma riqueza de 25 espécies distribuídas em quatro famílias a saber: Bufonidae (n= 2), Hylidae (n= 11), Leptodactylidae (n= 10) e Microhylidae (n= 2) (Quadro 145). Na primeira campanha foram registradas as famílias Bufonidae, Hylidae e Leptodactylidae, na segunda, além das famílias citadas anteriormente, foram observados exemplares da Família Microhylidae. Em ambas as campanhas a Família Hylidae foi a mais representativa, com 50% (n=4 – período seco) e 44% (n=11 – período chuvoso) do total de registros. A segunda família mais representativa na área de estudo foi Leptodactylidae com 37,5% (n=3) na primeira campanha e 40% (n=10) na segunda. Esse resultado é um padrão esperado para comunidades de anfíbios anuros neotropicais, já que ambas as famílias, são as mais abundantes na região Neotropical (Duellman, 1999; Ribeiro-Junior & Bertolucci, 2009). A família Bufonidae foi responsável por 12,5% (n= 1) na primeira campanha e 8% (n= 1) na segunda campanha. A Família Microhylidae representa 8% (n= 2) dos registros totais na segunda campanha (Figura 129 ).  
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Quadro 145 Espécies de anfíbios anuros registrados na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Táxon/ Nome Científico 

1º Campanha (Seca) 2º Campanha (Chuva) 
Habitat Status de 

Conservação 
Método Ponto Método Ponto 

Classe Amphibia 
Ordem Anura 

Família Bufonidae 
Rhinella mirandaribeiroi Gallardo, 1965 - - PT AHE1 TE LC 

Rhinella schneideri (Werner, 1894) A,V AHE6, AHE5 EO AHE2, AHE4, AHE5 TE LC 
Família Hylidae 

Dendropsophus cruzi (Pombal & Bastos, 1998) A,V AHE3, AHE4,AHE5 A; V AHE3, AHE4, AHE7 ARBU LC 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) - - A; V AHE1, AHE2, AHE5, AHE8, AHE14 ARBU LC 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) - - A; V AHE2, AHE3, AHE4, AHE6, AHE7, AHE8 ARBU LC 
Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862) - - A; V AHE2, AHE3, AHE4, AHE7 ARBU LC 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) V AHE7 A; V AHE4, AHE7 ARBO LC 
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Continuação 
Táxon/ Nome Científico 

1º Campanha (Seca) 2º Campanha (Chuva) 
Habitat Status de 

Conservação 
Método Ponto Método Ponto 

Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) A,V AHE3, AHE5, AHE6, AHE7 V AHE1, AHE2, AHE3, AHE4, AHE6, AHE7, AHE8, AHE9, AHE14 ARBO LC 
Pseudis bolbodactyla Lutz, 1925 - - A; V AHE4 SAQ LC 

Scinax cf.  constrictus Lima, Bastos & Giaretta, 2005 - - A; V AHE1, AHE3, AHE8 ARBU LC 
Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) - - A AHE7 ARBU LC 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) A AHE2, AHE5 A; V AHE1, AHE2, AHE4, AHE5, AHE6, AHE7, AHE8, AHE10, AHE13, AHE14 ARBU LC 
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) - - A; V AHE2, AHE3, AHE4, AHE8 ARBO LC 

Família Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) A,V AHE6 A; V AHE2, AHE3, AHE4, AHE7, AHE14 TE LC 
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) - - A; V AHE2, AHE3, AHE4, AHE7, AHE14 TE LC 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) A,V AHE4, AHE6 A; V AHE4, AHE7 TE LC 
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Continuação 
Táxon/ Nome Científico 

1º Campanha (Seca) 2º Campanha (Chuva) 
Habitat Status de 

Conservação 
Método Ponto Método Ponto 

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) - - A; V AHE10, AHE11 TE LC 
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) - - V AHE4 TE LC 

Physalaemus centralis Bokermann, 1962 - - V AHE3 TE LC 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 A,V AHE2, AHE4,AHE6 A; V AHE1, AHE2, AHE3, AHE6, AHE7, AHE8, AHE14 TE LC 

Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) - - A; V AHE3, AHE14 TE LC 
Pseudopaludicola atragula Pansonato, Mudrek, Veiga-Menoncello, Rossa-Feres, Martins, and Strüssmann, 2014 - - A; V AHE1, AHE7, AHE10, AHE11, AHE14 TE NE 

Pseudopaludicola gr. saltica (Cope, 1887) - - A; V AHE7, AHE9, AHE11 TE LC 
Família Microhylidae 

Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) - V AHE3, AHE4 TE LC 
Elachistocleis gr. ovalis (Schneider, 1799) -  A; V AHE1, AHE4, AHE7, AHE8, AHE14 TE LC 

Legenda: Registro: V= visual; A= auditivo; PT= Pitfall; Habitat: TE= Terrestre; ARBU=Arbustivo; ARBO=Arborícola; SAQ=Semi-aquático; Status de Conservação: LC= Pouco preocupante. (IUCN, 2015). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 656 

A partir de informações da literatura são reconhecidas nove famílias e 39 espécies potenciais de anuros para a região (Figura 129 ). Apenas as famílias Dendrobatidae e Odontophrynidae não foram registradas na área de influência da PCH Alvorada I. Foram registrados 64,1% de espécies da Ordem Anura esperadas para a região, enquanto que para a Ordem Gymnophiona não houve registro. Anfíbios anuros são mais fáceis de serem localizados devido a sua maior diversidade, abundância e comportamentos reprodutivos (vocalização), enquanto que os giminofionas são animais com comportamento fossorial, o que dificulta a localização de espécimes (Zug et al., 2001).  
Figura 129  Percentual das famílias de anfíbios registradas na AID da PCH Alvorada I, sub-

bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Em comparação, nota-se que na segunda campanha, realizada no período chuvoso, obteve-se o maior número de espécies registrado (seca: n=8; chuva: n=25). Este fato é devido a maior facilidade para o encontro destes animais, os quais estão mais ativos e vocalizando, pois, este período é reconhecido como o mais significativo para a reprodução de anfíbios anuros. No presente estudo o método de amostragem mais eficaz foi a busca ativa, com 24 espécies registradas. Os anfíbios anuros dependem da vocalização dos machos para atrair as fêmeas em seus períodos reprodutivos (Wells, 1977), tal comportamento facilita a observação do pesquisador e, consequentemente, seu registro durante a busca ativa. Por fim, armadilhas de queda (pitfall) foi o método menos eficaz, com apenas uma espécie registrada (Rhinella mirandaribeiroi), a qual não foi registrada nos demais métodos utilizados. O esforço empregado para a amostragem de anfíbios foi suficiente, uma vez que as curvas, tanto do observado quanto do estimado, apresentaram tendência a estabilização. O esforço despendido durante as duas campanhas possibilitou o registro de 83,80% da riqueza de anfíbios esperada para a região, pelo estimador Jack-knife de primeira ordem (n=29 espécies) (Figura 130 ). Vale ressaltar que os dados obtidos foram suficientes para realizar a avaliação de impactos e proposição de medidas de controle que constitui o objetivo principal do presente EIA. 
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Figura 130  Curva do coletor e estimador de riqueza observado, na área de influência da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  Em relação ao habitat, a maioria das espécies foi classificada como terrestre (n=14; 56%), pois engloba todas as espécies das famílias Bufonidae, Leptodactylidae e Microhylidae. Entre a Família Hylidae são observadas espécies que utilizam tanto o substrato arbustivo (n=7; 28%) quanto o arborícola (n= 3; 12%). A espécie Pseudis bolbodactyla, registrada apenas na segunda campanha, foi a única com hábito semiaquático (n=1; 4%) observada (Figura 131 ). Estas informações corroboram com aquelas obtidas a partir da literatura consultada, na qual, das 40 espécies encontradas na região, 23 apresentam hábito terrestres, 11 utilizam o substrato arbustivo, quatro o substrato arbóreo e duas apresentam hábito aquático.  
Figura 131  Habitat das espécies de anfíbios encontradas na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia 

do rio Corrente, Goiás  
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De forma geral os pontos amostrais que apresentaram maior diversidade foram o ponto AHE3, ponto AHE4 e ponto AHE7. Destaca-se o ponto AHE4 com riqueza de 15 espécies registradas e abundância de 290 indivíduos. Os pontos amostras AHE3 e AHE7 apresentaram riqueza e abundância semelhantes (AHE3 -riqueza= 12 e abundância = 238; AHE7- riqueza = 14 e abundância= 229). Entre estes o ponto AHE13 teve menor riqueza e abundância (n=1). No Ponto AHE12 não foram obtidos registros de anfíbios. A variação entre riqueza e abundância nos transectos relativos aos anfíbios pode estar relacionada com situação de conservação da área e com a disponibilidade de recursos (Figura 132 ).  
Figura 132  Riqueza e abundância de anfíbios registrados na AID da PCH Alvorada I, sub-

bacia do rio Corrente, Goiás  

  Foram registrados 1.209 espécimes durante as duas campanhas. Na primeira campanha registraram-se 66 espécimes: Hypsiboas raniceps (n=20), Dendropsophus minutus (n=12), Physalaemus cuvieri (n= 11), Rhinella schneideri (n= 8), H. albopunctatus (n= 3), Letpodactylus fuscus (n=3) e L. latrans (n=3)]. Na segunda campanha registrou-se a abundância de 1.143 espécimes de anfíbios anuros: Hypsiboas 
raniceps (n= 240), Dendropsophus nanus (n= 146), Physalaemus cuvieri (n=126), Elachistocleis gr. 
ovalis (n = 92), Pseudopaludicola atragula (n= 89), Leptodactylus fuscus (65), Scinax fuscovarius (58), 
D. rubicundulus (64), D. minutus (36), D. cruzi (41), Pseudopaludicola gr. saltica (34), Trachycephalus 
typhonius (n=29), Hypsiboas albopunctatus (n=18), S. cf. constrictus (n= 17), L. mystaceus (16), L. 
labyrinthicus (n= 15), Rhinella schneideri (n=12), Physalaemus nattereri (n= 12), L. latrans (n= 10), S. 
fuscomarginatus (n= 10), Pseudis bolbodactyla (n= 6), Dermatonotus muelleri (n= 3), L. podicipinus (n=2), R. mirandaribeiroi (n= 1), P. centralis (n=1) (Figura 133 ).  
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Dentre as espécies mais abundantes durante o estudo, destaca-se a Hypsiboas raniceps, com 20 espécimes na primeira campanha e 240 indivíduos registrados na segunda (Figura 133 ). Esta espécie é amplamente distribuída pelo Brasil, sendo encontrada no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. É encontrada também em outros países da América do Sul, Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa e Paraguai (Arzabe 1999; Guimarães & Bastos 2003; Zina et al., 2010; Frost, 2015; Marca et 
al., 2010). Trata-se de uma espécie comum em áreas abertas, podendo ser encontrada em lagoas permanentes ou semipermanentes, áreas inundadas ou arbustos (De La Riva et al., 2000; Prado et al., 2005; Uetanabaro et al., 2008). Apresenta tolerância a locais antropizados, sendo muito tolerantes à seca (Alho, 2008; Marca et al., 2010). As duas espécies que apresentaram menor abundância na primeira campanha foram Physalaemus 
centralis (n=1) e Rhinella mirandaribeiroi (n=1) e na segunda campanha as espéciesHypsiboas 
albopunctatus (n= 3), Letpodactylus fuscus (n=3) e L. latrans (n=3). Essas espécies são comumente encontradas nos trabalhos de campo realizados na região, inclusive em áreas degradadas (Vaz-Silva et 
al., 2007; Santos et al. 2014; Pina et al.,2015). Como a maioria das espécies apresenta hábitos terrestres, exceto a espécie H. albopunctatus e são encontradas em áreas antropizadas, fatores que estejam ligados ao uso do solo podem estar influenciando na abundância das mesmas, tais como: ausência de poças temporárias para reprodução falta de abrigos diurnos, locais utilizados para evitar a predação e a dissecação.  

Figura 133  Espécies de anfíbios mais abundantes na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás  
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Espécies com status taxonômico incerto A espécie Pseudopaludicola gr. saltica aparece na lista como “gr” devido a questões taxonômicas. Há ainda carência na revisão taxonômica para o gênero Pseudopaludicola (Toledo 2010). A grande semelhança morfológica entre as espécies dificulta a identificação dos indivíduos. Alguns autores (Toledo et al., 2010) relatam que muitas espécies do gênero ainda não foram descritas, fator que pode causar a identificação equivocada dos espécimes. Assim como a espécie anterior Elchistoleis gr. ovalis foi mantida em “gr” pois, é composta por um complexo de espécies. Por fim, Scinax cf. constrictus foi mantida com “cf.”, pois o gênero apresenta semelhança morfológica e escassez em dados acústicos (Pombal-Júnior et al., 1995). 
Espécies de valor econômico, bioindicadoras, raras ou ameaçadas. Algumas espécies da anurofauna listadas no presente estudo podem de alguma forma, apresentar importância econômica, sendo: Leptodactylus labyrinthicus (rã-pimenta) e L. latrans (rã-manteiga) cuja utilização é eventualmente citada para a subsistência humana, sobretudo por comunidades pobres interioranas (Izecksohn & Carvalho e Silva, 2001; Carvalho et al., 2013). As espécies Hypsiboas 
raniceps, Rhinella mirandaribeiroi, R. schneideri e Trachycephalus typhonius eventualmente são encontradas sendo comercializadas internacionalmente como “pets”, porém essa prática não é considerada uma ameaça as espécies, pois são poucos os casos de venda destes animais (Aquino et al., 2004; Marca et al., 2010; Silvano et al., 2010). Vale ressaltar que na área do presente estudo não foi observado este tipo de atividade. Dentre os anuros registrados neste estudo, foram inventariadas apenas quatro espécies endêmicas do Bioma Cerrado, sendo: a perereca Dendropsophus cruzi, e as rãs Pseudopaludicola nattereri e 
Pseudopaludicola gr. saltica. As outras espécies apresentam distribuição ampla, sendo encontradas em pelo menos mais um Bioma (Caramaschi & Cruz, 1998; Garba & Cannatella, 2007; Mendes-Pinto & Miranda, 2011; Silva et al, 2011; Valdujo et al., 2012; Vasconcellos et al., 2014; Pina et al., 2015). Nenhuma das espécies registradas está presente nas listas oficiais como ameaçadas de extinção (IUCN, 2015; MMA, 2014). 
Similaridade entre os pontos de amostragem Por meio da análise da matriz de similaridade e do dendrograma produzido pela análise de agrupamento (UPGMA) foi possível observar uma variabilidade na similaridade entre os agrupamentos e a distribuição das espécies de anfíbios nos pontos amostrados (Figura 134 ). As maiores similaridades foram obtidas pelos pares formados pelos pontos AHE10 e AHE11 (DBray-Curtis = 0,67), seguidas pelos pontos AHE3 e AHE4 (DBray-Curtis = 0,64) e pontos AHE2 e AHE8 (DBray-Curtis = 0,57). Essa maior similaridade se dá pelo compartilhamento de espécies com abundâncias semelhantes. A 
maior similaridade entre as áreas citadas pode estar relacionada às características bióticas da região, 
como grau de conservação, disponibilidade de recursos hídricos, importantes para a manutenção das 
comunidades de anuros. Os pontos amostrais AHE1, AHE2 e AHE3, são aqueles que apresentam 
armadilhas de queda em seu transecto. 
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Figura 134  Similaridade (Análise Cluster) registrada entre os pontos amostrados na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Foto 201 Rhinella schneideri Foto 202 Dendropsophus minutus.  
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Foto 203 Scinax fuscovarius Foto 204 Physalaemus cuvieri 
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Foto 205  Rhinella mirandaribeiroi Foto 206 Dermatonotus muelleri  
8.4.1.4.3.5 Caracterização da herpetofauna na Área de Influência Direta (AID) - Répteis  Durante as duas campanhas foram registrados 13 espécimes de répteis, distribuídos em 13 espécies e sete famílias, sendo: uma família de quelônios -Chelidae (n=1); uma família de jacarés -Alligatoridae (n=1); cinco de lagartos - Anguidae (n= 1), Gekkonidae (n=1), Mabuyidae (n=1), Teiidae (n= 3) e Tropiduridae (n= 1); e três de serpentes -Colubridae (n=1), Dipsadidae (n=1) e Viperidae (n=2) (Quadro 146). Na primeira campanha foram registradas as famílias Alligatoridae, Teiidae, Tropiduridae, Colubridae, Dipsadidae e Viperidae. Na segunda, houve registros exclusivos para as famílias Chelidae, Anguidae, Gekkonidae e Mabuyidae, além da adição de registros para a Família Teiidae e Viperidae, e mantendo apenas o mesmo registro para a Família Tropiduridae (Quadro 146). 
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Quadro 146 Espécies de répteis registrados na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Táxon/Nome Científico 

1º Campanha (Seca) 2º Campanha (Chuva) 

Habitat Status de 
Conservação Método Ponto Método Ponto 

Classe Reptilia 
Ordem Testudine 
Família Chelidae 

Mesoclemmys vanderhaegei - - V AHE3 AQUA LR 
Ordem Crocodylia 

Família Alligatoridae 
Paleosuchus palpebrosus EO AHE3 - - AQUA LC 

Ordem Squamata 
Subordem Sauria 
Família Anguidae 

Ophiodes striatus - - V AHE4 T - 
Família Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia - - V AHE4 ARBO - 
Família Mabuyidae 

Notomabuya  frenata - - V AHE3 T - 
Família Teiidae 

Ameiva ameiva V AHE7, AHE8 V AHE4, AHE13 T - 
Ameivula ocellifera - - V AHE10 T - 
Salvator merianae - - V AHE4, AHE7 T LC 
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Continuação 
Táxon/Nome Científico 

1º Campanha (Seca) 2º Campanha (Chuva) 

Habitat Status de 
Conservação Método Ponto Método Ponto 

Família Tropiduridae 
Tropidurus torquatus EO, V AHE5, AHE7, AHE8 V AHE1, AHE3, AHE4, AHE7 ARBO LC 

Subordem Serpentes 
Família Colubridae 

Spilotes pullatus EO AHE5 - - ARBO - 
Família Dipsadidae 

Apostolepis albicorales PT AHE6 - - T - 
Família Viperidae 

Crotalus durissus EO AHE6 - - T - 
Bothrops moojeni - - V AHE3, AHE4 T NC Legenda: Registro: EO= Encontro ocasional; PT= Pitfall; V= visual; Habitat: TE= terrestre; ARBO= arborícola; AQUA= aquático; Status de Conservação: LC= Pouco preocupante LR: Baixo risco de extinção - Quase ameaçada. (IUCN, 2015). 
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De modo geral a Família Teiidae foi responsável por 23% dos registros e Viperidae por 15%. As demais famílias foram responderam por 8% dos registros totais (Figura 135 ). Na primeira campanha foi registrada apenas uma espécie por família, cada espécie representa 20% dos registros. Na segunda campanha a família mais representativa foi a Família Teiidae com 33,3% (n=3) dos registros, as outras famílias (Chelidae, Anguidae, Gekkonidae, Mabuyidae, Teiida, Tropiduridae e Viperidade) foram responsáveis cada uma por 11% (n= 1) dos registros. Esse resultado ocorre pelo fato de as espécies da Família Teiiidae serem facilmente observadas devido aos hábitos diurnos e ao porte relativamente grande de algumas espécies em relação a outros lagartos, podendo ser nitidamente visualizados durante seu forrageio.  
Figura 135  Percentual das famílias de répteis registradas na AID PCH Alvorada I, sub-bacia 

do rio Corrente, Goiás  

  Com relação aos dados secundários obtidos a partir do levantamento bibliográfico foram registrados 33,3% das espécies da Ordem Crocodylia com potencial de ocorrência na região; 25% dos lagartos (Squamatas, Subordem Sauria) e 6,7% das serpentes (Squamatas, Subordem Serpentes). Não houve registros para a Ordem Amphisbaenidae. Entretanto, dois registros são exclusivos deste estudo, o quelônio Mesoclemmys vanderhaegei e a serpente Apostolepis albicolaris. Comparando os períodos de amostragem, nota-se que na segunda campanha, realizada no período chuvoso, obteve o maior número de espécies registrado (n=6; n=9). No período seco foram observadas seis espécies. Répteis são animais ectotérmicos, isto é, necessitam de uma fonte de calor externa para se aquecer e manter as atividades diárias. Houve três registros a mais na época chuvosa. 
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O método de amostragem mais eficaz foi a busca ativa, com nove espécies registradas. Os répteis são normalmente difíceis de serem encontrados devido a diversos fatores, tais como: menor abundância no ambiente, hábitos furtivos e coloração críptica, na maioria das espécies. A armadilha de queda (pitfall) foi o método menos eficaz, com o registro de apenas uma espécie de serpente, Apostolepis 
albicolaris. A importância dos métodos complementares foi comprovada através deste registro, já que esta espécie apresenta hábito fossorial e dificilmente seria registrada com a utilização de outros métodos. Para os répteis, o esforço amostral empregado, com a utilização de diferentes métodos, possibilitou o registro de 61,9% da riqueza esperada para a região pelo estimador Jack-knife de primeira ordem (21 espécies) Vale ressaltar que os dados obtidos foram suficientes para realizar a avaliação de impactos e proposição de medidas de controle que constitui o objetivo principal do presente EIA (Figura 136 ). Desta forma, as curvas de acumulação de espécies observadas e estimadas não apresentaram tendências à estabilização, conforme esperado, sugerindo assim que possa haver um incremento futuro nas espécies da área de estudos.  

Figura 136  Curva do coletor e estimador de riqueza observado para répteis na área de 
influencia da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  O ponto amostral de maior diversidade de répteis foi o ponto AHE4 (H’ = 1,58), com riqueza de seis espécies e abundância de 13 espécimes; seguido do ponto AHE3 (H ‘ = 1,47) com riqueza de quatro espécies e abundância de oito espécimes; e o ponto AHE7 (H’ = 0,79) com cinco espécies e sete indivíduos. Os pontos amostrais AHE1, AHE10 e AHE13 apresentaram as menores riquezas e abundâncias semelhantes. Não houve registros de répteis nos pontos AHE2, AHE9, AHE11 e AHE12 (Figura 137 ). Uma estimativa realista da composição da herpetofauna de uma determinada localidade depende de uma combinação de diferentes métodos amostrais em um período representativo. As diferentes épocas do ano devem ser consideradas assim como interferência antrópica em locais.  
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Figura 137  Riqueza e abundância de répteis registrados na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia 
do rio Corrente, Goiás.  

 Foram registrados 39 espécimes durante as duas campanhas. Na primeira campanha foram registrados 16 espécimes: Tropidurus torquatus (n=8), Paleosuchus palpebrosus (n=3), Ameiva Ameiva (n=2), Apostolepis albicolaris (n=1), Crotalus durissus (n=1) e Spilotes pullatus (n=1). Na segunda campanha foi registrada uma abundância de 23 espécimes de répteis, a saber: Tropidurus torquatus (n=9), Ameiva ameiva (n=4), Salvator merianae (n=3), Bothrops moojeni (n= 2), Ameivula ocellifera (n=1), Hemidactylus mabouia (n=1), Mesoclemmys vanderhaegei (n=1), Notomabuya frenata (n=1) e 
Ophiodes striatus (n=1). Dentre as espécies mais abundantes durante o estudo, destaca-se o lagarto Tropidurus torquatus, com nove registros realizados, seguido pelos lagartos Ameiva ameiva (n=4), Salvator merianae (n=3) e a serpente Bothrops moojeni (n= 2) (Figura 138 ). O quelônio Mesoclemmys vanderhaegei e os lagartos 
Ophiodes strigatus, Hemidactylus mabouia, Copeoglossum frenata e Ameiva ocellifera apresentaram somente um registro (Figura 138 ). Ainda neste estudo foram encontradas duas espécies não inventariadas em estudos realizados na região, sendo: o cágado Mesoclemmys vanderhaegei e a serpente Apostolepis albicolaris.  
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Figura 138  Abundância das espécies de répteis registradas na AID da PCH Alvorada I, sub-
bacia do rio Corrente, Goiás  

  
Similaridade entre os pontos de amostragem Através de uma análise geral da matriz de similaridade e do dendrograma produzido pela análise de agrupamento (UPGMA) foi possível observar uma variabilidade na similaridade entre os agrupamentos utilizando-se da distribuição das espécies de répteis nos pontos (Figura 139 ). As maiores similaridades foram detectadas para os pares formados pelos pontos AHE7 e AHE8 (D Bray-Curtis = 0,83), seguidas pelos pontos AHE4 e AHE7 (D Bray-Curtis = 0,70) e pontos AHE1 e AHE5 (D Bray-Curtis = 0,67). Essa maior similaridade se dá pelo compartilhamento de espécies com abundâncias semelhantes. A maior similaridade entre as áreas citadas pode estar relacionada às características bióticas das regiões como grau de conservação, influência de sistemas agropecuários e com a fragmentação da vegetação, fatos estes que influenciam na ocorrência de certas populações de répteis. 
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Figura 139  Similaridade (Análise Cluster) na composição de espécies de répteis registrada 
entre os pontos amostrados na PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
Espécies de valor econômico, bioindicadoras, raras ou ameaçadas. Para o lagarto teiú Salvator merianae há a ameaça da caça ilegal, já que indivíduos desta espécie são utilizados como alimentação em alguns estados brasileiros, além de serem caçados por esporte ou para confecção de suvenires (Mieres & Fitzgerald, 2006; Martins et al., 2010). Sabe-se que na década de 1980, foram comercializados no mundo, em média, 1,9 milhões de peles, de diversas espécies do gênero Tupinambis (Mieres & Fitzgerald, 2006). Todas as espécies de Tupinambis são listados no Apêndice II do CITES, assim como a espécie de serpente Eunectes murinus e o jacaré Paleosuchus 
palpebrosus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Outra espécie em risco é o cágado Mesoclemmys vanderhaegei, classificada como Quase Ameaçada segundo IUCN (2015). A maior ameaça que a espécie enfrenta é a perda de hábitat devido à expansão da atividade humana (Vinke et al., 2013).  Todas as espécies registradas neste estudo apresentam ampla distribuição geográfica, exceto a serpente Apostolepis albicolaris, endêmica do Cerrado (Rodrigues, 1987; Vanzolini, 1988; Ávila-Pires, 1995; Campbell & Lamar, 1989; Souza, 2005; Costa et al., 2008).  Dentre as espécies registradas na área de influência direta da PCH Alvorada I é importante destacar a espécie da família Viperidae (Bothrops moojeni). Esse gênero é responsável por significativo número de casos de acidentes ofídicos no Brasil (Carvalho et al., 2001). Nenhuma das espécies de répteis registradas está presente nas listas oficiais como ameaçadas de extinção (IUCN, 2015; MMA, 2014). 
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8.4.1.4.3.6 Diagnóstico conclusivo da AID com foco na herpetofauna Baseando-se na composição e distribuição das espécies da herpetofauna registradas na AID e AII da PCH Alvorada I, bem como na análise da paisagem local, diagnosticou-se a área com o objetivo de categorizar ambientes e/ou áreas mais relevantes para a conservação da herpetofauna. O total de espécies registradas para a região, com base em dados secundários, foi de 39 anfíbios e 98 répteis. De modo geral, o registro de 38 espécies da herpetofauna (25 anfíbios e 13 répteis) na área de Influência Direta da PCH Alvorada I é considerado baixo em relação ao Bioma Cerrado que apresenta riqueza de 213 espécies (68 anfíbios e 145 répteis), porém, elevada em relação a sub-bacia do rio Corrente.  A baixa riqueza de espécies observada no trecho estudado do rio Corrente pode estar associada ao nível de intervenção antrópica local e ao isolamento dos remanescentes de vegetação florestal presentes na área. No entanto, ambos os grupos (anfíbios e répteis), ainda permanecem com uma estrutura esperada para estudos na região neotropical, com predomínio das famílias Hylidae e Teiidae, respectivamente. No cenário atual, o rio Corrente apresenta grandes trechos com pouca vegetação ripária e poucas áreas com fragmentos florestais significativos. Em sua margem esquerda, os principais fragmentos florestas remanescentes correspondem a trechos de mata ciliar que, apesar de significativamente curtos, apresentaram maiores riquezas de anfíbios e répteis. A margem direita é composta por maior número de fragmentos florestais, porém, com menores diversidades, provavelmente devido à ausência de corpos d’água. Os demais trechos do rio são caracterizados por pequenas faixas de mata ripária com intervenções antrópicas ou trechos com forte atuação antrópica (pastos e lavoura). Tanto para os anfíbios quanto para os répteis, as espécies consideradas dominantes neste estudo são comuns no bioma Cerrado, sendo biocenoses com ampla distribuição, adaptadas a ambientes alterados e frequentemente abundantes onde ocorrem. Foram identificadas espécies de anfíbios consideradas de valor econômico, como: Leptodactylus 
labyrinthicus, Leptodactylus latrans utilizadas para alimentação em outras regiões, e Hypsiboas 
raniceps, Rhinella mirandaribeiroi, Rhinella schneideri e Trachycephalus typhonius com registros de comércio para utilização como animais de estimação. Quatro espécies são endêmicas do Cerrado: 
Rhinella mirandaribeiroi, Dendropsophus cruzi, Dendropsophus rubicundulus, Physalaemus centralis (Valdujo et al, 2012).  Nenhuma espécie de anfíbio registrada no estudo está inserida em categorias de ameaças de extinção, conforme os critérios nacionais do MMA e internacionais da IUCN. Quanto aos répteis, apenas a espécie Salvator merianae pode ser considerada de importância comercial, sendo utilizada para subsistência e no comércio internacional ilegal. Uma espécie de serpente (Bothrops moojeni) é considerada de importância médica, sendo responsável por boa parte dos acidentes que ocorrem no Bioma Cerrado, sendo também considerada como de potencial para a indústria farmacêutica. Duas espécies de serpentes são endêmicas do Bioma Cerrado: Apostolepis 
albicolaris e Bothrops moojeni (Nogueira et al, 2011). Apenas o cágado Mesoclemmys vanderhaegei está classificada na categoria de Quase Ameaçada segundo os critérios da IUCN.  
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8.4.1.4.4 Entomofauna 

8.4.1.4.4.1 Metodologia  A caracterização da entomofauna presente nas áreas de influência do empreendimento partiu de pesquisa bibliográfica da região de inserção da PCH Alvorada I. Posteriormente, uma equipe realizou duas campanhas de campo na área, onde foram realizados levantamentos de campo durante 12 dias, contemplando o período seco e chuvoso. A descrição das campanhas de campo, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas em cada campanha são apresentadas no Quadro 147 a seguir.  
Quadro 147 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da entomofauna na AID da 

PCH Alvorada, Goiás. 
 

Grupo Campanha Perfil da 
equipe Época do ano Atividades 

desenvolvidas Período Duração

Entomofauna 
01 Biólogo entomólogo e auxiliares de campo Estação seca 

Busca ativa Diurna; Implantação de armadilhas do tipo CDC e Shannon 
15 a 20/07/2015 6 dias 

02 Biólogo entomólogo e auxiliares de campo Estação Chuvosa
Busca ativa Diurna; Implantação de armadilhas do tipo CDC e Shannon 

12 a 17/11/2015 6 dias 
Total 12 dias 

Captura de indivíduos da entomofauna A captura de espécimes da entomofauna foi autorizada mediante a Licença de Captura, Coleta, transporte e exposição de animais silvestres de número 15.671/2015 emitida pela SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n°146/2007 (Anexo 24). 
Coleta de dados em campo A metodologia utilizada para a execução do levantamento de vetores de agentes causadores de doenças nas áreas de influência do empreendimento foi priorizada com a delimitação de quatorze pontos amostrais, distribuídos ao longo das delimitações do futuro reservatório. (Quadro 148 e Figura 109 ).  A escolha de tais pontos foi realizada com o intuito de priorizar áreas com possível ocorrência das espécies consideradas de maior importância para a saúde pública e áreas de contato entre o ambiente silvestre e seres humanos. Os esforços amostrais objetivaram identificar a fauna vetora local e relacioná-la a transmissão de doenças. Desta forma, foram estabelecidas três fases de coleta abrangendo os horários de maior atividade hematofágica.  
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Procedimentos de amostragem / levantamento dos dados primários A amostragem foi realizada com a utilização de armadilhamentos luminosos dos tipos Barraca de Shannon, CDC e por coletas auxiliadas por puçá entomológico com o método de espera (Foto 213 a Foto 215), durante o período de dias de amostragem em cada etapa amostral. Este procedimento foi realizado com abrangência nas fases matutina (entre 8:00h e 11:00h), vespertino-crepuscular (entre 15:30h e 18:30h) e noturna (entre 18:30h e 20:00h). Na metodologia específica de captura com a utilização do equipamento CDC, os horários delimitados foram das 18:00h até as 06:00h do dia seguinte.  
  

Foto 213  Armadilha de atração luminosa 
do tipo barraca de Shannon 

 Foto 214  Armadilha de atração luminosa 
modelo CDC utilizada como método de 
captura 

 

 

Foto 215  Captura com a utilização de puçá 
entomológico e aspirador bucal. 

 
 No Quadro 148 apresenta-se o tipo de esforço de amostragem assim como as coordenadas geográficas. Foram amostrados 14 pontos na Área de Influência do empreendimento. Os pontos de amostragem da Entomofauna podem ser visualizados na Figura 109 e Foto 216 a Foto 227.  
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Quadro 148 Pontos e metodologia de amostragem de Mosquitos Vetores de Endemias nas 
diferentes fitofisionomias na Área de Influência Direta (AID) da  PCH Alvorada I, sub-bacia 

do rio Corrente, Goiás.  
Ponto Metodologia Coordenadas UTM 

(Fuso 22 K ) Descrição 

AEN1 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 481.969 7.892.278 Mata ciliar, mata de galeria AEN2 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 480.647 7.892.004 Mata ciliar AEN3 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 477.063 7.895.167 Mata ciliar, mata de galeria AEN4 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 476.570 7.893.193 Mata ciliar 
AEN5 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 473.361 7.895.313 Cerrado 
AEN6 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 477.930 7.890.387 Cerradão 
AEN7 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 475.421 7.892.335 Cerrado AEN8 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 481.637 7.891.899 Mata ciliar 
AEN9 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 479.167 7.889.740 Mata ciliar 

AEN10 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 473.695 7.896.742 Mata ciliar 
AEN11 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 478.393 7.887.368 Cerrado 
AEN12 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 479.702 7.886.572 Cerradão AEN13 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 480.859 7.895.373 Mata de galeria 
AEN14 Armadilhas CDC, Shannon, busca ativa diurna 469.602 7.888.259 Mata de galeria 
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Figura 140  Pontos de amostragem de entomofauna vetora de endemias na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Análise dos dados Os dados foram analisados por comparação dos valores de riqueza e abundância entre cada estação (seca e chuva) e também por ponto de amostragem. A composição das assembleias de mosquitos em cada ponto amostral foi comparada pela a análise de similaridade (Bray-Curtis).  
8.4.1.4.4.2 Características gerais da entomofauna vetora A entomofauna vetora representada neste estudo será atribuída principalmente aos mosquitos identificados com a capacidade de veicular agentes patogênicos ao ser humano. A temática central será baseada nos processos de transmissão tendo em vista a relação parasito X hospedeiro e na competência vetorial que dão a determinadas espécies de mosquitos, a importância epidemiológica que detêm na manutenção de determinadas arboviroses e zoonoses. O termo arbovírus (de arthropod borne vírus) de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) define-se por “vírus mantidos na natureza através da transmissão biológica entre hospedeiros 
vertebrados suscetíveis por artrópodos hematófagos”.  Zoonose é de etimologia grega formada por zoo que significa animal e noso que significa doença. Na medicina é utilizado para designar as doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos através de vírus, bactérias, fungos, protozoários, dentre outros microorganismos, uma vez que, a maioria dos agentes etiológicos de zoonoses pode estar presente em animais pertencentes a ecossistemas silvestres, o que significa que os ciclos biológicos dos parasitas são também restritos e ocorrem na completa ausência do homem. As doenças adquiridas por humanos originárias dessas condições são consideradas acidentais uma vez que, a transmissão só ocorre quando eles adentram em ambientes florestais. Porém, é importante observar que esta afirmativa, não assume caráter generalista, uma vez considerado a existência de outros fatores que delineiam o potencial de transmissão de determinado ambiente, seja ele silvestre ou urbano. Compreendida tais ponderações, os principais grupos de artrópodes vetores de zoonoses de maior importância neste estudo, são aqueles pertencentes às famílias Culicidae e Psychodidae (subfamília Phlebotominae). Na família Culicidae estão os insetos conhecidos popularmente, de acordo com a região do país, como muriçoca, pernilongo, mosquito-prego, carapanã, sovela, dentre outros. Entre os principais patógenos de doenças veiculados por Culicidae destacam-se: malária, febre amarela, dengue, zika, febre chikungunya, filarioses, arboviroses, encefalites, entre outros. (Marcondes, 2011).  A família Psychodidae (Subfamília Phlebotominae) difere-se dos demais dípteros por não necessitarem da presença de água no seu ciclo reprodutivo. De pequeno porte, corpo piloso e conhecido de acordo com a região como flebótomo, cangalhinha, mosquito palha, tatuíra, tatuquira, asa-dura, aleijadinho, dentre outros, estes mosquitos são os principais vetores dos patógenos que causam doenças como a leishmaniose tegumentar americana (LTA) e visceral (LV). Estas doenças são consideradas de alta gravidade e recebem atenção diferenciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido seu complexo tratamento, prevalência e endemia (Bastos, 2012). 
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Forattini (1998) considera que a entomofauna vetora (principalmente relacionada às famílias citadas) classificada de importância para a saúde pública, nem sempre originam doenças. Geralmente, pode ocorrer com maior frequência, o surgimento de algumas reações cutâneas. Porém, afirma que biologicamente deve-se concordar que o parasito, em maior ou menor grau, pode interferir no comportamento de um determinado vetor, no intuito de assegurar seu sucesso de sobrevivência. De acordo com Mendes, (2011) a Vigilância Entomológica, em área de construção de barragens voltadas à produção de energia elétrica, procura levantar informações de caráter quantitativo e qualitativo sobre os vetores das doenças já mencionadas, no intuito de prevenir a ocorrência das mesmas.  Este trabalho reúne os dados obtidos durante as duas campanhas realizadas no período seco e chuvoso, nas áreas de influência da PCH Alvorada I. 
8.4.1.4.4.3 Caracterização Regional da Entomofauna Vetora  De acordo com Aguiar & Martins (2003), para o Estado de Goiás, existem 49 espécies de mosquitos flebotomíneos, sendo duas espécies do gênero Brumptomyia e 47 Lutzomyia. Para os demais grupos, dados da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, indicam a ocorrência de espécies de outros gêneros como Culex, Aedes e Anopheles. No Quadro 149 é apresentada a lista das 36 espécies de provável ocorrência na AII, com base nas espécies encontradas nas áreas de influência de dois outros projetos hidrelétricos estudados na mesma bacia (PCH Queixada e UHE Espora). Ancorado na listagem de espécies provenientes de outros estudos da região foi possível estabelecer de forma satisfatória a identificação de ocorrência dos principais grupos de maior interesse para a saúde. A lista das espécies foi elaborada a partir dos dados de monitoramento realizados trimestralmente durante o período de três anos na UHE Espora (Vaz-Silva et al, 2015a) e na PCH Queixada (Vaz-Silva et 
al, 2015b) , ambas em operação no rio Corrente (Quadro 149). Mediante a utilização de tais dados, torna-se de maior credibilidade, toda e qualquer discussão sobre as possibilidades existentes ou não, da viabilidade de aquisição de qualquer tipo de doença advinda da relação parasito hospedeiro, além de ampliar o conhecimento de mosquitos vetores na região.  
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Quadro 149 Listagem das espécies de mosquitos vetores com potencial ocorrência na Área de 
Influência Indireta (AII) da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Ordem Família Taxon Nome Comum Fonte 

Diptera 

Culicidae 

Aedes albopictus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02 
Aedes fluviatilis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02 

Aedes fulvithorax Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Aedes jacobinae Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02
Aedes scapularis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Aedes serratus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Anopheles darlingi Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Anopheles matogrossensis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02
Anopheles mediopunctatus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02

Anopheles nigritarsis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Anopheles nimbus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02

Anopheles oswaldoi Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Anopheles parvus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Anopheles pseudotibiamaculatus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02
Anopheles triannulatus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Coquillettidia spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Culex spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Haemagogus janthinomys Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 02
Haemagogus leucocelaenus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Haemagogus leucophoebus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Haemagogus spegazzinni Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Haemagogus tropicalis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Limatus spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Mansonia spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Psorophora albigenu Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Psorophora ciliata Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Psorophora cingulata Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Psorophora circunflava Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Psorophora ferox Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Psorophora lanei Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Sabethes spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02
Uranotaenia spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02

Wyeomyia spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 01; 02Ceratopogonidae Culicoides spp Mosquito pólvora, porvinha 01; 02Psychodidae Lutzomyia spp. Mosquito palha, Cangalhinha, Tatuíra, Flebótomo 01; 02 Simuliidae Simulium spp Borrachudo, pium 01; 02Fonte: 1. Monitoramento UHE Espora (Vaz-Silva et al., 2015a); 2. Monitoramento PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015b);  Embora tenha sido realizado o registro de espécies com capacidade para veicular agentes patogênicos, não há para a região referida, nenhum registro de casos acentuados de doenças advindas da relação homem X vetor. 
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8.4.1.4.4.4 Caracterização da Entomofauna na Área de Influência Direta (AID) Consideradas as duas campanhas realizadas na AID da PCH Alvorada I, foram coletados 293 espécimes de 21 espécies, inseridas em uma ordem (Diptera), duas famílias (Culicidae e Psychodidae) e onze gêneros (Aedes, Anopheles, Coquillettidia, Culex, Haemagogus, Limatus, Mansonia, Psorophora, e 
Sabethes). Vale ressaltar que, os exemplares pertencentes à família Psychodidae (subfamília Phlebotominae), tendo em vista as suas especificidades permitiu sua identificação apenas a nível familiar.  A espécie Aedes scapularis e os espécimes representados pela família Phlebotominae representaram juntas 65,5% de toda a amostragem, com 34,8% (n= 102) e 30,7% (n= 90) respectivamente (Quadro 150).  Representantes da família Psychodidae (subfamília Phlebotominae), foram anotados principalmente no ponto AEN3 (n= 87). Esta subfamília, conforme já mencionado na parte introdutória, denota grande importância para a saúde pública uma vez que é responsável pela veiculação de agentes causadores das leishmanioses tegumentar e visceral. As leishmanioses são consideradas um grande problema de saúde pública, pois representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco aproximado de dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano. A alta frequência da espécie A. scapularis, que representou 89,5% dentre as demais do gênero, pode estar atribuída ao caráter antropifílico e a fácil adaptação a diversos ambientes que a espécie possui. Portanto, tem preferência por áreas alteradas pela ação humana, motivo pelo o qual é tratada em alguns estudos como bioindicador da qualidade ambiental. Vêm sendo notada como transmissora de agentes patogênicos de interesse a saúde pública, mas pelo fato de ser pouco estudada, faltam evidências que comprovem tal anotação. (Devicari, 2010). O gênero Psorophora com 15,4% representou, na totalidade das duas campanhas amostrais, abundância de 45 indivíduos. Este grupo é representado por fêmeas vorazes e oportunistas, mas que não apresentam grande importância epidemiológica quando comparados à transmissão de patógenos, mesmo existindo algumas espécies relacionadas na veiculação destes agentes como Psorophora ferox, que é encontrado naturalmente infectado com arbovírus, causadores de encefalites (Consoli 1998) e está intimamente ligado a ambientes florestais. Como seus ovos permanecem nestes locais por um longo período, bastam às primeiras chuvas, para que os mesmos entrem em processo de desenvolvimento e eclosão caracterizando a alta densidade nestes períodos. O gênero Haemagogus, com 2,7% de abundância relativa, é o principal gênero transmissor da febre amarela em seu estado silvestre. Estes mosquitos possuem hábitos estritamente silvestres e apresenta as melhores condições para transmitir o vírus amarílico, pois se mostram extremamente susceptíveis ao mesmo. Efetuam repasto sanguíneo diurnamente. Os primatas não humanos (macacos) são os hospedeiros amplificadores. A febre amarela silvestre (FAS) é endêmica na região amazônica e esporádica nas demais regiões do Brasil. Por ser uma zoonose de caráter silvestre, é praticamente impossível sua total erradicação. Trata-se de uma doença re-emergente prioritária em saúde pública no país. 
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O gênero Anopheles apresentou baixa representatividade 4,8% do total amostrado. Inclui todos os vetores conhecidos da malária humana, sendo por este motivo, tem grande importância epidemiológica. Encontrados em todas as regiões biogeográficas, são de interesse em relação à capacidade vetorial da malária (Consoli, 1998). A Figura 141 revela os valores atribuídos à abundância (N) para os pontos amostrados nas áreas de influência da PCH Alvorada I, nos dois períodos, sendo os maiores valores desta métrica, anotados durante o período de chuva, para os pontos AEN2 e AEN3. Na Figura 142 são apresentados os valores de riqueza (S), que semelhante a abundância, apresentou-se com maior relevância também no período chuvoso. A maior riqueza em espécies no período chuvoso pode ser explicada pela ocorrência de habitats para reprodução. Mosquitos dependem de ambientes úmidos (poças de água, pequenos cursos d’agua, coleções de água em bromélias e ocos de árvore, umidade na serapilheira) para se reproduzirem, e nos ambientes amostrados foram observados vários ambientes com essas características. De acordo com Aguiar & Medeiros (2003), mosquitos flebotomineos adultos se abrigam em locais com bom teor de umidade e matéria orgânica em decomposição. Os ambientes amostrados apresentam essas características, pois a serapilheira é bem formada e existem cavidades nas árvores remanescentes. Quanto aos simulideos, suas larvas dependem de água corrente, bem oxigenada, encontrada nos trechos encachoeirados do rio Corrente. Sendo assim, nos pontos AEN2 e AEN3 possuem os maiores valores de riqueza e abundância por apresentarem condições que favorecem a alimentação (via repasto sanguíneo) e a reprodução (via habitats de procriação). Além disso, cita-se a condição de dependência da água para o sucesso reprodutivo.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 684 

Figura 141  Valores de abundância de mosquitos vetores de endemias capturadas nas 
campanhas dos períodos seco e chuvoso na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás  

  
Figura 142  Valores de riqueza de mosquitos vetores de endemias capturadas nas campanhas 

dos períodos seco e chuvoso na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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De acordo com a Figura 142 , a maior riqueza foi observada para o ponto AEN2 (S=13), onde foi observado também o maior índice para a diversidade (H’= 0,746). De forma contrária obtiveram os menores valores, os pontos amostrais AEN8 (H’= 0,276) com apenas duas espécies identificadas, e o ponto AEN 9 (H’= 0,301) também com a mesma quantidade de espécies.   
Quadro 150 Espécies de mosquitos, inventariados na Área de Influência Direta (AID) da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
TÁXON NOME COMUM ESTACAO 

SECA 
ESTACAO 
CHUVOSA

Aedes albopictus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 2 
Aedes fulvithorax Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 1 

Aedes fulvus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 1 
Aedes scapularis Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 28 74 
Aedes serratus Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 1 5 

Aedes sp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 2 
Anopheles darlingi Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 3 
Anopheles oswaldoi Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 7 

Anopheles spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 4 
Culex spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 2 6 

Coquillettidia spp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 4 
Haemagogous janthinomys Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 7 

Haemagogous (Haemagogus) sp. Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 1 
Limatus sp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 2 

Mansonia sp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 7 
Psorophora(Janthinosoma) albigenu Mosquito, Muriçoca, Pernilongo 3 9 

Psorophora (Jan) circunflava Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 14 
Psorophora (Jan) ferox Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 11 

Psorophora (Psorophora) ciliata Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 8 
Psychodidae (Phlebotominae) Mosquito palha, Cangalhinha, Tatuíra, Flebótomo 7 83 

Sabethes sp Mosquito, Muriçoca, Pernilongo - 1 Total Geral  41 252  Quanto à similaridade, notam-se valores aproximados entre os pontos amostrais AEN2, AEN3, AEN9 e AEN10. No entanto, observa-se que há diferenças significativas entre estes pontos, principalmente referente à composição das espécies identificadas para cada um deles. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 686 

Em termos gerais, nos pontos AEN2 e AEN3 pode ser observada a maior diversidade. Porém, devido à elevada abundancia da espécie A. scapularis, estes locais adquiriram o caráter de menor equitabilidade entre os demais. Por outro lado, os pontos AEN9 e AEN10, mesmo apresentando baixa diversidade, foram agrupados entre aqueles com maior semelhança. Isto porque o software gerador dos dados pode entender que há, devido à proximidade dos coeficientes de diversidade e equitabilidade, evidencias que os qualifiquem entre aqueles com maiores índices de similaridade. Em contrapartida, com apenas dois espécimes identificados, o ponto AEN5 foi dentre os demais, aquele com o menor coeficiente de semelhança. Contrariamente, observa-se que não houve registro de coleta para os pontos de amostragem AEN1, AEN4, AEN7, AEN11, AEN12, AEN13 e AEN14, situação justificada pela fragmentação do ambiente em função da ação antrópica nestes locais de amostragem.  
Figura 143  Gráfico do índice de similaridade dos pontos amostrais na Área de Influência 

Direta  da PCH Alvorada I , sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  A curva do coletor de espécies, obtida mediante o somatório das horas amostrais (120 horas para cada campanha), indica tendência a estabilização. Vale ressaltar que os dados obtidos foram suficientes para realizar a avaliação de impactos e proposição de medidas de controle que constitui o objetivo principal do presente EIA. (Figura 144 ).  
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Figura 144  Curva de acumulação de riqueza da entomofauna obtida durante a amostragem 
na Área de Influência Direta da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 
8.4.1.4.4.5 Diagnóstico conclusivo da AID com foco na entomofauna Uma das principais importâncias atribuídas aos estudos de levantamento da Entomofauna Vetora está intrinsecamente relacionada ao hábito hematofágico das fêmeas, caracterizando-as como vetores biológicos de agentes patogênicos, paralelo ao incômodo causado por suas picadas. Neste estudo, o termo vetores é a denominação dada para o hospedeiro que possibilita ao parasito desenvolver parte do seu ciclo de vida e acessar com sucesso, um novo hospedeiro. A sobrevivência ou o aumento da densidade populacional do parasito depende obrigatoriamente de passagem pelo organismo do hospedeiro (Forattini, 2004).  O resultado final do levantamento da Entomofauna Vetora na área de influência da PCH Alvorada I constatou a presença de grupos capazes de veicular patógenos causadores de doenças, destacando, dentre eles espécies da família Phlebotominae, Haemagogus e Anopheles.  Na subfamília Phlebotominae estão os responsáveis diretos na veiculação de patógenos causadores das diversas formas de leishmanioses. Estas doenças são antopozoonoses de importância para a saúde pública por representarem uma cadeia de doenças com graves espectros clínicos, pois, fazem parte de um grupo de afecções dermatológicas que ocasionam sérias deformidades. No gênero Anopheles estão inseridas as principais espécies transmissoras de malária do Brasil, portanto, este gênero detém grande importância para a saúde pública. No presente estudo, mesmo com a baixa anotação para espécie de maior importância (A. darlingi), não se pode omitir as possibilidades de ressurgimento de casos esporádicos da doença, uma vez que há em todo o cenário, elementos que corroborem para o seu desenvolvimento. Quanto aos demais gêneros, mesmo não havendo evidências plenas que os caracterizem como potenciais vetores, ainda assim, deve ser considerado a sua capacidade de vetor para agentes infecciosos, uma vez que, detém características idênticas quanto a forma de realizar repasto sanguíneo e consequentemente de transmitir patógenos. 
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As observações prestadas neste estudo foram fundamentadas sob a consideração de sua devida importância a saúde pública, e também sob a óptica ecológica, ao se considerar os possíveis desequilíbrios nas populações citadas, defronte à atuação da atividade humana.  O potencial risco de disseminação de agentes patogênicos, só se torna possível mediante a existência do trinômio Vetor (potencial) – Hospedeiro (susceptível) – Ambiente (favorável). Com isto, a presença de um vetor em um determinado ambiente, não representa necessariamente, a probabilidade de um desencadeamento de processos epidêmicos, mas se contrário a estas condições existir um hospedeiro infectado em contato com potenciais vetores e ambiente favorável, as chances de se iniciar um processo epidemiológico são reais. Os dados derivados deste estudo servem como complementação para o uso da vigilância epidemiológica, possibilita o conhecimento da fauna de mosquitos vetores e sua relação específica na transmissão de patógenos, além de reafirmar que em função das atividades antrópicas, a alteração do ambiente torna-se um fator contribuinte na expansão da fauna de Culicidae (principalmente de Aedes e 
Culex). 
8.4.1.5 Ecossistemas Aquáticos 

8.4.1.5.1.1 Ictiofauna 

8.4.1.5.1.1.1 Características gerais do grupo Os peixes constituem o grupo de vertebrados com maior riqueza de espécies (Nelson, 2006; Lewinsohn & Prado, 2005), com uma diversidade que varia de 28.000 (Nelson, 2006) a 30.000 espécies conhecidas (Froese & Pauly, 2007). Neste contexto a região neotropical comporta a maior diversidade de peixes de água doce (Menezes, 1996), o que corresponde a 50% da fauna conhecida (Reis et al., 2003), caracterizada por uma leve dominância de Characiformes, sobre Siluriformes, com pequena representação de outros grupos (Lowe-mcconnell,1999). A América do Sul é responsável por grande parte dessa diversidade (Menezes, 1996), visto que, o Brasil é privilegiado por uma grande rede de cursos d'água, detendo as maiores redes hidrográficas do mundo. A segunda bacia hidrográfica mais importante do Brasil, em aspectos geográficos e ictiofaunístico é a bacia do rio Paraná, com uma diversidade próxima a 500 espécies (Casatti, 2001), sendo que destas 310 são descritas para o alto Paraná (Langeani et al., 2007). A bacia do alto Paraná abrange a bacia do rio Paranaíba que possuí fundamental importância hídrica, econômica e cultural, sendo registrada uma riqueza de 114 espécies de ictiofauna (Pavanelli & Britski, 1999; Alves et al., 2007b). A bacia do rio Paranaíba possui uma área de cerca de 220.200 km², abrangendo os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. O estado de Goiás é o que mais contribui, com cerca de 68% das terras da bacia do rio Paranaíba. Os maiores afluentes desta bacia localizam-se em sua margem direita, todos situados no estado de Goiás ou em suas divisas. Entre os principais afluentes do rio Paranaíba está o rio Corrente, onde será inserida a futura PCH Alvorada I. De acordo com pesquisa nos estudos realizados por Aloisio (2015a, 2015b), Sarmento et al. (2001) e o levantamento do EIBH do Sudoeste Goiano (2005), foram registradas para o rio Corrente uma riqueza de 53 espécies de peixes.  
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Diante  desta riqueza, frente a possível instalação da PCH Alvorada I, e suas implicações, , o estudo da ictiofauna no rio Corrente é fundamental para verificar a estrutura e composição da ictiofauna residente e identificar o modo como a mesma irá responder aos impactos antrópicos provocados no ambiente. O estudo sobre a estrutura da ictiofauna na área de abrangência da futura PCH deve ser realizado também na fase de instalação e operação, para assim avaliar as possíveis mudanças e alterações na composição e comportamento da ictiofauna residente, e deste modo indicar adequadas medidas de mitigação dos impactos. 
8.4.1.5.1.1.2 Metodologia A caracterização da ictiofauna e do ictioplâncton na área de influência do empreendimento iniciou-se pela pesquisa bibliográfica em estudos realizados na região de inserção da PCH Alvorada I. Posteriormente, uma equipe realizou campanhas de campo para coleta de dados na área de estudo. Para conhecer e avaliar a composição da ictiofauna foi realizado um esforço amostral de 22 dias de campo, distribuídos em quatro campanhas, abrangendo o período seco, chuvoso e as transições. No que diz respeito ao ictioplâncton, foram realizadas até o momento duas campanhas de campo totalizando um esforço de 13 dias, no período chuvoso. A descrição das campanhas, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas em cada campanha de ictiofauna são apresentadas no Quadro 151; e as atividades desenvolvidas nas campanhas de ictioplâncton são apresentadas no Quadro 151 a seguir.  

Quadro 151 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da ictiofauna, na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Grupo Campanha Perfil da 
equipe Época do ano Atividades 

desenvolvidas Período Duração 

Ictiofauna 

01 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo 
Vazante – Transição da estação chuvosa para seca Coletas qualitativas e quantitativas; 29/04 a 05/05/2015 07 dias 

02 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo Estação seca Coletas qualitativas e quantitativas; 23 a 27/07/2015 05 dias 
03 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo 

Cheia – Transição da estação seca para chuvosa Coletas qualitativas e quantitativas; 24 a 28/10/2015 05 dias 
04 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo Estação chuvosa Coletas qualitativas e quantitativas; 30/11 a 04/12/2015 05 dias 

Total 22 dias 
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Quadro 152 Distribuição das campanhas de campo para os estudos de ictioplâncton nas áreas 
de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Grupo Campanha Perfil da 
equipe Época do ano Atividades 

desenvolvidas Período Duração

Ictioplâncton 01 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo Início da Estação chuvosa Coleta de Ictioplâncton 04 a 10/11/2015 7 dias* 
02 Biólogo ictiólogo e auxiliares de campo Estação chuvosa Coleta de Ictioplâncton 08 a 13/12/2015 6 dias* 

Total 13 dias  
Captura de indivíduos da Ictiofauna e Ictioplâncton A captura de espécimes da ictiofauna foi realizada mediante a Licença de Captura, Coleta, Transporte e Exposição de Animais Silvestres de número 15.671/2015 SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n° 146/2007 (Anexo 24). Alguns exemplares coletados foram mantidos como material testemunho das espécies registradas no rio Corrente. Os espécimes foram encaminhados para depósito na Coleção Ictiológica da Faculdade União de Goyazes, Trindade-GO (Anexo 25). 
Pesquisa de dados secundários sobre a ictiofauna regional A informação sobre a diversidade da ictiofauna e ictioplâncton do rio Corrente e principais afluentes foi obtida através de levantamento bibliográfico em literatura técnica cientifica disponível e documentos de circulação restrita, como Relatórios de Avaliação Ambiental e Planos de Gestão. Dentre os documentos acessados destacam-se: 

  EIBH SUDOESTE GOIANO (2005) – Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas – EIBH do Sudoeste 
Goiano, os dados foram obtidos a partir da realização de duas campanhas, sendo a primeira realizada na estação seca em outubro de 2004, e a segunda na estação chuvosa em janeiro de 2005. Neste estudo foram amostrados 14 pontos, sendo quatro no rio Verde, três no rio Claro, dois no rio Aporé, três no rio Corrente, um no rio Alegre e um no rio Doce. 

 ALOISIO (2015a) – Usina Hidrelétrica Espora – Monitoramento Ambiental – Período Pós-
enchimento. Relatório de Progresso 15 - Foi avaliada a estrutura e a composição da ictiofauna residente na área de influência do empreendimento que está inserido no rio Corrente, sendo determinados seis pontos de amostragem durante o período de novembro de 2011 a setembro de 2015, contemplando 15 campanhas. 
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 ALOISIO (2015b) – Pequena Central Hidrelétrica Queixada – Monitoramento Ambiental – Período 
Pós-enchimento. Relatório de Progresso 14 - Foi avaliada a estrutura e a composição da ictiofauna residente na área de influência do empreendimento que está inserido no rio Corrente, sendo determinados seis pontos de amostragem durante o período de fevereiro de 2012 a setembro de 2015, contemplando 14 campanhas. 

 SARMENTO et al. (2001) – Relatório Ambiental Simplificado do Aproveitamento Hidrelétrico  
Olhos d’Água apresenta os resultados encontrados sobre o levantamento da ictiofauna na área de influência do empreendimento, no rio corrente. A partir dessa literatura foi elaborada uma lista contemplando as espécies presentes na bacia, foco do presente estudo, visando direcionar a identificação e compreensão da ecologia dos grupos de peixes do rio Corrente.  Concomitantemente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH Alvorada I, outra PCH foi estudada, estando localizada a jusante (PCH Foz do Corrente I), com metodologia e esforço amostral semelhantes. Logo, os dados desse estudo são apresentados com a finalidade de ampliar o conhecimento da comunidade ictíica da bacia do rio Corrente. 

Coleta de dados nas áreas de influência  A base da composição de espécies da ictiofauna e ictioplâncton, presente nas áreas de influência do empreendimento, foi obtida por meio da coleta de dados primários. Os trabalhos de campo foram desenvolvidos ao longo de quatro campanhas, para a ictiofauna, sendo realizadas no período seco, no período chuvoso, bem como nos períodos de transição; e duas campanhas para o ictioplâncton, ambas no período chuvoso, que é o período reprodutivo da maioria das espécies neotropicais. Os pontos de amostragem foram escolhidos de forma a abranger as diferentes características fisiográficas do rio Corrente, na área de influência da PCH Alvorada I.  A amostragem da ictiofauna na área de influência da PCH Alvorada I consistiu em uma combinação de metodologias com técnicas de capturas ativa (puçás, tarrafas e rede de arrasto) e técnicas de captura passiva (redes de emalhar e pinda). Cada um desses métodos apresenta peculiaridades que, combinados, resultam em um inventário que contempla os diferentes grupos ictiofaunísticos, corroborando para uma menor seletividade e consequente menor erro nas amostragens. Os espécimes coletados para coleção foram fixados em formalina 10% e conservados em álcool etílico 70%.  
Pontos de Amostragem  A caracterização dos pontos de amostragens baseou-se nas seguintes variáveis: coordenadas geográficas, características fisiográficas (características da vegetação ciliar, composição do substrato e características hidrológicas do rio – corredeira, remanso, etc.) e acessibilidade. Os pontos amostrados foram fotografados, sendo as características fisiográficas registradas em fichas de campo. No Quadro 153 a seguir são apresentadas as coordenadas geográficas dos pontos amostrados de ictiofauna, além de sua localização, distribuição espacial na área de influência e tipo de amostragem realizada. 
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Quadro 153 Localização dos pontos de amostragens da ictiofauna na área de influência da 
PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Metodologia Pontos de 
Amostragens 

Coordenadas UTM 
(Fuso 22k) 

Área de 
Influência Localização 

Quali-quantitativo IC1 436.461 7.921.553 AII Rio Corrente a montante do futuro reservatório da PCH Alvorada I e a jusante da PCH Queixada Quali-quantitativo IC2 467.202 7.899.044 AII Rio Corrente a montante do futuro reservatório da PCH Alvorada I Quali-quantitativo IC3 474.639 7.894.890 AID Rio Corrente no futuro reservatório da PCH Alvorada I 
Qualitativo IC4 477.133 7.894.544 AID Córrego Canca, tributário contribuinte do futuro reservatório da PCH Alvorada I 
Qualitativo IC5 479.765 7.891.059 AID Córrego Croado, tributário contribuinte do futuro reservatório da PCH Alvorada I Qualitativo IC6 486.312 7.887.152 AII Córrego Canastra, tributário do rio Corrente Qualitativo IC7 486.951 7.888.377 AII Córrego Divisa, tributário do rio Corrente Quali-quantitativo IC8 487.209 7.886.577 AII Rio Corrente a jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I Quali-quantitativo IC9 506.938 7.874.489 AII Rio Corrente a jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I Quali-quantitativo IC10 512.399 7.867.657 AII Rio Corrente a jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I  No Quadro 154 são apresentadas as coordenadas geográficas dos pontos amostrados de ictioplâncton, além de sua localização, distribuição espacial e tipo de amostragem realizada. 
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Quadro 154 Localização dos pontos de amostragem de ictioplâncton nas áreas de influência 
da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Pontos de 
Amostragem 

Coordenadas UTM 
(Fuso 22K) 

Área de 
Influência Localização 

IP01 453.239 7.911.585 AII Rio Corrente a montante do futuro reservatório da PCH Alvorada I. IP02 481.663 7.892.098 AID Rio Corrente a jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I. IP03 487.850 7.885.955 AII Rio Corrente a jusante da PCH Alvorada I. 
IP04 508.158 7.874.495 AII Rio Corrente próximo à foz do rio Corrente no rio Paranaíba. IP05 454.796 7.911.145 AII Tributário (sem denominação) localizado na margem esquerda do rio Corrente a montante da PCH Alvorada I. IP06 465.573 7.902.481 AII Córrego Morro Redondo localizado na margem direita do rio Corrente a montante da PCH Alvorada I.  Os pontos amostrais de ictiofauna e ictioplâncton podem ser visualizados na Figura 145 apresentada a seguir. 
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Figura 145  Localização dos pontos de amostragens da ictiofauna e Ictioplâncton, ao longo da área de Influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Foto 228 Ponto de Coleta IC1, localizado no 
rio Corrente, a montante do futuro 
reservatório da PCH Alvorada I e jusante 
da PCH Queixada 

Foto 229  Ponto de Coleta IC2, localizado no 
rio Corrente, no futuro reservatório da 
PCH Alvorada I 
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Foto 230 Ponto de Coleta IC3, localizado no 

rio Corrente, no futuro reservatório da 
PCH Alvorada I 

Foto 231  Ponto de Coleta IC4, localizado no 
Córrego Canca, tributário contribuinte do 
futuro reservatório da PCH Alvorada I 
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Foto 232 Ponto de Coleta IC5, localizado no 
córrego Croado, tributário contribuinte 
do futuro reservatório da PCH Alvorada I 

Foto 233  Ponto de Coleta IC6, localizado no 
córrego Canastra, tributário do rio 
Corrente 
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Foto 234 Ponto de Coleta IC7, localizado no 
Córrego Divisa, tributário do rio Corrente 

Foto 235  Ponto de Coleta IC8, localizado no 
rio Corrente a jusante do futuro 
reservatório da PCH Alvorada I 
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Foto 236 Ponto de Coleta IC9, localizado no 
rio Corrente a jusante do futuro 
reservatório da PCH Alvorada I 

Foto 237  Ponto de Coleta IC10, localizado no 
rio Corrente a jusante do futuro 
reservatório da PCH Alvorada I 
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Foto 238 Ponto de amostragem IP01, 
localizado no rio Corrente a montante do 
futuro reservatório da PCH Alvorada I. 

 Foto 239  Ponto de amostragem IP02, 
localizado no rio Corrente a jusante do 
futuro reservatório da PCH Alvorada I. 
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Foto 240 Ponto de amostragem IP03, 
localizado no rio Corrente a jusante do 
futuro reservatório da PCH Alvorada I. 

 Foto 241 Ponto de amostragem IP04, 
localizado próximo à foz do rio Corrente 
no rio Paranaíba. 
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Foto 242 Ponto de amostragem IP05, 
localizado em um tributário, sem 
denominação, localizado a montante do 
futuro reservatório. 

 Foto 243 Ponto de amostragem IP06, 
localizado no córrego Morro Redondo 
tributário do rio Corrente. 

 
 
Técnicas de Amostragem - ictiofauna 

Quantitativa Nas amostragens quantitativas, em cada ponto de coleta disponibilizou-se um conjunto com nove redes de emalhar, com diferentes malhas (15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 e 70 mm entre nós adjacentes), cada qual com 10 m de comprimento e 2 m de largura.  A metodologia consistiu em armar as redes ao longo da coluna d’água, ao entardecer e, retirá-las, no início da manhã do dia seguinte, perfazendo-se um período de 12 horas de exposição, por ponto de amostragem (Foto 244 e Foto 245). 
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Foto 244 Amostragem quantitativa com a 
utilização de redes do tipo espera – 
Armação da rede. 

Foto 245 Amostragem quantitativa com a 
utilização de redes de emalhar – retirada 
da rede.  

Qualitativa A amostragem qualitativa é uma forma de complementar o esforço amostral realizado com a amostragem quantitativa. As coletas foram realizadas no período diurno com auxílio de tarrafas, puçás e redes de arrasto.  O esforço amostral com tarrafas foi realizado por um técnico em pontos aleatórios que apresentaram condições favoráveis para execução (Foto 244). A rede de arrasto foi utilizada por dois técnicos, cada qual em uma extremidade, posicionando-a paralelamente à margem e percorrendo todo o espaço a sua frente, de modo a que os peixes que se abrigavam na vegetação marginal, ao alcance da rede fossem capturados (Foto 248). As peneiras foram posicionadas perpendicularmente ao substrato, com a boca voltada para montante, sendo o substrato à sua frente revolvido com os pés e mãos com o objetivo de desalojar os peixes, a fim de que fossem empurrados pela corrente ao interior da peneira (Foto 248). A utilização desses apetrechos objetivou a amostragem da maior diversidade possível de habitats, possibilitando a captura de espécies de pequeno porte, em microambientes especiais, tais como (troncos submersos, folhiço, raízes adventícias, pedras, bancos de macrófitas, etc.), normalmente não amostrados eficientemente pelas redes-de-emalhar.  Para a padronização das coletas ficou estabelecido um período de 30 minutos para cada apetrecho utilizado. 
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Foto 246 Amostragem qualitativa com a 
utilização de tarrafa 

Foto 247 Amostragem qualitativa com a 
utilização de rede de arrasto 

Foto: Jo
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Foto 248 Amostragem qualitativa com a 
utilização de peneira  

Triagem do material coletado  - Ictiofauna Os peixes capturados foram separados por local de captura, pelo tipo de apetrecho utilizado e posteriormente foram acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com informações sobre sua procedência, data e nome do coletor. Foi realizada uma triagem preliminar, em campo, na qual os peixes foram agrupados de acordo com seus tipos morfológicos. Posteriormente, os indivíduos foram identificados, medidos e pesados para a obtenção dos dados biométricos (peso corporal em gramas e comprimento total e padrão em centímetros). Em algumas situações, antecedendo o processo de fixação, os peixes foram fotografados. Os peixes selecionados como exemplares testemunhos, não destinados à dissecação para estudos de ecologia trófica e reprodutiva foram fixados com solução de formalina a 10% e depois acondicionados em um recipiente com álcool 70% (Foto 249 a Foto 254). 
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Foto 249 Centro de triagem móvel de campo Foto 250 Identificação e registro dos 
exemplares capturados nas planilhas de 
campo 
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Foto 251 Separação de exemplares 

capturados em rede de arrasto, por ponto 
de amostragem 

Foto 252 Pesagem (g) de um exemplar 
capturado (Metynnis maculatus) 
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Foto 253 Medição (cm) de um exemplar 
capturado (Plagioscion squamosissimus) 

Foto 254 Fixação com formaldeído 10% 
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Atividades de laboratório - Ictiofauna 

Identificação dos espécimes coletados Este procedimento foi feito com base na literatura específica buscando-se identificar no menor nível taxonômico possível, ou seja, a espécie. A seguir são citadas as obras utilizadas visando identificar as espécies registradas para a região, para comparação com as espécies capturadas e obtenção de informações sobre suas distribuições geográficas: 
 LANGEANI et al. (2007) – Diversidade da ictiofauna do alto rio Paraná: composição atual e 

perspectivas futuras - apresenta uma lista de espécies elaborada a partir de exames em coleções de peixes de algumas instituições como:  UNESP de São José do Rio Preto, Museu de Zoologia da USP, Laboratório de ictiologia de Ribeirão Preto, Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá. Sendo ainda conferida com os dados do Check list of the 
freshwater fishes of South and Central America (REIS et al., 2003) e Fishbase. Nesta lista foram incluídas espécies descritas ou referidas para o Alto Paraná em literatura, até dezembro de 2006, sendo registradas 310 espécies para região do alto rio Paraná (BIOTA NEOTROPICA, 2007). 

 LANGEANI & RÊGO (2014) – Guia ilustrado dos peixes da bacia do rio Araguari – apresenta uma chave de identificação das espécies de peixes em áreas de influência de hidrelétricas situadas no rio Araguari, alto rio Paraná, sudeste do Brasil. 
 GRAÇA & PAVANELLI (2007) – Peixes da inundação do alto rio Paraná e áreas adjacentes – apresenta uma chave para identificação dos gêneros, com destaque para as ordens e enquadramento nas famílias. 
 LANGEANI et al. (2015-1) Peixes de água doce – apresenta uma chave os grandes grupos de peixes de água doce. 

Análise de dados biológicos Parte dos espécimes capturados na região de influência da futura PCH Alvorada I foi dissecada para a avaliação de aspectos reprodutivos. As fêmeas maduras tiveram as gônadas pesadas em balança (Foto 255 e Foto 256). Os indivíduos foram selecionados de acordo com sua representatividade taxonômica (os principais grupos), disponibilidade de material (número de exemplares) e importância ecológica. Os dados complementares sobre a reprodução, hábito alimentar, ocupação de ambiente e demais aspectos da biologia dos peixes do rio Corrente foram obtidos através de observação direta em campo, ou, no laboratório, pesquisa bibliográfica e entrevista com os moradores locais.  
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Foto 255  Avaliação macroscópica das 
gônadas de um exemplar de 
Serrasalmus maculatus 

 Foto 256  Pesagem das gônadas de fêmeas 
maduras. 

 
 

o Estádios de Maturação Gonadal (EMG) O reconhecimento do sexo e dos estádios de maturação das gônadas foi realizado por meio de observações diretas (análise macroscópica), levando-se em consideração suas características relacionadas à cor, transparência, vascularização superficial, flacidez, tamanho e posição na cavidade abdominal. Foi utilizada uma escala de maturação constituída pelos estádios: imaturo, maturação, maduro ou reprodução, repouso e esgotado. Abaixo segue a classificação dessa escala de acordo com o proposto por Vazzoler (1996). 
Imaturo (IMT) Pertencem a este estágio indivíduos jovens, que apresentam ovário (fêmeas) ou testículos (machos), incolores ou de coloração clara e pouco irrigado, ocupando pequeno espaço na cavidade abdominal. 
Repouso (REP) Inclui indivíduos que se reproduziram pela primeira vez e aqueles que já passaram por pelo menos um ciclo reprodutivo, apresentando gônadas com tonalidades róseas e maiores que no estágio imaturo e mostrando finas irrigações sanguíneas.  
Maturação (MAT) Esse estágio nas fêmeas é marcado pela acumulação de vitelo nos ovócitos, que leva a um grande incremento no tamanho dos ovários. A coloração varia de acordo com as espécies, entre tons amarelo, cinza-esverdeado e alaranjado. Nos machos esse estágio é marcado pelo amplo processo de espermatogênese, levando a um aumento dos testículos que apresentam coloração esbranquiçada a branco-leitosa.
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Reprodução (RPD) ou madura (MAD) Inclui fêmeas preparadas para a reprodução (Maduras) e aquelas em processo de reprodução (Semi-esgotadas). Os ovários apresentam-se repletos de ovócitos, ocupando quase todo o espaço livre da cavidade abdominal quando maduros. Nos machos inclui indivíduos preparados para a reprodução (Maduros) e aqueles em processo de reprodução (Semi-esgotados). Os testículos atingem o grau máximo de desenvolvimento, com a coloração variando de esbranquiçado a branco leitoso e com grande quantidade de esperma no ducto espermático. 
Esgotado (ESG)/ Desovado (DES) Nas fêmeas, após a desova, os ovários tornam-se flácidos, com poucos ovócitos grandes e ocupando pequenos espaços na cavidade abdominal. Nos machos, observa-se nos exemplares esgotados, considerável redução no tamanho dos testículos e os mesmos, às vezes, apresentam aspecto hemorrágico. 

o Hábito alimentar e estrutura trófica O hábito alimentar das espécies capturadas foi classificado de acordo com pesquisas em literaturas científicas disponíveis. Foram consideradas as guildas tróficas: carnívora, detritívora, herbívora, insetívora, invertívora, onívora e piscívora. Essa classificação seguiu a adotada por Langeani & Rêgo (2014), conforme Quadro 155 a seguir.  
Quadro 155 Guildas alimentares, segundo Langeani & Rêgo (2014)  

Guilda alimentar Descrição Carnívora Peixes que se alimentam de itens de origem animal. 
Detritívora Peixes que exploram o fundo ou o perifíton, ingerindo grande quantidade de matérias finamente ou pouco particulada, juntamente com micro-organismos, algas, unicelulares, restos e excrementos de invertebrados. Herbívora Peixes que se alimentam essencialmente de vegetais superiores, como folhas, sementes e frutos de plantas aquáticas e terrestres, além de algas filamentosas. Insetívora Peixes que se alimentam de insetos aquáticos e terrestres em diferentes fases de desenvolvimento. Invertívora Peixes que exploram o fundo, selecionando os organismos da fauna bentônica.Onívora Peixes que se alimentam indistintamente de itens de origem vegetal e animal.Piscívora Peixes que se alimentam predominantemente de outros peixes  
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o Estrutura de comunidades  Para embasar numericamente as observações relacionadas à estrutura de comunidades da ictiofauna do rio Corrente, os dados coletados receberam os seguintes tratamentos: composição, amplitude de tamanho e peso, cálculo da riqueza de espécies, estimativas de diversidade, equitabilidade e similaridade. Para estimar a abundância relativa adotou-se a metodologia de captura por unidade de esforço (CPUE, do inglês catch per unit of effort) visando à padronização dos dados, ou seja, a razão entre o número dos indivíduos capturados em uma determinada estação e sua massa (em gramas) pela área da bateria de malhadeiras instaladas (expressa em m²). O esforço de pesca total (m²) empregado, por ponto de amostragem na coleta quantitativa, pode ser verificado no Quadro 156 a seguir.  
Quadro 156 Esforço de pesca total (m2) empregado nos pontos amostrais, nas quatro 
campanhas realizadas na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 

Goiás.  
Malha 
(mm) 

Extensão 
(m) 

Largura 
(m) 

Esforço de Pesca m² Área Total 
(m²) IC1 IC2 IC3 IC8 IC9 IC10 15 10 2 80 80 80 80 80 80 480 20 10 2 80 80 80 80 80 80 480 25 10 2 80 80 80 80 80 80 480 30 10 2 80 80 80 80 80 80 480 35 10 2 80 80 80 80 80 80 480 40 10 2 80 80 80 80 80 80 480 50 10 2 80 80 80 80 80 80 480 60 10 2 80 80 80 80 80 80 480 70 10 2 80 80 80 80 80 80 480 

Total 720 720 720 720 720 720 4.320 

o Amplitude de comprimento padrão e peso corporal A amplitude nos tamanhos das espécies para os períodos amostrados foi avaliada por meio da análise dos comprimentos e pesos médios, máximos e mínimos dos exemplares capturados. 
o Riqueza de espécies e abundância absoluta A riqueza das espécies foi determinada pelo número absoluto de espécies ictíicas coletadas em cada ponto amostrado durante as campanhas realizadas, enquanto que a abundância absoluta foi determinada pelo número de indivíduos coletados para cada espécie.  Para as análises de riqueza e elaboração da curva de suficiência amostral foi utilizado o programa EstimateS Win 820 e o índice estimador foi o JackKnife 1. Os gráficos foram elaborados no Excel 2010.
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o Esforço de captura por Unidade de Esforço (CPUEn e CPUEb) A Captura por Unidade de Esforço (CPUE) foi calculada levando em consideração os dados obtidos através da amostragem quantitativa (redes de espera). O valor da CPUE estimado para cada unidade foi determinado com relação ao número de indivíduos capturados (CPUEn) e o peso corporal (CPUEb) por horas/rede em m² através da seguinte formula: 




8

1
100*)/(

m

EPmNmCPUEn  




8

1
100*)/(

m

EPmBmCPUEb  
Onde: CPUEn = captura em número por unidade de esforço; CPUEb = captura em biomassa (peso corporal) por unidade de esforço; Nm = número total dos peixes capturados na malha m; Bm = biomassa total capturada na malha m; Epm = esforço de pesca, que representa a área em m2 das redes; e m = tamanho da malha. 

o Estimativa da Diversidade e Equitabilidade de espécies  O índice de diversidade utilizado foi o de Shannon-Wiener, que leva em consideração a riqueza e o número de indivíduos de cada espécie, sendo comumente utilizado em estudos de ecologia de comunidades (Krebs, 1989). O cálculo do índice foi realizado com auxílio do programa estatístico 
Biodiversity Professional (1997), baseado na seguinte fórmula: 





S

i

pipiH
1

' )log()(  
Onde: H’ = índice de diversidade de Shannon-Wiener; pi = probabilidade de ocorrência da espécie i na amostra. 
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A uniformidade na distribuição das espécies foi medida pela equitabilidade, calculada através da seguinte fórmula:  
máxH

HJ '
''   

Onde:  H’ = índice de diversidade de Shannon-Wiener; H’máx = logaritmo da riqueza local. O valor J’ varia de 0 (nenhuma equitabilidade) até 1 (máxima equitabilidade). 
o Índice de Similaridade Para avaliar a similaridade qualitativa entre os pontos de coleta foi utilizado o coeficiente de similaridade Bray-Curtis Metric a partir dos dados de presença e ausência das espécies por unidade amostral.  Este índice foi utilizado para comparar a semelhança da composição da ictiofauna em cada estação de amostragem da área de estudo. Os cálculos foram realizados com auxílio do programa 

Biodiversity Professional (1997). 
o Status de conservação das espécies capturadas Para classificar as espécies de Ictiofauna de acordo com seu grau de ameaça, a nível mundial foi utilizada a lista vermelha internacional da IUCN - União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN, 2015) e a nível nacional foi utilizado a Lista das espécies Brasileiras ameaçadas de extinção, conforme a portaria MMA nº 445 de 17 de dezembro de 2014 (MMA, 2014). 

Técnicas de amostragem - Ictioplâncton A metodologia utilizada nas coletas de ictioplâncton foi do tipo ativa, realizadas com redes plâncton de formato cônico cilíndrico com malha de 0,5 mm e área da boca da rede de 0,429866m² presa pela sua extremidade proximal, através de uma lona, em um aro metálico que se conecta por três cordas a um cabo. Possui um copo coletor na extremidade final da rede (Foto 257). Junto à boca da rede foi acoplado um fluxômetro da marca (General Oceanics) para a obtenção do volume de água filtrada durante os arrastos (Foto 258). As redes foram dispostas ás 17h:00min, 21h:00min, 01h:00min e às 05h:00min durante o período aproximadamente de 10 minutos (dependendo da quantidade de material em suspensão na coluna d’ água), com intervalo de 4h por coleta. Foram coletadas em cada campanha 72 amostras, totalizando, nas duas campanhas realizadas, 144 amostras. Em cada ponto de amostragem foram realizadas coletas em três locais distintos: na margem e em duas zonas da coluna d’ água (superfície e fundo). Para as amostragens de ovos e larvas que se encontram no fundo foi feita a adaptação de uma grade metálica a uma rede de plâncton (Foto 259 e Foto 260). 
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Nos tributários, onde a correnteza é mínima, as coletas nos pontos de amostragens foram realizadas através de rede na forma de arraste manual, sempre próximo da margem.   
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Foto 257 Rede de ictioplâncton do tipo 
cônico cilíndrico, utilizada na coleta de 
superfície. 

 Foto 258 Rede de ictioplâncton do tipo 
cônico cilíndrico, acoplada a um 
fluxômetro para obtenção do volume 
de água filtrada. 
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Foto 259 Rede de ictioplâncton do tipo 

cônico cilíndrico, adaptada para 
coletas de fundo. 

 Foto 260 Rede de ictioplâncton durante as 
coletas de ovos e larvas que se 
encontram no fundo. 

 
 
Fixação e Conservação As amostras coletadas foram acondicionadas em frascos de polietileno devidamente etiquetados de acordo com o ponto de amostragem, horário, profundidade e fixados em solução de formalina a 4%, tamponada com carbonato de cálcio (1 g de CaCOз para 1.000 mL de solução de formalina, conforme proposto por Nakatani et al, 2001, sendo assim mantidos até a análise em laboratório (Foto 261 e Foto 262).  
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Foto 261 Amostras acondicionadas em 
frascos coletadas nas áreas de 
influência da PCH Alvorada I. 

 Foto 262 Preparo da solução formalina no 
laboratório. 

 
 
Parâmetros Ambientais Em todos os pontos de amostragem foram registradas, em fichas de campo, a temperatura e o pH, além das características físiográficas do local de amostragem. Os dados referentes à temperatura da água e do ar foram obtidos in situ com o auxílio de um termômetro digital. O pH foi aferido na superfície da água com o auxílio de um pHmetro digital da marca ATC. Esses dados foram coletados de forma padronizada, às 17h:00min, 21h:00min, 01h:00min e às 05h:00min (Foto 263 e Foto 264).   
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Foto 263 Aferição do pH da água nas áreas 
de influência da PCH Alvorada I. 

 Foto 264 Aferição da temperatura da água 
com o uso do termômetro nas áreas de 
influência da PCH Alvorada I. 

 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 711 

Análises de Laboratório - Ictioplâncton No laboratório em Goiânia, as amostras passaram por três processos: 1. Triagem - consistiu na separação dos ovos e as larvas do restante do plâncton e dos detritos, feita sob microscópio estereoscópio SZ-SZT em aumento de 10X, sendo as amostras colocadas em placas de Petri ou de acrílico do tipo Bogorov. Para a separação do material coletado foi utilizada uma pipeta, devido à fragilidade dos ovos e larvas. A demanda de tempo nesse processo dependeu da densidade de ovos e larvas e da quantidade de detritos e de outros organismos presentes na amostra (Foto 265);  2. Identificação - consistiu na separação dos espécimes nos níveis genérico e específico, mediante análise morfométrica e merística. As descrições, chaves e ilustrações publicadas na literatura especializada são formas de se chegar ao nível taxonômico específico. No presente estudo foi adotado Nakatani et al., (2001). Entretanto, o número de espécies com descrição adequada nas fases de desenvolvimento é reduzido, sendo frequentes situações em que a identificação, mesmo em níveis taxonômicos superiores, é impossibiliatada. Os caracteres utilizados para identificação das larvas foram: comprimento total; comprimento padrão; comprimento do focinho; diâmetro do olho; comprimento da cabeça; altura da cabeça; altura do corpo; distância do focinho à nadadeira peitoral; distância do focinho à nadadeira pélvica; distância do focinho à nadadeira dorsal; distância do focinho à nadadeira anal; número de miômeros pré-anal; número de miômeros pós-anal; número total de miômeros; números de raios das nadadeiras peitorais – pélvica – dorsais – anal; disposição de cromatóforos (Foto 266); 3. Contagem por fase de desenvolvimento (estágios larvais) - as larvas foram definidas em quatro estágios de desenvolvimento, seguindo a sequência de desenvolvimento da nadadeira caudal e de seus elementos de suporte: larval vitelino, pré-flexão, flexão, pós-flexão e juvenil. O material após analisado no laboratório em Goiânia foi enviado para testemunho, conferência e revisão da Bióloga Dra. Andréa Bialetzki do Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA) de Maringá, PR.  
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Foto 265 Triagem das amostras sob 
microscópio estereoscópio. 

 Foto 266 Identificação com base em 
literatura científica. 
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Análise de Dados - Ictioplâncton Para embasar numericamente as análises relacionadas à coleta de ictioplâncton do rio Corrente, os resultados obtidos receberam os seguintes tratamentos:  
Abundância absoluta e relativa A abundância absoluta foi determinada pelo número de ovos e larvas coletados em cada amostra. Enquanto a abundância relativa foi calculada através da seguinte fórmula: 

 Onde:  F = abundância relativa expressa em porcentagem;             E = número total de indivíduos de uma categoria obtido na amostra;             N = número total de indivíduos de todas as categorias na amostra. 
Densidade Para estimar a densidade de ovos e larvas na amostra foi padronizada para um volume de 10 m3, baseando-se no trabalho de Tanaka (1973). Para fazer uma estimativa do volume de água filtrada obtida a parte da área da boca da rede e do fluxo medido pelo fluxômetro, baseou-se nas seguintes fórmulas: Cálculo da área da boca da rede é obtido através da fórmula: 

 Onde:             a = área da boca da rede;            π = 3,14;            r = raio da boca da rede.  Cálculo do volume de água filtrada: 
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Onde: V = volume de água filtrada (m³); a = área da boca da rede (m²); v = velocidade 10min. A densidade de capturas de ovos e larvas na amostra pode ser padronizada para um volume de 10m³, baseando-se no trabalho de Tanaka (1973), modificado. Sugere-se o uso da seguinte expressão: 
 Onde:             Y = número de ovos ou larvas por 10m³;            x = número de ovos ou larvas coletadas;            V = volume de água filtrada (m³). A densidade média de ovos e larvas foi obtida através da seguinte fórmula: = /  Onde:             D = número total de ovos ou larvas coletadas;            C = número de estações ou meses amostrados. Os padrões de distribuição e sua correspondência com as variáveis ambientais coletadas foram analisados por comparação descritiva por meio de gráficos de barras e linhas.  
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8.4.1.5.1.1.3 Caracterização regional da ictiofauna  A bacia do rio Paraná é considerada a segunda bacia hidrográfica de maior importância do Brasil, em aspectos geográficos e ictiofaunísticos, sendo apreciada por possuir uma grande diversidade de espécies (Casatti, 2001). Langeani et al. (2007) elaborou uma lista de espécies descritas e referidas para o alto rio Paraná, até dezembro de 2006, sendo registradas 310 espécies para a região (Biota Neotropica, 2007). Um dos principais contribuintes do alto rio Paraná é o rio Paranaíba, que possui fundamental importância hídrica, econômica, cultural e também é possuidor de uma grande riqueza de espécies de peixes, sendo registradas 114 espécies. (Pavanelli & Britski, 1999; Alves et al., 2007b).  A bacia do rio Paranaíba tem o rio Corrente como um de seus principais afluentes pela margem direita, localizado no estado de Goiás, onde será inserida a futura PCH Alvorada I. Com o intuito de levantar dados sobre a riqueza da ictiofauna do rio Corrente foi realizada consulta em estudos efetuados na região. Com base nos dados do EIBH do Sudoeste Goiano (2005) foi observada no rio Corrente uma riqueza de 29 espécies de peixes, distribuídas em 03 ordens, 13 famílias e 07 subfamílias. Sarmento et al. (2001) observou na área de influência da UHE Olhos d’Água, cinco espécies, distribuídas em uma ordem, cinco famílias e duas subfamílias.  Em um estudo mais recente, realizado por Aloisio (2015a) na área de influência da UHE Espora, durante o Programa de Monitoramento da Ictiofauna, que já contemplou 15 campanhas foram coletadas 29 espécies distribuídas em três ordens, oito famílias e seis subfamílias. Outro estudo realizado também por Aloisio (2015b), na área de influência da PCH Queixada, durante o Programa de Monitoramento da Ictiofauna, em 14 campanhas realizadas foram coletadas 47 espécies, distribuídas em quatro ordens, 11 famílias e 10 subfamílias. De acordo com a bibliografia consultada foram listadas para a seção do rio Corrente, 53 espécies de peixes com potencial de ocorrência para a região de inserção da PCH Alvorada I, sendo 33 da ordem Characiformes, sete Siluriformes, 12 Perciformes e um Cyprinodontiformes. Essas espécies estão distribuídas em 15 famílias, sendo a família Anostomidae com maior número de espécies (n = 12), seguida por Cichlidae (n = 11), Characidae (n = 06), Serrasalmidae (n = 05), Pimelodidae (n = 04), Parodontidae (03), Acestrorhynchidae, Bryconidae e Erythrinidae (n = 02) e as demais (n = 01). É importante mencionar que, para a listagem dos dados secundários foram considerados apenas os peixes identificados em nível de espécie. A listagem das espécies obtidas a partir dos dados secundários citados anteriormente pode ser verificada no Quadro 157 apresentado a seguir. 
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Quadro 157 Espécies da ictiofauna com potencial ocorrência na região de inserção da PCH 
Alvorada I, bacia do rio Corrente, Goiás.  

Lista de Espécies Fonte 
Status de Conservação 
MMA IUCN 

Characiformes 
Família Acestrorhynchidae 

Subfamília Acestrorhynchinae 
Acestrorhynchus lacustris 3 - - 

Acestrorhynchus pantaneiro 1 - - 
Família Anostomidae 

Leporellus vittatus 1,2,3 - - 
Leporinus affinis* 2 - - 

Leporinus cf. lacustris 2,3 - - 
Leporinus cf. taeniatus* 2 - - 

Leporinus elongatus 3 - - 
Leporinus friderici 1,2,3,4 - - 

Leporinus microphthalmus 1 - - 
Leporinus octofasciatus 1,3 - - 

Leporinus striatus 1 - - 
Schizodon altoparanae 2,3 - - 

Schizodon cf. borelli 3 - - 
Schizodon nasutus 2 - - 

Família Bryconidae 
Subfamília Bryconinae 

Brycon nattereri 2,3 VU - 
Subfamília Salmininae 

Salminus hilarii 2,3,4 - - 
Família Characidae 

Subfamília Characinae 
Galeocharax knerii 3 - - 

Subfamília Incertae sedis 
Astyanax altiparanae 1,2,3 - - 

Astyanax bimaculatus* 1,4 - - 
Astyanax cf. altiparanae 2 - - 

Astyanax fasciatus 1,2,3 - - 
Oligosarcus paranensis 3 - - 

Família Erythrinidae 
Hoplias lacerdae* 2,3 - - 

Hoplias malabaricus 1,2,3,4 - - 
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Continuação 
Lista de Espécies Fonte 

Status de Conservação 
MMA IUCN 

Família Parodontidae 
Apareiodon tigrinus 3 - - 

Parodon nasus 1,2,3 - - 
Parodon tortuosus 4 - - 

Família Prochilodontidae 
Prochilodus lineatus 1,2,3 - - 

Família Serrasalmidae 
Metynnis maculatus* 1 - - 

Myleus levis 1 - - 
Serrasalmus maculatus 3 - - 

Serrasalmus marginatus 1 - - 
Serrasalmus rhombeus* 3 - - 

Ordem Cyprinodontiformes 
Família Rivulidae 

Rivulus cf. punctatus 3 - - 
Ordem Perciformes 

Família Cichlidae 
Subfamília Cichlasomatinae 

Cichlasoma paranaense 2,3 - - 
Subfamília Cichlinae 

Cichla cf. kelberi* 2 - - 
Cichla cf. piquiti* 2,3 - - 

Cichla kelberi* 3 - - 
Cichla monoculus* 2,3 - - 

Cichla ocellaris* 1 - - 
Subfamília Geophaginae 

Geophagus altifrons* 1 - - 
Satanoperca pappaterra* 3 - - 

Subfamília Pseudocrenilabrinae 
Oreochromis niloticus** 1 - - 

Tilapia rendalli** 2,3 - - 
Subfamília Retroculinae 

Retroculus lapidifer * 3 - - 
Família Sciaenidae 

Plagioscion squamosissimus* 1 - - 
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Continuação 
Lista de Espécies Fonte 

Status de Conservação 
MMA IUCN 

Ordem Siluriformes 
Família Auchenipteridae 

Subfamília Auchenipterinae 
Ageneiosus inermis* 1 - - 

Família Callichthyidae 
Subfamília Callichthyinae 

Hoplosternum littorale 1 - - 
Família Doradidae 

Pterodoras granulosus 1 - - 
Família Pimelodidae 

Pimelodus blochii* 1 - - 
Pimelodus maculatus 3 - - 

Pimelodus paranaensis 2,3 - - 
Pseudoplatystoma fasciatum 2,3 - - LEGENDA: Fonte: 1- EIBH Sudoeste Goiano (2005); 2- Aloisio (2015a); 3- Aloisio (2015b); 4- Sarmento et al. (2001). Espécie alóctone*; Espécie exótica**. Status de Conservação:Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014); União Nacional para a Conservação de Espécies (IUCN, 2015); VU: Vulnerável.   

8.4.1.5.1.1.4 Caracterização da Ictiofauna na Área de Estudo Por meio dos métodos de captura, quantitativo (passivo) e qualitativo (ativo) utilizados em conjunto registraram-se, para a área de estudo, um total de 415 indivíduos, distribuídos em três ordens, 12 famílias, 10 subfamílias e 41 espécies (Quadro 158). Entre os peixes capturados, 26 foram identificados em nível de espécie, sendo que os demais terão sua nomenclatura cientifica confirmada posteriormente. Destas, todas constam no Check list da Ictiofauna do alto Paraná elaborado por Langeani et al., (2007), onde, das espécies capturadas, 19 são consideradas de origem autóctone (espécie nativa ou que ocorre naturalmente na bacia) e sete de origem alóctone (espécie não nativa, introduzida de outra bacia da região neotropical). Neste estudo não foi encontrada nenhuma espécie de origem exótica (espécie não nativa, introduzida de outro continente). 
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Quadro 158 Listagem de espécies ictíicas capturadas na área de influência da PCH Alvorada I, 
status de conservação e importância na pesca, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Classificação taxonômica Nome popular 
Status de Conservação

Importância para pesca 
MMA IUCN 

Ordem Characiformes 
Família Anostomidae 

Leporellus vittatus Solteira - - Sim 
Leporinus cf. elongatus Piapara - - Não 

Leporinus cf. microphthalmus Piau - - Não 
Leporinus friderici Piau-três-pintas - - Sim 

Leporinus octofasciatus Piau-flamengo - - Sim 
Leporinus sp. Piau - - Não 

Leporinus tigrinus Piau - - Não 
Schizodon borelli Piau-bosteiro - - Não 

Família Bryconidae 
Subfamília Salmininae 

Salminus hilarii Tubarana - - Não 
Família Characidae 

Subfamília Characinae 
Galeocharax knerii Peixe-cadela - - Não 

Subfamília Cheirodontinae 
Serrapinnus sp. Piaba - - Não 

Serrapinnus sp.1 Piaba - - Não 
Subfamília Incertae sedis 

Astyanax altiparanae Lambari - - Sim 
Hemigrammus sp. Lambarizinho - - Não 

Subfamília Stevardiinae 
Bryconamericus cf. exodon* Lambari - - Não 

Bryconamericus cf. stramineus Lambari - - Não 
Bryconamericus cf. turiuba Lambari - - Não 

Bryconamericus sp. Lambari - - Não 
Bryconamericus sp.1 Lambari - - Não 
Bryconamericus sp.2 Lambari - - Não 

Família Cynodontidae 
Subfamília Cynodontinae 

Rhaphiodon vulpinus Cachorra - - Sim 
Família Erythrinidae 

Hoplias malabaricus Traíra - - Sim 
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Continuação 
Classificação taxonômica Nome popular 

Status de Conservação
Importância para pesca 

MMA IUCN 
Família Serrasalmidae 

Metynnis maculatus* Pacu - - Sim 
Myleus sp. Pacu - - Sim 

Myleus sp.1 Pacu - - Sim 
Serrasalmus cf. marginatus Piranha - - Sim 

Serrasalmus maculatus Piranha - - Sim 
Família Triportheidae 

Triportheus nematurus* Sardinha - - Não 
Ordem Perciformes 

Família Cichlidae 
Subfamília Cichlinae 

Cichla cf. kelberi* Tucunaré - - Sim 
Subfamília Geophaginae 

Geophagus cf. proximus* Acará - - Não 
Gymnogeophagus cf. setequedas Acará EN - Não 

Satanoperca pappaterra* Acará - - Não 
Família Sciaenidae 

Plagioscion squamosissimus* Curvina - - Sim 
Ordem Siluriformes 

Família Callichthyidae 
Subfamília Callichthyinae 

Hoplosternum littorale Tamboatá - - Não 
Família Loricariidae 

Subfamília Hypostominae 
Hypostomus sp. Cascudo - - Sim 

Hypostomus sp.1 Cascudo - - Sim 
Hypostomus sp.2 Cascudo - - Sim 
Hypostomus sp.3 Cascudo - - Sim 
Hypostomus sp.4 Cascudo - - Sim 
Hypostomus sp.5 Cascudo - - Sim 

Pimelodidae 
Pimelodus maculatus Mandi - - Sim 

Status de Conservação: Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014); União Nacional para a Conservação de Espécies (IUCN, 2015); * = espécie alóctone. 
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Do total de espécies coletadas na área de estudo, 90% são representantes da ordem Characiformes, 7% são Perciformes e 3% são siluriformes (Figura 146 ). Essa maior representatividade de Characiformes também foi observada recentemente nos estudos realizados por Aloisio (2015a, 2015b), em dois trechos sob a influência de empreendimentos hidrelétricos no rio Corrente, em que a mesma apresentou 80% e 87% de abundância, respectivamente, o que indica a dominância dessa ordem no rio estudado.  
Figura 146  Percentual das ordens de peixes registradas na área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  De acordo com os estudos realizados, a ampla distribuição e elevada abundância de espécimes que compõem a ordem Characiformes nos rios do território brasileiro é um resultado esperado, visto que, a mesma é bastante representada na região Neotropical e nos sistemas fluviais da América do Sul. A ordem Characiformes é predominantemente de água doce e possui uma característica marcante que é a presença de escamas por todo o corpo. É composta por peixes de pequeno a grande porte, que apresentam variadas preferências quanto ao hábito alimentar e habitam os diferentes ambientes, lênticos e lóticos. É composta também por várias espécies que possuem importância para a pesca comercial e esportiva (Baumgartner et al., 2012; Menezes et al., 2007; Lowe-McConnell ,1999; Agostinho et al., 1997).  A seguir fotos de espécies representantes da ordem Characiformes que foram mais significativas em termos de número de exemplares na sub-bacia do rio Corrente (Foto 267 a Foto 270). 
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Foto 267  Metynnis maculatus  Foto 268  Serrasalmus maculatus  
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Foto 269  Leporinus friderici  Foto 270  Hoplias malabaricus   Com relação às famílias das espécies capturadas, a Characidae foi a mais representativa com 39,52% (Figura 147 ), seguida pelas famílias Serrasalmidae (26,27%), Anostomidae (13,25%), Erythrinidae (5,78%), Cichlidae (4.10%), Triportheidae (3,13%), Sciaenidae (2,65%), Cynodontidae e Loricariidae (1,69%), Pimelodidae (0,96%), Callichthyidae (0,72%) e Bryconidae (0,24%). A família Characidae, de acordo com Nelson (2006) é a maior e mais complexa dentre os peixes Neotropicais. Abriga quase metade das espécies integrantes da ordem Characiformes, e os indivíduos que a compõem possuem variadas formas corporais e diversificada preferência de hábitats e hábitos alimentares (Reis et al., 2003; Graça & Pavanelli, 2007).  
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Figura 147  Famílias registradas na região de inserção PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

 Comparando os dados primários obtidos na região de inserção da PCH Alvorada I com os dados secundários levantados, o presente estudo apresentou 33,96% de captura das espécies listadas para o rio Corrente. Entre as 53 espécies citadas nos dados secundários, foram capturadas 18 neste levantamento, sendo que outras oito espécies capturadas neste estudo, não foram observadas nos dados secundários da bacia, sendo elas: Bryconamericus cf. exodon, Bryconamericus cf, stramineus, 
Bryconamericus cf. turiuba, Geophagus cf. proximus, Gymnogeophagus cf. setequedas, Leporinus tigrinus, 
Rhaphiodon vulpinus e Triportheus nematurus. Este estudo contribui, dessa forma, para ampliar o conhecimento e a riqueza da ictiofauna residente na região. É importante mencionar que para essa comparação foram considerados apenas os indivíduos identificados em nível de espécie. 
Dados Morfométricos No que diz respeito ao comprimento padrão (CP) e peso corporal (PC) da ictiofauna capturada, os maiores valores encontrados foram para as espécies Rhaphiodon vulpinus (64 cm – 2.064 g) e 
Plagioscion squamosissimus (54 cm – 3.200 g). Além destas, a Hoplias malabaricus (39 cm – 1.151 g), 
Salminus hilarii (38 cm – 866 g) e Leporinus friderici (32 cm – 802 g) também obtiveram portes significativos.Neste estudo, as espécies capturadas foram classificadas em pequeno porte (menor que 20 cm), médio porte (20 a 40 cm) e grande porte (maior que 40 cm), de acordo com o sugerido por Vazzoler (1996). Diante desta classificação observa-se que a maioria dos espécimes capturada não ultrapassaram 20 cm, sendo o maior percentual encontrado para pequeno porte com 70,07%, médio porte com 28,47% e grande porte com 1,46%. Estes dados corroboram com diversos estudos realizados no rio Corrente, que demonstram a maior abundância de espécies de pequeno e médio porte na assembleia de peixes.  
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Vale destacar também, que aproximadamente 50% do total de espécies de peixes de água doce, descritas para a América do Sul, pertencem a espécies de pequeno porte. Portanto, os dados de amplitude de comprimento e peso das espécies coletadas neste estudo estão condizentes com os padrões apresentados para a região neotropical. As amplitudes de comprimento padrão (CP) e peso corporal (PC) das espécies capturadas podem ser observados no Quadro 159, a seguir.  
Quadro 159 Amplitudes de comprimento padrão (CP) e peso corporal (PC) da ictiofauna, na 

área de influência da futura PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Espécie n CP mín CP máx CP médio PC mín PC máx PC médio

Astyanax altiparanae 2 9,5 9,5 - 18,00 21,00 - 
Bryconamericus cf. exodon 13 2,6 3,8 3,3 0,30 0,90 0,50 

Bryconamericus cf. stramineus 1 4,2 4,2 4,2 0,90 0,90 0,90 
Bryconamericus cf. turiuba 34 2,0 4,8 3,5 0,50 1,50 0,70 

Bryconamericus sp. 2 2,6 3,0 - 0,10 0,10 - 
Bryconamericus sp.1 31 3,1 4,2 3,7 0,60 1,10 0,80 
Bryconamericus sp.2 10 3,8 4,0 3,9 0,80 1,10 0,90 

Cichla cf. kelberi 4 11,0 14,0 12,0 35,00 76,00 36,00 
Galeocharax knerii 1 16,0 16,0 16,0 96,00 96,00 96,00 

Geophagus cf. proximus 3 5,4 16,0 10,0 3,80 132,00 30,00 
Gymnogeophagus cf. setequedas 1 2,0 2,0 2,0 0,10 0,10 0,10 

Hemigrammus sp. 27 2,6 3,5 3,0 2,00 6,00 4,00 
Hoplias malabaricus 24 18,0 39,0 28,5 129,00 1151,00 495,00 

Hoplosternum littorale 3 16,0 19,0 17,0 142,00 208,00 158,00 
Hypostomus sp. 2 10,0 10,0 - 24,00 24,00 - 

Hypostomus sp.1 1 9,0 9,0 9,0 18,00 18,00 18,00 
Hypostomus sp.2 1 20,0 20,0 20,0 189,00 189,00 189,00 
Hypostomus sp.3 1 25,0 25,0 25,0 380,00 380,00 380,00 
Hypostomus sp.4 1 13,0 13,0 13,0 45,00 45,00 45,00 
Hypostomus sp.5 1 13,0 13,0 13,0 37,00 37,00 37,00 

Leporellus vittatus 1 23,5 23,5 23,5 233,00 233,00 233,00 
Leporinus cf. elongatus 1 30,0 30,0 30,0 677,00 677,00 677,00 

Leporinus cf. microphthalmus 1 4,8 4,8 4,8 2,50 2,50 2,5,0 
Leporinus friderici 45 15,0 32,0 21,0 60,00 802,00 449,00 

Leporinus octofasciatus 1 16,5 16,5 16,5 94,00 94,00 94,00 
Leporinus sp. 1 15,0 15,0 15,0 82,00 82,00 82,00 

Leporinus tigrinus 3 15,0 28,0 27,0 64,00 481,00 393,00 
Metynnis maculatus 58 7,6 26,0 16,0 20,90 591,00 229,00 

Myleus sp. 5 15,0 23,5 20,0 121,00 470,00 366,00 
Myleus sp.1 1 25,0 25,0 25,0 728,00 728,00 728,00 

Pimelodus maculatus 4 18,0 20,0 18,5 83,00 122,00 108,00 
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Continuação 
Espécie n CP mín CP máx CP médio PC mín PC máx PC médio

Plagioscion squamosissimus 11 23,5 54,0 37,0 253,00 3.200,00 1.456,00 
Rhaphiodon vulpinus 7 34,5 64,0 40,0 277,00 2.064,00 407,00 

Salminus hilarii 1 38,0 38,0 38,0 866,00 866,00 866,00 
Satanoperca pappaterra 9 2,5 14,5 11,0 0,10 111,00 44,00 

Schizodon borelli 2 25,5 25,5 - 259,00 259,00 - 
Serrapinnus sp. 26 1,9 3,4 2,7 0,30 0,60 0,50 

Serrapinnus sp.1 17 1,9 2,8 2,5 0,20 0,20 0,20 
Serrasalmus cf. marginatus 2 21,0 22,0 - 360,00 413,00 - 

Serrasalmus maculatus 43 8,0 25,5 17,0 25,00 673,00 380,00 
Triportheus nematurus 13 15,5 21,0 18,0 68,00 216,00 124,00 Legenda: CP = comprimento padrão (cm), PC = peso corporal (g).  

Riqueza de espécies e abundância A abundância absoluta ou densidade relativa das espécies é um dos parâmetros mais importantes nos estudos de comunidades, uma vez que procura contabilizar o número de indivíduos por espécies existentes em um dado local. Tal medida é também um dos parâmetros mais difíceis de ser aferido na região neotropical, principalmente em virtude da grande diversidade de formas e hábitos apresentados pelos peixes, podendo as amostragens  apresentar distorções causadas pelos métodos ou aparelhos usados nas capturas. Para tanto, as amostragens dos diversos pontos de captura deste estudo foram padronizadas, dentro das limitações impostas por cada método e também pelo ambiente. A riqueza compreende o número total de espécies capturadas, não considerando o número de indivíduos envolvidos na amostragem. A riqueza encontrada no trecho do rio Corrente inventariado no presente estudo foi de 41 espécies. Em relação à distribuição ao longo da área de influência da PCH Alvorada I, foi identificado que o ponto IC10 (AII) apresentou a maior riqueza com 23 espécies, seguido do ponto IC3 (AID) com 15 espécies e IC9 com 12 espécies.  O ponto IC10, inserido no rio Corrente é um local que apresenta características lóticas e lênticas, possuindo formação de lagoas marginais, e possivelmente uma maior variedade de microambientes e recursos disponíveis, como fonte de alimentos ou refúgio para algumas espécies e seus predadores, o que faz provavelmente este local abrigar maior riqueza de espécies.   Com relação a menor riqueza esta foi observada nos pontos IC5 (AID) e IC7 (AII), apresentando apenas uma espécie cada. Estes dois pontos situam-se em tributários do rio Corrente, sendo o IC5 um dos contribuintes na área do reservatório da PCH Alvorada I, e o IC7 localizado a jusante do futuro empreendimento. Ambos apresentam vestígios de assoreamento, mata ciliar pouco preservada e pouca água, fatos estes que corroboraram para a captura de um menor número de espécies. No que diz respeito à abundância por ponto amostral observou-se maior abundância, respectivamente, nos pontos IC10 (n = 191), IC9 (n = 57), IC3 (n = 45) e IC4 (n = 39). Os dados de riqueza e abundância por ponto amostral podem ser observados na Figura 148 a seguir. 
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Figura 148  Riqueza de espécies e abundância na área de influência da PCH Alvorada, sub-
bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Com relação à riqueza e abundância encontradas nas quatro campanhas realizadas, constatou-se maiores valores na primeira campanha realizada, entre abril e maio de 2012 (vazante- transição entre o período chuvoso e seco), nas quais foram registradas 26 espécies e 195 indivíduos. Na quarta campanha realizada, em dezembro de 2015 (período chuvoso), registrou-se 18 espécies e 101 indivíduos. As outras duas campanhas apresentaram valores mais baixos, sendo observado na segunda campanha, realizada em julho de 2015 (período seco), 15 espécies e 68 indivíduos, e na terceira campanha, em outubro de 2015 (Cheia – transição entre o período seco e chuvoso), 13 espécies e 51 indivíduos (Figura 149 ).  
Figura 149  Riqueza e abundância registradas nas quatro campanhas de campo na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. 
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Dentre as espécies coletadas durante o estudo, as mais abundantes, coletadas na amostragem do tipo qualitativa (tarrafa e arrasto), foram as espécies Bryconamericus cf. turiuba (n= 34), Bryconamericus sp.1 (n=31), Hemigrammus sp. (n= 27) e Serrapinnus sp. (n= 26). Já na amostragem do tipo quantitativa (redes de emalhar) destacam-se as espécies Metynnis maculatus (n= 54), Serrasalmus 
maculatus (n= 43), Leporinus friderici (n = 40) e Hoplias malabaricus (n= 24). No Quadro 160, é possível verificar a abundância de cada espécie capturada. Pode-se observar que a maioria das espécies capturadas apresentou uma abundância de moderada a baixa, resultado este que é esperado para uma comunidade onde a minoria das espécies, geralmente, apresenta maior abundância e a maioria menor abundância.  

Quadro 160 Ocorrência e abundância absoluta das espécies da ictiofauna na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Espécies 
Pontos de amostragem 

Total
IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10

Astyanax altiparanae - - - - - - - - - 2 2 
Bryconamericus cf. exodon - - - - - 1 - - - 12 13 

Bryconamericus cf. stramineus - - - 1 - - - - - - 1 
Bryconamericus cf. turiuba - - - 1 10 - - - - 23 34 

Bryconamericus sp. - - - - - - - - - 2 2 
Bryconamericus sp.1 - - - 2 - - - - - 29 31 
Bryconamericus sp.2 - - - - - - - - - 10 10 

Cichla cf. kelberi - - - - - - - 1 - 3 4 
Galeocharax knerii - - 1 - - - - - - - 1 

Geophagus cf. proximus - - - - - - - - - 3 3 
Gymnogeophagus cf. setequedas - - - - - - - - - 1 1 

Hemigrammus sp. - - - 9 - 3 9 - - 6 27 
Hoplias malabaricus - - 3 - - - - - 1 20 24 

Hoplosternum littorale - - 2 - - - - - - 1 3 
Hypostomus sp. - - 2 - - - - - - - 2 

Hypostomus sp.1 - - 1 - - - - - - - 1 
Hypostomus sp.2 - 1 - - - - - - - - 1 
Hypostomus sp.3 - - 1 - - - - - - - 1 
Hypostomus sp.4 - - 1 - - - - - - - 1 
Hypostomus sp.5 - - 1 - - - - - - - 1 

Leporellus vittatus - - - - - - - - 1 - 1 
Leporinus cf. elongatus - - - - - - - - 1 - 1 

Leporinus cf. microphthalmus - - - - - - - - - 1 1 
Leporinus friderici 5 7 15 - - - - 4 9 5 45 

Leporinus octofasciatus 1 - - - - - - - - - 1 
Leporinus sp. 1 - - - - - - - - - 1 
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Continuação 
Espécies 

Pontos de amostragem 
Total

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10
Leporinus tigrinus - - 3 - - - - - - - 3 

Metynnis maculatus 2 1 5 - - - - 11 21 18 58 
Myleus sp. 1 - - - - - - 2 2 - 5 

Myleus sp.1 - - - - - - - - 1 - 1 
Pimelodus maculatus - - - - - - - - - 4 4 

Plagioscion squamosissimus - 2 - - - - - - 4 5 11 
Rhaphiodon vulpinus - - 4 - - - - - 1 2 7 

Salminus hilarii - - 1 - - - - - - - 1 
Satanoperca pappaterra - - 4 - - - - 1 - 4 9 

Schizodon borelli - - - - - - - - - 2 2 
Serrapinnus sp. - - - 24 - 2 - - - - 26 

Serrapinnus sp.1 - - - 2 - - - - - 15 17 
Serrasalmus cf. marginatus - - - - - - - - 2 - 2 

Serrasalmus maculatus 4 4 - - - - - 6 8 21 43 
Triportheus nematurus 2 2 1 - - - - - 6 2 13 

Total Geral 16 17 45 39 10 6 9 25 57 191 415  A riqueza encontrada para a área de estudo, com o esforço amostral empregado durante as quatro campanhas, gerou uma curva do coletor que não atingiu uma estabilidade da assíntota. Esse fato pode ser considerado normal, tendo em vista que apenas estudos de longa duração permitem atingir tal estabilidade (Figura 150 ). A riqueza observada para a área de estudo foi 41 espécies, e de acordo com a análise do Jack-knife 1ª ordem, estima-se uma riqueza de 58 espécies de ocorrência provável no trecho estudado do rio Corrente. Dessa forma, o número de espécies coletadas ainda se distância da riqueza estimada, o que indica a possibilidade do acréscimo de novas espécies com a continuidade dos estudos na fase de implantação da PCH Alvorada I. E tendo como referência os dados secundários, que apresentam estudos de longo prazo já realizados no rio Corrente, verifica-se que o levantamento sobre a riqueza da ictiofauna neste estudo foi bastante consistente.  
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Figura 150  Índice de riqueza estimada (estimador Jackknife 1ª ordem) gerada para a área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Esforço de Captura (CPUE) Para o cálculo desse índice foram considerados somente os exemplares capturados na amostragem quantitativa (rede do tipo espera e pinda). Com relação à captura por unidade de esforço em número (CPUEn) por espécie, foram capturadas durante todo o estudo 28 espécies e 230 indivíduos, observando-se que a espécie Metynnis maculatus (CPUEn= 0,0041 / n= 54 indivíduos) foi a que apresentou maior sucesso na captura de amostragem quantitativa. Outras espécies que obtiveram capturas significativas foram Serrasalmus maculatus (CPUEn= 0,0033 / n= 43 indivíduos), Leporinus 
friderici (CPUEn= 0,0030 / n= 40 indivíduos) e Hoplias malabaricus (CPUEn= 0,0018 / n = 24 indivíduos).  Os pontos que apresentaram maior sucesso de captura da Metynnis maculatus foram o IC9 (ambiente lótico) e IC10 (ambiente lótico com formação de lagoas marginais de característica lêntica), ambos localizados no rio Corrente. De acordo com Godinho et al., (2008b) esta espécie pode ser encontrada em rios e reservatórios, mostrando boa capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Na Figura 136 a seguir, está representado o esforço de captura em número das espécies pela amostragem quantitativa. 
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Figura 151  Captura por unidade de esforço total, em número (CPUEn), por espécie na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  Quanto à captura por unidade de esforço em biomassa (CPUEb), diagnosticou-se que as espécies 
Leporinus friderici (CPUEb= 1,10 / b= 14,379 g) e Serrasalmus maculatus (CPUEb= 1,07 / b= 13,914 g) foram as que obtiveram os maiores valores de biomassa. Outras espécies que obtiveram valores significativos foram Plagioscion squamosissimus (CPUEb= 0,96 / b= 12,523 g), Metynnis maculatus (CPUEb= 0,64 / b= 8,330 g) e Hoplias malabaricus (CPUEb= 0,58 / b= 7,628 g). As espécies Leporinus friderici (terceira mais abundante, n= 40) e Serrasalmus maculatus (segunda mais abundante, n= 43) são consideradas de médio porte, o que lhes garante valores elevados de biomassa se comparado ás espécies de menor porte. O valor de biomassa obtido pela espécie 
Plagioscion squamosissimus (quinta mais abundante, n= 11) também foi bem significativo, comparando o número de indivíduos capturados, visto que, nesse estudo a mesma foi representada por indivíduos de médio e grande porte, o que favorece a espécie nos valores de biomassa. Os dados referentes ao esforço de captura em biomassa das espécies coletadas podem ser observados na Figura 152 . 
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Figura 152  Captura por unidade de esforço total, em biomassa (CPUEb), por espécie na área 
de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Nas análises de captura por ponto de amostragem, também foram calculadas as CPUE’s em número e biomassa. Quanto aos valores expressos para a CPUEn, observou-se no ponto IC10 ( CPUEn= 0,0375 / n= 81 indivíduos) um valor significativamente maior em relação aos demais locais de amostragem.  O ponto IC10 (AII) está localizado no rio Corrente a jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I e abriga uma grande riqueza de espécies, sendo as mais abundantes Serrasalmus maculatus (n= 21), 
Hoplias malabaricus (n= 20) e Metynnis maculatus (n=18). Outros pontos que apresentaram valores significativos foram o IC9 (CPUEn= 0,0226 / n= 49 indivíduos), que também está localizado no rio Corrente, a jusante do futuro reservatório na AII, e o ponto IC3 (CPUEn= 0,0194 / n= 42 indivíduos), localizado na parte final do reservatório na AID.  O menor valor de CPUEn foi encontrado para o ponto IC1 (CPUEn= 0,0074 / n= 16 indivíduos), este ponto está localizado no rio Corrente, na AII a montante do futuro reservatório da PCH Alvorada I, e a jusante da barragem da PCH Queixada. Este menor valor encontrado pode estar relacionado com a capacidade de suporte do ambiente que provavelmente possui uma menor diversidade de habitats e menor número de recursos disponíveis para a ictiofauna em comparação aos outros pontos no rio Corrente. Em relação ao esforço de captura por biomassa, analisada por ponto de amostragem, observou-se que o maior valor foi atribuído também para o ponto IC10 (CPUEb= 11,700 / 25,272 g).  A captura de espécies de médio porte como Hoplias malabaricus, Leporinus friderici, Metynnis maculatus, 
Serrasalmus maculatus e de grande porte como Plagioscion squamosissimus, neste trecho do rio garantiram valores significativos de CPUEb para este ponto. O menor valor de biomassa também foi encontrado para o ponto IC1 (CPUEb= 1,73 / 3,739 g).  Os dados relatados podem ser verificados na Figura 153 a seguir. 
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Figura 153  Captura por unidade de esforço total, em número, (CPUEn) por ponto na área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Figura 154  Captura por unidade de esforço total, em biomassa, (CPUEb) por ponto na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
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Diversidade e Equitabilidade Como citado anteriormente, no trecho estudado do rio Corrente e de seus principais afluentes foram capturados 415 indivíduos pertencentes a 41 espécies. Os índices de diversidades buscam identificar aqueles pontos que apresentam maiores números de espécies, levando em consideração o número de indivíduos. Assim, aqueles pontos que se apresentam mais ricos e com maior abundância, serão portadores da maior diversidade. A Equitabilidade indica o grau de dominância das espécies mais abundantes em uma comunidade. Assim, quanto menor a equitabilidade, maior a dominância de poucas espécies. Embora a diversidade seja calculada apenas para dados quantitativos, optou-se por calcular a diversidade para fins de comparação com os dados qualitativos, uma vez que as amostragens qualitativas foram padronizadas. É importante mencionar que para a realização desta análise o ponto IC5 foi excluído, pois foi coletada apenas uma espécie, e o programa estatístico utilizado Biodiversity, considera este resultado como dados insuficientes.  De acordo com os dados obtidos neste estudo, a maior diversidade da ictiofauna foi atribuída para o ponto IC10 com valor H’= 1,166, onde foi capturado um total de 191 espécimes e 23 espécies, sendo considerado o mais rico e abundante entre os demais pontos amostrados. O mesmo apresenta uma alta heterogeneidade de microambientes, com formação de lagoas marginais, vegetação ciliar e características de fluxo lótico e lêntico. O ponto de amostragem que apresentou a menor diversidade foi o ponto IC6, localizado no córrego Canastra, tributário do rio Corrente, situado à jusante do futuro reservatório da PCH Alvorada I. Neste, por se tratar de um pequeno curso d´agua utilizou-se apenas os apetrechos de pesca qualitativa (rede de arrasto, peneira e tarrafa).  Com relação à equitabilidade, os pontos amostrados apresentaram uma boa homogeneidade em relação a abundância de espécies, indicando uma comunidade ictiíca equilibrada para a área estuda. O ponto IC6, apesar de apresentar a menor diversidade, revelou a maior equitabilidade, com valor J’= 0,921. Já a menor equitabilidade foi atribuída ao ponto IC4. Esse menor valor pode ser explicado pelo fato de que, entre os 39 indivíduos capturados, 61,54% (n= 24) pertencem apenas a espécie 
Serrapinnus sp. (Quadro 161).   

Quadro 161 Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Equitabilidade (J’) nos diferentes pontos 
de amostragem na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Índices 
Pontos de amostragem 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC6 IC8 IC9 IC10 Nº espécies 7 6 15 6 3 6 12 23 Nº indivíduos 16 17 45 39 6 25 57 191 Shannon (H') 0,76 0,67 0,986 0,491 0,439 0,633 0,846 1,166 Equitabilidade (J') 0,899 0,861 0,838 0,63 0,921 0,813 0,784 0,856 
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Similaridade A ictiofauna está distribuída em uma bacia de forma heterogênea de acordo com as peculiaridades ambientais impostas. Sendo assim, os tributários de um rio tendem a comportar uma ictiofauna característica desses ambientes. Analisando o dendograma a seguir, observam-se duas raízes distintas (Figura 155 ). A primeira é composta pelos pontos IC4, IC5, IC6 e IC7 e constituem tributários do rio Corrente. A segunda raiz é composta pelos pontos IC1, IC2, IC3, IC8, IC9 e IC10, todos situados no rio Corrente. Entre os pontos componentes da primeira raiz, os mais similares foram IC6 e IC7 com 50% de semelhança de espécies, e IC4 e IC6 com 44% de similaridade. Com relação aos componentes da segunda raiz, os mais similares foram IC1 e IC2 com 61,53% e IC1 e IC8 também com 61,53% de similaridade de espécies. É importante mencionar que o ponto IC10 foi o único que apresentou percentuais de semelhança com todos os demais amostrados. Os valores de similaridade entre os pontos amostrados podem ser verificados no Quadro 162.  
Quadro 162 Índice de similaridade dos diferentes pontos de amostragem na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Pontos de 

amostragem 
Pontos de amostragem 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC1 * 61,53 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 61,53 52,63 26,66 IC2 * * 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,55 34,48 IC3 * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 37,03 36,84 IC4 * * * * 28,57 44,44 28,57 0,00 0,00 27,58 IC5 * * * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 IC6 * * * * * * 50,00 0,00 0,00 15,38 IC7 * * * * * * * 0,00 0,00 8,33 IC8 * * * * * * * * 44,44 34,48 IC9 * * * * * * * * * 40,00 IC10 * * * * * * * * * *  
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Figura 155  Índice de similaridade dos diferentes pontos de coleta na área de influência da 
PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Análise de dados biológicos 

 Aspectos Alimentares No âmbito da estrutura alimentar da ictiofauna da área de estudo, o hábito alimentar das espécies foi classificado de acordo com pesquisas realizadas em literaturas científicas disponíveis. Para essa lista foram considerados os indivíduos identificados em nível de espécie, apenas no caso dos Hypostomus (cascudos) foi considerado apenas o gênero. As espécies, Bryconamericus cf. exodon, Geophagus cf. 
proximus, Gymnogeophagus cf. setequedas e Leporinus cf. microphthalmus não constam nesta lista, pois, na literatura cientifica consultada, não foram encontrados estudos sobre os seus hábitos alimentares. Na área de estudo foi observada à ocorrência de seis guildas tróficas: detritívora, herbívora, insetívora, invertívora, onívora e piscívora. Com relação às 28 espécies listadas abaixo, capturadas na área de influência da futura PCH Alvorada I, em que foram realizadas pesquisas quanto ao hábito alimentar, o maior percentual encontrado foi de espécies com hábito alimentar piscívoro (28,57%), seguido por detritívoro e onívoro, ambos com 21,43%. O hábito alimentar de cada espécie pode ser verificado no   Quadro 163 e o percentual de cada guilda na Figura 141. 
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Quadro 163 Classificação do hábito alimentar das espécies de peixes da área de influência da 
PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Espécies Hábito alimentar Referência 
Astyanax altiparanae Insetívoro Hahn et al., 2002 

Bryconamericus cf. stramineus Onívoro Luz-Agostinho et al., 2006 
Bryconamericus cf. turiuba Insetívoro Souza, 2011 

Cichla cf. kelberi Piscívoro Gomiero & Braga, 2004 
Galeocharax knerii Piscívoro Hahn et al., 2002 

Hoplias malabaricus Piscívoro Hahn et al., 2002 
Hoplosternum littorale Invertívoro Hahn et al., 2002 

Hypostomus sp. Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 
Hypostomus sp.1 Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 
Hypostomus sp.2 Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 
Hypostomus sp.3 Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 
Hypostomus sp.4 Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 
Hypostomus sp.5 Detritívoro Hahn et al., 2004; Rêgo, 2008 

Leporellus vittatus Insetívoro Hahn et al., 2004 
Leporinus cf. elongatus Onívoro Andrian et al., 1994 

Leporinus friderici Onívoro Hahn et al., 2002 
Leporinus octofasciatus Onívoro Hahn et al., 2002 

Leporinus tigrinus Onívoro Albrecht, 2005 
Metynnis maculatus Herbívoro Godinho et al., 2008 

Pimelodus maculatus Onívoro Hahn et al., 2004 
Plagioscion squamosissimus Piscívoro Hahn et al., 2002 

Rhaphiodon vulpinus Piscívoro Hahn et al., 2002 
Salminus hilarii Piscívoro Hahn et al., 2002 

Satanoperca pappaterra Invertívoro Hahn et al., 2002 
Schizodon borelli Herbívoro Hahn et al., 2002 

Serrasalmus cf. marginatus Piscívoro Hahn et al., 2002 
Serrasalmus maculatus Piscívoro Hahn et al., 2004 
Triportheus nematurus Insetívoro Vidotto-Magnoni & Carvalho, 2009  
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Figura 156  Percentual das guildas tróficas da ictiofauna da área de influência da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 
 Aspectos reprodutivos  A reprodução representa um dos aspectos mais importantes da biologia de uma espécie, pois é o processo pelo qual esta se perpetua, deixando assim descendentes. O sucesso reprodutivo de qualquer espécie é determinado pela capacidade de seus integrantes se reproduzirem em ambientes variáveis, mantendo assim populações viáveis. A ictiofauna tem uma grande variedade de estratégias e táticas de ciclo de vida, se adaptando as variações que ocorrem tanto nas condições bióticas (disponibilidade de alimento, pressão de predação), quanto nas abióticas (temperatura, oxigênio disponível, período sazonal) no ambiente, em um determinado espaço ou tempo (Vazzoler, 1996). Fatores que interferem no sucesso reprodutivo de uma espécie por anos consecutivos, provocados principalmente por modificações no habitat, podem vir a levar os estoques naturais à depleção ou até mesmo a extinção (Agostinho & Zalewski, 1996). Sabe-se que o sucesso reprodutivo de cada espécie depende de onde e quando esta se reproduz e dos recursos disponíveis, visto que, as larvas devem eclodir em períodos e locais com alimento apropriado e disponível, com proteção contra predadores e condições ambientais favoráveis. As alterações provocadas no ambiente por represamentos afetam principalmente os peixes migradores e as espécies tipicamente reofílicas (peixes com preferência por ambientes lóticos), sendo assim a adaptação de espécies com preferência por ambientes lênticos fica mais facilitada em um ambiente represado. Com relação à indicação das áreas com potencial reprodutivo de espécies, a captura de fêmeas com gônadas maduras e/ou em maturação não significa, necessariamente, que a espécie esteja se reproduzindo no local, pois, se as condições ambientais não forem propícias, os ovócitos podem ser absorvidos e a desova não efetivada, ou ainda a desova pode ocorrer e os ovos ou embriões não sobreviverem. Segundo Vazzoler (1996) as variáveis que determinam onde e quando cada espécie se reproduz são denominados fatores terminais. Essas variáveis são responsáveis por assegurar, no período reprodutivo, uma disponibilidade de oxigênio dissolvido suficiente para 
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maximizar a disponibilidade de alimento e minimizar os riscos de predação. O mesmo autor ainda diz que a maioria das espécies inicia seu desenvolvimento gonadal em uma época anterior a de sua reprodução, completando assim sua maturação gonadal no momento em que as condições ambientais forem adequadas e favoráveis para a fecundação e desenvolvimento da prole. De acordo com Vazzoler (1992), no que diz respeito ao período reprodutivo da ictiofauna do alto rio Paraná, a intensidade reprodutiva é mais elevada no período de novembro a janeiro e começa a diminuir em fevereiro. Apresenta o menor pico de reprodução de junho a agosto, e começa a elevar novamente no mês de setembro (Vazzoler, 1996). O período de novembro a fevereiro é determinado como época de cheia, e de acordo com Vazzoler & Menezes (1992), as alterações no nível fluviométrico de rios e riachos determinam variações na disponibilidade de recursos e o incremento rápido no nível de nutrientes. Sendo assim, o início das cheias é seguido por uma explosão de produtividade e consequente aumento na disponibilidade de alimentos.  Com os dados obtidos neste estudo, ao longo das quatro campanhas foram analisados 211 indivíduos de 21 diferentes espécies, sendo 153 fêmeas e 58 machos (Quadro 164).  
Quadro 164 Número de indivíduos submetidos à análise macroscópica do estágio de 

maturação gonadal na área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, 
Goiás.   

Espécies Fêmea Macho Total 
Cichla cf. kelberi 2 - 2 

Galeocharax knerii 1 - 1 
Hoplias malabaricus 19 5 24 

Hypostomus sp.2 1 - 1 
Hypostomus sp.3 1 - 1 

Leporinus cf. elongatus 1 - 1 
Leporinus friderici 31 10 41 

Leporinus sp. - 1 1 
Leporinus tigrinus 2 - 2 

Metynnis maculatus 38 13 51 
Myleus sp. 3 2 5 

Myleus sp.1 - 1 1 
Pimelodus maculatus 3 1 4 

Plagioscion squamosissimus 7 3 10 
Rhaphiodon vulpinus 5 1 6 

Salminus hilarii 1 - 1 
Satanoperca pappaterra 4 1 5 

Schizodon borelli - 1 1 
Serrasalmus cf. marginatus 1 - 1 

Serrasalmus maculatus 25 17 42 
Triportheus nematurus 8 2 10 

Total Geral 153 58 211 
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Macroscopicamente, os ovários e testículos apresentam variações cíclicas na forma, volume, coloração e vascularização, de acordo com o estágio do ciclo reprodutivo que se encontram. A amostragem realizada na primeira campanha, no início do período seco, 33% das fêmeas se apresentaram no estágio de maturação (MAT), 20% repouso (REP), 17% maduras (MAD), 17% imaturas (IMA) e 13% desovadas (DES). Na segunda campanha realizada no período de seca, 52% das fêmeas observadas estavam esgotadas, 19% imaturas, 16% em repouso e 13% no estágio maduro. Os dados encontrados neste estudo, para o período de seca, indicam pouca atividade reprodutiva, fato esperado para os peixes neotropicais e corroborados com os dados observados por Vazzoler (1996). Na amostragem realizada na terceira campanha, início do período chuvoso, foi observado um acréscimo significativo nos indivíduos com estágio de maturação, representando 67% das fêmeas observadas, seguido pelo estágio repouso (24%), imaturo (6%) e maturação (3%). Tal resultado é esperado para o período de cheia. Já na quarta campanha, realizada no período chuvoso, foi possível observar uma elevada representatividade do estágio maduro com 98%, indicando assim um período com pico reprodutivo. Os resultados obtidos durante o período chuvoso também corroboram com os encontrados no estudo de Vazzoler (1996). Os dados relatados anteriormente podem ser visualizados na Figura 157 a seguir.  
Figura 157  Frequência relativa dos estágios de maturação gonadal de fêmeas na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Legenda: IMA = imaturo; 
MAT = maturação; MAD = maduro; REP = repouso; DES = desovado.  
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No que diz respeito aos machos, os dados encontrados no período de seca foram similares aos das fêmeas. Os percentuais de estágios de maturação gonadal encontrados na primeira campanha foram: maturação (39%), reprodução e maduro (18%), imaturo (14%) e esgotado (11%). Na segunda campanha observou-se que 80% dos machos encontravam-se esgotados e 10% em reprodução e imaturo. Já os dados encontrados no período chuvoso apresentaram menor similaridade com os observados nas fêmeas. Os estágios de maturação gonadal encontrados na terceira campanha foram: repouso (94%) e maduro (6%). Na quarta campanha observou-se que 50% dos machos encontravam-se esgotados e 25% estavam maduros e imaturos. Os dados relatados anteriormente podem ser visualizados na Figura 158 .  
Figura 158  Frequência relativa dos estágios de maturação gonadal de machos na área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás. Legenda: IMA = imaturo; 
MAT = maturação; MAD = maduro; REP = repouso; ESG = esgotado.  
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Status de conservação das espécies capturadas 

 Espécies Ameaçadas Nos estudos realizados por Aloisio (2015a, 2015b) no rio Corrente, foi identificada uma espécie inserida na lista de peixes ameaçados de extinção. A espécie Brycon nattereri segundo a lista publicada na Portaria MMA nº445 de 2014 tem o seu status de conservação considerado vulnerável (VU) no Brasil; a mesma é considerada de origem autóctone da bacia do rio Paraná.  No presente estudo foi capturada a espécie Gymnogeophagus cf. setequedas que também é de origem autóctone da bacia do rio Paraná, e segundo a lista MMA (2014), tem o seu status de conservação considerado em perigo (EN). Foi capturado apenas um pequeno exemplar da mesma com 2 cm de comprimento padrão. 
 Espécies Exóticas e Alóctones  De acordo com Welcomme (1988), o Brasil é o país com maior número de introdução de espécies exóticas, o que pode provocar a diminuição de espécies nativas por predação e/ou competição, alteração no ambiente e redução dos locais de desova. Dentre os principais grupos de fauna, os peixes é o grupo mais amplamente introduzido (Miranda et al., 2010) chegando a ter 237 espécies de peixes em 140 países em todos continentes.  Nos estudos realizados por Aloisio (2015a) na área de influência da UHE Espora, foram registradas para o rio Corrente seis espécies de origem alóctone (Cichla cf. kelberi, Cichla cf. piquiti, Cichla 

monoculus, Leporinus affinis, Leporinus cf. taeniatus e Hoplias lacerdae) e uma exótica (Tilapia rendalli). Em outro estudo realizado por Aloisio (2015b) na área de influência da PCH Queixada, foram registras para o rio Corrente sete espécies de origem alóctone (Cichla cf. piquiti, Cichla kelberi, Cichla monoculus, 
Hoplias lacerdae, Satanoperca pappaterra, Serrasalmus rhombeus e Retroculus lapidifer) e uma exótica (Tilapia rendalli). No EIBH do Sudoeste Goiano (Manara, et al.,2005) foram registradas para o rio Corrente sete espécies de origem alóctone (Ageneiosus inermis, Astyanax bimaculatus, Geophagus altifrons, Metynnis 
maculatus, Cichla ocellaris, Pimelodus blochii, Plagioscion squamosissimus) e uma exótica (Oreochromis 
niloticus). No presente estudo foram registradas sete espécies de origem alóctone, sendo elas: Bryconamericus cf. 
exodon, Metynnis maculatus, Triportheus nematurus, Cichla cf. kelberi, Geophagus cf. proximus, 
Satanoperca pappaterra e Plagioscion squamosissimus, segundo a listagem apresentada por Langeani et 
al. (2007). Não foram capturadas espécies de origem exótica.  
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 Espécies de Importância Comercial e Aquariofilia Na região estudada do rio Corrente a pesca para fins comerciais de larga e média escala é inexistente. A modalidade de pesca esportiva para fins de lazer baixa. Nas campanhas de campo do presente estudo foram identificadas 20 espécies de peixes com potencial pesqueiro (lazer, subsistência ou comercial) (Quadro 165). Considerando-se os dados secundários utilizados neste estudo, verifica-se a possibilidade de ocorrência da pesca de Brycon nattereri, Astyanax bimaculatus, Astyanax fasciatus, 
Hoplias lacerdae, Prochilodus lineatus, Myleus levis, Serrasalmus rhombeus, Cichla cf. piquiti, Cichla 
monoculus, Cichla ocellaris, Oreochromis niloticus, Pterodoras granulosus e Pseudoplatystoma fasciatum.  Com relação às espécies de interesse para aquariofilia, neste estudo foram registradas oito espécies que constam na lista de espécies permitidas à explotação para fins ornamentais de acordo com a Instrução Normativa Interministerial nº 001 de 03 de janeiro de 2012 (Quadro 166). Considerando-se os dados secundários, verifica-se também a possibilidade de ocorrência da pesca de Acestrorhynchus 
pantaneiro, Astyanax bimaculatus, Astyanax fasciatus, Geophagus altifrons, Leporinus cf. lacustres, 
Myleus levis, Pimelodus blochii, Retroculus lapidifer e Serrasalmus rhombeus, que também constam na lista da Instrução Normativa. Vale ressaltar que não foi observada esta atividade econômica na região de estudo. Salienta-se que através de entrevistas foi relatado que o dourado Salminus brasiliensis, peixe de grande porte e atrativo para a pesca esportiva é indicado com potencial de ocorrência no rio Corrente, mas de difícil captura, e alguns pescadores amadores relataram que, há alguns anos atrás, se pescava este peixe em corredeiras do rio.   

Quadro 165 Espécies com potencial para a atividade pesqueira na área de influência da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Espécies Nome popular Porte 
Astyanax altiparanae Lambari Pequeno 

Cichla cf. kelberi Tucunaré Grande 
Hoplias malabaricus Traíra Médio/Grande 

Hypostomus sp. Cascudo Médio 
Hypostomus sp.1 Cascudo Médio 
Hypostomus sp.2 Cascudo Médio 
Hypostomus sp.3 Cascudo Médio 
Hypostomus sp.4 Cascudo Médio 
Hypostomus sp.5 Cascudo Médio 

Leporinus friderici Piau-três-pintas Médio/Grande 
Leporinus octofasciatus Piau-flamengo Médio 

Metynnis maculatus Pacu Médio 
Myleus sp. Pacu Médio 

Myleus sp.1 Pacu Médio 
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Continuação 
Espécies Nome popular Porte 

Pimelodus maculatus Mandi Médio/Grande 
Plagioscion squamosissimus Curvina Grande 

Rhaphiodon vulpinus Cachorra Grande 
Serrasalmus cf. marginatus Piranha Médio 

Serrasalmus maculatus Piranha Médio  
Quadro 166 Espécies com potencial para aquariofilia na área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Espécies Nome popular 

Geophagus cf. proximus acará 
Hoplias malabaricus traíra 

Hoplosternum littorale tamboatá 
Leporellus vittatus solteira 

Metynnis maculatus pacu 
Pimelodus maculatus mandi 

Satanoperca pappaterra acará 
Serrasalmus marginatus piranha 

Espécies Migratórias Uma questão biológica recorrente em empreendimentos hidrelétricos, devido ao barramento dos rios, é o impacto sobre as populações de peixes que necessitam realizar migrações reprodutivas em períodos específicos ao longo do ano. As populações das espécies de peixes migratórios correspondem ao grupo mais afetado por represamentos e, além disso, incluem a maioria das espécies de interesse comercial, seja na pesca amadora, profissional ou de subsistência.  Em estudo realizado por Santos (2010) e com base em Agostinho et al. (2003), na bacia do Alto Paraná (rio Grande e rio Paranaíba) 18 espécies foram consideradas migradoras de longas distâncias, a saber: 
Brycon orbignyanus (piracanjuba), Colossoma macropodum (tambaqui), Leporinus obtusidens (piapara), 
Leporinus elongatus (piapara), Piaractus mesopotamicus (pacu-caranha), Prochilodus lineatus (papa-terra), Rhaphiodon vulpinus (cachorra), Salminus brasiliensis (dourado), Salminus hilarii (tubarana), 
Hemisorubim platyrhynchos (jurupoca), Pimelodus maculatus (mandi), Pinirampus pinirampu (barbado), Pseudoplatystoma  coruscans (pintado), Rhinelepis aspera (cascudo-preto), 
Steindachneridion punctatum (surubim), Steindachneridion scriptum (surubim), Pterodoras granulosus (abotoado) e Zungaru jahu (jaú). 
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No Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica (EIBH) do Sudoeste Goiano (rios Aporé, Corrente, Verde, Claro e rio Alegre), realizado em 2005 foram identificadas sete espécies migradoras: Prochilodus 
lineatus (papa-terra), Prochilodus nigricans (papa-terra), Rhaphiodon vulpinus (cachorra), Salminus 
brasiliensis (dourado), Hemisorubim platyrhynchus (jeripoca), Zungaru zungaru (jaú) e Pterodoras 
granulosus (abotoado). Duas dessas espécies migradoras foram capturadas no rio Corrente sendo: 
Prochilodus lineatus e Pterodoras granulosus.  No presente estudo foram identificadas apenas quatro espécies migradoras de longa distância, conforme classificação apresentada por Agostinho et al. (2003) e Suzuki et al. (2004), a saber: 
Leporinus cf. elongatus (piapara), Salminus hilarii (tubarana), Rhaphiodon vulpinus (cachorra) e  
Pimelodus maculatus (mandi). As duas espécies Prochilodus lineatus (papa-terra) e Pterodoras 
granulosus (armado), citadas no EIBH do Sudoeste Goiano, como capturadas no rio Corrente, não ocorreram em nenhuma das campanhas do presente levantamento. Quanto às espécies migradoras de curta distância, de acordo com Suzuki et al (2004) apud Graça e Pavanelli (2007), destacaram-se: 
Astyanax altiparanae (lambari), Bryconamericus cf. stramineus (piaba), Galeocharax knerii (peixe-cadela), 
Leporinus friderici (piau-três-pintas), Plagioscion squamosissimus (curvina), Satanoperca pappaterra 
(acará), Schizodon borelli (piau-bosteiro) e Serrasalmus cf. marginatus (piranha). Com base em entrevistas realizadas na região de estudo, outras espécies migradoras com possibilidade de ocorrência na bacia do rio Corrente, são as espécies: Zungaro zungaru (jaú), 
Pseudoplatystoma coruscans (pintado) e Salminus brasiliensis (dourado). Portanto, na área de influência da PCH Alvorada I, teoricamente, seriam esperadas pelo menos nove espécies migradoras de longa distância. 
Rotas migratórias  A construção de empreendimentos que promovem o barramento de rios gera grandes discussões sobre os impactos que serão causados, pois estes barramentos provocam a interrupção na rota de peixes migradores. As espécies mais nobres da pesca praticada em rios são representadas pelos peixes migradores, e estes, que demandam as longas extensões de rios são os mais afetados com a interrupção dos cursos d’água. Isso ocorre devido à alteração do ambiente e a perda de sítios de reprodução, alimentação além dos diversos recursos para crescimento, os quais podem acarretar o declínio de suas populações (Ecology, 2014). Conforme exposto no EIBH do Sudoeste Goiano (2005), a interrupção das rotas migratórias e a alteração de ambientes lóticos por lênticos podem provocar o desaparecimento de algumas espécies. No entanto, o represamento para produção de energia elétrica tem aumentado em resposta ao processo do crescimento populacional e econômico. Outra observação feita pelo EIBH do sudoeste goiano, é que, apesar da ausência de grandes peixes migradores nos reservatórios, a produção de biomassa é maior que nos rios, fato que pode contribuir para o incentivo à pesca esportiva. 
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O rio Corrente já não possui rota migratória contínua, sua estrutura foi segmentada pela construção de dois empreendimentos hidrelétricos (UHE Espora e PCH Queixada), os quais se localizam a montante do área de inserção da PCH Alvorada I. O rio Corrente tem se caracterizado pela baixa ocorrência de peixes migradores, como se comprovou nos dados obtidos neste estudo. As espécies tidas como de origem migratória de longa distância tiveram pouca abundância e tiveram maior presença nos pontos IC9 e IC10, trechos mais baixos do rio Corrente. Os afluentes, em geral, possuem vazões reduzidas, matas ciliares pouco preservadas e segmentos com assoreamentos, dessa maneira não apresentam estrutura de suporte para espécies que realizam migrações de longas distâncias, porém, sustentam migradores de curta distância. Após a formação de reservatórios, os afluentes contribuintes do lago, se tornam alternativas às migrações de curta distância.  
8.4.1.5.1.1.5 Caracterização da Área de Estudo - Ictioplâncton Um dos principais contribuintes do alto rio Paraná é o rio Paranaíba, que possui fundamental importância hídrica, econômica, cultural e também é possuidor de uma grande riqueza de espécies de peixes (Pavanelli & Britski, 1999; Alves et al., 2007b). A bacia do rio Paranaíba abrange o rio Corrente, que é um de seus principais afluentes pela margem direita, localizado no estado de Goiás. Com o intuito de levantar dados sobre a distribuição espacial e temporal de ictioplâncton nas áreas de influências do projeto do reservatório da PCH Alvorada I, foram definidos seis pontos de amostragem, quatro pontos localizados no rio Corrente e dois pontos localizados em seus tributários, na área de estudo, sendo: 

 IP01 – Ponto localizado no rio Corrente, acima da GO 178, com objetivo de analisar provável área de desova dos peixes que sobem até os barramentos da UHE Espora e PCH Queixada, que estão localizados a montante da futura PCH Alvorada I. 
 IP02 – Ponto localizado no rio Corrente, a jusante da PCH Alvorada I, escolhido por apresentar possível potencial de desova, levando-se em conta a quantidade de ictioplâncton que ficam a deriva. 
 IP03 – Ponto localizado no rio Corrente, a jusante da PCH Alvorada I que apresenta possível potencial de desova. 
 IP04 – Ponto localizado no rio Corrente, próximo à sua foz no rio Paranaíba, como objetivo de avaliar o ictioplâncton que descem em toda extensão de montante. 
 IP05 – Ponto localizado acima da GO 178 na margem esquerda do rio Corrente a montante do projeto do reservatório da PCH Alvorada I, em um córrego  com margens preservadas e utilizado para pesca (podendo ser algumas espécies que realizam curtas migrações). 
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 IP06 – Ponto localizado a montante do projeto da PCH Alvorada I, no córrego Morro Redondo (margem direita), o qual apresenta volume de água considerável no período chuvoso, sendo uma potencial rota para migração de peixes.  
8.4.1.5.1.1.6 Caracterização de Ictioplâncton na Área de Estudo O desenvolvimento dos peixes, em sua fase planctônica, ocorre geralmente de forma acelerada, sendo assim, a abundância de ictioplâncton quase sempre é considerada como um indicador da existência de desovas, permitindo assim inferir sobre épocas, locais e estratégias para a reprodução de determinadas espécies. Durante o período de estudo foram coletadas 144 amostras, que apresentaram um total de 313 ovos, 27 larvas e quaro juvenis (Anexo 26). Neste contexto, do total de amostras de ictioplâncton coletadas na área do estudo, os ovos foram mais abundantes com 91%, seguidos das larvas com 7,8%, e dos juvenis com 1,2% que foram a fase de desenvolvimento menos representativa (Figura 159 ).  

Figura 159  Percentual de ictioplâncton coletado nas áreas de influência da PCH Alvorada I, 
sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

 De acordo com os resultados das análises espaciais, os ovos foram mais representativos nas margens. Do total de ovos coletados no estudo, 57,19% foram coletados na margem. Em relação às larvas, a maior ocorrência (40,74%) foi detectada no fundo do rio, enquanto que 75% dos juvenis foram registrados na superfície, o que demonstra a importância da realização das coletas em diferentes locais e níveis de profundidade, já que foram obtidos valores significativos de abundância de ictioplâncton na superfície, margem e fundo das drenagens (Figura 160 ). Esta situação é corroborada por um estudo realizado no rio Paraná, onde registrou a maior abundância de ovos no fundo e de larvas na superfície Bialetzki, et al., (1999). 

91%
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1.2%

Ovos Larvas Juvenis
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Figura 160  Distribuição espacial de ictioplâncton quanto à profundidade em que foi coletado 
nas áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 Com relação aos pontos amostrais, é preciso entender a dinâmica reprodutiva da comunidade de peixes e suas relações com o meio, além de ter o conhecimento das áreas de desova. A identificação precisa dessas áreas é de grande importância para a implementação de medidas de preservação. Com o intuito de analisar a importância dos tributários como provável local de desova e de criação em relação ao rio Corrente, os pontos de amostragem foram analisados separadamente. A Figura 161  apresenta as diferenças na distribuição e abundância de ictioplâncton nos seis pontos de amostragem. No que diz respeito à captura de ovos, observou uma abundância de n = 297 para o ponto IP01, n=13 para o ponto IP03 e n=1 para os pontos IP02, IP04 e IP06, demonstrando assim, a maior abundância para ponto IP01, o ponto localizado mais a montante no rio Corrente, com valor significativamente superior aos valores obtidos nos demais pontos amostrais.  A captura de larvas foi mais representativa nos pontos IP04 (n = 16) e IP03 (n = 7), ambos localizados a jusante da futura PCH Alvorada I. A menor quantidade capturada foi observada nos pontos IP01 e IP05 representados por uma larva cada. Já os juvenis tiveram uma contribuição maior no ponto IP01 (n = 2), seguido dos pontos IP04 e IP05 (n = 1).  Essa maior representatividade de ovos encontrados no IP01 pode ser explicada pelo fato dos habitats de reprodução estar localizados geralmente nas porções superiores de grandes rios e afluentes. Isso se deve a elevada ocorrência de indivíduos no estágio de maturação e a distribuição e abundância de ovos, que aumenta em direção a parte superior de tributários (Vazzoler et al., 1996). Em contrapartida, os pontos IP03 e IP04, que apresentaram as maiores abundâncias de larvas, demonstram que os habitats mais propícios para o desenvolvimento inicial de larvas estão nas partes baixas do rio, onde provavelmente possuem condições ambientais favoráveis, destacando a ocorrência de locais propícios para alimentação com proteção contra predadores. 
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Figura 161   Variação espacial da abundância de ictioplâncton nos pontos de amostragem nas 
áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

 O conhecimento das variações morfológicas durante o desenvolvimento ontogênico pode indicar adaptações ecológicas referentes a mudanças de hábitat, alimentação e comportamento das larvas de peixes. Considerando os estágios de desenvolvimento das larvas coletadas, foram analisadas 31 larvas que se encontravam nos seguintes estágios: 11 no estágio larval vitelino, seis em pré-flexão, 10 em flexão, uma em pós-flexão e três juvenis. Nas amostragens realizadas no decorrer das duas campanhas, foi observado um valor significativo das larvas classificadas no estágio de larval vitelino com oito exemplares no IP04 (25,80%); dois no IP03 (6,45%) e um no IP05 (3,22%); seguida das larvas classificadas como em estágio de flexão com cinco exemplares no IP04 (16,12%); quatro no IP03 (12,90%) e uma no IP05 (3,22%); e finalmente  pelas larvas classificadas como em pré-flexão com três exemplares no IP04 (9,67%); duas no IP03 (6,45%) e uma no IP01 (3,25%). Por último, foram coletados  dois exemplares de juvenis nos pontos IP01, e um exemplar tanto no ponto IP04 quanto no ponto IP05 (Figura 162 e Figura 163 ).  Neste estudo, as comunidades de larvas de peixes predominantes foram da ordem Characiformes e Siluriformes, resultados semelhantes ao encontrado em estudo da distribuição taxonômica na região da bacia do Paraná (Carolsfeld, 2004). Esse predomínio ocorre em todas as bacias sul-americanas e apesar disso, a composição e o número de espécies variam consideravelmente entre as bacias (Agostinho et al., 2007; Quadro 167). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 748 

Figura 162  Abundância relativa (%) dos estágios de desenvolvimento das larvas nas áreas 
de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Figura 163  Abundância relativa (%) dos estágios de desenvolvimento das larvas coletadas 

nos pontos de amostragem nas áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  
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Quadro 167 Classificação taxonômica de larvas e juvenis durante as duas campanhas nas 
áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Classificação Taxonômica 
Pontos de Amostragem 

IP01 IP02 IP03 IP04 IP05 IP06 

Characiformes - - 1* 1* - -
Família Anostomidae - - 1** - - -

Família Characidae - - - 4** - -
Subfamília Stervadiinae - - - - - -

Bryconamericus sp. 1 - - - - -
Subfamília Incertae sedis - - - - - -

Hemigrammus sp. - - - 1 - -
Subfamília Cheirodontinae - - - - - -

Serrapinnus sp. - - - - 1 -
Ordem Siluriformes - - - - - -
Família Loricariidae - - - - - -

Subfamília Hypostominae - - - - - -
Hypostomus sp. 1 - - - - -

AD 1 - - 3 2 -
NI 1 - 3 8 - -Legenda: AD = Amostra danificada; NI = Não identificada; Em processo de identificação; * larvas identificadas ao nível de ordem; **larvas identificadas ao nível de família.  Com relação à abundância registrada nos pontos de amostragem, na primeira campanha realizada no mês de novembro, as larvas foram mais abundantes (n= 25), seguido dos ovos (n= 15). Na segunda campanha realizada no mês de dezembro, período em que as chuvas são mais frequentes e de maior intensidade na região, houve uma maior presença de ovos (n= 298) comparada com a de larvas (n= 2).  A maior abundância de ovos observada no mês de dezembro corrobora com o registrado em outros estudos, os quais demonstram que a atividade reprodutiva nesta bacia se concentra entre os meses de outubro a março, com picos de desova nos meses de novembro a janeiro (Figura 164 ). Segundo Vazzoler (1996) as maiores concentrações de ictioplâncton coincidem com o período de desova da maioria das espécies, se concentrando assim nos meses com maior índice pluviométrico.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 750 

Figura 164  Variação temporal da abundância relativa de ictioplâncton capturado no 
decorrer das campanhas nas áreas de influência da PCH Alvorada I,sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás.  

  De acordo com os horários de coleta, nas duas campanhas realizadas, pode-se afirmar que o pico de captura de ovos foi as 05h:00min com 68,05% do total, enquanto o de larvas foi no período das 21h:00min com 22,22% (Quadro 168).  A maior densidade de ictioplâncton no período noturno detectada neste estudo confirma a variação diária de deriva dos ovos e larvas (Baumgartner, 2001). As desovas ao entardecer são induzidas pela diminuição da intensidade luminosa e pelos maiores valores de temperatura da água registrados neste período (Graaf et al., 1999).  Como sugere Vazzoler (1996), os peixes apresentam diversas táticas reprodutivas que variam em função de variações no ambiente, como a qualidade e as flutuações das condições abióticas, a disponibilidade de alimento e a predação, buscando, com isso, garantir o sucesso da reprodução e maximizar a sobrevivência da prole. Além disso, a abundância de larvas no período noturno pode estar relacionada também com a busca por alimento e fuga de predadores visuais (Baumgartner et al., 1997; Baumgartner, 2001; Nakatani et al., 1997). 
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Quadro 168 Variação nictimeral dos pontos de amostragem durante as duas campanhas 
realizadas nas áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Pontos de Amostragem Horários Ovos Larvas Juvenis 

IP01 17:00 0,00 0,00 0,00 21:00 1,92 0,00 25,00 01:00 24,92 3,70 0,00 05:00 68,05* 3,70 25,00 
IP02 17:00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 01:00 0,00 0,00 0,00 05:00 0,32 0,00 0,00 
IP03 17:00 0,32 3,70 0,00 21:00 3,19 7,41 0,00 01:00 0,96 14,81 0,00 05:00 0,00 3,70 0,00 
IP04 17:00 0,00 7,41 0,00 21:00 0,32 22,22* 0,00 01:00 0,00 14,81 25,00 05:00 0,00 14,81 0,00 
IP05 17:00 0,00 3,70 25,00 21:00 0,00 0,00 0,00 01:00 0,00 0,00 0,00 05:00 0,00 3,70 0,00 
IP06 17:00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,32 0,00 0,00 01:00 0,00 0,00 0,00 05:00 0,00 0,00 0,00 Legenda: * Maior valor encontrado. 
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Parâmetros Ambientais Relacionados à Densidade de Ictioplâncton Uma mudança na fisiologia dos peixes é raramente induzida por um único parâmetro, mas por um conjunto de fatores favorecendo a sobrevivência dos indivíduos. Assim, no caso da desova, a temperatura, o fator hidrológico, a disponibilidade de alimentos, a concentração de oxigênio dissolvido e partículas em suspensão, são alguns dos fatores suscetíveis de estimular ou inibir as funções biológicas dos peixes (Sarpedonti & Chong, 2008). Como analisado por outros autores, os fatores abióticos exercem grande influência na fase inicial do ciclo da vida dos peixes. A temperatura da água desempenha um importante papel no controle de espécies aquáticas, podendo ser considerada uma das características mais importantes do meio aquático, podendo variar de 0°C e 30°C. Para cada espécie, há uma faixa ideal de temperatura da água, na qual os peixes encontrarão condições ideais de desenvolvimento. Desta maneira, se a temperatura da água estiver acima ou abaixo da faixa ideal, consequentemente o metabolismo dos peixes será alterado. Em todos os pontos de amostragem foram aferidos parâmetros físico-químicos (temperatura e pH) da água. Os resultados desses parâmetros mostraram que alguns valores foram aparentemente semelhantes entre si (Quadro 169 e Quadro 170). A temperatura média da água durante a primeira campanha variou de 22°C a 27,9°C, já na segunda campanha essa variação foi de 24,3°C a 28,3°C. De maneira geral, todos os corpos d’água apresentaram variações de temperatura entre as campanhas realizadas, sendo os maiores valores encontrados nos pontos de amostragem localizados no rio Corrente. Em relação ao pH os valores oscilaram na primeira campanha entre 7.2 a 8.0 e na segunda campanha os valores de pH variaram de 7.7 a 8.0. O maior número de ovos e larvas capturados neste estudo pode estar relacionado com o aumento da temperatura nesse período, assim como o verificado por Baumgartner et al., 1997 em estudo com a espécies tropicais e subtropicais sul-americanas.  O maior número de larvas capturadas ocorreu, na primeira campanha (novembro/2015), quando o pH da água estava mais baixo com 7.2 e a temperatura se encontrava alta com 27°C,. Já a maior quantidade de ovos capturados foi registrado, na segunda campanha (dezembro/2015) com o pH da água de 7.5 e a temperatura alta no valor de 28,3°C. Esta situação corrobora com os estudos realizados na bacia do rio Paraná por Bialetzki (2002), em que a maior abundância de determinadas espécies ocorreu quando a temperatura da água está mais elevada e o pH baixo precedido de um declínio em um período anterior causando aumento nas densidade de larvas. Este mesmo autor ressalta que apesar da ausência de informações sobre a influência do fator pH na reprodução dos peixes, é provável que ele atue de forma secundária induzindo os indivíduos a desovarem. Portanto, a importância dos fatores ambientais na reprodução dos peixes ficou evidenciada pelo sincronismo desses fatores com a distribuição de ictioplâncton, o que, de certa forma, garante seu desenvolvimento e sobrevivência nas fases iniciais do ciclo de vida.  
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Quadro 169 Valores dos parâmetros físico-químicos da água coletados na primeira campanha 
nos diferentes pontos de amostragem nas áreas de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia 

do rio Corrente, Goiás.  
Pontos Horários pH Temperatura 

(água) Temperatura (ar) 

IP01 17:00 7,3 25,2°C 271°C 21:00 7,3 25,1°C 27°C 01:00 7,3 25°C 27,2°C 05:00 7,3 24,9°C 27,2°C 
IP02 17:00 7,2 27,9°C 28,8°C 21:00 7,2 27,8°C 28,8°C 01:00 7,2 27,6°C 28,8°C 05:00 7,2 26,2°C 28,9°C 
IP03 17:00 8 24,0°C 28,1°C 21:00 7,2 23,2°C 27,6°C 01:00 7,2 22,0°C 27,2°C 05:00 7,5 22,0°C 27,1°C 
IP04 17:00 7,2 27,4°C 28,9°C 21:00 7,2 27°C 28,6°C 01:00 7,2 26,2°C 28,8°C 05:00 7,2 24°C 28,9°C 
IP05 17:00 7,5 25°C 27,2°C 21:00 7,5 25,1°C 27,1°C 01:00 7,5 25°C 27°C 05:00 7,5 24,8°C 27,2°C 
IP06 17:00 7,3 24,1°C 25,4°C 21:00 7,3 24,6°C 25,2°C 01:00 7,3 24°C 25°C 05:00 7,3 25°C 25,1°C 
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Quadro 170 Valores dos parâmetros físico-químicos da água coletados na segunda campanha 
nos diferentes pontos de amostragem nas áreas de influência da PCH Alvorada I, no rio 

Corrente, Goiás.  
Pontos Horários pH Temperatura 

(água) Temperatura (ar) 

IP01 17:00 7,5 28,1°C 26,8°C 21:00 7,5 28,1°C 26,1°C 01:00 7,5 28,2°C 25,7°C 05:00 7,5 28,3°C 25,5°C 
IP02 17:00 7,7 27,2°C 26,7°C 21:00 7,7 27,1°C 26,5°C 01:00 7,7 27,4°C 26,2°C 05:00 7,7 27,6°C 26,1°C 
IP03 17:00 8 27,6°C 26,4°C 21:00 8 27,4°C 26,4°C 01:00 8 27,8°C 26,6°C 05:00 8 28,2°C 27,1°C 
IP04 17:00 7,7 28,2°C 28,4°C 21:00 7,7 28,2°C 28,4°C 01:00 7,7 28,2°C 28,7°C 05:00 7,7 28,0°C 28,5°C 
IP05 17:00 7,8 26,1°C 24,8°C 21:00 7,8 26,2°C 25,1°C 01:00 7,8 26,0°C 24,8°C 05:00 7,8 27,1°C 26,3°C 
IP06 17:00 7,7 24,3°C 26,2°C 21:00 7,7 24,6°C 26,4°C 01:00 7,7 24,8°C 26,4°C 05:00 7,7 26,2°C 24,4°C  

8.4.1.5.1.1.7 Diagnóstico conclusivo de ictiofauna e ictioplâncton Para a ictiofauna, os resultados sobre a estrutura da ictiofauna no rio Corrente, na área de influência da PCH Alvorada I, demonstraram uma expressiva dominância da ordem Characiformes, com 90% de representatividade.  Foi observada a riqueza de 41 espécies, resultado considerado satisfatório e relevante para a bacia do Paranaíba e quando comparado aos dados secundários que demandaram estudos em longo prazo, nos quais foram listadas 53 espécies com potencial de ocorrência para região. De acordo com a análise realizada através do estimador Jackknife 1ª ordem, estima-se para a área de estudo uma riqueza de 58 espécies, indicando assim a possibilidade do acréscimo de novas espécies com a continuidade dos estudos de monitoramento, na fase seguinte ao licenciamento ambiental.  
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Analisando a riqueza e abundância dos pontos de amostragem, tem-se o ponto IC10, localizado a jusante da PCH Alvorada I, próximo à foz do rio Corrente com o rio Paranaíba como aquele que apresentou os maiores valores em riqueza (23 espécies) e abundância (191 espécimes). No segmento do rio próximo a foz há habitats mais diversificados.  Entre as 41 espécies registradas no estudo, as que apresentaram maior número nas amostragens quantitativas foram: Metynnis maculatus (pacu), Serrasalmus maculatus (piranha), Leporinus friderici (piau-três-pintas) e Hoplias malabaricus (traíra), e nas amostragens qualitativas: Bryconamericus cf, 
turiuba (piaba), Bryconamericus sp.1 (piaba), Hemigrammus sp. (piaba) e Serrapinus sp. (piaba). Com relação ao valor da biomassa (b) de indivíduos por espécie, os peixes que apresentaram os maiores valores foram: Leporinus friderici (piau-três-pintas), Serrasalmus maculatus (piranha) e Plagioscion 
squamosissimus (curvina).  Ao analisar os valores de biomassa por ponto amostral tem-se o ponto IC10 como aquele que apresentou o maior valor. A captura de espécies de médio porte como Hoplias malabaricus, Leporinus 
friderici, Metynnis maculatus e Serrasalmus maculatus e de grande porte como Plagioscion 
squamosissimus neste ponto, garantiram esses valores. De acordo com os dados morfométricos, a maioria dos indivíduos capturados é de pequeno porte, corroborando com os padrões esperados para a região neotropical. Entre os indivíduos capturados, as espécies que apresentaram tamanhos mais significativos foram Rhaphiodon vulpinus e Plagioscion squamosissimus.  Em relação aos índices de diversidade e equitabilidade encontrados nos pontos amostrais, o maior valor de diversidade foi atribuído ao ponto IC10 (AII), por apresentar a maior riqueza e abundância de espécies. Os valores encontrados para a equitabilidade indicam o ponto IC6, localizado no córrego Canastra, tributário do rio Corrente, situado à jusante do eixo da futura barragem da PCH Alvorada I com a menor dominância de espécies, demonstrando que constitui um ambiente em equilíbrio. Comparando a similaridade de espécies entre os pontos da área de estudo, através da elaboração dos dendogramas observou-se a formação de dois grupos semelhantes. O primeiro grupo formado pelos pontos localizados nos tributários e o segundo formado pelos pontos localizados na calha do rio Corrente, este resultado é explicado, principalmente pelas diferenças fisiográficas observadas, que por sua vez, tem habitats e capacidade suporte diferenciados para subsidiar a ocupação das espécies, considerando o seu porte e hábitos de vida.  Quanto aos hábitos alimentares das espécies inventariadas os piscívoros tiveram a maior representatividade.  Com relação à atividade reprodutiva das espécies capturadas observou-se, nas campanhas realizadas na estação seca, uma baixa atividade reprodutiva; enquanto que nas campanhas realizadas na estação chuvosa atividade reprodutiva mais expressiva.  
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Registrou-se a ocorrência da espécie alóctone Cichla cf. kelberi (tucunaré), podendo ocorrer outras na área, pois, em dois empreendimentos hidrelétricos em operação (UHE Espora e PCH Queixada), localizados a montante registraram-se as presenças de tucunarés (Cichla spp.) e tilápias (Tilapia spp.), espécies que se reproduzem amplamente em ambientes lacustres e podem povoar reservatórios com facilidade.   Como em geral ocorre, no que diz respeito a diversidade, em direção as cabeceiras dos rios são observados valores menores para este índice. O presente estudo corrobora com esta afirmação uma vez que os trechos mais baixo do rio Corrente apresentaram os maiores valores de diversidade. As espécies migradoras de longa distância, capturadas durante o estudo foram: Leporinus cf. elongatus (piapara), Pimelodus maculatus (mandi), Rhaphiodon vulpinus (cachorra) e Salminus hilarii (tubarana). Estas espécies são apreciadas também por pescadores amadores, entretanto, essa prática é muito pouco expressiva na região, mesmo em finais de semana, como ficou claro durante os procedimentos de campo e entrevistas realizadas com moradores locais. Também não se constataram ranchos de pesca característicos dessa prática em rios piscosos. No que diz respeito às rotas migratórias, salienta-se que o rio Corrente encontra-se segmentado, visto que, a montante da PCH Alvorada I existem dois empreendimentos hidrelétricos em operação (UHE Espora e PCH Queixada). Dentre as 41 espécies capturadas no estudo, apenas quatro espécies realizam migração a longa distância, sendo que estas apresentaram também baixa abundância e foram mais presentes nos segmentos baixos do rio Corrente. Dessa forma, a ictiofauna migradora da bacia do rio Paranaíba parece não utilizar o rio Corrente como rota migratória principal. Outro dado importante nessa avaliação é que a baixa presença de peixes migradores a jusante da barragem da PCH Queixada motivou a suspensão de seu Programa de Transposição.  Portanto, esse fato comprova que os trechos  médio e alto do rio Corrente não apresentam expressividade como rota migratória para peixes que realizam migrações de longa distância. Já as migrações em curta distância ocorrem entre o rio e afluentes e entre reservatórios e contribuintes. Quanto ao ictioplâncton, estudos que abordam a ecologia de ovos e larvas de peixes são de grande importância tanto para a detecção de áreas de desova, quanto para a sistemática de peixes, fornecendo informações sobre o desenvolvimento inicial das espécies e um melhor entendimento das relações entre esses organismos e o meio em que vivem. A identificação precisa das áreas de desova dos peixes tem importância fundamental para a implementação de medidas mitigadoras, visando a sua preservação. Uma das maneiras mais eficazes para a determinação destas áreas é o estudo de ovos e larvas de peixes, cuja importância está na obtenção de subsídios aos estudos de biologia e sistemática, na avaliação de estoques pesqueiros e no conhecimento da dinâmica das populações. O estudo do ictioplâncton teve por objetivo produzir informações sobre as possíveis rotas reprodutivas, locais de desova e zonas de desenvolvimento (berçários) das principais espécies do rio Corrente que serão impactadas pela PCH Alvorada I, subsidiando no futuro ações de manejo que visem à preservação dessas populações.  
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Várias bacias de médio porte parecem possuir espécies que apresentam padrão migratório simples que consiste no deslocamento do habitat para a desova, a montante e para alimentação a jusante (Welcome, 1985). Neste contexto, foi avaliada a abundância de ovos e larvas de peixes em seis pontos de amostragens, quatro no rio Corrente (IP01, IP02, IP03 e IP02) e dois em seus tributários (IP05 e IP06) sendo a maior abundância registrada para o ponto IP01 localizado no rio Corrente, próximo a PCH Queixada, localizada a montante da PCH Alvorada I.  Com relação à abundância das larvas, estas foram mais representativas nos pontos IP04 e IP03 localizados a jusante da futura PCH Alvorada I, no qual demonstra ser um trecho onde as larvas estão à deriva e que, provavelmente, esteja sendo utilizado pelas espécies de peixes para seu desenvolvimento inicial. Em relação ao estágio larval, houve um predomínio mais elevado das espécies classificadas no primeiro estágio de desenvolvimento, após a eclosão, denominada de larval vitelino, fator indicativo de uma desova ocorrida em um intervalo de 3 ou 4 dias anterior a coleta. O pouco desenvolvimento corporal das larvas nesse estágio está intimamente relacionado com a estratégia reprodutiva da espécie. Um fator indicativo de que as larvas estão desenvolvendo neste trecho, é a maior captura de larvas classificadas no estágio de pré-flexão, indicando que as mesmas vão se desenvolvendo a deriva em direção a foz do rio Corrente, e possivelmente  indicando o início do processo reprodutivo e que se desenvolvem nas proximidades da foz do rio Corrente nos ambientes mais lênticos do rio.  Os juvenis identificados em nível de gênero: Bryconamericus sp., Hypostomus sp. e Hemigrammus sp., tiveram uma baixa abundância comparada a captura de larvas em seu estágio inicial. Essa diferença pode ter sido ocasionada pelo escape da rede pelo juvenil, justamente por estarem em um período de desenvolvimento onde a capacidade de natação é superior as apresentadas pelas larvas. Diante dos dados obtidos no presente estudo, o ponto IP01 obteve a maior abundância de ovos na segunda campanha (dezembro/2015), o qual demonstrou ser um ambiente relevante para a desova das espécies encontradas nas áreas de influência do empreendimento. Correlacionando esses dados com os dados de coleta obtidos no estudo de Ictiofauna, durante a quarta campanha (dezembro/2015), verificou-se nos pontos IC1, IC2 e IC3 (pontos localizados próximo ao IP01) a coleta de 11 espécimes de seis espécies, a saber: Hoplosternum littorale, Leporinus friderici, Metynnis 
maculatus, Salminus hilarii, Serrasalmus maculatus e Triportheus nematurus. Dentre os espécimes analisados sob os aspectos reprodutivos, seis estavam no estágio maduro, demonstrando assim estarem prontos para a desova. Entretanto, destes espécimes analisados, a espécie Salminus hilarii é a única considerada migradora de longa distância (Agostinho et al., 2003), tendo apenas um exemplar coletado. Já a espécie mais representativa no estudo foi a Leporinus friderici classificada como migradora de curta e média distância, indicando, portanto, que os ovos coletados neste trecho do rio, provavelmente não pertençam a peixes que realizam grandes migrações. Os pontos IP05 e IP06, localizados nos tributários do rio Corrente apresentaram resultado pouco expressivo para a comunidade ictioplanctônica, porém não se pode descartar a influencia dos mesmos para a migração de peixes, já que em grandes cheias são utilizados geralmente para reprodução de peixes migradores de curta distância, tendo em vista a pequena extensão dos mesmos.  
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É importante também mencionar a existência de barramentos da UHE Espora e da PCH Queixada, localizados a montante da futura PCH Alvorada I, os quais são barreiras para a migração de peixes. De acordo com o exposto anteriormente, e baseado nos dados do levantamento de ictiofauna realizado na área de estudos, sugere-se que o rio Corrente não é considerado um curso d’água com grande quantidade de espécies migradoras. Esta situação demonstra a baixa capacidade de suporte do rio Corrente em relação às espécies migradoras, o que pode ser explicado pela morfologia de sua  calha principal e entorno, onde não são observadas planícies de inundação e tributários com extensões significativas, que são duas variáveis  importantes para  o desenvolvimento inicial de ovos e larvas.  Salienta-se que uma terceira campanha de campo, do tema ictioplâncton, foi realizada em Janeiro de 2016 para complementar os resultados obtidos neste estudo. O resultado consolidando as três campanhas realizadas será apresentado posteriormente. 
8.4.1.5.1.2 Comunidades hidrobiológicas O diagnóstico da biota aquática foi simultâneo ao da limnologia em que foi delineada a  avaliação da qualidade física, química e bacteriológica das águas do rio Corrente e dos principais tributários a serem represados pelo reservatório da futura barragem da PCH Alvorada I. A partir da integração dos elementos bióticos e abióticos e destes com o contexto regional descrito no item subsequente foi possível delinear o cenário reflexo da ocupação e usos dos solos na bacia de drenagem, assim como compreender as respostas dos organismos às alterações das estruturas ecomorfológicas dos ambientes e das condições físicas e químicas da água em um ciclo hidrológico completo referente ao ano de 2015. 
8.4.1.5.1.2.1 Contextualização regional O clima da região é do tipo tropical úmido, com duas estações bem definidas, segundo classificação climática de Köppen-Geiger Aw. A bacia hidrográfica do rio Corrente drena uma região de terras férteis e atualmente vem se desenvolvendo a cultura de cana de açúcar na região de estudos. A ocupação do território pela pecuária também é intensa além do alto potencial energético dos rios, onde hoje já se encontram instaladas e em operação outras usinas hidrelétricas a exemplo da AHE Espora e PCH Queixada, situadas a montante da área de influência da PCH Alvorada I. Ao longo de toda a bacia a vegetação ciliar está comumente reduzida a uma estreita faixa, e a vegetação remanescente foi mantida em ilhas isoladas. A concentração das atividades econômicas desenvolvidas na zona rural faz com que esta seja uma região vulnerável à degradação ambiental dos sistemas aquáticos.  Ao considerar o cenário de ocupação da bacia de drenagem e a variação sazonal da qualidade da água ditada principalmente pelas variações do ciclo hidrológico é esperado que os atributos da biota aquática sejam influenciados por estes fatores estruturadores. 
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No contexto atual, espera-se que as comunidades dos ambientes tipicamente fluviais estejam sendo influenciadas pelas comunidades existentes nos reservatórios locados a montante da área de influência. Dentre o fitoplâncton os grupos que sobressaem em sistemas lóticos são das bacillariophyceae, chlorophyceae e cyanobacteria com predominância de bacillariophyceae na maioria dos ambientes. Sob influência da comunidade de sistemas lênticos espera-se substituição das bacillariophyceae por chlorophyceae e cyanobacteria. Na composição da biocenose zooplanctônica os protozoários testaceos prevalecem e são seguidos por rotíferos, estrutura comumente observada em ambientes fluviais. Sob a influência dos reservatórios espera-se o aumento dos cladóceros e maior contribuição dos rotíferos. Da mesma forma, dentre os macroinvertebrados espera-se que os grupos predominantes sejam os quironomídeos e oligoquetas, com ocorrências esporádicas de representantes de Trichoptera e Ephemeroptera ao longo do rio Corrente e nos afluentes. Esta composição de espécies traduz a coexistência de taxa sensíveis e resistentes a degradação da qualidade das águas e a perda de integridade ambiental refletida pela ausência ou ocorrência de remanescentes de uma vegetação ripária nativa associada a processos de assoreamento que alteram a constituição original do leito fluvial e seus substratos predominantes.  A colonização das macrófitas tende a variar espacialmente ao longo do gradiente longitudinal do rio, e de acordo com as características ecomorfológicas do canal fluvial. Naturalmente, é possível identificar colonização de espécies submersas adaptadas a ambientes encachoeirados com presença de rochas e fortes correntezas. No entanto, em sistemas em que o enriquecimento nutricional está associado às condições mais remansadas, é comum observar a colonização de espécies invasoras dos gêneros 
Typha, Alternanthera, Polygonum, Panicum, Brachiaria, Ludwigia, Pontederia, Eichhornia, Pistia, 
Salvinia, Lemna, Chara, Nitella, Potamogeton e Egeria, que segundo Thomaz & Bini (1999) são consideradas daninhas quando formam grandes adensamentos em reservatórios. 
8.4.1.5.2 Metodologia A caracterização da comunidade hidrobiológica presente na AID e AII do empreendimento partiu de pesquisa bibliográfica da região de inserção da PCH Alvorada I. Posteriormente, uma equipe realizou campanhas de campo na área. Para o tema comunidades hidrobiológicas foram realizados 9 dias de campo, contemplando quatro campanhas durante um ciclo hidrológico completo. A descrição das campanhas, a equipe envolvida e as atividades desenvolvidas em cada campanha são apresentadas no Quadro 171 a seguir. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 760 

Quadro 171 Distribuição das campanhas de campo para os estudos da comunidade 
hidrobiológica na AID da PCH Alvorada I, Goiás.  

Grupo Campanha Perfil da 
equipe Época do ano Atividades 

desenvolvidas Período Duração 

Comunidades Hidrobiológicas 

01 Biólogo Limnólogo e auxiliares de campo Inicio da Estação seca 
Coletas qualitativa e quantitativa de fitoplâncton, zooplâncton, zoobenton; Avaliação de Macrófitas aquáticas 

05 a 06/05/2015 2 dias 

02 Biólogo Limnólogo e auxiliares de campo Estação Seca 
Coletas qualitativa e quantitativa de fitoplâncton, zooplâncton, zoobenton; Avaliação de Macrófitas aquáticas 

27 a 28/07/2015 2 dias 

03 Biólogo Limnólogo e auxiliares de campo Início do período de Cheia 
Coletas qualitativa e quantitativa de fitoplâncton, zooplâncton, zoobenton; Avaliação de Macrófitas aquáticas 

28 a 30/10/2015 3 dias 

04 Biólogo Limnólogo e auxiliares de campo Estação Chuvosa 
Coletas qualitativa e quantitativa de fitoplâncton, zooplâncton, zoobenton; Avaliação de Macrófitas aquáticas  

15 a 16/12/2015 2 dias 
Total 9 dias  
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Captura de indivíduos de Fitoplancton, zooplancton e zoobenton A captura de espécimes da comunidade hidrobiológica (Fitoplâncton, zooplâncton e zoobenton) foi realizada mediante a Licença de Captura, Coleta, Transporte e Exposição de Animais Silvestres de número 15.671/2015 SECIMA/GO, com base na Instrução Normativa IBAMA n° 146/2007 (Anexo 24). 
Período de Amostragem Considerando que a qualidade ambiental dos corpos hídricos depende não só de processos evolutivos e das contribuições naturais e antrópicas da bacia de drenagem, mas também de fatores climáticos. A periodicidade adotada para este diagnóstico foi regida pelo ciclo hidrológico regional. As coletas ocorreram em maio e julho de 2015, de forma a caracterizar os sistemas hídricos na condição de transição chuva/seca e na condição de baixa pluviosidade. Durante todo o período de estiagem, a redução das vazões é gradativa e os efeitos do aporte de nutrientes por fontes pontuais são maximizados. A caracterização dos ambientes na condição de início do período chuvoso ocorreu em outubro de 2015 e sob intensa contribuição pluviométrica em dezembro do mesmo ano. Nestes períodos espera-se detectar as contribuições vinculadas aos processos erosivos presentes na bacia e ao transporte de sólidos por meio das forças de lixiviação, carreamento e percolação das águas. 
Rede de Amostragem  A malha amostral foi determinada considerando a área de inserção da PCH Alvorada I de forma a caracterizar o rio Corrente no trecho representativo do futuro reservatório, um a montante deste e outro a jusante da futura casa de força.  Além do curso hídrico principal, tributários afluentes ao futuro reservatório, compõem a rede de amostragem. Na margem direita foi amostrado o córrego Croado e na margem esquerda o córrego Canca e uma drenagem não identificada.  A rede de amostragem foi comum aos estudos de caracterização física, química, bacteriológica e das comunidades aquáticas (ver Quadro 84 no item 8.3.10). Os registros fotográficos dos pontos de amostragem podem ser observados no item 0 do presente documento. Em campo, as coordenadas geográficas em UTM das estações de coleta foram obtidas pelo uso de sistemas de posicionamento por satélite Global Position System (GPS) para a elaboração do mapa de localização dos pontos de amostragem (Ver Figura 75 ). Todo o trecho investigado do rio Corrente é classificado como sistema de ordem avançada na classificação de Strahler, o que implica em características ecomorfológicas representadas por maiores distâncias entre as margens, maiores profundidades e menor sombreamento, quando comparado aos sistemas de baixa ordem. Neste ambiente é provável que a produção primária autóctone seja maior e o 
input alóctone de matéria orgânica particulada grossa (CPOM) seja menos importante. 
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Normalmente, o material detrital consiste de matéria orgânica particulada fina (FPOM) transportada das regiões de cabeceira, como algas e macrófitas em decomposição, sendo que a principal fonte de detritos é autóctone. No entanto, o estágio avançado de degradação da vegetação marginal pode ser responsável pela alteração nestas fontes de energia para o sistema. Os córregos Croado e  Canca e a drenagem não identificada tem suas nascentes localizadas na Área de Influência Indireta do empreendimento, no entanto, os trechos amostrados foram locados na AID e terão suas águas represadas pela alteração da hidrodinâmica das águas do rio Corrente após a instalação da barragem e a formação do reservatório. Os três afluentes são classificados como sistemas de baixa ordem segundo a classificação de Strahler (1957).  
Coleta e Ensaio – Biota aquática  Os procedimentos metodológicos adotados para a execução do estudo, e a seguir explicitados, foram direcionados para fornecer informações sobre o grau de integridade dos sistemas hídricos em questão e para identificar as possíveis alterações nas estruturas das comunidades planctônicas e bentônica influenciadas pela qualidade da água e pelas atividades antrópicas atualmente presentes na bacia hidrográfica. O diagnóstico da biota aquática compreendeu os estudos da composição e da dinâmica das comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica, de macroinvertebrados bentônicos e de macrófitas aquáticas (Quadro 172).   
Quadro 172 Comunidades hidrobiológicas avaliadas nos cursos hídricos da área de influência 

da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  
Biota Aquática 

Comunidades Unidade Método Fitoplâncton organismos/mL SM 10200 Zooplâncton organismos/L SM 10200 Macroinvertebrados bentônicos indivíduos/amostra SM 10500 Macrófitas presença/ausência SM 10400 Nos itens subsequentes procede-se à abordagem detalhada das metodologias empregadas para coleta e análise das comunidades hidrobiológicas. 
 Fitoplâncton  As amostragens para o estudo quantitativo da comunidade fitoplanctônica foram realizadas a subsuperfície diretamente com frascos, sendo as amostras preservadas com solução de lugol acético. Paralelamente, foram realizadas coletas com rede de plâncton com 15 micrômetros de abertura de malha, para auxiliar no estudo qualitativo, sendo estas fixadas com solução Transeau, segundo Bicudo e Menezes (2006). 
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O estudo taxonômico e quantitativo do fitoplâncton foi efetuado através de microscópio invertido, com aumento de 400X. A densidade fitoplanctônica foi estimada segundo o método de Utermöhl (1958) com prévia sedimentação da amostra. A densidade fitoplanctônica foi calculada de acordo com APHA (1995) e o resultado foi expresso em indivíduos (células, cenóbios, colônias ou filamentos) por mililitro.  A biomassa fitoplanctônica foi estimada por meio do biovolume, multiplicando-se o volume pela densidade de cada táxon. O volume de cada célula foi calculado a partir de modelos geométricos aproximados à forma das células, como esferas, cilindros, cones, paralelepípedos, pirâmides, elipses e outros (Sun e Liu, 2003). Como riqueza de espécies considerou-se o número de espécies presentes em cada amostra. Analisou-se a presença de cianobactérias visando atender a Resolução no 357/2005 do CONAMA. A contagem de células de cianobactérias foi efetuada através de microscópio invertido, com aumento de 400X e o resultado foi expresso em células por mililitro.  
 Zooplâncton A densidade zooplanctônica foi determinada a partir da contagem total das amostras devido aos reduzidos valores de densidade encontrados, em câmaras de Sedwigck-Rafter, sob microscópio ótico. A densidade final dos organismos foi expressa em indivíduos.m-3.  
 Macroinvertebrados bentônicos A amostragem quali-quantitativa dos organismos bentônicos foi realizada com uma draga de Petersen em todos os pontos (amostrador utilizado em locais que apresentam maior profundidade e/ou substrato formado por matéria orgânica, lama e/ou areia). O material coletado foi levado ao laboratório e processado utilizando peneiras com diferentes aberturas de malhas no processo de triagem dos organismos. Em seguida, foi acondicionado em frascos plásticos e fixado com álcool 80%. A análise desse material (triagem, identificação e contagem dos táxons encontrados) foi feita com estereomicroscópio e a densidade final dos organismos foi expressa em indivíduos.m2.  
 Macrófitas Aquáticas O levantamento taxonômico das macrófitas aquáticas foi realizado nos mesmos pontos de coleta utilizados para a coleta dos demais grupos da biota aquática. Estes locais foram utilizados como referências iniciais para a realização do levantamento das macrófitas aquáticas, tendo em vista a possibilidade de se encontrar bancos de macrófitas em locais que não foram amostrados. As macrófitas aquáticas são coletadas manualmente. Utiliza-se uma garatéia para verificar a existência de macrófitas aquáticas submersas. Todos os espécimes coletados, quando necessário, são lavados em água corrente para remover o excesso do material aderido. A herborização é feita dispondo o material botânico entre folhas de jornais, papelão, folhas de alumínio canelado e prensa botânica. Posteriormente, as prensas são acondicionadas em estufa para completa desidratação. A identificação 
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é feita através de consulta a especialistas e de acordo com a seguinte literatura: Cook (1990), Kissmann (1997), Pott e Pott (2000), Lorenzi (2000) e Amaral et al. (2008). Posteriormente, de acordo com a literatura especializada, algumas informações específicas (para cada gênero ou espécie identificada) podem ser utilizadas para avaliar o potencial de infestação dos táxons registrados. Nos locais onde forem identificados bancos de macrófitas aquáticas, além da identificação das espécies, os valores de biomassa dessas plantas também serão determinados. As macrófitas flutuantes ou emergentes são coletadas utilizando um quadrado (0,5 × 0,5 m). Após a coleta, o material deve ser separado considerando as diferenças específicas de cada planta e levado para secagem em estufa. O peso seco do material será obtido através de pesagem em balança semi-analítica. O valor de biomassa utilizado referem-se à biomassa total das plantas (raiz e folhas). 
Tratamento dos dados Os dados qualitativos das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica foram expressos por meio da riqueza de taxa e os dados quantitativos, expressos pela densidade dos organismos. No tratamento dos dados da comunidade bentônica, foram analisadas a composição e a estrutura da comunidade a partir da interpretação dos dados de riqueza e abundância. Para a determinação das espécies dominantes foi seguido o critério de Lobo e Leighton (1986), que consideram dominantes aquelas espécies que apresentam ocorrência superior a 50% do total de indivíduos registrados na amostra. Os demais resultados foram enquadrados nas seguintes categorias: Raras  ______________________________________Ar < 10% Pouco Abundantes ___________________________ 10 ≤ Ar < 49% As abundâncias relativas (Ar) foram calculadas para as espécies das comunidades planctônicas e para categorias taxonômicas superiores, quando a identificação específica não foi possível. Os cálculos para a comunidade bentônica foram baseados nas abundâncias de organismos identificados nos grandes grupos. A seguinte equação foi utilizada nos cálculos:  

 Ar = Ni x 100      Na  

Ar = Abundância relativa (%) Ni = nº total de organismos de cada taxon da amostra Na = nº total de organismos da amostra 
A avaliação da diversidade biológica das comunidades foi realizada através do Índice de Diversidade proposto por Shannon-Wiener (H') (Odum, 1985). Os principais atributos da estrutura das 
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comunidades, tais como a riqueza de espécies, a equitatividade e a dominância, são considerados nos cálculos e fornecem informações sobre a ocorrência de poucas espécies dominantes ou um conjunto de espécies distribuídas de forma equitativa, de acordo com a seguinte fórmula:  
 ii ppH 2log'  Ou 
 )/(log)/(' 2 NNNNH ii

 

Onde: Pi = abundância relativa de cada espécie (Ni / N) Ni = número de indivíduos da espécie i N = número total de indivíduos  
Calculou-se a equitabilidade J, que é igual à relação entre a diversidade real H’ e a diversidade teórica máxima log2S a partir da seguinte equação: 
J = H’/log2S Onde: H’ = Índice de Diversidade de Shannon-Wiener S = número de espécies registradas na análise quantitativa 
A equitabilidade J tende a zero quando uma espécie domina amplamente a comunidade, e é igual a um quando todas as espécies têm a mesma abundância. Também foram aplicados os índices bióticos BMWP (Biological Monitoring Working Party) e ASPT (Average Score Per Taxon). O índice BMWP é baseado em um gradiente de sensibilidade de organismos-chaves, tendo no topo de sua tabela os taxa considerados mais sensíveis à poluição orgânica e no final da mesma, os considerados resistentes. O score obtido da aplicação deste índice é o resultado da soma da pontuação correspondente a cada táxon encontrado no trecho de estudo. Este índice relaciona a qualidade das águas e os macroinvertebrados bentônicos registrados nos sistemas aquáticos e fornece o enquadramento do ambiente em 5 classes. Para este trabalho foi utilizado o Índice Biológico Monitoring Working Party Score System (BMWP) adaptado por Junqueira et al. (2007) para a bacia do alto rio das Velhas, com intuito de aproximar o índice, criado para ambientes temperados, aos ambientes tropicais (Quadro 173). 
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Quadro 173 Sistema de classificação de qualidade das águas BMWP com base nos 
macroinvertebrados bentônicos.  

Classes Faixa do índice Qualidade da água 1 > 81 Excelente 2 80 – 61 Boa 3 60 – 41 Regular 4 40 – 26 Ruim 5 < 25 Péssima Fonte: CETEC, 1998. Visando diminuir o erro de esforço analítico foram comparados os valores obtidos no índice BMWP com os encontrados no índice ASPT seguindo os trabalhos de Junqueira et al. (2000) e Cota et al. (2002). O ASPT é o resultado da divisão do valor encontrado no BMWP pelo total de famílias encontradas na estação. Os seus resultados são comparados a faixas de classificação dos sistemas quanto à qualidade da água (Quadro 174).  
Quadro 174 Classificação da qualidade segundo o índice ASPT  

Faixas do índice ASPT Classificação da água < 5,7 muito boa 4,7 – 5,7 boa 3,6 – 4,6 regular 2,5 – 3,5 ruim > 2,5 muito ruim Fonte: Junqueira et al. (2007). A bioindicação, em geral, considerou de forma mais efetiva a estrutura das comunidades como indicadora do estado de integridade dos sistemas hídricos e não apenas o uso de espécies isoladas, uma vez que as espécies das comunidades aquáticas planctônicas, em geral, apresentam alto grau de variação espaço-temporal determinada por fatores ambientais que não refletem diretamente a qualidade da água (Lobo et al., 2002). Esta abordagem foi também utilizada na interpretação das comunidades bentônicas. O uso de espécies como descritor de bioindicação só foi considerado nos casos em que já estejam comprovados, na literatura, registros de tolerância relacionada aos fatores ecológicos envolvidos no estudo. Ao contrário, não foram destacadas como indicadoras as espécies com ampla tolerância para diferentes condições ambientais e amplos padrões de distribuição e abundância. 
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A integração dos resultados da caracterização física, química e bacteriológica com os resultados biológicos se deu pela comparação de índices a saber: Índice de Qualidade das Águas (IQA), Índice de Estado Trófico (IET), Índice de Diversidade de Shannon e BMWP. O detalhamento metodológico do cálculo dos índices abióticos assim como a interpretação dos resultados estão apresentados na íntegra no diagnóstico da Qualidade da Água no item 8.3.10 deste documento. 
8.4.1.5.3 As Comunidades Hidrobiológicas na Área de Influência da PCH Alvorada I (AID) 

Variáveis bióticas  A composição e a estrutura das comunidades hidrobiológicas colonizadoras dos sistemas aquáticos diagnosticados estão detalhadas a seguir e as representações gráficas dos resultados ilustram as variações espaciais e temporais. Os resultados dos ensaios qualitativos e quantitativos das comunitadades fitoplanctôncias, zooplanctônicas e de macroinvertebrados bentônicos compõem o Anexo 19 e os principais atributos avaliados estão elencados no Quadro 174 e compilados nas Figura 165 a Figura 167 . 
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Quadro 175 Riqueza total - R (nº taxa), densidade total - D e abundância total – A das comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica e de 
macroinvertebrados bentônicos – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Código Coleta 
Fitoplâncton Zooplâncton Zoobênton 

R total D total1 Biovolume R total D total2 R total A total3 

P1 

mai.15 12 127,0 0,061 20 145,00 8 589,00 jul.15 25 54,0 0,056 13 106,00 0 0,00 out.15 18 68,0 0,052 7 363,00 3 133,00 dez.15 10 39,0 0,045 5 363,00 1 19,00 
média 16 72,0 0,054 11 244,25 3 185,3 

P2 

mai.15 11 106,0 0,050 11 69,00 10 570,00 jul.15 16 68,0 0,053 16 174,00 1 40,00 out.15 26 75,0 0,089 8 102,00 4 133,00 dez.15 14 50,0 0,023 9 964,00 4 95,00 
média 17 74,8 0,054 11 327,25 5 209,5 

P3 

mai.15 10 47,0 0,015 10 47,00 8 551,00 jul.15 21 50,0 0,027 15 173,00 1 40,00 out.15 27 103,0 0,068 8 814,00 2 38,00 dez.15 7 87,0 0,045 13 728,00 3 228,00 
média 16 71,8 0,039 12 440,50 4 214,3 

P4 

mai.15 7 42,0 0,022 3 3,00 8 513,00 jul.15 2 4,0 0,000 10 64,00 3 159,00 out.15 15 68,0 0,040 5 95,00 2 114,00 dez.15 12 39,0 0,055 6 483,00 5 152,00 
média 9 38,3 0,029 6 161,25 5 234,5 

P5 

mai.15 14 119,0 0,077 13 79,00 3 817,00 jul.15 12 29,0 0,042 16 207,00 0 0,00 out.15 16 48,0 0,074 7 457,00 2 76,00 dez.15 9 33,0 0,030 25 1904,00 3 969,00 
média 13 57,3 0,056 15 661,75 2 465,5   
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Continuação 
Código Coleta 

Fitoplâncton Zooplâncton Zoobênton 
R total D total1 Biovolume R total D total2 R total A total3 

P6 

mai.15 3 17,0 0,008 25 239,00 4 1311,00 jul.15 12 25,0 0,025 22 366,00 2 159,00 out.15 11 22,0 0,012 9 1805,00 3 228,00 dez.15 4 18,0 0,008 5 605,00 3 437,00 
média 8 20,5 0,013 15 753,75 3 533,8 1-Densidade total em organismos/mL; 2-Densidade total em organismos/m3; 3-Abundância total em organismos/amostras. 
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 A comunidade fitoplanctônica foi mais representativa em riqueza de taxa na campanha de outubro/2015 e quanto a densidade de organismos a comunidade se destacou nos meses de maio e outubro/2015, alternadamente entre as estações de amostragem. As médias anuais destacaram a estação P2 do rio Corrente para ambos os atributos. A variação sazonal evidenciou maiores valores de riqueza zooplanctônica nas campanhas de seca e de densidade nas campanhas de chuva. As estações P5 e P6, da drenagem não identificada e do córrego Canca, respectivamente, se mostraram mais rica e com densidades mais expressivas, quando avaliada a média anual dos dois tributos. A análise da comunidade macroinvertebrados bentônicos revelou que as maiores riquezas e densidades foram registradas na campanha de maio/2015 para o rio Corrente e para os afluentes. A estação P2 do rio Corrente e o córrego Croado se destacaram em riqueza e o córrego Canca se destacou no atributo densidade, quando avaliadas as médias anuais. 
Fitoplâncton O levantamento taxonômico de toda a área diagnosticada registrou 101 táxons, dos quais 37 pertencentes a classe das Chlorophyceae, 24 à classe Bacillariophyceae, 15 à Cyanobacteria e 12 à Zygnemaphyceae. Os demais grupos foram menos representativos sendo que Dinophyceae e Chrysophyceae estiveram representados por dois táxons cada, as Cryptophyceae contaram com três táxons, as Euglenophyceae com cinco táxons e as Oedogoniophyceae com apenas um taxon.    Os resultados das métricas avaliadas nos dois sistemas retrataram comunidades mais ricas no rio Corrente. Dentre os afluentes, o córrego representado por P5 se destacou. Quanto a estrutura das comunidades, as algas chlorophyceae e bacillariophyceae foram os grupos que mais contribuíram em número de taxóns. As chlorophyceae predominaram a biocenose do rio Corrente e da drenagem P5, sendo que nos córregos Croado e Canca, as diatomáceas bacillariophyceae se destacaram (Figura 165 ). O perfil temporal dos dados indicou ocorrência de biocenoses mais ricas taxonomicamente nos meses de julho e outubro nos quatro cursos hídricos diagnosticados (Figura 165 ). O predomínio das chlorophyceae no rio Corrente foi mais evidente quando observados os resultados de densidade. Exceto na campanha de dezembro/15 no trecho avaliado por P3 e na campanha de março/15 em P5, quando ocorreu um crescimento das densidades de cyanobacteria. As chlorophyceae foram também bem representadas na drenagem P5, o que não pode ser descrito para os demais afluentes. Nos córregos Croado e Canca, houve uma alternância entre os grupos predominantes. Casos de dominância de espécies foram raros. No rio Corrente, o único caso de dominância foi de cianobactéria em dezembro/2015 no ponto P3, decorrente da dominância de Geitlerinema sp. que contribuiu com 75,9% da comunidade. No córrego Croado Navicula sp. dominou com 57,1% em maio/2015 e Nitzschia palea e Monoraphidium contortum que contribuíram cada uma com 50% da 
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comunidade em julho/2015. No córrego Canca, as espécies Cryptomonas marssonii (64,7%) e 
Geitlerinema sp. (50%) foram dominantes nos respectivos meses de maio e dezembro/2015. A colonização de algas clorofíceas no rio Corrente como grupo mais representativo pode ser considerado um elemento indicador das pressões que esta comunidade já sofre em decorrência da existência de reservatórios em operação em trechos a montante do rio. Em sistemas fluviais espera-se que ocorra a predominância de crisófitas diatomaceaes bacillariophyceae em densidade e em riqueza (Lobo et al., 2002 Talling & Rzóska, 1967 apud Allan, 1995; Lack,1971 apud Allan, 1995; Baker & Baker, 1979 apud Allan, 1995 ).   No entanto, o caráter cosmopolita das clorofíceas é reconhecido na literatura e são comumente registradas como as mais importantes em número de espécies em ambientes dulcícolas (Train & Rodrigues, 1997, 2004; Bicudo et al. 1999; Silva et al., 2004) sendo favorecidas por apresentarem alta variabilidade morfométrica ( Reynolds, 1984; Happey-Wood, 1998). O maior tempo de residência em reservatórios favorecem a permanência e a colonização dessas algas em detrimento das diatomáceas, uma vez que a presença da frústula de sílica eleva a taxa de sedimentação destas. Portanto, é provável que as comunidades dos reservatórios de montante da AHE Espora e PCH Queixada estejam influenciado a composição da biocenose fitoplanctônica do rio Corrente na área de inserção do empreendimento.  O registro da alga chlorophyta Oedogonium sp. constitui um indicador da associação do plâncton e do perifiton, uma vez que a comunidade perifítica tem ampla disponibilidade de substratos para colonização nestes ambientes, seja pela presença de rochas e areia formadoras do leito seja pela presença de vegetação aquática.  Nestes substratos, a associação pode ser verdadeira (perifiton) como na chlorophyta citada, em que a célula basal é transformada em uma espécie de ventosa que adere ao substrato ou como na diatomácea, em que a alga produz pedúnculos mucilaginosos que se aderem permitindo maior flutuabilidade e menor resistência a correnteza.  A associação pode ser ainda facultativa (metafiton), quando a morfologia corporal facilita a permanência próxima ao substrato como no caso da associação alga/macrófitas, sem, no entanto, caracterizar uma adesão propriamente dita. Neste estudo foram diagnosticados representantes de chlorophyceae e zygnemaphyceae como Desmodesmus, Staurastrum e Closterium, componentes típicos deste metafiton. Esta associação de plâncton e perifiton/metafiton é comumente observada nas comunidades litorâneas dos sistemas fluviais, onde a capacidade de fixação do organismo a um substrato traduz uma vantagem adaptativa refletida em maior permanência no ambiente, uma vez que o arraste longitudinal pela correnteza no fluxo principal do leito representa um fator de distúrbio natural na comunidade. 
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Figura 165  Variação espacial e temporal dos resultados de riqueza (número de taxa) da 
comunidade Fitoplanctônica – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás.  

  
Figura 166  Variação espacial e temporal dos resultados de densidade (organismos/mL) da 

comunidade Fitoplanctônica – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

  Embora Chlorophyceae, Cyanobacteria e Bacillariophyceae tenham sido os grupos com maior contribuição para a densidade, o aporte de Chlorophyceae e Bacillariophyceae para a biomassa geral foi menos representativo (Figura 167 ), devido ao reduzido volume celular dos táxons registrados. 
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As maiores contribuições para a biomassa foram do grupo das Dinophyceae (Figura 167 ), decorrente do elevado tamanho celular de Peridinium sp., espécie recorrente nos cursos hídricos avaliados.  A maior contribuição para a biomassa de cianobactérias na estação P3 do rio Corrente na campanha de dezembro/2015, se deve a presença de Gleiterinema sp., a qual tem seu desenvolvimento favorecido em ambientes túrbidos e com mistura da coluna de água (Pádisák et al., 2009). Ressalta-se, no entanto, que ainda assim os valores foram baixos e que segundo os padrões de qualidade para os corpos de água fixados pela Resolução n° 357/2005 do CONAMA (Brasil, 2005), quanto ao biovolume de cianobactérias, as águas dos pontos monitorados na área de influência da futura PCH Alvorada I podem ser destinadas aos fins previstos para a classe 2.  
Figura 167  Variação espacial e temporal dos resultados de biovolume (mm3/mL) da 

comunidade Fitoplanctônica – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

  Os resultados de abundância relativa revelaram a ocorrência de comunidades compostas por taxa raros ou pouco abundantes nas estações amostradas (Anexo 19). A ausência de dominância sugere que os recursos estão sendo distribuídos de forma equitativa e que as condições ambientais não atuaram favorecendo as espécies mais tolerantes em detrimento de outras mais sensíveis, o que ocorre normalmente em sistemas perturbados. 
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Zooplâncton Um total de 81 espécies de organismos zooplanctônicos foi registrado na área de estudo, sendo 37 em abril, 43 em julho 19 em outubro e 35 em dezembro/2015. Considerando todas as campanhas, os protozoários testáceos foram representados por oito famílias, destacando-se os Difflugiidae, Arcellidae e Centropyxidae com onze, nove e oito espécies, respectivamente. Os rotíferos apresentaram onze famílias, com Brachionidae e Lecanidae se destacando com sete e seis espécies, respetivamente. Estas famílias tem sido registradas recorrentemente em diversos estudos de diferentes ambientes aquáticos continentais (Velho et al. 1999, Vieira et al., 2007). Em relação aos microcrustáceos, os cladóceros foram representados por quatro famílias, com os Chydoridae se destacando com oito espécies, e os copépodes apresentaram sete espécies, sendo seis da família Cyclopidae e uma de Diaptomidae. Apesar da ocorrência de organismos adultos, os copépodes foram representados principalmente pelas formas larvais (nauplius) e juvenis (copepodito) de ambas as famílias. Em diversos estudos de corpos aquáticos brasileiros (Cabianca & Sendacz, 1985, Lopes et al., 1997, Lansac-Toha et al., 2004) os copépodes foram representados fortemente por nauplius e copepoditos. A dominância de formas larvais pode ser atribuída tanto à estratégia reprodutiva deste grupo, sendo classificados como organismos mais “r” estrategista do que os demais (Cabianca & Sendacz, 1985), quanto por influências de condições lóticas na área de estudo (Marzolf, 1990). Como destacado para a comunidade fitoplanctônica, a contribuição de espécies perifíticas e/ou metafíticas na comunidade zooplanctônica também foi recorrente e estudos tem demonstrado que em ambientes lóticos, a corrente de água acaba por transportar as espécies que vivem associadas ao sedimento ou à superfície da vegetação litorânea para a coluna d’água, onde são amostradas com as espécies tipicamente planctônicas (Marzolf, 1990, Bonecker & LansacToha, 1996, Lansac-Toha et al., 2004, Fulone et al., 2008). Considerando toda a área de estudo, os atributos riqueza total e densidade total evidenciaram que os protozoários testáceos foram os organismos mais representativos, seguidos pelos rotíferos (Figura 168 ). Esta predominância se manteve quando avaliadas as comunidades registradas em cada uma das estações de amostragem nas diferentes campanhas (Figura 169 ). As campanhas de maio e julho/2015 favoreceram a colonização do zooplancton em todos os ambientes, com valores de riqueza superiores a 10 táxons. Em outubro e dezembro/2015 as riquezas foram baixas, com exceção da drenagem P5 em dezembro/2015, quando foi registrado o valor máximo do estudo igual a 22 taxons. Em maio, a estação P1 localizada no rio Corrente e o córrego Canca (P6) se destacaram com riquezas iguais a 18 e 21 taxons, respectivamente. 
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Figura 168  Variação espacial e temporal dos resultados de riqueza (número de taxa) da 
comunidade Zooplanctônica – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 

Corrente, Goiás.  

  
Figura 169  Variação espacial e temporal dos resultados de densidade (organismos/m3) da 

comunidade Zooplanctônica – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio 
Corrente, Goiás.  

  A abundância relativa das espécies zooplanctônicas revelou que as comunidades estiveram compostas por espécies raras a pouco abundantes, com raros casos de dominância. Foi comumente detectada grande representatividade das tecamebas, sendo que no rio Corrente houve dominância de Arcella 
dentata em P2 na campanha de outubro/2015 com 88,2% da comunidade e de Centropyxis aculeata em P1 (66,1%) e em P2 (50%) em dezembro/2015.  
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No córrego Croado, o protista Cyclopyxis sp. foi predominante em outubro/2015 com 94,7% da comunidade e em dezembro Centropyxis aculeata dominou com 50%. Na drenagem P5 não houve registro de dominância e no córrego Canca Centropyxis aculeata foi dominante em outubro e dezembro, com respectivas abundâncias relativas de 79,8 e 79,3% (Anexo 19). Dentre os cladóceros o principal representante foi Bosminopsis deitersi e entre os rotíferos foi Bdeloidea. Copepoditos de Cyclopidae foi o principal representante dos copépodes, sem, no entanto, desenvolver dominância na comunidade. 
Macroinvertebrados Bentônicos A comunidade dos três cursos hídricos avaliados esteve composta por 22 taxa. Dentre esses estão incluídos representantes de Arthropoda (15), Mollusca (2), Annelida (2), Nematoda (1), Aracnida (1) e Microcrustáceos (1) . Os insetos são comumente mais representativos no ecossistema aquático em diversidade e abundância (HYNES, 1970), sendo sua distribuição relacionada às características morfométricas e físicas do habitat, à disponibilidade de recursos alimentares e ao hábito de espécies (Merrit & Cummins, 1996). As comunidades mostraram-se pouco complexas com baixa riqueza de taxa, e estiveram compostas principalmente por táxons considerados resistentes, sendo maio o mês que apresentou maiores resultados de riqueza tanto no rio Corrente quanto nos tributários. A drenagem P5 e o córrego Canca revelaram comunidades mais simplificadas quando comparados ao córrego Croado e rio Corrente.   Estudos tem demonstrado que a riqueza e a distribuição das espécies numa bacia hidrográfica são influenciadas por diferentes fatores ambientais entre os quais a natureza do substrato, a velocidade da água, a cobertura vegetal, a presença ou ausência de represamento d'água e o tamanho do corpo d'água são os mais relevantes, além da distribuição agregada exibida pela comunidade bentônica (Cummins, 1975).  O córrego Croado (P4) apresentou a maior riqueza de táxons sensíveis, embora ainda muito baixa quando comparada a outros estudos em rios e córregos do cerrado. Foram registrados alguns gêneros de Ephemeroptera e Trichoptera, com destaque para o Helichopsyche (Trichoptera) em maio e dezembro/2015, uma vez que esse gênero apresenta elevada sensibilidade a alterações antrópicas.   Esse curso hídrico apresenta menor ordem na hierarquia fluvial quando comparado aos demais e o leito apresenta substrato formado por cascalho, folhiço e areia, o que pode ter favorecido a colonização dos táxons mais exigentes. 
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Figura 170  Variação espacial e temporal dos resultados de riqueza (número de taxa) da 
comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos – área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Figura 171  Variação espacial e temporal dos resultados de densidade (organismos/m2) da 

comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos – área de influência da PCH Alvorada I, 
sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  A partir dos resultados de abundância relativa tem-se que Diptera-Chironomidae dividiu a dominâcia das comunidades com oligoquetas na maioria das estações de amostragem. Estes organismos são favorecidos devido a sua grande capacidade competitiva por colonizarem tanto sedimentos moles quanto pedregosos e tolerância a situações extremas de qualidade de água de alteração das condições morfoambientais (Nessimian 1995b; Marques et al. 1999; Callisto et al. 2001b). A exceção a este resultado foi a dominância do efemeróptera Helicopsyche no córrego Croado (P4) nas campanhas de julho e dezembro/2015, com representatividades iguais a 50% da comunidade.   
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Macrófitas aquáticas Nas campanhas realizadas em 2015 nenhuma espécie de macrófita aquática foi observada nos locais amostrados. Essa ausência pode ser explicada pelos baixos teores de nutrientes nos ambientes. 
8.4.1.6 Indicadores Ambientais Os resultados dos indicadores ambientais abordados no presente estudo estão elencados no Quadro 176, expressos graficamente nas Figura 172 a Figura 175  e discutidos a seguir. 
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Quadro 176 Resultados dos Índices Bióticos de Diversidade Shannon-Wienner (H’), Equitabilidade de Pielou (J) e BMWP/ASPT e dos Índices 
IQA e IET – área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

Código Coleta 

Indice de Diversidade (H') e
Equitabilidade (J) ASPT/ 

BMWP 
Qualidade 

da água IQA Qualidade 
da água IET Qualidade da água Fitoplâncton Zooplâncton Benton 

H' J H' J H' J 

P1 

mai.15 1,97 0,55 2,37 0,55 1,74 0,58 4,3 Regular 76 Boa 44 Ultraoligotrófica jul.15 2,97 0,64 2,22 0,60 * * * * 75 Boa 48 Oligotrófica out.15 2,31 0,56 1,43 0,51 0,96 0,60 * * 73 Boa 39 Ultraoligotrófica dez.15 2,12 0,64 0,69 0,30 * * * * 67 Boa 41 Ultraoligotrófica 
média 2,34 0,60 1,68 0,49 1,35 0,59 4,3 Regular 73 Boa 43 Boa 

P2 

mai.15 1,99 0,58 1,91 0,55 1,75 0,53 6,0 Muito Boa 76 Boa 49 Oligotrófica jul.15 2,30 0,57 2,45 0,61 * * * * 76 Boa 48 Oligotrófica out.15 3,07 0,65 0,57 0,19 1,28 0,64 * * 72 Boa 43 Ultraoligotrófica dez.15 2,49 0,65 1,41 0,45 1,33 0,67 * * 65 Boa 44 Ultraoligotrófica 
média 2,46 0,61 1,59 0,45 1,45 0,61 6,0 * 72 Boa 46 Oligotrófica 

P3 

mai.15 1,88 0,56 2,16 0,65 1,37 0,43 5,7 Muito Boa 71 Boa 49 Oligotrófica jul.15 2,73 0,62 2,35 0,60 * * * * 74 Boa 45 Ultraoligotrófica out.15 2,82 0,59 1,25 0,42 0,69 0,69 * * 72 Boa 41 Ultraoligotrófica dez.15 0,97 0,35 1,85 0,50 0,64 0,64 * * 77 Boa 40 Ultraoligotrófica 
média 2,10 0,53 1,90 0,54 0,90 0,59 5,7 * 74 Boa 44 Boa 

P4 

mai.15 1,42 0,50 1,10 0,69 1,70 0,57 4,8 Boa 80 Ótima 45 Ultraoligotrófica jul.15 0,69 0,69 2,00 0,60 1,04 0,66 5,7 Muito Boa 76 Boa 31 Ultraoligotrófica out.15 2,00 0,51 0,28 0,12 0,45 0,45 * * 68 Boa 32 Ultraoligotrófica dez.15 2,29 0,64 1,08 0,42 1,39 0,60 6,3 Muito Boa 58 Boa 36 Ultraoligotrófica 
média 1,60 0,59 1,11 0,46 1,14 0,57 5,2 Boa 71 Boa 36 Boa 

P5 

mai.15 2,08 0,55 2,16 0,58 0,78 0,49 * * 75 Boa 45 Ultraoligotrófica jul.15 2,38 0,66 2,30 0,58 * * * * 81 Ótima 49 Oligotrófica out.15 2,54 0,63 1,14 0,41 0,56 0,56 * * 81 Ótima 42 Ultraoligotrófica dez.15 1,95 0,61 2,51 0,54 0,32 0,20 * * 69 Boa 45 Ultraoligotrófica 
média 2,29 0,64 1,98 0,51 0,44 0,38 * * 77 Boa 45 Boa   
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Continuação 
Código Coleta 

Indice de Diversidade (H') e
Equitabilidade (J) ASPT/ 

BMWP 
Qualidade 

da água IQA Qualidade 
da água IET Qualidade da água Fitoplâncton Zooplâncton Benton 

H' J H' J H' J 

P6 

mai.15 0,89 0,56 2,59 0,56 0,95 0,47 * * 66 Boa 49 Oligotrófica jul.15 2,19 0,61 2,51 0,56 0,56 0,56 * * 82 Ótima 52 Oligotrófica out.15 2,22 0,64 0,74 0,23 0,72 0,46 * * 71 Boa 31 Ultraoligotrófica dez.15 1,24 0,62 0,55 0,24 0,47 0,30 * * 74 Boa 21 Ultraoligotrófica 
média 1,89 0,63 1,27 0,34 0,59 0,44 * * 76 Boa 35 Boa  
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Índice de Diversidade Shannon-Wienner (H’) Apesar de o índice de diversidade ser utilizado em estudos ecológicos por representar uma importante ferramenta de interpretação e comparação de dados espaciais e temporais, é importante ressaltar que este foi elaborado para ambientes temperados. Portanto, os resultados são analisados considerando também os padrões da caracterização hidrobiológica descritos anteriormente. Os resultados de diversidade biológica das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica foram expressivos, com valores superiores a 2,0 bits .ind-1, na maioria das estações amostrais (Quadro 175, Figura 01  e Figura 173 ). As maiores diversidades fitoplanctônicas foram registradas nas campanhas de julho e outubro, com exceção do baixo valor de diversidade igual a 0,69 bits.ind-1 no córrego Croado (P4) em julho, quando foram registrados apenas 2 taxons nos ensaios quantitativos.  Os valores de equitabilidade favoreceram os resultados de diversidade, uma vez que não foram descritas espécies dominantes, mas alta proporção de espécies raras na maioria dos pontos, exceto em P3 em dezembro/15, quando houve predominância da cianobacteria Geitlerinema sp. gerando baixa equitabilidade e influenciando negativamente a diversidade biológica. Nos demais casos, a diversidade foi ditada prioritariamente pelos resultados de riqueza de taxa evidenciando a relação direta entre estes elementos. Quando comparados aos resultados da comunidade fitoplanctônica, os valores obtidos para o zooplâncton revelaram menores diversidades, sendo que para esta comunidade a equitabilidade foi o fator determinante, padrão este ilustrado pelas variações temporais em toda a rede de amostragem. A queda dos valores de equitabilidade estiveram sempre acompanhadas pela redução da diversidade biológica. As dominâncias de protista, principalmente na campanha de outubro determinou o padrão de variação. Ressalta-se que na drenagem P5 e no ponto P3 do rio Corrente, onde não foi observada dominância de taxa, a redução da diversidade foi menos brusca.  A diversidade biológica da comunidade zoobentônica foi, em geral, a mais baixa dentre as comunidades hidrobiológicas com valores inferiores a 2,0 bits.ind-1. A baixa colonização de benton em julho (0 ou 1 taxon) nas estações de amostragem do rio Corrente e na drenagem P5 impossibilitou o cálculo do índice e foi suficiente para evidenciar a baixa diversidade nesta campanha. Ressalta-se que este resultado não condiz com a condição fluvial dos ambientes, que normalmente favorecem a colonização da comunidade bentônica no período de estiagem quando há maior disponibilidade de substratos nas margens e menor efeito de arraste pela correnteza. Quando calculada, a equitabilidade manteve valores superiores 0,6 no rio Corrente e no córrego Croado. Nas demais drenagens os valores foram menores que 0,6 na maioria das amostras, indicando baixa uniformidade na distribuição dos taxa. Em dezembro de 2015, foram registrados os valores mais baixos para essa métrica nos tributários P5 e P6, em função das altas densidades de Oligochaeta e Chironomidae, respectivamente.  
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Figura 172  Variação temporal dos resultados dos Índices de Diversidade Shannon-Wienner 
(H’) e Equitabilidade (J) da comunidade Fitoplanctônica – área de influência da PCH 

Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Figura 173  Variação temporal dos resultados dos Índice de Diversidade Shannon-Wienner 

(H’) e Equitabilidade (J) da comunidade Zooplanctônica – área de influência da PCH 
Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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Figura 174  Variação temporal dos resultados dos Índices de Diversidade Shannon-Wienner 
(H’) e Equitabilidade (J) da comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos – área de 

influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

  
Índice Biótico – BMWP/ASPT A aplicação do índice ASPT/BMWP ficou comprometida pela baixa riqueza de taxa registrada e também pela exigência quanto a categoria taxonômica de identificação dos espécimes, uma vez que o índice aborda a categoria de família, e no estudo foi possível a identificação até ordem ou grupo. Quando calculado os resultados evidenciaram qualidade regular na estação P1 do rio Corrente e qualidade muito boa nas estações P2 e P3. As estações P5 e P6 não puderam ser classificadas e no córrego Croado os resultados variaram entre qualidade muito boa e boa.  
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Figura 175  Variação temporal e espacial dos resultados do Índice Biótico ASPT/BMWP, da 
comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos – área de influência da PCH Alvorada I, 

sub-bacia do rio Corrente, Goiás.  

  
Classes de qualidade Faixas do índices bióticos Qualidade da água 1 < 5,7 muito boa 2 4,7 – 5,7 boa 3 3,6 – 4,6 regular 4 2,5 – 3,5 ruim 5 > 2,5 muito ruim  

Integração Índices bióticos e abióticos Os índices de qualidade da água IQA e IET revelaram a manutenção de boa qualidade ambiental com classificações variando de boa a ótima de acordo com o IQA e da condição oligotrófica a ultraoligotrófica de acordo com o IET. Quando avaliado o índice ASPT/BMWP os resultados estiveram de acordo com classificações que variaram de boa a muito boa, com o registro de qualidade regular no rio Corrente em P1 na campanha de março/15.  De acordo com o índice de Shannon, a diversidade dos macroinvertebrados foi baixa com recorrentes casos de dominância de taxa, o que sugere favorecimento dos táxons mais resistentes em detrimento dos táxons mais sensíveis. Os índices de diversidade das comunidades planctônicas foram elevados para ambientes fluviais com raros casos de dominância, bioindicando distribuição mais equitativa entre os táxons e ratificando a boa qualidade ambiental dos ambientes. 
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8.4.1.6.1 Diagnóstico e Síntese da caracterização da Biota aquática da AID A colonização da biota aquática planctônica nos cursos hídricos diagnosticados revelaram comunidades bem estruturadas, embora a estrutura sugira alteração do modelo comumente registrado em sistemas lóticos. A presença de reservatórios no rio Corrente em trechos a montante da área de influência da PCH Alvorada I pode representar o fator determinante para este desvio, uma vez que podem exportar os grupos colonizadores do sistema lêntico/semilêntico para os trechos tipicamente fluviais da bacia.  Quanto a comunidade bentônica, a dominância de Oligochaeta e Chironomidae representa o padrão normalmente observado em sistemas fluviais, no entanto, a baixa colonização dos demais grupos tipicamente bentônicos pode indicar comprometimento da integridade ambiental dos sistemas. 
8.5 Meio Socioeconômico e Cultural 

8.5.1 Material e Métodos A análise relativa ao meio socioeconômico e cultural tomou como base a metodologia desenvolvida pelo IBGE, apresentada na publicação “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2002”, com edição atualizada para o ano de 2012. Essa análise abrange os diversos temas condizentes com uma abordagem teórico-metodológica voltada a pensar a ação presente considerando as necessidades futuras, justapondo informações de distintas disciplinas e modos de percepção da realidade, contemplados de forma didática e objetiva. A proposta metodológica contempla indicadores socioeconômicos e culturais incluindo as dimensões social, ambiental, econômica e institucional. Cabe ressaltar, não obstante, que foram feitas as adaptações necessárias nessa metodologia na medida em que são utilizados, basicamente, dados e informações referentes ao município. Eventualmente, segundo as necessidades do estudo, são utilizados dados disponíveis também ao nível de distrito e setor censitário (menor unidade territorial, formada por área contínua, utilizada nas estatísticas do IBGE). Na referida publicação do IBGE (2012), percebe-se uma gama variada de indicadores. As recomendações do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (2005) foi uma referência relevante, na medida em que possibilita uma análise das relações socioeconômicas na bacia de forma integrada, com diretrizes e recomendações para os estudos de impacto ambiental.  Desta forma busca-se caracterizar a estruturação e a dinâmica socioeconômica das localidades situadas na Área de Influência Indireta do empreendimento – neste caso, os municípios de Itajá e Itarumã e a sede urbana de Cassilândia. Maior detalhamento é dado aos segmentos populacionais passíveis de intervenções diretas em seus meios e modos de vida, com a realização de caracterização socioeconômica censitária dos estabelecimentos agropecuários com áreas atingidas pelo Projeto, os quais são definidos como Área de Influência Direta - AID. Integram ainda a AID, as sedes urbanas dos municípios de Itarumã e Lagoa Santa, localidades potencialmente mais acessadas na fase de implantação do empreendimento, com possibilidade de interferência nos modos de vida da população residente.  
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No diagnóstico, com base nas informações e dados coletados em campo, sempre que procedentes são feitas análises comparativas com os indicadores relativos às unidades geográficas mais abrangentes, como a microrregião Quirinópolis, mesorregião Sul Goiano e o Estado de Goiás. O diagnóstico socioeconômico e cultural se estrutura em quatro etapas principais, descritas a seguir: planejamento; levantamento bibliográfico; reconhecimento local com pesquisa junto às instituições e lideranças; e caracterização socioeconômica censitária dos estabelecimentos agropecuários.  Cabe mencionar que a metodologia do diagnóstico arqueológico, pelas suas particularidades, é apresentada separadamente.  
8.5.1.1 Planejamento O planejamento consiste na definição do material e método de trabalho, roteiro de entrevistas e cronograma para realização das atividades. Nesta fase é determinada a área de estudo, com base nas características do empreendimento e nas informações sócio geográficas dos municípios e localidades (cidades, vilas e aglomerados rurais) da região. São identificadas as instituições a serem visitadas para realização de entrevistas e os estabelecimentos agropecuários que possuem relações sociais e econômicas com o polígono do empreendimento. Estes serão alvo de caracterização socioeconômica detalhada.  
8.5.1.2 Levantamento bibliográfico Para caracterização socioeconômica das áreas de influência, primeiramente foram realizados levantamentos de dados secundários em instituições diversas. O Quadro 177 apresenta as principais fontes de dados consultadas. Foram também examinadas informações da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, Governo do Estado de Goiás, Prefeitura Municipal de Itajá, Itarumã, Lagoa Santa e Cassilândia. Uma referência foi, como mencionado, o Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (2005).  

Quadro 177 Principais fontes de dados secundários para caracterização da área de estudo 
socioeconômico da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Fonte Publicações ou Pesquisas 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Censos Demográficos; Censos Agropecuários; Produção Agrícola Municipal; Extração Vegetal e Silvicultura; Produção da Pecuária Municipal; Produto Interno Bruto dos Municípios; Estimativas de População 
Ministério da Saúde/ Sistema Único de Saúde 

TABNET: estatísticas vitais, informações epidemiológicas e morbidade, indicadores de saúde, informações de saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, informações demográficas e socioeconômicas e saúde suplementar 
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Continuação 
Fonte Publicações ou Pesquisas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP Censo Escolar; IDEB; Informações Estatísticas Ministério da Educação Cadastro e-MEC Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Agência Nacional de Águas Atlas Brasil Abastecimento Urbano de Água Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 

Arrecadação de CFEM pelos municípios por substância mineral Secretaria do Tesouro Nacional – STN Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios Caixa Econômica Federal Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN Fundação Nacional de Índios – FUNAI Terras Indígenas Instituto Socioambiental – ISA De Olho nas Terras Indígenas Fundação Cultural Palmares Comunidades Quilombolas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA Dados do INCRA em Goiás e Painel dos Assentamentos Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos Estatísticas Municipais Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento / Fundação João Pinheiro / Instituto de pesquisa Econômica Aplicada 
Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil  Esse levantamento permitiu uma compreensão socioeconômica dos municípios, inter-relacionando diferentes dimensões – saúde, educação, finanças, economia, meio ambiente, cultura. Tal análise em termos macroespaciais é relevante, já que, considerando a rede de relações e fluxos sociais e econômicos que se estabelecem no espaço, além da mobilidade dos grupos sociais, os impactos – positivos e negativos – não se restringem à área diretamente afetada, se propagando espacialmente. A caraterização ofereceu ainda subsídios para analisar a capacidade de suporte dos municípios ante os impactos identificados e potencialidades possíveis para maximização dos efeitos positivos advindos da implantação da PCH.  

8.5.1.3 Reconhecimento local e pesquisa junto às instituições e lideranças Nesta etapa foi realizado o reconhecimento in loco da área de estudo do empreendimento, com vistas a obter uma percepção socioambiental da região e ampliar a gama de dados e informações socioeconômicas. Foram realizadas entrevistas, com base em roteiro semiestruturado, com gestores públicos e outras lideranças dos municípios situados na área de influência.  A pesquisa de campo ocorreu em outubro e novembro de 2015. 
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Com a realização das entrevistas obteve-se informações mais especificas ou detalhadas sobre aspectos da localidade, além de aferir a percepção socioambiental dos entrevistados. O levantamento de informações sobre a região já realizado por meio de fontes secundárias permitiu neste momento o aprofundamento de aspectos da localidade que se distinguem e de levantar pontos de vista e opiniões. Obtiveram-se informações qualitativas recentes sobre temas diversos, como saúde e educação, as quais dificilmente seriam obtidas apenas por meio de consulta bibliográfica. O Anexo 27 apresenta o modelo do Roteiro das Entrevistas utilizado em pesquisa realizada na área de estudo do empreendimento. A listagem das entidades visitadas para realização de entrevistas é apresentada no Quadro 178.  
Quadro 178 Lista de Entidades visitadas onde foram realizadas entrevistas com gestores ou 

técnicos  
Função Entidade Localidade Secretária Secretaria Municipal de Saúde Lagoa Santa Enfermeira Chefe Unidade Básica de Saúde Lagoa Santa Secretário Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desporto Lagoa Santa Comandante Destacamento da Polícia Militar Lagoa Santa Secretária Secretaria Municipal de Assistência Social Lagoa Santa Vice-Prefeita Prefeitura Municipal Lagoa Santa Secretária Escolar Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis Lagoa Santa Secretária Escolar Escola Municipal Professor Guilherme Queiróz Figueira Lagoa Santa Secretário Secretaria Municipal de Meio Ambiente Itarumã Assistente Social Secretaria Municipal de Assistência Social Itarumã Secretária Secretaria Municipal de Saúde Itarumã Diretora Hospital Municipal Nossa Senhora da Abadia Itarumã Coordenadora Atenção Básica/Secretaria Municipal de Saúde Itarumã Digitador Hospital Municipal Nossa Senhora da Abadia Itarumã Secretária Secretaria Municipal de Educação Itarumã Secretária Geral Colégio Estadual Coelho Neto Itarumã Coordenadora Pedagógica Escola Municipal Orestes Rodrigues de Freitas Itarumã Soldado Destacamento da Polícia Militar Itarumã Assessor Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Itajá 
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Continuação 
Função Entidade Localidade Coordenadora Municipal Superintendência de Educação, Cultura e Desporto Itajá Secretária geral Colégio Estadual Presidente Castelo Branco Itajá Secretário Secretaria Municipal de Saúde Itajá Diretora Unidade Mista de Saúde Itajá Coordenadora Núcleo de Vigilância em Saúde Itajá Vereador e ex - gestor de saúde Câmara Municipal Itajá Secretário Secretaria de Planejamento, Finanças e Administração Itajá Secretária Secretaria Municipal de Assistência Social Itajá Assistente Social Secretaria Municipal de Assistência Social Itajá Coordenadora Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Itajá Escrivão de Polícia Delegacia de Polícia Civil Itajá Vigilante Penitenciário Unidade Prisional de Itajá Itajá Sargento/Comandante da Rádio Patrulha Destacamento Policial Militar Itajá  O reconhecimento da área permitiu também avaliar a existência de núcleos populacionais passíveis de serem afetados pelas atividades do empreendimento. Especial atenção foi dada à presença de comunidades com características e vulnerabilidades específicas, as quais podem ser particularmente sensíveis a um cenário de transformação econômica, com potencial de interferência nos modos de vida e na alteração ou desarticulação das relações familiares (comunidades com relações territoriais específicas, que na ocupação e uso das terras garantem sua reprodução física e social, como comunidades quilombolas, indígenas, famílias assentadas, comunidades ribeirinhas etc.).  

8.5.1.4 Caracterização socioeconômica dos estabelecimentos agropecuários (“cadastro”)  As etapas anteriores já trazem elementos para mapear possíveis segmentos populacionais diretamente afetados pela implantação e operação da PCH Alvorada I (estabelecimentos agropecuários com área atingida pelo reservatório e/ou estruturas, eventuais segmentos sociais que possam ter ruptura de vínculo socioeconômico e cultural com áreas do polígono do empreendimento, possibilidade de inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, etc.). Um estudo orientou a identificação e caracterização dos estabelecimentos agropecuários afetados: Identificação de Divisas e 
Reserva Florestal Legal de Propriedades Afetadas por Empreendimento Hidrelétrico – PCH Alvorada I (Engevale, 2005). Esse estudo é apresentado no Anexo 28.  
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Nesta etapa, tais informações foram apuradas por meio de pesquisa aos estabelecimentos agropecuários localizados na área de interferência do empreendimento com realização de entrevistas junto às famílias residentes, proprietários e produtores rurais, o que permitiu sua identificação e qualificação, sempre que possível e permitido. Na ocasião foi realizado registro fotográfico. Foram utilizados dois modelos de questionários, conforme Quadro 179. Os modelos dos questionários utilizados são apresentados no Anexo 27.  
Quadro 179 Questionários utilizados na pesquisa socioeconômica censitária – PCH Alvorada I  

Objeto da Pesquisa Questionário Estabelecimentos agropecuários localizados na área de intervenção do empreendimento – Entrevista realizada com proprietário, produtor rural, arrendatário, meeiro etc.  Cadastro de estabelecimentos agropecuários Famílias/domicílios situados nos estabelecimentos agropecuários localizados na área de intervenção do empreendimento – Entrevista realizada com residentes no domicílio Cadastro de famílias  Com a aplicação dos questionários foram verificados modos de vida, aspectos culturais, elementos de percepção ambiental e obteve-se ampla caracterização socioeconômica dos estabelecimentos, domicílios e famílias passíveis de sofrer intervenção direta pelo empreendimento, permitindo obter informações sobre os temas:  
 Identificação da propriedade; 
 Principal atividade econômica realizada (no caso de comércio, indústria ou serviços); 
 Características do pessoal ocupado; 
 Caracterização da construção; 
 Infraestrutura (abastecimento de água, esgotamento, resíduos sólidos, energia elétrica, telefonia); 
 Benfeitorias existentes na propriedade; 
 Máquinas, apetrechos e equipamentos utilizados; 
 Condições ambientais da propriedade; 
 Utilização de terras; 
 Uso da água; 
 Irrigação; 
 Práticas de manejo e tecnologia empregada; 
 Extração Mineral; 
 Faturamento do estabelecimento; 
 Caracterização das famílias residente na área afetada pelo empreendimento; 
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 Lazer e aspectos culturais; 
 Relações sociais na área de intervenção do empreendimento; 
 Nível de informação do entrevistado sobre o empreendimento. A Figura 176 apresenta as etapas metodológicas para o desenvolvimento do Diagnóstico Socioeconômico das Áreas de Influência.  
Figura 176  Etapas metodológicas para realização do Diagnóstico do Meio Socioeconômico   

  
8.5.2 Contextualização regional O projeto da PCH Alvorada I se localiza no rio Corrente, atingido porções do território dos municípios de Itajá e Itarumã, Estado de Goiás. Ambas as localidades estão situadas na microrregião de Quirinópolis, mesorregião Sul Goiano (IBGE, 2015). O município de Lagoa Santa não possui porção de terra atingida pelo empreendimento, mas, pela proximidade de sede urbana, a cidade foi considerada também como área de abrangência socioeconômica do projeto da PCH. O Sul Goiano, onde se localiza 21,20% da população do Estado, é a mesorregião mais rica de Goiás; entre os dez municípios com maior Produto Interno Bruto-PIB per capita no Estado, em 2012, oito estão localizados nesta região. Os destaques são Chapadão do Céu (R$ 207.988 per capita), São Simão (R$ 97.088), Perolândia (R$ 52.628) e Cachoeira Dourada (R$ 64.779) (IBGE, 2012). Rio Verde é o município mais populoso e com maior produção econômica (embora o PIB per capita seja o 19º da mesorregião).  Na mesorregião Sul Goiano estão localizadas seis microrregiões – Catalão, Meia Ponte, Pires do Rio, Quirinópolis, Sudoeste de Goiás e Vale do Rio dos Bois.  Nelas situam-se 82 municípios do total dos 246 existentes em Goiás (IBGE, 2010). As microrregiões Meia Ponte e Sudeste de Goiás concentram mais de 50% da população e da produção econômica da mesorregião. Na microrregião de Quirinópolis estão aproximadamente 9% da população do Sul Goiano, a qual responde por 10% do PIB da mesorregião.  
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A microrregião de Quirinópolis é formada pelos municípios Cachoeira Alta, Caçu, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Paranaiguara, Quirinópolis e São Simão. Com população de 43.220 habitantes (IBGE, 2010), o município de Quirinópolis se configura como o centro econômico da microrregião. São Simão, segundo município mais populoso da microrregião, tem população bastante inferior (17.088 habitantes, segundo a mesma fonte), mas se destaca economicamente pelo elevado PIB (1.710.879 mil reais, em 2012, segundo dados do IBGE), o que está relacionado principalmente à operação da Usina Hidrelétrica São Simão no território. No Quadro 180 são apresentados os PIB e PIB per capita de Itajá, Itarumã e Lagoa Santa, municípios localizados na área de estudo da PCH Alvorada I. Embora no caso de Lagoa Santa a interferência do projeto recaia principalmente sobre a sua sede urbana, ou seja, a cidade, para cálculo do PIB considera-se integralmente o município, unidade geográfica mínima utilizada para ao cálculo desse e de vários indicadores socioeconômicos.   
Quadro 180 Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto per capita – Municípios de Itajá, 

Itarumã, Lagoa Santa - Goiás - 2012  
Municípios PIB (em mil reais) PIB per capita1 Itajá 69.905,00 14.056,91 Itarumã 130.863,00 20.355,11 Lagoa Santa 21.083,00 16.156,00 Fonte: Produto Interno Bruto Municipal (IBGE, 2012) e Estimativas Populacionais para os Municípios Brasileiros em 01.07.2014 (IBGE, 2015). Nota 1. PIB per capita calculado com base na população municipal estimada para 2012 pelo IBGE.  Itajá, Itarumã e Lagoa Santa, embora vizinhos, se articulam de forma diferente na rede urbana regional (Região de Influência das Cidades, IBGE, 2007).  Os três são centros locais (centralidade e atuação não extrapolam os limites do município), mas Itajá e Lagoa Santa encontram-se na região de influência de Cassilândia, localizada no Mato Grosso do Sul - MS, que, por sua vez, está no campo gravitacional de Campo Grande (MS), considerada uma capital regional. Já Itarumã possui relações mais intensas com a cidade de Rio Verde (GO), referida como destino, para um conjunto de atividades, por grande número de municípios. Rio Verde conecta-se, em uma rede de fluxos e transações socioeconômicas, à Goiânia (metrópole). Esta matriz de inter-relações permite identificar como se configura o espaço da região. O Sul Goiano, com uma região fronteiriça com o Mato Grosso do Sul e com Minas Gerais, é um espaço de intercâmbio de relações sociais e econômicas entre os três Estados.  Cabe mencionar que a cidade de Cassilândia, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, em função da sua importância socioeconômica na região de inserção do projeto, é considerada no estudo como Área de Influência Indireta. Eventuais demandas específicas e diferenciadas do projeto poderão ser absorvidas por essa localidade.  
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A cidade de Rio Verde, em Goiás, embora se configure como um relevante centro econômico, agregando vários municípios em seu raio de influência, pela distância em relação ao projeto da PCH Alvorada I (aproximadamente 246 km, utilizando as principais vias de acesso da região e 143 km, em linha reta) e pelo porte relativamente pequeno desse empreendimento, tenderá a receber interferência pouco expressiva no contexto da implantação do Projeto, com baixo potencial de alteração em sua dinâmica social e econômica.  
8.5.3 Utilização de Terras e Estrutura Fundiária Nessa seção é apresentada a utilização de terras e estrutura fundiária de Itarumã e Itajá, já que o projeto da PCH Alvorada I atinge a área rural desses dois municípios.  
8.5.3.1 Município de Itajá Segundo o Censo Agropecuário de Goiás, o município de Itajá contava, em 2006, com 275 estabelecimentos agropecuários que ocupavam uma área total de 175.066 ha. Os dados destacam a pecuária: as pastagens ocupam grandes extensões, representando 76,0% da área utilizada no município: 64,0% da área total eram ocupadas por pastagens plantadas e em boas condições, 11,0% por pastagens naturais e apenas 1,0% por pastagens plantadas degradadas, conforme pode ser visto na Figura 177 . As áreas de lavoura, que no gráfico estão na categoria “outros”, respondem por apenas 0,7% da área dos estabelecimentos agropecuários em Itajá. De fato, as áreas de cultivo ocorrem principalmente ao norte da microrregião, nos municípios de Quirinópolis e Gouvelândia, em regiões com solos e declividades favoráveis.  

Figura 177  Área dos estabelecimentos agropecuários segundo utilização das terras – 
Município de Itajá, 2006  

 Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 
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Ainda segundo o Censo Agropecuário de Goiás, cabe destacar 267 estabelecimentos (97,1%) com pecuária e criação de outros animais. As lavouras temporárias e permanentes se fazem presentes em apenas cinco estabelecimentos agropecuários do município, representando 1,8% do total das propriedades.  O Quadro 181 mostra o padrão de utilização de terras do município de Itajá (IBGE, 2006).   
Quadro 181 Utilização das terras no município de Itajá (GO) – 2006  

Utilização das Terras 
Área dos Estabelecimentos 

Agropecuários 
Ha % Lavouras - permanentes 704 0,4Lavouras - temporárias 209 0,1Lavouras - área plantada com forrageiras para corte 328 0,2Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação - - Pastagens - naturais 19.282 11,0Pastagens - plantadas degradadas 2.164 1,2Pastagens - plantadas em boas condições 111.554 63,7Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal 36.345 20,8 Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) 2.139 1,2 Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais X XSistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais X X Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura 388 0,2 Construções, benfeitorias ou caminhos 1.003 0,6Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas etc.). 88 0,1Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras etc.). 788 0,5 Total 175.066 100,0Fonte: IBGE - Censo Agropecuário Goiás, 2006. Nota: 1 - Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão identificados com o caractere  X.  Em relação à estrutura fundiária, considerando-se também os dados do Censo Agropecuário de 2006, tem-se 102 estabelecimentos (37,1%) situados na faixa de tamanho de mais de 100 a 500 ha, 87 (31,6%) na faixa de tamanho de 0 a 100 ha e 86 (31,3%) estabelecimentos com área acima de 500 ha. No Quadro 182 é apresentada a distribuição das propriedades, segundo quantidade e área, tendo como referência os parâmetros definidos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para definição de pequena (0 a 100 ha), média (mais de 100 a 500 ha) e grande propriedade (acima de 500 ha) em Goiás, sendo que os mesmos foram adaptados para possibilitar o cruzamento com as informações disponíveis no IBGE. 
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Quadro 182 Estrutura Fundiária - Município de Itajá (GO) – 2006  
Grupos de Área Total Número de Estabelecimentos Agropecuários 

Total % Pequena (0 a 100 ha) 87 31,6 Média (mais de 100 a 500 ha) 102 37,1 Grande (Acima de 500 ha) 86 31,3 Total 275 100,0 Fonte: IBGE – Censo Agropecuário Goiás, 2006.   
8.5.3.2 Município de Itarumã O Censo Agropecuário do IBGE de 2006 descreve a utilização de terras nos estabelecimentos agropecuários do município de Itarumã, que contava em 2006, com 393 estabelecimentos ocupando uma área total de 2.925 ha. Similarmente ao município de Itajá, os dados destacam a pecuária: as pastagens ocupam grandes extensões representando 67,4% da área utilizada no município: 55,9% da área total eram ocupadas por pastagens plantadas e em boas condições, 7,1% por pastagens naturais e apenas 4,4 % por pastagens plantadas degradadas, conforme pode ser visto na Figura 178 . As áreas de lavoura, que no gráfico estão na categoria “outros”, respondem por apenas 4,4% da área dos estabelecimentos agropecuários em Itarumã. De fato, as áreas de cultivo ocorrem principalmente ao norte da microrregião, nos municípios de Quirinópolis e Gouvelândia, em regiões com solos e declividades favoráveis. Em Itarumã, as áreas de agricultura se situam, sobretudo, a leste, próximas ao rio Paranaíba, e estão relativamente distantes da região onde se localiza o projeto da PCH Alvorada I. Vale mencionar a presença de 42.121 ha (15,0%) de matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, denotando certo nível de preservação ambiental do município.  

Figura 178  Área dos estabelecimentos agropecuários segundo utilização das terras – 
Município de Itarumã, 2006  

 Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 
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Ainda segundo o Censo Agropecuário de Goiás, cabe destacar 372 estabelecimentos (94,7%) com pecuária e criação de outros animais. As lavouras temporárias e permanentes se fazem presentes em apenas 11 estabelecimentos agropecuários do município, representando 2,8% do total das propriedades. O Quadro 183 mostra o padrão de utilização de terras do município de Itarumã (IBGE, 2006).   
Quadro 183 Utilização das terras no município de Itarumã (GO) – 2006  

Utilização das Terras 
Área dos Estabelecimentos 

Agropecuários 
Ha %Lavouras - permanentes 2.253 0,8 Lavouras - temporárias 7.545 2,7 Lavouras - área plantada com forrageiras para corte 2.565 0,9 Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação - - Pastagens - naturais 19.918 7,1 Pastagens - plantadas degradadas 12.487 4,4 Pastagens - plantadas em boas condições 157.044 55,9 Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal 42.121 15,0 Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) 4.298 1,5 Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais X X Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais 10.143 3,6 Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura 15.925 5,7 Construções, benfeitorias ou caminhos 2.766 1,0 Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas etc.). 1.095 0,4 Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras etc.). 2.925 1,0 Total 281.129 100,0 Fonte: IBGE - Censo Agropecuário Goiás, 2006. Nota: 1 - Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão  identificados com o caractere X. Em relação à estrutura fundiária, considerando-se também os dados do Censo Agropecuário de 2006, têm-se 153 estabelecimentos (38,9%) situados na faixa de tamanho de mais de 100 a 500 ha, 146 (37,2%) com área acima de 500 ha e 92 (23,4%) na faixa de tamanho de 0 a 100 ha. No Quadro 184 é apresentada a distribuição das propriedades, segundo quantidade e área, tendo como referência os parâmetros definidos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA par definição de pequena (0 a 100 ha), média (mais de 100 a 500 ha) e grande propriedade (acima de 500 ha) em Goiás, sendo que os mesmos foram adaptados para possibilitar o cruzamento com as informações disponíveis no IBGE. 
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Quadro 184 Estrutura Fundiária - Município de Itarumã (GO) – 2006  
Grupos de Área Total Número de Estabelecimentos Agropecuários

Total %1 Pequena (0 a 100 ha) 92 23,4 Média (mais de 100 a 500 ha) 153 38,9 Grande (Acima de 500 ha) 146 37,2 Fonte: IBGE – Censo Agropecuário Goiás, 2006.  Nota: 1. A soma dos percentuais não totaliza 100,0% por omissão de dados pelo IBGE a fim de se evitar a individualização da informação.  
8.5.4 Caracterização da Área de Influencia Indireta: Município de Itarumã 

8.5.4.1 Aspectos Históricos Em 1874, dona Rita Soares doou a São Sebastião, por uma graça alcançada, um terreno de boa qualidade. Após a morte daquela senhora, Heitor Severino trocou-o por outro de qualidade inferior e construiu, em maio do mesmo ano, a primeira casa, coberta de capim e com parede de pau a pique. Teve início, assim o povoado, que recebeu o nome de São Sebastião da Pimenta, em homenagem a São Sebastião e a Dona Francisca Pimenta, abastada fazendeira da região. Primeiros habitantes: Heitor Severino, Francisco Severino, Francisca Pimenta, Osória Pimenta, Maria Soares, Domingos da Costa e Maria Juliana. Em 1883, construiu-se a Igreja de São Sebastião, hoje em ruínas. Segundo dados do Cartório do Registro Civil, o distrito foi criado em 1901, figurando como tal na divisão administrativa do Brasil em 1911. Em data ignorada o Distrito de São Sebastião da Pimenta passa-se a chamar-se Pimenta. Pelo decreto-lei estadual nº 557, de 30-03-1938, o distrito já denominado de Pimenta, antigo São Sebastião de Pimenta, permanece no município de Jataí. Pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943, o distrito de Pimenta passou a denominar-se Itarumã (IBGE, 2015). 
8.5.4.2 Dimensão Demográfica A presente análise foi realizada com base nos dados populacionais de Itarumã constantes dos censos demográficos IBGE 1970, 1980, 1991 e 2000 e 2010, conforme apresentados na Figura 179 . A partir desses dados, foram calculadas as taxas médias anuais de crescimento da população urbana, rural e total do município, apresentadas no Quadro 185. O número total de habitantes do município de Itarumã não sofreu grandes alterações no período 1970/2010, sendo praticamente o mesmo quando se comparam os quantitativos do início (6.206 habitantes) e do final do período (6.300 habitantes). De fato, em quarenta anos, a população total do município cresceu apenas 1,51%, à taxa de crescimento média de 0,04% ao ano.  Entretanto, ao longo do tempo, observa-se pequena oscilação no total da população, havendo alternância, a cada década, entre acréscimos e decréscimos no número de habitantes: entre 1970 e 1980, a população total decresceu a uma taxa de -1,06% ano; na década seguinte (1980/1991), o crescimento foi positivo, à taxa de 0, 45% ao ano; entre 1991 e 2000, a taxa de crescimento volta a ser negativa, situando-se em 0,81% ao ano; finalmente, entre 2000 e 2010, houve crescimento da população, à taxa de 1,47% ao ano. 
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Ao se observar a distribuição da população por situação de domicílio, verifica-se que a população urbana de Itarumã, que era de apenas 473 habitantes em 1970, cresceu a uma taxa média de 5,53% ao ano, chegando, em 2010, a 4.078 habitantes. Esse crescimento foi mais intenso nas décadas de 1970/1980 e 1980/1991, que apresentaram taxas de crescimento bastante elevadas, 11,14% ao ano e 6,73% ao ano, respectivamente. Já a população rural apresentou, entre 1970 e 2010, uma taxa média de crescimento negativa de 2,34% ao ano, passando de 5.733 habitantes para 2.222 habitantes. Em todas as décadas, até 2000, foram registrados decréscimos significativos da população rural, a taxas entre -2,65% ao ano e -3,02% ao ano; entre 2000 e 2010, a perda de população rural foi relativamente mais suave, situando-se à taxa de -0,82% ao ano. Por meio dos dados de população urbana e rural apurados, infere-se que Itarumã sofreu um processo migratório campo-cidade intramunicipal expressivo ao longo do tempo. Considerando que, nos municípios brasileiros, normalmente a taxa de crescimento vegetativo de população (número de nascidos vivos menos número de óbitos) é positiva, infere-se que Itarumã perdeu população para outros municípios nas décadas de 1970/1980 e 1991 /2000, uma vez que, nesses períodos, sua população total reduziu em 10% e 7%, respectivamente. Segundo consulta realizada no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC e no Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, entre 2000 e 2010 houve 848 nascimentos e 217 óbitos no município de Itarumã, configurando um crescimento vegetativo de 631 pessoas na década. Assumindo-se que os nascidos vivos tenham permanecido como residentes do município, o que se trata de uma simplificação para fins de análise, teria havido um saldo migratório líquido positivo de 223 pessoas para completar o aumento populacional de 854 habitantes registrados no período. Os dados são oficiais, mas é importante ressaltar que não são suficientes pra permitir um cálculo totalmente preciso. Portanto, os números da expansão populacional segundo crescimento vegetativo e migração líquida representam uma estimativa. 
 

Figura 179  População residente total e por situação de domicílio, município de Itarumã (GO) 
- 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1970,1980,1991, 2000 e 2010. 
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Conforme se observa no Quadro 185 o município de Itarumã, apesar de ter experimentado um processo intensivo de urbanização entre 1970 e 2010, principalmente na década de 1980, apresenta ao final do período um grau de urbanização (64,73%) ainda bastante inferior ao do estado de Goiás (90,29%), o que indica que o rural ainda determina parcela relevante das relações sociais no município. Salienta-se, ainda, que a população urbana, em sua totalidade, está localizada na sede municipal, pois o município de Itarumã não possui outros distritos.  
Quadro 185 Participação da população urbana e rural no total - município de Itarumã (GO) - 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.  
Ano População Urbana (%) População Rural (%) 1970 7,62 92,38 1980 24,38 75,62 1991 47,53 52,47 2000 55,69 44,31 2010 64,73 35,27 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.  Em 2010, considerando a população recenseada pelo IBGE e a respectiva área do município de Itarumã, registrou-se a densidade demográfica de 1,83 habitantes por km2, conforme atesta o Quadro 186, enquanto a densidade populacional da microrregião de Quirinópolis situava-se em 6,90 habitantes por km2.  

Quadro 186 População, área e densidade demográfica do município de Itarumã (GO) – 2010  
Município População 2010 Área (Km2) Densidade Demográfica 

(hab./km²) Itarumã 6.300 3.433,6 1,83 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  A distribuição da população do município de Itarumã por faixa etária em 2010, segundo o Censo Demográfico IBGE, é apresentada na Figura 180 . A pirâmide etária do município naquele ano aponta para um aumento de expectativa de vida da população, por um lado, e para a redução da taxa de natalidade, por outro. Observa-se, assim, um processo de envelhecimento da população local; o estreitamente da base da pirâmide indica que ele tende a se acelerar nos próximos anos. 
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Figura 180  Pirâmide etária – município de Itarumã (GO) (2010)  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  Entre 1960 e 2010, a distribuição da população brasileira por classes de idade evoluiu do formato de “pirâmide” para esse formato semelhante a uma gota, tal qual se vê na Figura 180 para o município de Itarumã. De fato, as classes de menor idade (infância e adolescência) têm diminuído sua participação relativa na população total, devido à extraordinária queda na “taxa de fecundidade” ocorrida no Brasil, durante os últimos cinquenta anos: o número médio de filhos (nascidos vivos) por mulher (em idade fértil) caiu de 6,3 para 1,9 entre 1960 e 2010, conforme dados censitários do IBGE. Segundo informações do mesmo IBGE, tal redução na taxa de fecundidade resultou na queda da participação da população entre 0 e 14 anos (isto é, com idade inferior a 15 anos) de 42,7% em 1960 para 24,1% em 2010. Por outro lado, a diminuição da mortalidade levou a um aumento da participação dos idosos (65 ou mais anos de idade) de 2,7% para 7,4% (a expectativa de vida do brasileiro, ao nascer, aumentou de 48 para 73,4 anos – cerca de 25 anos, ou 50,0% – nesse meio século.) Segue-se desses números que a participação das classes restantes de idade (de 15 a 64 anos) – a população “em idade ativa” – aumentou de 54,6% para 68,5% da população total, entre 1960 e 2010, “engordando” o contorno da “pirâmide etária” nas classes intermediárias de idade, em detrimento da base composta pelas classes de menor idade. 
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Como decorrência dessa evolução na estrutura etária da população brasileira, diminuiu nesse período (1960-2010) a “razão de dependência”, que é o quociente entre o número de pessoas com idade entre 0 e 14 anos ou com 65 ou mais anos (que em princípio seriam inativos e dependentes) e o número restante de pessoas na população, ou seja, aquelas com idade de 15 a 64 anos, que são as pessoas chamadas “em idade ativa” (das quais, em princípio, dependem as demais). Esta razão de dependência vem caindo no Brasil, de 83,0% em 1960 para 46,0% em 2010 (conforme se pode calcular a partir dos números sobre a participação da população em idade ativa, apresentados no parágrafo anterior). Isto significa que cada pessoa em idade ativa teria, em princípio, 0,83 pessoas como dependentes em 1960, e 0,46 em 2010. A “população em idade ativa” de Itarumã, em 2010, representava 68,7% do total populacional, a população com idade de 0 a 14 anos (menos de 15 anos) constituía 23,9% e a população com 65 ou mais anos, os restantes 7,4%. Resulta que a “razão de dependência” era de 45,6%, praticamente equivalente àquela do país no mesmo ano (que foi de 46,0%).  Já o Quadro 187 mostra o nível de escolaridade das pessoas com dez ou mais anos de idade, que representavam, em 2010, uma parcela de 84,52% da população total. Observa-se que 5,16% das pessoas com dez ou mais anos de idade possuíam nível superior completo, valor relativamente baixo, considerando a estrutura etária da população. De fato, informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010) indicam que 25,10 % das pessoas com mais de 25 anos de idade residentes nos domicílios possuíam o ensino médio completo ou nível de escolaridade acima deste (superior incompleto ou superior completo). Para a microrregião de Quirinópolis, este percentual é de 27,19%, para a mesorregião Sul Goiano 29,83%, para Goiás, 34,77% e, para o Brasil, 35,9%.  
Quadro 187 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução – município de 

Itarumã (GO) – 2010  
Nível de Instrução Absoluto Relativo (%) Sem instrução e fundamental incompleto 3.557 66,80 Fundamental completo e médio incompleto 795 14,94 Médio completo e superior incompleto 698 13,10 Superior completo 275 5,16 Não determinado - - Total 5.325 100,00 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 
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8.5.4.3 Dimensão Social 

8.5.4.3.1 Saúde O sistema de saúde do município de Itarumã é classificado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, como de Gestão Plena de Atenção Básica. O município de Itarumã conta com o Hospital Municipal Nossa Senhora da Abadia, mantido pela Prefeitura Municipal. O Hospital possui 17 leitos em sua totalidade conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS. Não dispõe de UTI/CTI (Foto 271).  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 271  Hospital Municipal de Itarumã/GO 
 Em termos de recursos humanos, o Hospital conta com dois cirurgiões gerais, um ortopedista, um clínico geral, seis enfermeiros e 12 auxiliares de enfermagem. Dispõe de um centro cirúrgico (cirurgias de baixa e média complexidade), um laboratório, um ambulatório, uma sala de emergência, dois quartos pós-operatórios, três enfermarias (masculina, feminina e pediátrica), uma recepção, uma lavanderia e cinco ambulâncias, sendo uma com UTI. Quanto aos equipamentos, o Hospital conta com aparelhos para realização de endoscopia, Raio X, ultrassom, eletrocardiograma, desfibrilador, além de alguns básicos como aspirador, autoclave etc.. Segundo as entrevistas realizadas, as principais causas de internação dizem respeito a infecções intestinais, viroses e casos de dengue. São realizadas em média 1,5 cirurgias/mês, geralmente relacionadas à hérnia, histerectomia, apendicite e cirurgias ortopédicas. Os casos de alta complexidade são encaminhados para as cidades de Santa Helena e Goiânia. 
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Itarumã conta também com duas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família – ESF, localizadas no centro e no bairro Nova Esperança, respectivamente. Em breve será inaugurado um posto no Bairro Maria dos Anjos (Foto 272).  

 Foto: S
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 Barbi 
Foto 272  Sede do Programa de Estratégia de Saúde da Família em 

Itarumã/GO 

 
A equipe do centro é composta por um clínico geral, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, cinco agentes de saúde, quatro agentes de endemias e vigilância sanitária e uma recepcionista. A equipe do Bairro Nova Esperança é formada por um clínico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, cinco agentes de saúde, um auxiliar de farmácia, uma vacinadora, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, dois fisioterapeutas, um psicólogo, duas recepcionistas, dois agentes de endemias e profissionais de vigilância epidemiológica (enfermeiro, técnico de enfermagem e digitadora). O posto possui uma farmácia básica. Cabe ressaltar que a cada três meses uma equipe de ESF atende ao povoado de Olaria do Angico. Os principais programas desenvolvidos pela ESF estão elencados abaixo: 

 Programa de Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária e endemias); 
 Programa de Saúde da Mulher; 
 Programa de Saúde do Homem; 
 Programa de Saúde da Criança; 
 Programa de Saúde do Adolescente; 
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 Programa de Saúde do Adulto; 
 Programa de Saúde do Idoso (hipertensão e diabetes); 
 Controle do Tabagismo; 
 Controle do Peso; 
 Ecoterapia; 
 Programa Saúde na Escola. Até setembro de 2015 foram notificados aproximadamente 200 casos de dengue, todos confirmados. Segundo os entrevistados, a principal dificuldade enfrentada na área de saúde é a morosidade da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para a liberação, após a regulação realizada pelo Hospital, do encaminhamento do paciente. A situação do município em relação à saúde foi considerada muito boa pelos entrevistados e mencionada como a melhor da região. Finalmente, cabe comentar que a taxa de mortalidade infantil registrada para o município de Itarumã diminuiu significativamente, entre 2000 e 2010, passando de 26,0 (por 1.000 nascidos vivos) para 12,4 (por 1.000 nascidos vivos). 

8.5.4.3.2 Educação Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, das 1.334 matrículas registradas em 2014 (Quadro 188), 858 (64,3%) foram em ensino fundamental do 1º ao 4º ano, ou 1ª fase e do 5º ao 8º ano, ou 2ª fase. No ensino médio, por sua vez, foram registradas 170 matrículas, em sua totalidade na rede estadual. Na educação infantil efetivaram-se 282 matrículas em sua totalidade em instituições de ensino municipais. Foram realizadas 24 matrículas na educação especial, sendo 23 (95,8%) em estabelecimentos de ensino municipais.  
Quadro 188 Número de alunos matriculados, por nível de ensino e dependência 

administrativa – Itarumã (GO) - 2014  
Dependência 

Matrícula 
Educação 

infantil 
Ensino 

fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

(Nível 
Técnico) 

EJA 
(*) 

Educação 
especial Total

Creche Pré-
Escola 

1ª a 4ª 
Série 
(Anos 

Iniciais) 

5ª a 8ª 
Série 
(Anos 

Finais) Estadual - - - 350 170 - - 1 521 Municipal 95 187 477 31 - -  23 813 Privada - - - - - - - - - TOTAL 95 187 477 381 170 - - 24 1.334Fonte: INEP - Censo Escolar, 2014. (*) Educação de Jovens e Adultos 
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Vale registrar que a rede particular não se faz presente no município. Itarumã não conta também com estabelecimentos que ofereçam educação profissional (nível técnico) e educação de jovens e adultos – EJA (presencial e semipresencial). A localização da unidade de ensino, por dependência está apresentada no Quadro 189.  
Quadro 189 Localização da unidade de ensino, por dependência de ensino – Município de 

Itarumã (GO) – 2015  
Dependência 

Quantidade de Escolas em Atividade Segundo Situação 

Urbana Rural Municipal 3 1 Estadual 1 - Privado - - Federal - - Total 4 5 Fonte: INEP, Ministério da Educação, 2015.  De acordo com informações recentes (2015) obtidas em entrevistas com gestores da área de educação do município, a rede escolar de Itarumã, conforme Quadro 189, é composta por cinco unidades de ensino em atividade, quais sejam (Foto 273 e Foto 274):  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 273 Creche Municipal de Itarumã/GO  
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 Foto: S
olabge

 Barbi 

Foto 274 Escola Municipal de Itarumã/GO  
 Colégio Estadual Coelho Neto (a rede estadual está vinculada a Subsecretaria Regional de Jataí – GO): oferece o ensino fundamental (6º ao 9º ano - anos finais ou 2ª fase) e o ensino médio. Em 2015 foram efetivadas 491 matrículas, sendo 195 no turno matutino, 240 no vespertino e 56 no turno da noite. A grande maioria dos alunos é do município de Itarumã. Conta com 17 docentes, em sua grande maioria com curso superior. Apenas dois estão concluindo o ensino superior. Segundo a entrevista realizada, o índice de evasão é de 25,0% e de repetência em torno de 30,0%, em sua maioria na 1º ano do ensino médio. O colégio conta com uma quadra não coberta. Em caso de demanda adicional, o estabelecimento possui vagas disponíveis em todos os níveis de ensino, pois possui três salas vagas no turno matutino e sete no turno da noite. A principal referência para cursos superiores são os municípios de Cassilândia e Rio Verde; 
 Escola Municipal Orestes Rodrigues de Freitas: oferece a 1ª fase do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino. Conta com um total de 143 alunos, assim distribuídos: 1º ano “A” matutino (21 alunos); 1º ano “B” vespertino (25 alunos); 2º ano “A” matutino (15 alunos); 2º ano “B” vespertino (16 alunos); 3º ano “A” matutino (22 alunos); 4º ano “A” matutino (24 alunos) e 5º ano “B” vespertino (20 alunos). Dispõe de nove professores em sua totalidade com curso superior completo. A Escola atende somente a alunos do município de Itarumã (inclusive a zona rural). Segundo entrevista realizada, há dois anos não tem evasão, nem tampouco repetência. Não há problemas de vagas; a escola conta com três salas ociosas. Em termos de equipamentos, a Escola dispõe de uma linha de internet, um retroprojetor, um laboratório de informática, uma biblioteca e material de apoio para o professor (15 acervos doados). Na área de ciências e de conhecimento geral são abordados temas de educação ambiental, tais como: água, preservação das nascentes, lixo, reflorestamento, tratamento de esgoto, entre outros. A principal referência para cursos superiores são os municípios de Cassilândia e Rio Verde e uma pequena demanda para Quirinópolis; 
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 Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Professora Angelita Maria de Souza Lima Leonardo: oferece creche e pré-escola nos turnos matutino e vespertino. A creche conta com 82 crianças, nove professores e sete monitores auxiliares. Já a pré-escola possui 150 alunos e nove professores com curso superior. O transporte e a merenda escolar estão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal; 
 Escola Municipal Prefeito Irone José de Assis: oferece o ensino fundamental (1º ao 5º ano – anos iniciais) nos turnos matutino e vespertino, totalizando 280 alunos. Conta com 16 professores com curso superior. Atende somente ao município de Itarumã e dispõe de vagas somente no turno matutino. Segundo a secretária entrevistada, há duas salas e recursos humanos disponíveis para a criação de novas turmas, em caso de alguma demanda adicional. Na área de ciências, geografia e Língua Portuguesa (interpretação de textos) são tratados temas de educação ambiental, tais como: água, lixo, erosão, desmatamento etc.. A principal referência para cursos superiores são os municípios de Cassilândia, Jataí e Rio Verde e uma pequena demanda para Quirinópolis; 
 Escola Municipal José Alves de Assis: localizada na área rural no povoado de Olaria do Angico (120 km da sede, sendo 30 de estrada de terra), oferece o ensino fundamental completo (1º ao 9º ano) em meio período (10:00 às 14:30 horas), totalizando 69 alunos. A escola conta com uma biblioteca, laboratório de informática e uma quadra de esportes. Como comentado acima, não há problemas de déficit de vagas em caso de alguma demanda adicional. Como principais programas desenvolvidos na área de educação foram mencionados: 
 Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 
 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; 
 Programa MPT na Escola – De mãos dadas contra o trabalho infantil (prevenção e combate ao trabalho Infantil); 
 Programa “Agrinho”: programa de responsabilidade social do Sistema FAEG (Federação da Agricultura do Estado de Goiás) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Tem na educação seu tema principal. Anualmente, são realizados eventos e concursos de redação para premiar os melhores trabalhos produzidos pelos alunos e o melhor projeto pedagógico. O transporte escolar (verba municipal e estadual) e a merenda escolar (verba municipal e federal) são considerados satisfatórios. Segundo as entrevistas realizadas, a situação do município em relação à educação foi considerada boa, “sem maiores dificuldades no setor”, como declarado. 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB é o principal indicador nacional de mensuração da qualidade e capacidade do sistema educacional no Brasil, e serve de parâmetro de monitoramento em todas as escalas geográficas. Em entrevistas com gestores públicos responsáveis pelo setor de educação nos municípios, é a principal medida de qualidade mencionada, sendo um parâmetro relevante para atestar a qualidade de ensino local e uma referência central para o processo de tomada de decisões e alocação de investimentos.  O indicador mede dois aspectos importantes do sistema educacional: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O fluxo escolar mede a evolução do aluno no sistema de ensino, nesse aspecto o indicador busca avaliar a proporção de reprovações e distorções idade-série, alunos que estão em idade superior à série adequada. Por outro lado, o indicador mede também os resultados dos alunos nas avaliações de qualidade do aprendizado. O IDEB/Anos Iniciais registrado para o município de Itarumã subiu de 4,0 para 6,1 entre 2007 e 2013, tendo superado, apenas no período de 2011 a 2013, as respectivas metas projetadas, conforme demonstram os dados apresentados no Quadro 190. Para o IDEB/Anos Finais, segundo o INEP, não existem resultados para a série informada.  
Quadro 190 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB observado em 2007, 2009, 

2011 e 2013 e metas para rede municipal – Itarumã (GO)  
Ensino 

Fundamental 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Anos Iniciais 4.0 4.5 5.5 6.1 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar (INEP, 2015).  Não foram registradas em Itarumã instituições de ensino superior. Como comentado anteriormente, as principais referências para a realização de cursos superiores são as cidades de Cassilândia (MS), Rio Verde (GO) e Jataí (GO). 
8.5.4.3.3 Saneamento 

8.5.4.3.3.1 Sistema de Abastecimento de Água O sistema de abastecimento de água em Itarumã está sob a responsabilidade da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO. O serviço de abastecimento prestado pela concessionária restringe-se, sobretudo à sede urbana, alcançando um nível de atendimento de 100,0% (Foto 275). Na área rural são utilizadas principalmente soluções particulares, como a utilização de poço ou nascente na propriedade.   
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 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 275  Estação de Tratamento de Água – ETA – SANEAGO em 
Itarumã/GO 

 
Segundo dados obtidos no escritório local, a captação é realizada no córrego Pimentinha. Itarumã conta com uma Estação de Tratamento de Água – ETA localizada na parte mais alta da cidade (próxima ao ginásio de esportes) entre o centro e o bairro Nova Esperança. O tratamento é do tipo convencional. Os dados do Censo Demográfico do IBGE diferem um pouco daqueles repassados pela Saneago, fazendo a ressalva de que eles se referem à situação em 2010. De acordo com o Censo, 89,8% do total dos domicílios urbanos de Itarumã são abastecidos através de rede geral de distribuição. Na área rural os domicílios do município são abastecidos em sua grande maioria por meio de poço ou nascente na propriedade (80,3%), como demonstra os dados do Quadro 191. 
 
Quadro 191 Domicílios Particulares Permanentes, segundo situação do domicílio e forma de 

abastecimento de água - município de Itarumã (GO) – 2010 
 

Forma de Abastecimento de Água Situação do Domicílio 
Urbana Rural TotalRede geral de distribuição 1.206 6 1.212 Poço ou nascente na propriedade 108 573 681 Poço ou nascente fora da propriedade 27 53 80 Carro-pipa - - - Água da chuva armazenada em cisterna 1 - 1 Água da chuva armazenada de outra forma - - - Rio, açude, lago ou igarapé - 47 47 Poço ou nascente na aldeia - - -Poço ou nascente fora da aldeia - - -Outra 1 35 36 Total 1.343 714 2.057 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Em 2014 Itarumã contava com 34.497 metros de extensão de redes de água e 1.815 ligações de água. 
8.5.4.3.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário O sistema de esgotamento sanitário em Itarumã está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. Encontra-se em fase de término de construção uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE que, posteriormente, deverá ser de concessão da SANEAGO. Segundo as entrevistas realizadas, apenas o bairro Maria dos Anjos tem rede coletora de esgoto “oficial”. Os demais bairros possuem rede coletora, mas fora dos padrões estabelecidos. Atualmente, o esgoto é lançado sem qualquer tratamento diretamente no córrego Pimentinha, a jusante da captação de água. O Quadro 192, que apresenta dados relativos a 2010, demonstra que o esgoto sanitário alcança um nível de atendimento de 99,3% dos domicílios urbanos do município, dos quais 1.129 (84,6%) tinham banheiro através de rede geral de esgoto ou pluvial. Já na zona rural, apenas um domicílio tinha banheiro através de rede geral de esgoto ou pluvial, prevalecendo a utilização de fossas rudimentares – negras (54,9%) e de fossas sépticas (27,2%).  
Quadro 192 Domicílios Particulares Permanentes, segundo situação do domicílio e forma de 

esgotamento sanitário - município de Itarumã (GO) – 2010  
Instalações Sanitárias Urbana Rural Total Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio 1.334 669 2.003Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - rede geral de esgoto ou pluvial 1.129 1 1.130Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - fossa séptica 33 182 215Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - fossa rudimentar 163 367 530Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - vala - 62 62Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - rio, lago ou mar 7 46 53Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - outro 2 11 13Tinham sanitário 6 29 35Tinham sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial 4 - 4Tinham sanitário - fossa séptica - 3 3Tinham sanitário - fossa rudimentar 2 - 2Tinham sanitário - vala - 2 2Tinham sanitário - rio, lago ou mar - 2 2Tinham sanitário - outro escoadouro - 22 22Não tinham banheiro nem sanitário 3 16 19Total 1.343 714 2.057Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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8.5.4.3.3.3 Resíduos Sólidos Urbanos A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, é a responsável pela coleta de lixo no município de Itarumã. A coleta é realizada de 2ª feira a sábado. Itarumã não possui coleta seletiva. Conta com um aterro controlado situado na GO – 178 sentido Itarumã/Itajá – Km 5. O aterro dispõe de uma área reservada para depósito dos resíduos de construção civil e poda de árvore. Os resíduos hospitalares são coletados quinzenalmente por uma empresa terceirizada de Rio Verde e lá depositados. Vale ainda comentar que os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos se encontram concluídos. O Quadro 193 mostra que 99,2 dos domicílios urbanos dispunham de serviço de coleta de lixo em 2010, sendo em sua totalidade coletados por serviço de limpeza. Já na área rural a maioria dos domicílios (60,4%) queimava o lixo na própria propriedade.  
Quadro 193 Domicílios por situação, segundo a destinação do lixo - município de Itarumã 

(GO) – 2010  
Coleta de lixo Urbana Rural Total Coletado 1.332 175 1.507Queimado (na propriedade) 10 431 441Enterrado (na propriedade) - 63 63Jogado em terreno baldio ou logradouro 1 18 19Jogado em rio, lago ou mar - 3 3Outro destino - 24 24Total 1.343 714 2.057Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

8.5.4.3.4 Assistência Social A política municipal de assistência social visa consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Itarumã com a ampliação e qualificação dos serviços de proteção social básica e especial, assegurando o acesso da população em situação de risco e vulnerabilidade social à rede socioassitencial e garantindo a convivência familiar e comunitária. Assim, o município de Itarumã conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (funciona em prédio cedido pela Prefeitura), que desenvolve os programas (Foto 276 e Foto 277): 
 Programa Bolsa Família: aproximadamente 300 beneficiários; 
 Programa Renda Cidadã; 
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 Cursos ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC (manicure, cabelereiro, bovinocultura leiteira, cuidadores de crianças e idosos, operador de máquinas etc.). Em datas especiais são realizadas oficinas especiais (como, por exemplo, doces); 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Grupo da Melhor Idade, Grupo de Gestantes, Grupo de Adolescentes, Oficina Socioeducativas, Oficina de natação para crianças e adolescentes, ballet, capoeira e curso de pintura; 
 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (acompanhamentos, visitas domiciliares, acolhida, grupos e oficinas). 

 Foto: S
olange

 Barbi 
Foto 276  Sede do CRAS de Itarumã/GO 

 

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 277  Sede do CRAS em Itarumã/GO 
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Destacam-se também as seguintes atividades: visitas domiciliares para conhecimento da realidade das famílias; manutenção e assistência social da casa do menor e abrigo dos idosos, oferta de benefícios eventuais e emergenciais (auxílio funeral, cesta básica etc.), Programa Jovem Cidadão, distribuição de agasalhos a famílias carentes e doações de brinquedos em datas comemorativas. Itarumã conta com três entidades: Casa de Caridade Chico Xavier, Associação Cantinho dos Amigos de Itarumã – ACAI e Centro de Recuperação do Alcóolatra. Vale comentar que o município de Itarumã não possui Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS para prestação de serviços de proteção especial de média complexidade. Segundo a entrevista realizada, já foram entregues 50 residências em Itarumã por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ressaltar que Itarumã possui Fundo e Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso e Conselho da Cidadania, cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social (Foto 278).  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 278  Sede do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –PETI. 
  No município não há associações comunitárias ou de bairro, segundo entrevistas realizadas com gestores. Finalmente, a entrevistada, gestora no CRAS, definiu como boa a situação da assistência social no município, ressaltando a existência de uma equipe volante que atua na zona rural, com ênfase no PAIF (visitas domiciliares, acolhida, entre outros). 
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8.5.4.4 Indicadores de Desenvolvimento 

8.5.4.4.1 Índice de Desenvolvimento Humano O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida de bem-estar da população, criada no início dos anos 90 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a partir da definição de critérios de avaliação, com referência mundial, do desenvolvimento humano de países, regiões, estados, microrregiões e municípios, contemplando variáveis econômicas e sociais. No Brasil, a Fundação João Pinheiro (FJP) e o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), em parceria, desagregaram esse índice em nível municipal (IDH-M): além do índice sintético, são disponibilizadas as dimensões renda, educação e longevidade. O IDH-M Renda per capita mensura toda a riqueza produzida ao longo de um ano dividida aritmeticamente por sua população; o IDH-M Longevidade se refere à expectativa de vida da população e o IDH-M Educação, está relacionado ao número de crianças alfabetizadas e regularmente matriculadas nas escolas. As três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de 0 a 1, onde, quanto mais próximos de 1 os indicadores estiverem, melhor é a qualidade de vida da população analisada. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Itarumã correspondeu a 0,693, índice muito abaixo da média estadual (0,735), colocando o município na faixa de médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,600 e 0,699). O subíndice IDH Educação (0,503) foi o mais baixo, correspondente a baixo desenvolvimento humano (IDHM entre 0,500 e 0,599); o IDH Longevidade, o mais elevado (0,861), situa-se na faixa considerada de muito alto desenvolvimento humano (IDHM entre 0,800 e 1). Vale destacar que o índice apresentado para Itarumã ocupa a 2.105ª posição no 
ranking dos 5.565 municípios brasileiros. O IDHM de Itarumã registrou avanços consideráveis nas últimas décadas. Entre 1991 e 2010, o IDHM municipal passou de 0,420 para 0,693, com crescimento de 65,0%, superior àquele observado para o estado no mesmo período, que foi de 47,0%. No período considerado, a taxa de redução do hiato (distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1) de desenvolvimento humano no município foi de 52,9%. Embora apresentando em 2010 o índice mais baixo entre as dimensões avaliadas, Educação foi aquela cujo índice mais cresceu em termos absolutos entre 1991 e 2010 (0,329), seguidas por Longevidade e por Renda, acompanhando o comportamento verificado para o estado de Goiás. 
8.5.4.4.2 Índice Firjan de desenvolvimento social O IFDM combina três dimensões de desenvolvimento: emprego e renda (formais), educação (fundamental) e saúde (atendimento básico). É definido de forma que assume valores entre 0 e 1, de modo tal que, quanto mais próximo de 1, maior é o grau de desenvolvimento municipal. Os dados mais recentes disponíveis referem-se a 2013, quando o IFDM médio para o Brasil atingiu 0,74, variando de 0,28 (município de Santa Rosa dos Purus, Acre- AC) até 0,91 (município de Extrema, Minas Gerais - MG). 
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O índice apurado para o município de Itarumã foi de 0,70, que configura “desenvolvimento moderado”, segundo as definições do IFDM - FIRJAN (entre 0,6 e 0,8 pontos). Cabe dizer que o município ocupava a 113ª posição no ranking dos 246 municípios goianos e a 1.978ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. 
8.5.4.4.3 Índice de Gini de desigualdade de renda O índice de Gini é uma medida do grau de desigualdade entre os valores de uma variável de interesse, entre as unidades de um determinado conjunto (por exemplo, desigualdade de renda média mensal entre as pessoas residentes em um determinado país ou município). Se todos os valores da variável fossem iguais, ou seja, se não houvesse nenhuma desigualdade, o grau de desigualdade calculado pela fórmula de Gini seria 0. Caso uma única unidade concentrasse o valor total de uma variável (por exemplo, uma única pessoa recebesse a renda total e as demais pessoas não recebessem nada), o cálculo do índice de Gini daria 1, seu valor máximo. Nos demais casos, o índice assume algum valor entre 0 e 1, o qual será tanto mais próximo de 1 quanto maior for a desigualdade (quanto maior for a desigualdade entre as rendas das pessoas de um conjunto, por exemplo). No caso da desigualdade de renda no município de Itarumã, o índice de Gini apurado pelo IBGE, segundo o Mapa de Pobreza e Desigualdade: Municípios Brasileiros – 2003, foi 0,42, um valor baixo comparado, por exemplo, ao índice 0,53 para o Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2010 (entre as grandes regiões, a Sul teve o menor valor: 0,48). 
8.5.4.5 Infraestrutura 

8.5.4.5.1 Energia Elétrica e iluminação pública O serviço de distribuição de energia elétrica para o município de Itarumã é prestado pela Companhia Energética de Goiás – CELG. O município de Itarumã contava, em 2014, com um total de 2.594 consumidores, os quais geravam uma demanda de 9.338 Mwh. Destaque para a energia elétrica rural que correspondia, em 2014, a 35,2% do consumo total (3.288 Mwh), seguida da classe residencial que correspondia a 35,1% (3.281 Mwh). 
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Foto 279 Avenida principal do município de Itarumã/GO com 
iluminação pública 
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Foto 280 Avenida São Sebastião em Itarumã/GO  
O município de Itarumã contava em 2010, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, com 2.057 domicílios dos quais 97,6% possuíam energia elétrica, sendo 2.004 (99,8%) através da companhia distribuidora. Vale dizer que apenas 48 domicílios não contavam com este tipo de serviço, em sua totalidade localizados na zona rural do município. 
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Ressalte-se que frequentemente os entrevistados no município mencionaram a qualidade da energia elétrica classificada como ruim, além da morosidade do atendimento da concessionária em casos de falta de energia. 
8.5.4.5.2 Transporte e comunicação A principal via de acesso que serve ao município é a GO-260. Observou-se que grande parte das ruas da cidade são pavimentadas.  Durante a pesquisa de campo, a partir da sede urbana de Itarumã, identificaram-se dois acessos principais à margem esquerda do reservatório da PCH Alvorada I, onde estão previstas as principais estruturas do empreendimento e o canteiro de obras. O primeiro é feito por estrada não pavimentada, próxima à cidade, que alcança ao norte a rodovia GO-174, que, por sua vez, acessa porção mais a jusante do reservatório. O outro ocorre pela rodovia GO-178, em direção à Itajá. Pouco antes de alcançar o rio Corrente acessa-se estrada vicinal até a área do empreendimento, localizada ao norte. A Figura 181 apresenta os principais acessos à área do empreendimento tendo como referência os centros urbanos localizados na região.  Itarumã não conta com jornal local. Na cidade circulam o jornal “O Popular” de Goiânia (diário) e o Diário Oficial (semanal). Não possui rádio e dispõe de uma agência de correios. Em termos de telefonia móvel, têm-se as operadoras Oi e Claro. 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 819 

Figura 181  Rede viária na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.5.4.5.3 Serviços Bancários Segundo informações obtidas em campo, o município de Itarumã conta com agências do Banco do Brasil, do Bradesco e do Sicoob, além da Caixa Econômica Federal – CEF (casa lotérica). 
8.5.4.5.4 Segurança Pública No município está sediado o Destacamento Policial Militar de Itarumã, que é subordinado ao 15º Batalhão da Polícia Militar – BPM, sediado em Jataí. O Destacamento conta com duas viaturas e um efetivo de quatro policiais e presta atendimento somente ao município de Itarumã. Possui cadeia pública com oito celas e a referência de presídio é a cidade de Caçu (GO) (Foto 281 e Foto 282). 
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Foto 281 Destacamento da Polícia Militar de Itarumã/GO  
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Foto 282 Destacamento da Polícia Militar em Itarumã/GO  
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O soldado entrevistado se recusou a responder sobre as principais ocorrências registradas nos últimos 12 meses no município. Itarumã não possui Fórum, nem tampouco Delegacia Civil. A principal referência é a cidade de Caçu (GO). Já a cidade de Jataí é a referência para Corpo de Bombeiros. 
8.5.4.6 Dimensão Econômica 

8.5.4.6.1 Dinâmica Econômica A evolução do PIB a preços correntes de Itarumã, da microrregião de Quirinópolis, da mesorregião Sul Goiano e do estado de Goiás no período 2006-2012 pode ser visualizada no Quadro 194. O PIB de Itarumã apresentou durante todo o período, uma participação reduzida nos PIBs da microrregião (entre 3% e 4%), da mesorregião (entre 0,3% e 0,4%) e do estado (entre 0,10% e 0,12%). Em 2012, o PIB de Itarumã ocupava a 108ª posição no ranking dos 246 municípios goianos.  
Quadro 194 PIB a preços correntes - município de Itarumã, microrregião de Quirinópolis, 

mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás – 2006/2012 - (em R$ correntes)  
Ano 

Município de 
Itarumã 

(1) 

Microrregião 
de 

Quirinópolis 
(2) 

Mesorregião 
Sul Goiano 

(3) 

Estado de 
Goiás 

(4) 

1/2 
(%) 

1/3 
(%) 

1/4 
(%) 2006 62.408 1.618.687 17.136.715 57.057.072 3,86 0,36 0,112007 68.843 1.919.486 19.555.387 65.210.147 3,59 0,35 0,112008 81.196 2.528.876 23.579.377 75.271.163 3,21 0,34 0,112009 85.060 2.623.691 26.927.657 85.615.344 3,24 0,32 0,102010 114.580 2.863.348 28.966.644 97.575.930 4,00 0,40 0,122011 116.381 3.198.864 33.530.550 111.268.553 3,64 0,35 0,102012 130.863 3.672.378 38.886.066 123.926.301 3,56 0,34 0,11Fonte: IBGE, 2015.  Para possibilitar o acompanhamento do desempenho real da economia de Itarumã entre 2006 e 2010, atribuiu-se o valor de 100 ao PIB do período inicial, como base de comparação para o exame do comportamento do PIB nos anos posteriores. Valores inferiores a 100 indicam que houve decrescimento em relação ao montante de 2006, ao passo que valores superiores a 100 indicam crescimento econômico real. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 182 .  A economia de Itarumã, entre 2006 e 2010, cresceu 38,0% em termos reais, relativamente mais do que os PIBs microrregional (33,0%), mesorregional (27,0%) e estadual (25,0%). Até 2009, o PIB municipal apresentou crescimento relativamente menor (11,0%) do que aqueles verificados para a microrregião (32,0%), a mesorregião (28,0%) e o estado de Goiás (15,0%).  Entretanto, em 2010, o PIB real de Itarumã cresceu 27 pontos percentuais em relação a 2009, resultado que colocou o município, ao final do período 2006/2010, à frente das demais unidades territoriais ora analisadas. 
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Figura 182  Evolução do PIB real – município de Itarumã, microrregião Quirinópolis, 
mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás -2006/2012 

(2006 = 100)  

 Fonte: IBGE e IPEA, 2010. Elaboração Sete Soluções e Tecnologia Ambiental  Ao longo do período 2006 a 2012, o PIB per capita a preços correntes de Itarumã esteve à frente do PIB per capita do estado de Goiás, à exceção de 2011, quando ambos praticamente se equipararam, conforme demonstram os dados da Figura 183 . Nota-se que o PIB per capita estadual vem crescendo relativamente mais do que o PIB municipal: em 2006, o PIB per capita de Itarumã equivalia a 122% do PIB per capita do estado de Goiás, ao passo que, em 2012, essa proporção caiu para 101%.  
Figura 183  Evolução do PIB per capita a preços correntes – município de Itarumã e Estado de 

Goiás – 2006/2012 - (em R$ 1,00)  

 Fontes: IBGE – Contas Regionais, 2012 e Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, 2015. 
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A composição do Valor Adicionado municipal entre 2006 e 2012 por setor econômico (Figura 184 mostra a importância do setor agropecuário na geração de riqueza do município de Itarumã. Em todo o período observado, as participações desse setor no Valor Adicionado são muito expressivas, situando-se entre 50,0% e 60,0%. De 2006 a 2010, houve crescimento da participação da agropecuária no contexto municipal, comportamento, entretanto, revertido a partir de 2011; em 2012 foi registrado o menor índice de participação da agropecuária (50,37%) do período ora analisado. O setor de serviços é o segundo setor mais expressivo na economia de Itarumã, apresentando, entre 2006 e 2012, contribuições ao Valor Adicionado entre 35,0% e 43,0%. As participações mais elevadas desse setor foram registradas mais recentemente, em 2011 e 2012, chegando a 40,58% e 42,29%, respectivamente. Já o setor industrial mostra-se bastante acanhado ao longo do tempo, com participações entre 5,0% e 10,0% do total do Valor Adicionado municipal. Nota-se que seus melhores resultados foram obtidos nos anos iniciais da série analisada, 9,93% em 2006, e 9,3%, em 2010. Em 2008, a participação da indústria na economia de Itarumã sofreu queda acentuada, situando-se em 5,53%, patamar que vai se manter nos dois períodos seguintes. Em 2011 e 2012, a indústria consegue melhorar seu desempenho, com participações no Valor Adicionado de 8,05% e 7,33%, respectivamente.  
Figura 184  Distribuição do valor adicionado por setor de atividade econômica – município 

de Itarumã (GO) - 2006/2012 (em mil R$ correntes)  

 Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental 
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Segundo o Cadastro Central de Empresas – IBGE, em 2013, havia 156 empresas e organizações no município de Itarumã, entre as quais, cinco unidades (3,21%) estavam vinculadas ao setor “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, 20 unidades (12,82%), à “Indústria” e 131 (83,97%) ao setor “Serviços”. A produção do setor primário do município de Itarumã está conformada atualmente pelas lavouras temporárias de cana-de-açúcar e soja e pela produção de leite. Na análise do período 2007- 2014, nota-se a expansão da soja, mas principalmente, da cana de açúcar, em detrimento das culturas de arroz e milho – a partir de 2013, a cana e a soja ampliam muito sua área plantada/colhida, e a culturas de arroz e milho passam a não mais integrar a pauta produtiva do município, conforme apresentado no Quadro 195. Por outro lado, houve uma redução significativa (18,6%) do total da área plantada/colhida no município entre 2013 e 2014, que passou de 20.227 ha para 16.468 ha, o que vai se refletir na queda do valor da produção, conforme apresentado na Figura 185 . A cana-de açúcar, desde o início de sua produção em 2010, é o principal produto de Itarumã, tanto em termos de área colhida, como de valor da produção. Em 2013, ocorre uma expansão expressiva desse cultivo no município: a área plantada/colhida, que era de 3.315 ha até 2012, passa a ocupar 15.747 ha, correspondendo a 77,85% de toda a área plantada/colhida no município. Em 2014, a área plantada/colhida sofre redução, situando-se em 13.468 ha, os quais, entretanto, vêm representar 81,78%% do total da área de lavouras temporárias em Itarumã, resultado explicado pela redução mais expressiva, à mesma época, da área ocupada pela soja.  A redução de área implicou na queda da quantidade produzida e, consequentemente, do valor da produção auferido, o qual, para a cana de açúcar, passou de R$ 56,252 milhões em 2013 para R$ 34,151 milhões em 2014, representando 73,30% e 65,64%, respectivamente, do valor total da produção agropecuária de Itarumã. O leite constitui o segundo produto em termos de valor da produção agropecuária do município de Itarumã, sobrepondo-se à soja ao longo do período analisado, à exceção de 2010 e 2013. Sua produção, que, entre 2007e 2010, oscilou entre 4,9 e 5,8 milhões de litros, experimentou, em 2011, um forte incremento, passando para 9,641 milhões de litros; a partir daí, manteve-se acima desse patamar. Em 2014, Itarumã atingiu sua maior produção de leite - 12 milhões de litros - 8,63% da produção leiteira da microrregião -, no valor de R$10,56 milhões, o equivalente a 20,30% do valor total da produção agropecuária do município naquele ano. Em 2014, Itarumã contava com 267.000 cabeças de gado bovino, o 11º maior rebanho bovino do estado de Goiás. A soja tem uma participação bem mais modesta na economia de Itarumã. Sua área colhida dobrou entre 2007 (1.500 ha) e 2014 (3.000 ha). Contudo, essa área sofreu decréscimo de 33,0% entre 2013 (4.480 ha) e 2014, o que fez com que a participação do produto na área total de cultivo temporário do município decaísse de 22,15% para 18,21%. Em 2014, o valor da produção da soja representava 11,47% do total do valor da produção agropecuária de Itarumã. 
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Quadro 195 Área plantada/colhida das lavouras temporárias – município de Itarumã (GO) 
2007-2014 (em ha)  

Lavoura 
temporária 

Área plantada/colhida (em hectares) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Arroz (em casca) 400 400 400 400 100 100 - -Cana-de-açúcar - - - 3.315 3.315 3.315 15.747 13.468 Milho (em grão) 1.400 2.000 1.500 500 600 600 - - Soja (em grão) 1.500 1.000 1.200 1.500 1.700 1.700 4.480 3.000 Total 3.300 3.400 3.100 5.715 5.715 5.715 20.227 16.468Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2015.  

Figura 185  Valor da produção agropecuária – município de Itarumã (GO) 2007-2014 (em R$ 
mil correntes) 

 Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal/Produção Pecuária Municipal, 2015. As lavouras permanentes não têm expressividade no contexto agropecuário de Itarumã. Representadas pela banana e uva, essas lavouras ocupavam, em 2013, uma área de apenas 15 ha e geravam uma produção no valor total de R$ 44 mil; em 2014, apenas a banana integra a pauta produtiva de cultivos permanentes, ocupando uma área de 15 ha, com produção no valor de R$ 108 mil. Quanto às atividades de extração vegetal e silvicultura, de acordo com dados do IBGE, no período compreendido entre 2007 e 2014, destacam-se a extração de madeira para fins produção de carvão vegetal, realizada desde 2007, e a produção de lenha de eucalipto, atividade introduzida em 2013 no município. Em 2014, o valor total da produção da extração vegetal e da silvicultura alcançaram R$1,914 milhão. 
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Na série temporal analisada, a extração de madeira para fins de produção de carvão vegetal atingiu seu maior resultado em 2007, quando foram extraídas 2.500 toneladas, no valor de R$ 1,525 milhão. Entretanto, nos anos posteriores, essa atividade foi declinando paulatinamente, chegando à produção de apenas 200 toneladas em 2013, ao valor de R$ 220 mil. Em 2014, o crescimento da produção foi retomado, atingindo a produção de 571 toneladas, no valor de R$ 628 mil, equivalente a 32,81% do valor total da extração vegetal e silvicultura no município. A silvicultura até 2013 tinha como produtos a lenha e a madeira em tora para outras finalidades, ambos sem expressividade no cenário municipal. Em 2013, agrega-se a essas atividades, a produção de 7.150 metros cúbicos de lenha de eucalipto, no valor de R$ 644 mil. Em 2014, essa produção mais que dobra, atingindo 15.000 toneladas, e gerando um valor de produção significativo de R$1,125 milhão, que corresponde a 58,78% do valor total da extração vegetal e silvicultura no município. De acordo com o IBGE, o setor secundário de Itarumã, em 2013, era representado por 20 estabelecimentos, vinculados principalmente à Indústria de Transformação (11 empresas) e à Construção (7 empresas); as 2 empresas restantes são ligadas à atividade Eletricidade e gás. Em 2010, segundo o Censo Demográfico IBGE, o setor secundário era responsável pela geração de 504 ocupações, o equivalente a 17,42% do total de vagas existentes em Itarumã, concentradas nos subsetores Indústria de Transformação e Construção, os quais eram responsáveis por 7,68% (263 ocupações) e 5,88% (201 ocupações) do total de ocupações do município, respectivamente. O setor terciário de Itarumã, em 2013, abarcava 131 (84%) das 156 empresas e outras organizações ali existentes, mostrando-se mais importante o subsetor “Comércio”, com 50,0% do total de empresas do município e 11,83% do total de ocupações do município; em seguida, destacam-se os subsetores “Transporte, armazenagem e correio” e “Alojamento e alimentação”, que abrangiam 9,62% e 8,33% do total de empresas do município, respectivamente. 
8.5.4.6.2 População Economicamente Ativa e População Ocupada A distribuição entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e economicamente inativa do município de Itarumã, segundo o Censo Demográfico 2010, está representada na Figura 186 Em 2010, de acordo com o Censo Demográfico, Itarumã possuía 3.523 Pessoas Economicamente Ativas (PEA), sendo 3.420 ocupadas. Observava-se, portanto, uma taxa de desocupação de 1,93% na semana de referência da pesquisa, significativamente inferior aos valores observados na mesma ocasião para o estado de Goiás e o Brasil, de 3,91% e 4,41%, respectivamente. 
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Figura 186  Distribuição entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e 
população não economicamente ativa – município de Itarumã (GO) – 2010 (em %)  

 Fonte: IBGE, 2012.  A distribuição da PEA pode ser analisada em termos de grupos de ocupação e seções de atividade. Na análise dos “Grandes grupos de ocupação no trabalho principal” para 2010 (IBGE), observou-se que, em Itarumã, as “Ocupações elementares” se aplicavam a 25,19% das pessoas ocupadas. Em seguida, vinham “Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca” (16,39%) e os “Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados” (11,92%). As principais “seções de atividade do trabalho principal” eram “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, com 34,02% do total de 3.420 pessoas ocupadas, “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”, com 11,83%, e, ainda, “Administração pública, defesa e seguridade social”, com 10,19%. Como visto, a Administração Pública assume um papel relevante no total de ocupações do município, situação muito comum nos municípios de pequeno porte populacional do país, configurada por uma elevada dependência dos repasses federais como fator de dinamização da economia local e, por outro lado, da prefeitura, como principal empregador formal. A significativa participação do Comércio no total de ocupações também se destaca positivamente devido ao pequeno porte populacional do município. Já os dados da RAIS, que contabilizaram a existência de 978 postos de trabalho formal em 31/12/2014, mostram que o principal empregador era a Agropecuária, com 40,08% das vagas totais. Destacavam-se, ainda, a Administração Pública, com 35,99% e o Comércio, com 13,70% das vagas com carteira assinada. A remuneração mensal média paga por esses três segmentos era de, respectivamente, R$ 1.431,58, R$ 1.730,97e R$ 1.225,93. A distribuição de vagas por setor de atividade econômica em 31/12/2014 para Itarumã, de acordo com os dados da RAIS, é exibida na Figura 187 . 
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Figura 187  Distribuição das vagas formais por setor de atividade econômica – município de 
Itarumã (GO) – 31/12/2014 (em %)  

 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/ISPER, 2012.  Observe-se a diferença no número de empregos formais (RAIS) em relação ao de pessoas ocupadas (IBGE). O número de pessoas ocupadas é, em princípio, maior que o de empregados formais, pois este está incluído naquele. Além das diferenças nas definições de “ocupação” e “emprego formal”, podem ocorrer discrepâncias entre as duas fontes devido a distintas especificações de setor, ocupação e emprego para cada pessoa pesquisada, bem como diferenças nas datas de coleta das informações, possíveis omissões ocorridas nas apurações etc. 
8.5.4.6.3 Finanças Públicas As informações sobre a receita orçamentária do município de Itarumã, disponibilizadas no programa de consulta da Secretaria do Tesouro Nacional remetem ao ano de 2012. Mesmo com essa defasagem, é possível observar o montante arrecadado pela prefeitura municipal. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal transferência estadual, somados representaram 41,2% da arrecadação total. A participação das principais receitas obtidas pela administração do município naquele ano é apresentada no Quadro 196. Pode-se perceber que suas receitas são muito dependentes das transferências da União, como aquelas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas três transferências federais, somadas, corresponderam a 47,0% das receitas não financeiras de Itarumã. 
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Quadro 196 Arrecadação Municipal de Itarumã (GO) - 2012 (em milhares de reais correntes)  
Receita Orçamentária R$ % 

Receita de Arrecadação Própria 
IPTU 84.042,42 0,4 ISSQN 2.768.361,54 14,7 Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza 488.508,95 2,6 ITBI 1.377.746,18 7,3 Taxas 10.212,31 0,1 

Transferências Governamentais 
Transferências federais FPM 5.541.361,44 29,6 SUS 1.208.537,05 6,4 Transferências estaduais ICMS 4.962.130,11 26,5 IPVA 121.047,96 0,6 Transf. Multigov. FUNDEB 2.064.301,24 11,0 Receitas de capital 158.595,34 0,8 CFEM 0 0,0 Outros 0 0,0 Deduções da Receita Corrente - 2.246.752,84 - 12,0 Total 18.784.844,54 100,0 Fonte: https://www.contaspúblicas.caixa.gov.br – 2012  Considerando-se os números relativos à despesa municipal, percebe-se que o município de Itarumã foi superavitário em 2012. Enquanto suas receitas somaram cerca de R$ 18.784.844,54, como apresentado no Quadro 198, sua despesa empenhada atingiu a monta de R$ 25.449.144,68. Os dados sobre a despesa empenhada e despesa por função são exibidos a seguir (Quadro 197 e Quadro 198)  

Quadro 197 Despesa empenhada – Itarumã (GO) – 2012  
Despesa Orçamentária Valor Participação Relativa (%) Pessoal e Encargos Sociais 8.426.506,31 33,1 Juros e encargos 0 0,0 Outras Despesas Correntes 11.621.988,32 45,7 Despesas de capital 5.400.650,05 21,2 Total 25.449.144,68 100,0 Fonte: STN, 2012 Em Itarumã, observa-se que 33,1% da despesa municipal eram de custeio da máquina pública (pessoal e encargos sociais) e 45,7% eram de outras despesas correntes. As despesas de capital, que se tratam basicamente de investimento, somam-se a 21,2%. A discriminação das despesas, segundo a função, mostra que 19,9% do total foram direcionados para a educação, 19,5% para a “saúde”, 18,9% foram direcionados para a “administração” e 15,3 para o “saneamento”, dentre as funções mais importantes. 
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Quadro 198 Despesa por função – Itarumã (GO) – 2012  
Despesa por função Valor Participação relativa (%) Legislativa 919.867,52 3,6 Administração 4.773.981,54 18,9 Segurança Pública 82.078,02 0,3 Assistência Social 1.090.135,53 4,3 Previdência Social 1.394.883,67 5,5 Saúde 4.929.736,40 19,5 Trabalho 176.438,64 0,7 Educação 5.058.006,04 19,9 Cultura 50.000,00 0,2 Urbanismo 252.498,41 1,0 Saneamento 3.882.385,13 15,3 Gestão Ambiental 52.684,85 0,2 Agricultura 100.500,00  Comércio e Serviços 25.000,00 0,1 Energia 193.346,42 0,8 Transporte 2.120.905,52 8,3 Desporto e Lazer 346.696,99 1,4 Total 25.449.144,68 100,0 Fonte: STN, 2012.  

8.5.4.7 Aspectos Organizativos A gestão pública local é representada pela Prefeitura Municipal de Itarumã (Foto 283). A Câmara Municipal é composta por nove vereadores. Os órgãos públicos municipais estão assim organizados: 
 Gabinete do Prefeito; 
 Chefia do Gabinete; 
 Secretaria Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal da Fazenda; 
 Secretaria Municipal de Finanças 
 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Educação (Foto 284); 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
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 Secretaria Municipal de Transportes; 
 Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo. Segundo entrevistas realizadas, no município de Itarumã há os Conselhos de Segurança, da Comunidade, da Educação, da Saúde, da Habitação, da Criança e do Adolescente, do Esporte e da Assistência Social.  

 Foto: S
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 Barbi 
Foto 283 Prefeitura Municipal de Itarumã/GO  
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Foto 284 Secretaria de Educação de Itarumã/GO  
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8.5.4.8 Dimensão Ambiental Itarumã conta com a atuação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, vinculada diretamente ao gabinete do prefeito. Possui Conselho Municipal de Meio Ambiente atualmente em fase de reestruturação. A secretaria não concede licenças ambientais, apenas autorizações para supressão de vegetação urbana. As principais atividades desenvolvidas pela Secretaria dizem respeito a: 
 Realização de palestras na área de educação ambiental nas escolas abordando temas como: recuperação de nascente, destinação correta do lixo, conservação do solo e da água, entre outros; 
 Orientação aos produtores rurais sobre a prática de conservação do solo; 
 Orientação e construção de terraços (curvas de nível) para os pequenos produtores; 
 Orientação sobre a legislação ambiental vigente para os produtores rurais; 
 Recuperação de nascentes e represas assoreadas com retroescavadeira. O secretário comentou que os principais problemas ambientais do município de Itarumã referem-se ao assoreamento dos cursos d’água por falta de práticas de conservação de solo; ao saneamento básico (esgotamento sanitário e disposição dos resíduos sólidos) em função da deficiência de recursos humanos e financeiros para atendimento das necessidades; às queimadas comuns no município e à falta de um viveiro para auxiliar na revegetação e recomposição de Áreas de Preservação Permanente - APP’s e reservas legais. As denúncias mais comuns tratam-se de supressão vegetal na área rural sem a devida autorização e às queimadas na área urbana. O gestor informou que o município não possui organização não governamental ou entidades atuantes na área ambiental. Também não participa de comitês de bacias hidrográficas e não possui unidades de conservação. O município conta com Código de Postura e o Plano Diretor encontra-se em fase de elaboração. Como principais carências de Itarumã, citou o saneamento básico e o emprego. Ressaltou que os pontos “fortes” do município são a pecuária e o potencial não explorado em piscicultura (reservatório do rio Verde), e que os “fracos” são o desemprego, o turismo, a falta de indústrias, a iluminação precária (CELG) e a “falta de consciência cidadã da população”, nas suas palavras. Em relação à implantação do empreendimento, considera que o projeto possa trazer benefícios para Itarumã, tais como emprego temporário, exploração aquícola e movimentação na região. Citou o alagamento de áreas férteis e a alteração da flora e fauna como potenciais e possíveis impactos negativos. Manifestou sua preocupação em relação à desapropriação, sobretudo, de pequenos produtores rurais. 
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Finalmente, definiu a situação do município em relação ao meio ambiente como “média/regular”, alegando a falta de um trabalho de conscientização sobre questões ambientais com maior número de segmentos sociais envolvidos. 
8.5.4.9 Aspectos culturais, lazer e turismo Itarumã conta com uma biblioteca pública municipal e um centro cultural. A atividade turística é praticamente inexiste no município e há poucas opções de lazer. A cidade conta com um ginásio de esportes (aberto aos moradores), uma quadra de futebol em cimento e coberta, um ginásio para futebol de salão e um campo de futebol gramado e aberto ao público.  O município de Itarumã realiza várias festas no decorrer do ano, algumas delas promovidas pela prefeitura, como o carnaval, a pescaria no lago municipal e o reveillon a beira do lago, com queima de fogos. Há festas religiosas dos padroeiros da cidade: São Sebastião (20 de janeiro) e Nossa Senhora da Abadia (15 de agosto). Na segunda quinzena de julho, o Sindicato Rural de Itarumã realiza a Festa do Peão de Boiadeiro - regionalmente conhecida como Expoíta - um evento tradicional no município e região (Foto 285 e Foto 286).  

 Foto: S
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 Barbi 

Foto 285 Lago de Itarumã/GO  
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Foto 286 Igreja Matriz de São Sebastião em Itarumã/GO  
O secretário de Agricultura e Meio Ambiente destacou a cidade vizinha de Lagoa Santa (esportes e natação) e as quedas d’água nas proximidades do povoado de Itaguaçu (entre Caçu e São Simão) como as melhores opções para o turismo. 
8.5.4.10 Comunidades Quilombolas, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento Não foram encontrados nos bancos de dados da Fundação Nacional de Índios – FUNAI e da Fundação Cultural Palmares a presença de etnias indígenas e/ou quilombolas em Itarumã. Foram identificados dois Projetos de Assentamento – PA (INCRA, 2015), que não serão atingidos pelo empreendimento: 

  PA 8 de Outubro (criado em 30/09/2008): Área de 563,92ha, possui 19 famílias assentadas. 
  PA Santo Expedito (criado em 20/09/2010): Área de 877,74ha. Possui 25 famílias assentadas.  O 8 de Outubro é o Projeto de Assentamento mais próximo ao projeto da PCH Alvorada I, localizado a aproximadamente 21km de distância, em linha reta, a montante do eixo da barragem. Na Figura 188 pode ser observada a localização do PA em relação ao empreendimento.  Cabe mencionar que foi protocolado pela Minas PCH ofício na Funai e na Fundação Cultural Palmares solicitando manifestação desses órgãos sobre a interferência do empreendimento em comunidades indígenas (Funai) (Anexo 29) e áreas ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas (Fundação Palmares) (Anexo 30). A Funai ainda não se manifestou. Da mesma forma, já foi realizada consulta ao Incra, solicitando declaração do órgão sobre a eventual sobreposição da área do empreendimento com áreas demarcadas para assentamentos ou projetos de assentamentos rurais. A manifestação do Incra é apresentada no Anexo 31.  
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Figura 188  Localização dos Projetos de Assentamento (PAs) na região de inserção da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
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8.5.5 Caracterização da Área de Influência Indireta: Município de Itajá 

8.5.5.1 Aspectos Históricos O povoamento de Itajá iniciou-se em 1947, com a formação da fazenda Coqueiros, às margens do Ribeirão São João, por Sebastião Alexandre de Freitas, vindo de Campina Verde, Minas Gerais. As primeiras construções, na beira da estrada Aporé/Itarumã/Lagoa Santa, constituíram-se de um armazém e uma farmácia, do pioneiro. Esse ponto comercial, aliado à facilidade de aquisição de terras férteis, atraiu para a região numerosas famílias que ali construíram casebres de pau-a-pique, cobertos de palha, formando o arruamento e traçado do povoado que se denominou São João, em decorrência do ribeirão local.  Pelo progresso alcançado, em sete de agosto de 1953, pela Lei nº 172, o povoado passou a distrito, pertencente a Jataí. Pela Lei Estadual nº 2091, de 14 de novembro de 1958, o Distrito de São João foi elevado à categoria de município, dando-se a instalação, em 1º de janeiro de 1959, com o topônimo Itajá, que representa uma inversão de Jataí, em homenagem à cidade-mãe da qual se emancipou (IBGE, 2015). 
8.5.5.2 Dimensão Demográfica A presente análise foi realizada com base nos dados populacionais de Itajá constantes dos censos demográficos IBGE 1970, 1980, 1991 e 2000 e 2010, conforme apresentados na Figura 189 ; a partir desses dados, foram calculadas as taxas médias anuais de crescimento da população urbana, rural e total do município, apresentadas no Quadro 199. A perda acentuada de população verificada entre 2000 e 2010 pode ser, em parte, explicada pela emancipação do distrito de Lagoa Santa do município de Itajá, que ocorreu em 1997, tendo sua primeira administração no período 2001/2004. Os dados demográficos para o município de Lagoa Santa passaram a ser contabilizados pelo IBGE somente a partir da Contagem de População 2007. Portanto, na série histórica aqui analisada, até 2000, a população de Itajá incluía a população de Lagoa Santa, o mesmo não correndo em 2010.   Entretanto, verifica-se que, mesmo após a emancipação do distrito de Lagoa Santa, Itajá continuou a perder população: de 5.413 habitantes em 2007, passou a contar com 5.062 habitantes em 2010, configurando uma redução de 6,5% no período, a uma taxa de crescimento de -2,21% ao ano. Além disso, segundo a estimativa de população realizada pelo IBGE, a população de Itajá em 1º de julho de 2015 era de 4.961 habitantes, o que confirma a tendência de decréscimo populacional no município. 
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Figura 189  População residente total e por situação de domicílio, município de Itajá (GO) - 
1970, 1980, 1991, 2000 e 2010  

 Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1970, 1980,1991, 2000 e 2010.  
Quadro 199 Taxa Média Anual de Crescimento da população total, rural e urbana – município 

de Itajá (GO) (1970-2010)(%)  
Situação do 

domicílio 

Taxa Média Anual de Crescimento (% a.a.) 
1970/ 
1980 

1980/
1991 

1991/
2000 

2000/ 
2010 

1970/
2010 Total -0,63 -0,22 0,76 -2,58 0, 70Urbana 6,79 2,01 1,74 -1,03 2,34Rural - 4,10 -2,54 -0,73 -5,88 - 3,38Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos Demográficos IBGE, 1970, 1980,1991, 2000 e 2010.   No município de Itajá, a “população em idade ativa” (15 a 64 anos), em 2010, representava 68,0% do total populacional, a população com idade de 0 a 14 anos (menos de 15 anos) constituía 22,1 % e a população com 65 ou mais anos, os restantes 9,9%. Resulta que a “razão de dependência” (quociente entre o número de pessoas com idade entre 0 e 14 anos ou com 65 ou mais anos) era de 0,45, praticamente equivalente àquela do país no mesmo ano (de 0,46). 
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Figura 190  Pirâmide etária – município de Itajá (GO) - 2010  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  Já o Quadro 200 mostra o nível de escolaridade das pessoas com dez ou mais anos de idade, que representavam, em 2010, uma parcela de 86,96% da população total. Observa-se que 7,16% desse segmento possuíam nível superior completo, um valor relativamente baixo, considerando a estrutura etária da população. E, de fato, informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010) indicam que apenas 25,26% das pessoas com mais de 25 anos de idade residentes nos domicílios possuíam o ensino médio completo ou nível de escolaridade acima deste (superior incompleto ou superior completo). Para a microrregião de Quirinópolis, este percentual é de 27,19%, para a mesorregião Sul Goiano, 29,83%, para Goiás, 34,77% e, para o Brasil, 35,9%.  
Quadro 200 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução – município de Itajá 

(GO) – 2010  
Nível de Instrução Absoluto Relativo (%) Sem instrução e fundamental incompleto 2.703 61,40 Fundamental completo e médio incompleto 652 14,81 Médio completo e superior incompleto 719 16,33 Superior completo 315 7,16 Não determinado 13 0,30 Total 4.402 100,0 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 
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8.5.5.3 Dimensão Social 

8.5.5.3.1 Saúde O sistema de saúde do município de Itajá é classificado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, como de Gestão Plena de Atenção Básica. O município de Itajá conta com uma Unidade Mista de Saúde (antigo Hospital Municipal), mantida pelos governos municipal, estadual e união. A Unidade possui um pronto atendimento (24 horas), um centro cirúrgico para realização de cirurgias de pequeno e médio porte (cezaria, hernioplastia, hesterectomia, apendicite, laparoctomia etc.), uma sala de pediatria e 16 leitos para internação com observação 24 horas. Não possui UTI/CTI (Foto 287 e Foto 288).  

 Foto: S
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 Barbi 

Foto 287 Estratégia de Saúde da Família em Itajá/GO    
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Foto 288 Unidade Mista de Saúde de Itajá/GO  
A Unidade possui duas ambulâncias e não tem SAMU. Conta com um laboratório de exames básicos, uma sala para atendimento de urgência e emergência e uma lavanderia. Dispõe de uma farmácia hospitalar, um ambulatório, um consultório de enfermagem, uma sala de nebulização, uma sala de esterilização, uma sala de parto normal, um necrotério e uma central de resíduos.  Conta com as seguintes especialidades: quatro clínicos gerais, um cirurgião geral, cinco enfermeiros e oito técnicos de enfermagem. Em termos de equipamentos, dispõe de aparelho de Raios X, ultrassom, desfibrilador, eletrocardiograma, tubos de oxigênio e ainda: macas, camas, material cirúrgico, suporte para soro, bisturi elétrico, incubadora, estufa para esterilização, ôximetros (adulto e infantil), estetroscópio e tenda de 02 (tendas de oxigênio para oxigenioterapia de recém-nascidos e até mesmo de adultos). O lixo hospitalar é coletado quinzenalmente por meio de uma empresa terceirizada e encaminhado para a cidade de Rio Verde. Os principais programas desenvolvidos na área de saúde são: Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Saúde da Criança, Gestante e Programa de Diabetes e Hipertensão. Segundo as entrevistas realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, as principais dificuldades tratam-se da falta de recursos financeiros para aquisição de uma unidade móvel de saúde (UTI móvel), para a implantação de uma sala de estabilização e para a modernização das ambulâncias. 
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Vale dizer que a Unidade atende pacientes do distrito de São João, Aporé (Paranaíba), Cassilândia e Lagoa Santa. Casos de média e alta complexidade são encaminhados, após referenciamento, para as cidades de Santa Helena e Goiânia/GO. Itajá conta com uma equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF que atende também ao povoado de Olaria da Fumaça. A equipe é composta por um clínico geral, um enfermeiro, dois técnicos em enfermagem e oito agentes comunitários. Itajá conta também com uma Unidade Básica de Saúde – UBS onde funciona a equipe do programa ESF. Na UBS atua uma equipe da ESF acrescida de um dentista, um auxiliar de consultório dentário, um farmacêutico e um atendente. Possui uma farmácia básica, um consultório odontológico, uma sala de vacinação, uma sala de triagem (teste do pezinho, da mamãe e testes rápidos, como HIV, sífilis e hepatite B e C). Dispõe de um consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala de educação continuada, uma sala de esterilização, serviço de apoio (fisioterapia, psicologia, trabalhos da FUNASA, combate a endemias, serviço de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador) e uma recepção.  Em termos de equipamentos possui um Raio X odontológico. Não tem ambulância. O serviço de internação, urgência e emergência são referenciados para a Unidade Mista. O principal programa desenvolvido na Atenção Primária trata-se do ESF – programa gerenciador dos demais na área da saúde. Segundo as entrevistas realizadas, não há demanda reprimida em consulta básica de saúde e nem tampouco nos serviços básicos (laboratório, Raios X etc.). Não há também demanda não atendida em cirurgias eletivas e de urgência e emergência.  O município não teria problemas de atendimento na área de saúde, segundo entrevistas realizadas. Possui uma estrutura com capacidade para atendimento de até 15.000 habitantes, sendo sua população de 5.000 habitantes. Segundo informado, tem-se atualmente 10,0% de ocupação dos leitos existentes. Finalmente, cabe comentar que a taxa de mortalidade infantil registrada para o município de Itajá diminuiu significativamente, entre 2000 e 2010, passando de 22,8 (por 1.000 nascidos vivos) para 13,10 (por 1.000 nascidos vivos). 
8.5.5.3.2 Educação Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, das 987matrículas registradas em 2014 (Quadro 201), 614 (62,2%) foram em ensino fundamental do 1º ao 4º ano, ou 1ª fase e do 5º ao 8º ano, ou 2ª fase. No ensino médio, por sua vez, foram registradas 169 matrículas, em sua totalidade na rede estadual. Na educação infantil foram efetivadas 185 matrículas em sua totalidade, também, em instituições de ensino municipais. 
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Vale registrar que a rede particular não se faz presente no município. Itajá não conta também com estabelecimentos que ofereçam educação profissional (nível técnico) e educação de jovens e adultos – EJA (presencial e semipresencial). Na educação especial foram registradas 19 matrículas, sendo 17 (89,5%) na rede municipal.  
Quadro 201 Número de alunos matriculados, por nível de ensino e dependência 

administrativa – Itajá (GO) – 2014  
Dependência 

Matrícula 
Educação 

infantil 
Ensino 

fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

(Nível 
Técnico) 

EJA 
(*) 

Educação 
especial Total

Creche Pré-
Escola 

1ª a 4ª 
Série 
(Anos 

Iniciais) 

5ª a 8ª 
Série 
(Anos 

Finais) Estadual - - - 239 169 - - 2 410 Municipal 95 90 331 44 - - - 17 577 Privada - - - - - - - - - TOTAL 95 90 331 283 169 - - 19 987 Fonte: INEP - Censo Escolar, 2014. (*) Educação de Jovens e Adultos  De acordo com informações recentes (2015) obtidas em entrevistas com gestores da área de educação do município, a rede escolar de Itajá é composta por cinco unidades de ensino em atividade, quais sejam (Foto 289 e Foto 290): 
 Escola Municipal Dona Batista: oferece a educação infantil (pré-escolar I e II). Em 2015 foram efetivadas 90 matrículas. Oferece também o 1º e 2º ano do ensino fundamental – turnos matutino e vespertino - com 97 alunos matriculados em 2015. A escola atende somente a alunos de Itajá e conta com 10 professores, em sua totalidade com curso superior; 
 Escola Municipal Anhanguera: oferece do 3º ao 5º ano do ensino fundamental – turnos matutino e vespertino - com 196 alunos matriculados em 2015. A escola atende somente a alunos de Itajá e conta com 11 professores, em sua totalidade com curso superior; 
 Escola Municipal Bela Vista: localizada na zona rural (povoado de Olaria da Fumaça) a 90 km de Itajá. Oferece a educação infantil (17 alunos) e o ensino fundamental (1º ao 9º ano), com 85 matrículas efetivadas em 2015. Na escola há uma extensão do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, que oferece o ensino médio; 
 Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Antônio Alexandre de Freitas: trata-se de uma creche com 95 crianças de 0 a 3 anos – turnos matutino, vespertino e integral. Conta com 22 funcionários; 
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 Colégio Estadual Presidente Castelo Branco: oferece o ensino fundamental (6º ao 9º ano), com 216 alunos matriculados, e o ensino médio (174 matrículas efetivadas em 2015) nos turnos matutino, vespertino e noturno. O corpo docente é composto por 20 professores, dos quais quatro ainda estão cursando o nível superior. No turno vespertino o colégio conta com um número significativo de alunos residentes nas fazendas da região. Foi citado o elevado índice de evasão e repetência, muito superior àqueles apresentados para o estado de Goiás.  

 Foto: S
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 Barbi 
Foto 289 Centro Municipal de Educação Infantil de Itajá/GO  
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Foto 290 Escola Municipal Presidente Castelo Branco em Itajá/Go  
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Segundo as entrevistas realizadas, não há problemas de déficit de vagas em caso de alguma demanda adicional. Como principais programas desenvolvidos na área de educação foram mencionados: 
 Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 
 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; 
 Programa Mais Educação; 
 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. Como programas esporádicos, a entrevistada citou a Escola da Terra e Escola Acessível. Informou que se encontra em fase de construção uma quadra escolar coberta na Escola Municipal Dona Batista com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento -PAC II. Na área de educação ambiental mencionou a realização de palestras e difusão de ideais sobre a questão ambiental nas escolas das áreas urbana e rural. O transporte escolar (verba municipal e estadual) e a merenda escolar (verba municipal e federal) são considerados satisfatórios na visão dos entrevistados.  Embora tenham sido citadas a falta de recursos financeiros para melhorias/reformas nos prédios escolares, a necessidade de aquisição de utensílios de cozinha e de melhoria dos salários dos professores, a situação do município em relação à educação foi considerada boa pela superintendente de educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB/Anos Iniciais registrado para o município de Itajá subiu de 4,3 para 5,4 entre 2007 e 2013, tendo superado, em todos os anos compreendidos no período, as respectivas metas projetadas, conforme demonstram os dados apresentados no Quadro 202. Para o IDEB/Anos Finais, segundo o INEP, não existem resultados para a série informada.  

Quadro 202 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB observado em 2007, 2009, 
2011 e 2013 e metas para rede municipal – Itajá (GO)  

Ensino 
Fundamental 

IDEB Observado Metas Projetadas 
2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021Anos Iniciais 4.3 4.3 5.4 5.4 3.8 4.1 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar (INEP, 2015).  Não foram registradas em Itajá instituições de ensino superior. Há apenas um polo do Instituto Federal Goiano, que funciona na Escola Municipal Anhanguera, que oferece cursos técnicos noturnos de segurança do trabalho, logística e meio ambiente. Aos sábados são ministrados cursos relacionados aos temas açúcar e álcool. 
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A prefeitura municipal disponibiliza transporte escolar público para a realização de cursos superiores nas cidades de Paranaíba e Cassilândia, localizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Já para aqueles alunos de famílias com maior poder aquisitivo as principais referências são cidades do interior de São Paulo. 
8.5.5.4 Saneamento 

8.5.5.4.1 Sistema de Abastecimento de Água O sistema de abastecimento de água em Itajá está sob a responsabilidade da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO. O serviço de abastecimento prestado pela concessionária restringe-se, sobretudo à sede urbana. Na área rural são utilizadas principalmente soluções particulares, como a utilização de poço ou nascente na propriedade (Foto 291).  

 Foto: S
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 Barbi 

Foto 291  Estação de Tratamento de Água – ETA – em Itajá/Go 
 Segundo dados obtidos no escritório local, a captação é realizada 100,0% por meio de poço artesiano localizado a 3 km da cidade. A vazão captada é de aproximadamente 90m3/s. Itajá possui uma Estação de Tratamento de Água – ETA localizada no pátio da SANEAGO à Avenida Alceu Nunes Chaves, 255 – Bairro Planalto.  De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 98,0% do total dos domicílios urbanos de Itajá são abastecidos através de rede geral de distribuição. Na área rural, os domicílios do município são abastecidos em sua grande maioria por meio de poço ou nascente na propriedade (79,3%), como demonstra os dados do Quadro 203. 
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Quadro 203 Domicílios Particulares Permanentes, segundo situação do domicílio e forma de 
abastecimento de água - município de Itajá (GO) – 2010  

Forma de Abastecimento de Água Situação do Domicílio 
Urbana Rural TotalRede geral de distribuição 1.293 2 1.295Poço ou nascente na propriedade 22 299 321Poço ou nascente fora da propriedade 4 27 31Carro-pipa - - -Água da chuva armazenada em cisterna - - -Água da chuva armazenada de outra forma - - -Rio, açude, lago ou igarapé - 42 42Poço ou nascente na aldeia - - -Poço ou nascente fora da aldeia - - -Outra 1 7 8Total 1.320 377 1.697Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  Em 2014, Itajá contava com 26.465 metros de extensão de redes de água e 1.681 ligações de água.  

8.5.5.4.2 Sistema de Esgotamento Sanitário O sistema de esgotamento sanitário em Itajá está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. O município de Itajá possui uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, atualmente desativada por falta de recursos. O esgoto é lançado sem tratamento no córrego São João. A Prefeitura Municipal faz a manutenção das redes coletoras e das bocas de lobo. O Quadro 204, que apresenta dados relativos a 2010, demonstra que o esgoto sanitário alcança um nível de atendimento de 99,7% dos domicílios urbanos do município, dos quais 1.272 (96,7%) tinham banheiro com esgotamento realizado por meio de rede geral de esgoto ou pluvial. Já na zona rural, apenas um domicílio tinha banheiro com acesso à rede geral de esgoto ou pluvial, prevalecendo a utilização de fossas rudimentares – negras (48,6%) e de fossas sépticas (47,6%).  
Quadro 204 Domicílios por situação, segundo o esgotamento sanitário - município de Itajá 

(GO) – 2010  
Instalações Sanitárias Urbana Rural Total Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio 1.316 368 1.684Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - rede geral de esgoto ou pluvial 1.272 1 1.273Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - fossa séptica - 175 175Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - fossa rudimentar 35 179 214Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - vala - 2 2Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - rio, lago ou mar 9 8 17Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - outro - 3 3Tinham sanitário 3 6 9Tinham sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial 1 - 1Tinham sanitário - fossa séptica - 3 3Tinham sanitário - fossa rudimentar 1 1 2
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Continuação 
Instalações Sanitárias Urbana Rural Total Tinham sanitário - vala - - -Tinham sanitário - rio, lago ou mar 1 1 2Tinham sanitário - outro escoadouro - 1 1Não tinham banheiro nem sanitário 1 3 4Total 1.320 377 1.697Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

8.5.5.4.3 Resíduos Sólidos Urbanos A Prefeitura Municipal é a responsável pela coleta de lixo no município de Itajá. A coleta é realizada diariamente na cidade. Itajá possui coleta seletiva que ocorre três vezes por semana. A Prefeitura Municipal cede um galpão para três moradores que prensam e comercializam o lixo reciclável para terceiros. Com relação à disposição de resíduos sólidos urbanos, o município de Itajá dispõe de um aterro controlado localizado a 3 km da GO – 178, sentido Itajá/Paranaíba. Os resíduos hospitalares, farmacêuticos e odontológicos são coletados por uma empresa terceirizada de Rio Verde (Biocidade). Segundo a entrevista realizada, encontra-se em fase de implantação o aterro sanitário, empreendimento já licenciado pela Secima – LP 2.216/15. Vale ainda comentar que os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos encontram-se em fase de conclusão. O Quadro 205 mostra que 100,0% dos domicílios urbanos dispunham de serviço de coleta de lixo em 2010, sendo 99,8% coletado por serviço de limpeza. Já na área rural a maioria dos domicílios (80,4%) queimava o lixo na própria propriedade.  
Quadro 205 Domicílios por situação, segundo a destinação do lixo - município de Itajá (GO) – 

2010  
Coleta de lixo Urbana Rural Total Coletado 1.320 8 1.328Queimado (na propriedade) - 303 303Enterrado (na propriedade) - 23 23Jogado em terreno baldio ou logradouro - - -Jogado em rio, lago ou mar - - -Outro destino - 43 43Total 1.320 377 1.697Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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8.5.5.5 Assistência Social A política municipal de assistência social visa consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Itajá com a ampliação e qualificação dos serviços de proteção social básica e especial, assegurando o acesso da população em situação de risco e vulnerabilidade social à rede socioassistencial e garantindo a convivência familiar e comunitária. Para tal, o município de Itajá conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. A equipe do CRAS é formada por uma coordenadora, dois psicólogos, dois assistentes sociais, um gestor do Bolsa Família, quatro monitores, uma secretária e um motorista. À exceção dos programas emergenciais, a grande maioria dos programas está contemplada no âmbito do CRAS, quais sejam: 
 Programa Bolsa Família: 250 beneficiários. Em julho de 2015 haviam 1.216 famílias cadastradas no CAD Único; 
 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) – 223 beneficiários; 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 249 participantes; 
 Grupo da 3ª Idade – 35 idosos; 
 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (acompanhamentos, visitas domiciliares, acolhida, grupos e oficinas). Destacam-se também os grupos: “Viver bem na melhor idade”, “Desenvolvendo Habilidades”, “Música na minha vida”, “Arte corporal”, “Oficina Família”, “Hora de Brincar”, “Alegria de Viver”, “Adolescente Consciente”, “Aqui tem Gente Feliz” e “Oficina Futuridade”. Entre os programas emergenciais tem-se: auxílio funeral, cesta básica (média de cinco cestas/mês) e passagem de transeuntes (programa de maior demanda, com encaminhamento de pessoas geralmente para Cassilândia e Itarumã). Vale comentar que o município de Itajá não conta com Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS para prestação de serviços de proteção especial de média complexidade. Segundo as entrevistas realizadas, o Programa Minha Casa Minha vida encontra-se em processo de cadastramento. Cabe ressaltar que Itajá possui Fundo e Conselho Municipal de Assistência Social e não conta com associações comunitárias ou de bairro. Apenas a Maçonaria, o Centro Espírita, a Pastoral da Criança e a Associação dos Solidários Contra o Câncer – AISCC encontram-se cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Finalmente, as entrevistadas definiram como “boa” a situação da assistência social no município. Mencionaram o desenvolvimento de um “bom trabalho com mais projetos e assistência social (muitos 

trabalhos em grupo) com ênfase no fortalecimento de vínculos e menos assistencialismo”, nas palavras de uma entrevistada. 
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8.5.5.6 Indicadores de Desenvolvimento 

8.5.5.6.1 Índice de Desenvolvimento Humano Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Itajá correspondeu a 0,691, índice abaixo da média estadual (0,735), colocando o município na faixa de médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,600 e 0,699). O subíndice IDH Educação (0,570) foi o mais baixo, correspondente a baixo desenvolvimento humano (IDHM entre 0,500 e 0,599); o IDH Longevidade, o mais elevado (0,835), situa-se na faixa considerada de muito alto desenvolvimento humano (IDHM entre 0,800 e 1). Vale destacar que o índice apresentado para Itajá ocupa a 2.161ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. O IDHM de Itajá registrou avanços consideráveis nas últimas décadas. Entre 1991 e 2010, o IDHM municipal passou de 0,462 para 0,691, com crescimento de 49,6%, superior àquele observado para o estado no mesmo período, que foi de 47,0%. No período considerado, a taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano (distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1) no município foi de 57,4%. Embora apresentando em 2010 o índice mais baixo entre as dimensões avaliadas, Educação foi aquela cujo índice mais cresceu em termos absolutos entre 1991 e 2010 (0,325), seguidas por Longevidade e por Renda, acompanhando o comportamento verificado para o estado de Goiás. 
8.5.5.6.2 Índice Firjan de desenvolvimento social - IFDM Os dados do IFDM mais recentes disponíveis referem-se a 2013, quando o IFDM médio para o Brasil atingiu 0,74, variando de 0,28 (município de Santa Rosa dos Purus, Acre- AC) até 0,91 (município de Extrema, Minas Gerais - MG). O índice apurado para o município de Itajá foi de 0,70, que configura “desenvolvimento moderado”, segundo as definições do IFDM - FIRJAN (entre 0,6 e 0,8 pontos). Cabe dizer que o município ocupava a 115ª posição no ranking dos 246 municípios goianos e a 1.996ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. 
8.5.5.6.3 Índice de Gini de desigualdade de renda No caso da desigualdade de renda no município de Itajá, o índice de Gini apurado pelo IBGE, segundo o Mapa de Pobreza e Desigualdade: Municípios Brasileiros – 2003, foi 0,44, um valor baixo quando comparado, por exemplo, ao índice 0,53 para o Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2010 (entre as grandes regiões, a Sul teve o menor valor: 0,48). 
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8.5.5.7 Infraestrutura 

8.5.5.7.1 Energia Elétrica e iluminação pública O serviço de distribuição de energia elétrica para o município de Itajá é prestado pela Companhia Energética de Goiás – CELG.  O município de Itajá contava em 2014 com um total de 2.060 consumidores, os quais geravam uma demanda de 6.986 Mwh. Destaque para a classe residencial que correspondia em 2014 a 41,0% do consumo total (2.856 Mwh) (Foto 292 e Foto 293).  
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Foto 292  Entrada da cidade com iluminação pública em Itajá/GO 
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Foto 293  Rua Fabiana de Paula em Itajá/Go com iluminação 
pública 
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Em 2010, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, o município de Itajá possuía 1.697 domicílios dos quais 98,9% tinham acesso à energia elétrica, sendo 1.673 (99,7%) através da companhia distribuidora. Vale dizer que apenas 19 domicílios não contavam com este tipo de serviço, dos quais 18 (94,7%) estavam localizados na zona rural do município. 
8.5.5.7.2 Transporte e comunicação As principais vias de acesso que servem ao município são a GO - 206, GO - 302 e GO – 178. Na cidade, grande parte das vias são pavimentadas.  Durante os trabalhos de campo, partindo de Itajá, observou-se o acesso à margem direita do reservatório projetado para a PCH por meio da rodovia GO-302, em direção à cidade de Lagoa Santa. Da rodovia, parte estrada de terra que acessa a área de projeto. O acesso à margem esquerda é realizado seguindo a rodovia GO-178, em direção à sede de Itarumã. Após atravessar o rio Corrente, acessa-se estrada vicinal à direta, chegando por montante à área do empreendimento. Na Figura 181 , apresentada no item 8.5.4.5.2, é possível visualizar a malha viária na região de inserção do empreendimento.  Itajá conta com um jornal local – Tribuna do Centro Oeste (mensal). Na cidade circula o jornal “O Popular” de Goiânia (diário). Possui uma rádio comunitária (Terra FM), a TV Riviera de Rio Verde e uma agência de correios. Em termos de telefonia móvel, têm-se as operadoras Vivo, Oi e Claro. A Oi é a responsável pelos serviços de Internet. 
8.5.5.7.3 Serviços Bancários Segundo informações obtidas em campo, o município de Itajá dispõe das seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S.A., Banco Itaú S.A. Caixa Econômica Federal – CEF (casa lotérica) e um caixa eletrônico do Bradesco. 
8.5.5.7.4 Segurança Pública O município conta com o Destacamento Policial Militar de Itajá que é subordinado ao 15º Batalhão da Polícia Militar – BPM, sediado em Jataí. O Destacamento atende apenas ao município de Itajá e conta com duas viaturas e um efetivo de seis policiais (Foto 294 e Foto 295). 
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Foto 294 Sede da Polícia Civil em Itajá/GO  
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Foto 295 Sede da Polícia Militar em Itajá/GO  
As principais ocorrências registradas nos últimos 12 meses, segundo a entrevista realizada no Destacamento, tratam-se em primeiro lugar de casos de violência doméstica (Maria da Penha), seguidos de lesão corporal e pequenos furtos em residências. Informou que o último homicídio ocorreu há um ano. Itajá não possui Corpo de Bombeiros, nem tampouco, Policia Ambiental. A principal referência é a cidade de Jataí. O município não dispõe de Instituto Médico Legal - IML, sendo Quirinópolis a principal referência. Possui cadeia pública – Unidade Prisional de Itajá- GO, subordinada à Superintendência Executiva de Administração Penitenciária – SEAP, localizada em Itajá. A cadeia dispõe de oito celas, todas atualmente ocupadas. 
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O município conta com uma delegacia civil pertencente à 14ª Regional (DRP) sediada em Jataí que atende também aos municípios de Aporé, Lagoa Santa e Chapadão do Céu. Possui um delegado (vem à Itajá duas vezes por semana). Dispõe de duas viaturas e um efetivo de cinco profissionais (delegado, escrivão, dois agentes e um funcionário cedido pela Prefeitura Municipal de Aporé que auxilia na área administrativa). A comarca de Itajá abrange os municípios de Aporé, Itajá e Lagoa Santa (em torno de 12 a 14.000 habitantes). Segundo o escrivão de polícia, as principais ocorrências registradas em Itajá são: furto qualificado em residências (rompimento de obstáculo, ou noturno ou com destreza) – cinco a dez casos/mês; violência doméstica (três a cinco casos/mês); embriaguez ao volante (quatro casos/mês) e porte ilegal de arma de fogo (dois a três casos/mês). 
8.5.5.8 Dimensão Econômica 

8.5.5.8.1 Dinâmica Econômica O Quadro 206 apresenta a evolução do PIB a preços correntes de Itajá, da microrregião de Quirinópolis, da mesorregião Sul Goiano e do estado de Goiás e para o período 2006-2012.  Observa-se que o PIB de Itajá apresentou, durante todo o período, participação muito reduzida nos PIBs da microrregião (inferior a 3%), da mesorregião (inferior a 0,3%) e do estado (inferior a 0,10%). Além disso, a participação do PIB municipal nesses três níveis territoriais veio decaindo sistematicamente desde 2006, atingindo os menores patamares ao final do período ora examinado. Em 2012, o PIB de Itajá ocupava a 148ª posição no ranking dos 246 municípios.   
Quadro 206 PIB a preços correntes - município de Itajá, microrregião de Quirinópolis, 

mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás – 2006/2012 - (em R$ correntes)  
Ano 

Município de 
Itajá 
(1) 

Microrregião 
de 

Quirinópolis 
(2) 

Mesorregião 
Sul Goiano 

(3) 

Estado de 
Goiás 

(4) 

1/2 
(%) 

1/3 
(%) 

1/4 
(%) 2006 46.452 1.618.687 17.136.715 57.057.072 2,87 0,27 0,082007 50.176 1.919.486 19.555.387 65.210.147 2,61 0,27 0,082008 61.800 2.528.876 23.579.377 75.271.163 2,44 0,26 0,082009 64.002 2.623.691 26.927.657 85.615.344 2,44 0,24 0,072010 65.625 2.863.348 28.966.644 97.575.930 2,29 0,23 0,072011 64.367 3.198.864 33.530.550 111.268.553 2,01 0,19 0,062012 69.905 3.672.378 38.886.066 123.926.301 1,90 0,18 0,06 Fonte: IBGE, 2015.  Para possibilitar o acompanhamento do desempenho real da economia de Itajá entre 2006 e 2010, atribuiu-se o valor de 100 ao PIB do período inicial, como base de comparação para o exame do comportamento do PIB nos anos posteriores. Valores inferiores a 100 indicam que houve decrescimento em relação ao montante de 2006, ao passo que valores superiores a 100 mostram crescimento econômico real. 
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A economia de Itajá, entre 2006 e 2010, cresceu em termos reais, porém, em ritmo mais lento do aquele verificado para a microrregião, a mesorregião e o estado de Goiás, como pode ser visualizado na Figura 191 . Ao longo do período analisado, o PIB real Itajá apresentou um crescimento de 6%, muito inferior àqueles registrados para a microrregião (33%) e mesorregião (27%). Situação diversa ocorreu em relação ao PIB do estado: no período compreendido entre 2006 e 2009, o crescimento relativo do PIB de Itajá foi semelhante ao do PIB estadual, chegando mesmo a superá-lo levemente em 2008 e 2009; entretanto, em 2010, uma redução da atividade econômica de Itajá fez com que o crescimento acumulado no período 2006-2010 convergisse para um patamar bastante inferior (6%) ao observado no estado de Goiás (25%).  
Figura 191  Evolução do PIB real – município de Itajá, microrregião Quirinópolis, 

mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás -2006/2012 (2006 = 100)  

 Fonte: IBGE e IPEA, 2010. Elaboração Sete Soluções e Tecnologia Ambiental  O PIB per capita a preços correntes de Itajá em 2006 (R$ 7.839) equivalia a 78,7% do PIB per capita do estado de Goiás (R$ 9.956); em 2012, o valor do PIB per capita municipal (R$14.057) passa a valer ainda menos (69,8%) em relação ao PIB per capita do estado (R$ 20.134). Nota-se que, em 2008, o PIB 
per capita de Itajá alcançou seu melhor resultado em comparação àquele do estado; a partir daí, entretanto, não consegue acompanhar o ritmo de crescimento do PIB per capita estadual, dele se distanciando a cada ano mais, conforme demonstra a Figura 192 . 
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Figura 192  Evolução do PIB per capita a preços correntes – município de Itajá e Estado de 
Goiás – 2006/2012 - (em R$ 1,00)  

 Fontes: IBGE – Contas Regionais, 2012 e Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, 2015.  A distribuição do valor adicionado entre 2006 e 2012 por setor econômico (Figura 193 ) mostrou que o setor de serviços detém a maior participação em todo o período observado, situando-se em patamares pouco inferiores a 50% (em 2008 e 2009) ou superiores (em 2006, 2010, 2011 e 2012) e mantendo-se nos dois últimos períodos em 56%. A agropecuária é o segundo setor mais expressivo na economia de Itajá, com contribuições ao Valor Adicionado entre 36,8% e 37,7%. Já o setor industrial mostra-se bastante tímido ao longo do tempo, com participações entre 6,1% e 7,9% no total do Valor Adicionado municipal. 
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Figura 193  Distribuição do valor adicionado por setor de atividade econômica – município 
de Itajá (GO)  - 2006/2012 (em mil R$ correntes)  

 Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental No setor primário de Itajá, destaca-se a produção de leite. Segundo dados do IBGE para o período 2007/ 2014, no município, desde 2012, esse setor vem restringindo-se à produção de leite e de milho; até 2011, é informada também a produção de arroz e de soja. A produção de leite vem aumentando continuamente desde 2011, resultando em um crescimento de 26,4% entre 2007 e 2014, conforme pode ser visualizado na Figura 194 . Em 2014, foram produzidos 11 milhões de litros de leite, no valor total de R$ 9,680 milhões. A produção de leite de Itajá, em 2014, representava aproximadamente 8% da produção de leite total da microrregião de Quirinópolis (139 milhões de litros).  
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Figura 194  Evolução da produção leiteira – município de Itajá (GO) – 2007/2014 (em mil 
litros)  

 Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2014.  Já o milho apresentou, em 2014, a menor quantidade produzida (280 toneladas) da série temporal analisada, muito inferior aos resultados das safras anteriores, que se situaram no intervalo de 510 toneladas (2010) a 1.020 toneladas (2008), conforme pode ser visualizado na Figura 195 . 
Figura 195  Evolução da produção de milho – município de Itajá (GO) – 2007/2014 (em 

tonelada) 

 Fonte: IBGE - Pesquisa Agrícola Municipal, 2014. 
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Quanto às atividades de extração vegetal e silvicultura, no período 2007 a 2014 ora analisado, destacam-se a extração de madeira, atualmente não mais realizada, e, muito recentemente, o cultivo de eucalipto. Dados do IBGE (2015) informam o desenvolvimento da extração de madeira para fins de produção de carvão vegetal entre 2008 e 2012, destacando-se sua importância no início desse período, com produção de 3.295 toneladas, no valor de R$ 2,64 milhões, e seu declínio nos anos posteriores, chegando ao final do período com uma produção de apenas 80 toneladas, no valor de R$ 64 mil. Já as atividades de silvicultura foram registradas apenas em 2014, com área total de 294 ha, dos quais 220 ha (74,8%) destinados ao cultivo de eucalipto. De acordo com o IBGE, o setor secundário de Itajá, em 2013, era representado por apenas dois estabelecimentos, ambos vinculados à indústria de transformação. Em 2010, segundo o Censo Demográfico do IBGE, o setor secundário era responsável pela geração de 284 ocupações - o equivalente a 6,0% do total de vagas existentes em Itajá - concentradas nos subsetores construção e indústria de transformação, os quais empregavam 154 pessoas e 113 pessoas, respectivamente. O setor terciário de Itajá, em 2013, abarcava 93,8% das 81 empresas e outras organizações ali existentes, mostrando-se mais importantes aqueles subsetores relativos ao “Comércio”, a “Atividades profissionais, científicas e técnicas”, à “Administração pública” e a “Alojamento e alimentação”.  
8.5.5.8.2 População Economicamente Ativa e População Ocupada A divisão entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e economicamente inativa, segundo apurou o Censo Demográfico 2010 (IBGE), está representada na Figura 196 . Em 2010, de acordo com o Censo Demográfico, Itajá possuía 2.675 Pessoas Economicamente Ativas (PEA), sendo 2.554 ocupadas. Observava-se, portanto, uma taxa de desocupação de 2,75% na semana de referência da pesquisa, inferior aos valores observados na mesma ocasião no estado de Goiás e no Brasil, de 3,91% e 4,41%, respectivamente.   

Figura 196  Distribuição entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e 
população não economicamente ativa – município de Itajá (GO) – 2010 (em %)  

 Fonte: IBGE, 2012. 
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A distribuição da PEA pode ser analisada em termos de grupos de ocupação e seções de atividade. Na análise dos “Grandes grupos de ocupação no trabalho principal” observou-se que as “Ocupações elementares” se aplicavam a 26,64% das pessoas ocupadas. Em seguida, vinham os “Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados” (13,30%) e os “Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca” (11,08%). As principais “seções de atividade do trabalho principal” eram “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, com 25,84% do total de 2.554 pessoas ocupadas, “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”, com 14,46%, “Administração pública, defesa e seguridade social”, com 14,14% e, ainda, “Serviços Domésticos”, com 10,68%.  Como visto, a Administração Pública assume um papel relevante no total de ocupações do município, situação muito comum nos municípios de pequeno porte populacional do país, configurada por uma elevada dependência dos repasses federais como fator de dinamização da economia local e, por outro lado, da prefeitura, como principal empregador formal. A significativa participação do Comércio no total de ocupações também se destaca positivamente devido ao pequeno porte populacional do município. Chama ainda a atenção o alto percentual de ocupações vinculadas aos Serviços Domésticos, o que indica um baixo dinamismo econômico do município, tendo em vista que, na medida em que as economias se desenvolvem, o número de pessoas ocupadas nesse setor tende a ser menor.  Já os dados da RAIS, que contabilizaram a existência de 815 postos de trabalho formal em 31/12/2014, mostram que o principal empregador era a Administração Pública, com 43,19% das vagas totais. Destacavam-se, ainda, a Agropecuária, com 37,30% e o Comércio, com 14,23%, das vagas com carteira assinada. A remuneração mensal média paga por esses três segmentos era de, respectivamente, R$ 1.411,39, R$ 1.324,89 e R$ 1.065,43. A distribuição de vagas por setor de atividade econômica em 31/12/2014, de acordo com os dados da RAIS, é exibida na Figura 197 .  
Figura 197  Distribuição das vagas formais por setor de atividade econômica – município de 

Itajá (GO) – 31/12/2014 (em %)  

 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/ISPER, 2012. 
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Observe-se a diferença no número de empregos formais (RAIS) em relação ao de pessoas ocupadas (IBGE). O número de pessoas ocupadas é, em princípio, maior que o de empregados formais, pois este está incluído naquele. Além das diferenças nas definições de “ocupação” e “emprego formal”, podem ocorrer discrepâncias entre as duas fontes devido a distintas especificações de setor, ocupação e emprego para cada pessoa pesquisada, bem como diferenças nas datas de coleta das informações, possíveis omissões ocorridas nas apurações etc. 
8.5.5.8.3 Finanças Públicas As informações sobre a receita orçamentária do município de Itajá, disponibilizadas no programa de consulta da Secretaria do Tesouro Nacional remetem ao ano de 2012. Mesmo com essa defasagem, é possível observar o montante arrecadado pela prefeitura municipal. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal transferência estadual, somados representaram 30,0% da arrecadação total. A participação das principais receitas obtidas pela administração do município naquele ano é apresentada no Quadro 207.  Pode-se perceber que suas receitas são muito dependentes das transferências da União, como aquelas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas três transferências federais, somadas, corresponderam a 62,2% das receitas não financeiras de Itajá.  

Quadro 207 Arrecadação Municipal de Itajá (GO) - 2012 (em milhares de reais correntes)  
Receita Orçamentária R$ %

Receita de Arrecadação Própria 
IPTU 115.819,73 1,0ISSQN 414.101,05 3,7 Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza 304.422,31 2,7 ITBI 124.983,85 1,1 Taxas 62.912,85 0,6 

Transferências Governamentais Transferências federais FPM 4.768.636,13 42,4 SUS 754.330,43 6,7Transferências estaduais ICMS 2.960.548,07 26,3 IPVA 91.393,37 0,8Transf. Multigov. FUNDEB 1.472.900,92 13,1Receitas de capital 169.432,98 1,5CFEM 0 0,0Outros 0 0,0 Deduções da Receita Corrente - 1.695.715,63 -15,1Total 11.239.481,69 100,0Fonte: https://www.contaspúblicas.caixa.gov.br - 2012 
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Considerando-se os números relativos à despesa municipal, percebe-se que o município de Itajá foi superavitário em 2012. Enquanto suas receitas somaram cerca de R$ 11.239.481,69, como apresentado no Quadro 207 sua despesa empenhada atingiu a monta de R$ 16.944.622,10. Os dados sobre a despesa empenhada e despesa por função são exibidos a seguir. (Quadro 208 e Quadro 209) 
 

Quadro 208 Despesa empenhada – Itajá (GO) – 2012  
Despesa Orçamentária Valor Participação Relativa (%) Pessoal e Encargos Sociais 7.632.570,05 45,0 Juros e encargos 974,35 0,0 Outras Despesas Correntes 7.994.909,37 47,1 Despesas de capital 1.316.168,33 7,9 Total 16.944.622,10 100,0   Fonte: STN, 2012  Em Itajá, observa-se que 45,0% da despesa municipal eram de custeio da máquina pública (pessoal e encargos sociais) e 47,1% eram de outras despesas correntes. Apenas 7,9% eram despesas de capital, que se tratam basicamente de investimento. A discriminação das despesas, segundo a função, mostra que 25,7% do total foram direcionados para a “saúde”, 25,3% para a “educação” e 16,3% para a “administração”, dentre as funções mais importantes. 

 
Quadro 209 Despesa por função – Itajá (GO) – 2012  

Despesa por função Valor Participação relativa (%) Legislativa 0 0,0 Judiciária 20.295,32 0,1 Administração 2.767.431,51 16,3 Segurança Pública 0 0,0 Assistência Social 764.024,29 4,5 Previdência Social 1.224.096,87 7,2 Saúde 4.352.748,98 25,7 Educação 4.290.192,26 25,3 Cultura 25.096,57 0,1 Urbanismo 1.860.564,63 11,0 Gestão Ambiental 21.983,00 0,1 Agricultura 18.000,00 0,1 Comércio e Serviços 26.750,00 0,2 Transporte 1.343.816,86 7,9 Desporto e Lazer 2.462,02 0,0 Encargos Especiais 227.159,79 1,3 Total da Despesa por Função (intra-orçamentária) 0 0,0 Total 16.944.622,10 100,0 Fonte: STN, 2012. 
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8.5.5.9 Aspectos Organizativos A gestão pública local é representada pela Prefeitura Municipal de Itajá (Foto 296). A Câmara Municipal é composta por nove vereadores. Os órgãos públicos municipais estão assim organizados: 
 Gabinete do Prefeito; 
   Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; 
 Secretaria Municipal de Administração (atualmente sem secretário); 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Superintendência de Educação, Cultura, Desporto e Lazer; 
 Superintendência de Saúde; 
 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 
 Departamento de Transportes; 
 Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; 
 Departamento de Arrecadação e Tributos; 
 Procuradoria Jurídica; 
 Controladoria Interna; 
 Divisão de Informática. Segundo entrevistas realizadas, o município de Itajá conta com os Conselhos de Segurança, da Comunidade, da Educação, da Saúde, da Habitação, da Criança e do Adolescente, do Esporte e da Assistência Social. 
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Foto 296  Prefeitura Municipal de Itajá/GO 
 O município não possui Plano Diretor. 

8.5.5.10 Dimensão Ambiental Itajá conta com a atuação de uma Assessoria de Meio Ambiente vinculada ao Departamento de Desenvolvimento econômico e Meio Ambiente. O Departamento foi criado em setembro de 2001 e está subordinado diretamente ao gabinete do prefeito. O município não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Assessoria tem como principais atividades a promoção de realização de palestras na área de educação ambiental nas escolas e em órgãos da cidade. Os professores são do Goiânia e os principais temas abordados dizem respeito a resíduos sólidos, reciclagem, programas de combate à erosão, desmatamento e assoreamento dos cursos d’água; a solicitação de mudas ao órgão ambiental estadual (SECIMA) para plantio de espécies no entorno da lagoa municipal; a administração da coleta seletiva, dos resíduos sólidos e do aterro controlado. O assessor comentou que os principais problemas ambientais do município de Itajá dizem respeito a saneamento básico (disposição final dos resíduos sólidos e falta de tratamento de esgoto). Não é comum o recebimento de denúncias. Ocorreu apenas uma vez e teve como motivo o desentendimento entre dois proprietários em função de processos erosivos em um dos estabelecimentos. A Assessoria Ambiental informou que o município não possui organização não governamental ou entidades atuantes na área ambiental. Também não participa de comitês de bacias hidrográficas. Em termos de unidades de conservação, Itajá conta com o Parque Municipal de Itajá. O município não arrecada ICMS cultural. 
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Finalmente, ressaltou que o ponto “forte” do município é a pecuária, e o “fraco”, o desemprego. Como principais carências de Itajá, citou o lazer, o saneamento básico, a iluminação precária, a inexistência de indústrias e a baixa arrecadação de tributos do município. 
8.5.5.11 Aspectos culturais, lazer e turismo A atividade turística é praticamente inexistente no município. A principal referência é a cidade vizinha de Lagoa Santa. Há poucas opções de lazer. Citam-se o lago municipal (utilizado para pesca, caminhada, contemplação e encontro de motocross) que possui uma Área de Preservação Permanente - APP em seu entorno, duas quadras esportivas cobertas (uma estadual e uma municipal), um ginásio de esportes e uma pista de motocross. Destacam-se ainda como pontos turísticos e/ou de lazer a Cachoeira Boqueirão, a Lagoa Água Limpa, o Parque Natural, o Parque Sebastião Alves de Freitas, o Rio Paranaíba, o Saltinho do Corrente e a Termas Lagoa do Brás. No rio Paranaíba são praticadas diferentes modalidades de esportes náuticos. O Saltinho do Corrente é uma corredeira localizada no rio Corrente, local de lazer à beira da prainha. A Termas Lagoa do Brás é uma fonte hidrotermal, não explorada comercialmente (Foto 297 a Foto 300). 
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Foto 297 Lago Municipal de Itajá/GO  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 298 Praça da Igreja Matriz de São João Batista em Itajá/GO  
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Foto 299  Praça Central de Itajá/GO  
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Foto 300  Igreja Matriz de São João Batista em Itajá/GO  
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Entre as festas tradicionais e culturais destacadas no calendário cultural do município tem-se o carnaval, a Festa do Peão ou Exposição Agropecuária (Julho) e a Festa do Padroeiro São João Batista (Junho), organizada pela comunidade. Toda sexta feira é realizada a feira dos produtores rurais voltada atualmente principalmente para produtos alimentícios. Nas entrevistas realizadas no município foi mencionada a falta de espaços para comemorações festivas.  
8.5.5.12 Comunidades Quilombolas, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento Não foram encontrados nos bancos de dados da Fundação Nacional de Índios – FUNAI e da Fundação Cultural Palmares a presença de etnias indígenas e/ou quilombolas em Itajá. Da mesma forma, não foram identificados Projetos de Assentamento – PA no município (INCRA, 2015). Cabe mencionar que foi protocolado pela Minas PCH ofício na Funai e na Fundação Cultural Palmares solicitando manifestação desses órgãos sobre a interferência do empreendimento em comunidades indígenas (Funai) (Anexo 29) e áreas ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas (Fundação Palmares) (Anexo 30). A Funai ainda não se manifestou. Da mesma forma, já foi realizada consulta ao Incra, solicitando declaração do órgão sobre a eventual sobreposição da área do empreendimento com áreas demarcadas para assentamentos ou projetos de assentamentos rurais. A manifestação do Incra é apresentada no Anexo 31.  
8.5.6 Caracterização da Área de Influência Indireta: Sede do Município de Cassilândia A sede urbana do município de Cassilândia/MS dista aproximadamente 79 km do eixo da barragem projetado para a PCH Alvorada I, considerando o acesso pelas principais vias região.  Apesar da distância, poderá ocorrer alguma interferência do empreendimento nessa cidade, em especial aquela relacionada à demanda de bens e serviços mais diferenciados associados ao Projeto, cuja oferta seja limitada ou ausente nas sedes urbanas mais próximas, como a de Itarumã. Ademais, durante os trabalhos de campo, observou-se que Cassilândia se configura como um polo econômico para os municípios do entorno, com presença de conexões sociais e econômicas. Considerou-se, portanto, a sede urbana municipal como Área de Influência Indireta do projeto da PCH Alvorada I, embora as interferências sejam minoradas em relação às outras localidades. No Quadro 210 são destacados aspectos socioeconômicos do município de Cassilândia.  Considerando que as interferências em Cassilândia serão minoradas tendo em vista aquelas das outras localidades envolvidas (Itajá, Itarumã e Lagoa Santa), configurando-se como Área de Influência Indireta e sem porções de terra atingidas pelo empreendimento, o diagnóstico apresentado difere dos demais em sua estrutura, sendo explicitados os aspectos e indicadores relevantes no contexto da avaliação de impactos da PCH Alvorada I sobre a dinâmica e estrutura social e econômica local.  
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Quadro 210 Características socioeconômicas do município de Cassilândia – MS  
Dimensão Histórica 

Histórico da Ocupação 

Os cronistas da época assinalam que, por volta de 1930, nas terras que hoje compõem o Município de Cassilândia, já se encontravam instalados diversos fazendeiros, entre os quais Antônio Paulino, Izaias Teixeira Borges e Evangelista Cândido de Oliveira, arrojados pioneiros e que se referiam àquelas paragens como Serão dos Garcias. Em 1931, procedente de Patrocínio, Minas Gerais, chegava Joaquim Balduíno de Souza se estabelecendo em terras devolutas, junto às propriedades já existentes. Em 1943, Joaquim Balduíno, mais conhecido pela alcunha de Cassinha, considerando a distância e as dificuldades para atingir os centros comerciais, idealizou a formação de um povoado que servisse de apoio para os fazendeiros que dia a dia se deslocavam para a região; procedendo a doação de um terreno a São José, onde seriam construídas uma praça e a igreja. A seguir procedeu a demarcação do terreno da praça e abertura da primeira rua que recebeu o seu nome. A 15 de dezembro de 1944, procedente de Bonifácio, São Paulo, chegava o libanês Amim José, em companhia de sua família, construindo a primeira casa em terras ainda pertencentes à Fazenda Salto, de propriedade de Cassinha. No mesmo ano, surgiu um botequim e uma pensão, dando-se assim início a formação do povoado. Com a chegada de novos moradores, Cassinha, percebendo o futuro da povoação, resolveu doar parte de sua fazenda para permitir a expansão do Patrimônio, que teve a denominação de São José. Posteriormente, em homenagem a Cassinha, tomou a denominação de Cassilândia. Em março de 1946, foi instalada a primeira escola, tendo sido nomeada professora a Sra. Aidê Amim. Cassilândia se desenvolvia a largos passos, quando Cassinha, que a par de suas atividades agropecuárias, explorava um serviço de balsas para a travessia do Rio Aporé, foi barbaramente assassinado por desconhecidos. Coube então a Sebastião Leal, amigo e colaborador de Cassinha, dar continuidade à sua obra. Em 1948, foi criado o Distrito de Cassilândia sendo eleito Juiz de Paz o cidadão Eduardo Pereira da Silva. O Cartório do Registro Civil, instalado em 1949, teve como primeira titular Hermelinda Barbosa Leal. Em 1971, o gaúcho Júlio Martins, agricultor tradicional, sobrevoando a região dos chapadões do município, e tendo notado a excelente qualidade e o alto teor de fertilidade das terras, aterrissou na atual rodovia MS 306, a fim de proceder a um exame mais minucioso da região. A seguir, adquiriu diversas glebas e trouxe inúmeras famílias do Rio Grande do Sul, passando a explorar, dentro de padrões técnicos elevados, a sojicultura, na área. O Chapadão dos Gaúchos, como passou a ser conhecida a região, produz uma média de 100.000 toneladas de soja por ano e se constitui num dos grandes celeiros do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi elevado à categoria de município com a denominação de Cassilândia, por Lei Estadual nº 368, de 30-06-1954. (IBGE, 2015) 
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Continuação 
Dimensão Social 

População 
Entre 2000 e 2010, a população total de Cassilândia passou de 20.087 habitantes para 20.966 habitantes, classificando-se como município de Pequeno Porte 2 (de 20.001 até 50.000 habitantes), de acordo com dados populacionais do IBGE/2010. O crescimento populacional verificado em Cassilândia foi eminentemente urbano.  Entre 2000 e 2010, a população urbana passou de 17.886 habitantes para 19.008 habitantes. Em 2010, o grau de urbanização de Cassilândia era de 90,7%, superior àqueles registrados para o estado do Mato Grosso do Sul e para o país, 85,6% e 84,4%, respectivamente. 

Saúde 
O sistema de saúde do município de Cassilândia é classificado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, como de Gestão Plena de Atenção Básica. De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, através do DATASUS (Ministério da Saúde, 2015), o município de Cassilândia conta com 14 centros de saúde/unidade básica, três policlínicas, dois hospitais gerais, três clínicas/centro de especialidades, 30 consultórios isolados, três unidades de apoio diagnose e terapia, um centro de atenção psicossocial, dois polos academia da saúde e uma secretaria de saúde. Cassilândia conta com 64 leitos hospitalares, dos quais 37 são conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

Educação 

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, a rede escolar de Cassilândia, em 2014, era composta por 18 unidades de ensino em atividade, sendo 11 na rede municipal, quatro na rede particular e três na estadual. Todos os estabelecimentos encontram-se na área urbana do município. A rede municipal abrange cinco modalidades de ensino, creche, pré-escola, ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos – EJA e educação especial; a rede estadual, por sua vez, disponibiliza vagas de ensino fundamental e médio, EJA, educação profissional (nível técnico) e educação especial. A rede privada atua nas modalidades de educação infantil (creche e pré-escola) ensino fundamental, ensino médio e educação especial. Com relação ao número de alunos matriculados na rede de ensino de Cassilândia, foi registrado, no ano de 2014, um total de 5.017 matrículas. Desse total, 45,6% estava vinculada à rede municipal (2.288 matrículas). A rede estadual contava com 1.363 matrículas (38,2% do total). A rede particular contava com 815 correspondendo a 16,2% das matrículas efetivadas em 2014. Cassilândia conta com três instituições de ensino superior, a saber: Faculdades Integradas de Cassilândia – FIC, Universidade Anhanguera – UNIDERP e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 873 

Continuação 
Dimensão Social 

Renda/Eqüidade 
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, IPEA, FJP, 2013), “a renda 

per capita média de Cassilândia cresceu 67,51% nas últimas duas décadas, passando 
de R$ 528,39, em 1991, para R$ 481,45, em 2000, e para R$ 885,10, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,75%. A taxa 

média anual de crescimento foi de -1,03%, entre 1991 e 2000, e 6,28%, 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 28,26%, em 1991, para 
19,69%, em 2000, e para 3,87%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda 

nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,65, 
em 1991, para 0,53, em 2000, e para 0,54, em 2010.  (O valor 0 representa a situação 
de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade)”. 

Saneamento 

Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Cassilândia estão sob a responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto Municipal. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 99,2% do total dos domicílios urbanos de Cassilândia são abastecidos através de rede geral de distribuição. Na área rural os domicílios do município são abastecidos em sua maior parte por meio de poço ou nascente na propriedade (74,9%). Dados também relativos a 2010 demonstram que o esgoto sanitário alcança um nível de atendimento de 99,6% dos domicílios urbanos do município, dos quais 4.664 (71,5%) tinham banheiro através de fossas rudimentares – negras. Na zona rural, similarmente à área urbana, 619 domicílios (93,1%) tinham banheiro por meio da utilização de fossas rudimentares – negras. O Censo Demográfico de 2010 mostra que 99,6% dos domicílios urbanos dispunham de serviço de coleta de lixo em 2010.  Já na área rural a maioria dos domicílios (63,6%) queimava o lixo na própria propriedade. 
Qualidade de Vida Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Cassilândia correspondeu a 0,727, índice muito pouco abaixo da média estadual (0,729), colocando o município na faixa de alto desenvolvimento humano (IDHM entre 0,700 e 0,799). Vale destacar que o índice apresentado para Cassilândia ocupa a 1.107ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. 
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Continuação 
Dimensão Econômica 

PIB e PIB per capita 

A análise da evolução do PIB real de Cassilândia, segundo dados do IPEA, evidencia que, entre 2006 e 2010, a geração de riqueza no munícipio aumentou 20,72%, pois o PIB real (a preços de 2000) passou de R$121.716,85 para R$ 146.937,84. Esse resultado foi relativamente inferior ao crescimento alcançado pelos PIBs da microrregião e da mesorregião no mesmo período, 50,49% e 40, 33%, respectivamente. Na série histórica ora considerada, o PIB real de Cassilândia apresentou o menor valor em 2008 (R$109.896,28); nos anos posteriores, voltou a crescer, situando-se em patamares superiores àqueles verificados antes de 2008. Tomando-se o PIB a preços correntes (IBGE), verifica-se que, entre 2006 e 2012, houve redução na contribuição de Cassilândia na geração de riqueza dos contextos microrregional, mesorregional e estadual. Em 2006, Cassilândia participava com 26,97% do PIB da microrregião, 4,49% do PIB da mesorregião 0,84 % do PIB estadual; em 2010, essas participações se situaram em 19,13%, 3,74% e 0,72%, respectivamente. Cassilândia, historicamente, é o município que apresenta menor participação no PIB de sua microrregião, conformada por apenas mais dois outros municípios (Chapadão do Sul e Costa Rica). O PIB de Cassilândia, que em 2006 ocupava o 22º lugar no ranking dos 78 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, em 2012 passa a ocupar a 25ª posição.  Observa-se que, nesse ranking, não foi computado pelo IBGE o município de Paraíso das Águas (integrante da microrregião de Cassilândia), cuja autonomia foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) somente em 2009. Por sua vez, o valor do PIB per capita de Cassilândia em 2010 (R$ 15.706,80) representava 88, 39% do PIB per capita estadual (R$ 17.770,00). 

Participação dos setores econômicos na geração de riqueza 

A análise dos dados do IBGE relativos à composição do Valor Adicionado de Cassilândia, no período 2007/2012, evidencia, de maneira geral, que o setor Terciário foi aquele que mais contribuiu para a geração de riqueza no município durante todo o período, seguido pelo setor Secundário. O ano de 2008 se mostrou atípico na série histórica ora considerada, pois a indústria teve um desempenho (7,7% do Valor Adicionado municipal), muito inferior aos dos outros anos, enquanto o setor Terciário e a Agropecuária alcançaram seus melhores resultados (68,53% e 23,7% do Valor Adicionado municipal, respectivamente).   À exceção de 2008, a participação do setor Terciário do Valor Adicionado municipal oscilou ao longo do tempo entre 57,69% e 62,84%; a participação do setor Secundário variou entre 19,15% e 27,75%; já o setor Primário deteve, durante o período, uma participação mais acanhada, entre 13,27% e 18,01%. Observa-se que, ao longo da série analisada, o setor industrial vem ganhando importância, pois sua participação passou de 23,75% em 2006 para 27,31% em 2010, patamar mantido até 2012, quando atingiu 27,50%, enquanto o setor terciário reduziu um pouco sua participação, de 60, 24% em 2006 passou a 58, 55% em 2012, comportamento também observado para o setor Primário, que, de 16,01% em 2006, chegou a 13,79% em 2012. Ainda em 2012, no ranking da participação dos 79 municípios no Valor Adicionado estadual segundo setor econômico, Cassilândia alcançou seu melhor resultado na Indústria, 19ª posição; nos setores Serviços e Agropecuária, a participação do município se situou na 23ª e 46ª posições, respectivamente. 
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Continuação 
Dimensão Econômica 

Setor Primário 

Segundo dados do IBGE, em 2014, os principais produtos do setor primário de Cassilândia em termos de valor da produção eram, por ordem decrescente, soja, leite, ovo de galinha e milho. Os produtos das lavouras temporárias e permanentes não são significativos no contexto microrregional, mas a produção de origem animal ganha destaque até mesmo no cenário estadual. Em 2014, a produção de origem animal ocupava o 13º lugar entre os 79 municípios do estado; o valor da produção de ovos de galinha de Cassilândia era a 6ª maior do estado de Mato Grosso do Sul. Em 2014, as lavouras temporárias do município consistiam na soja, milho, sorgo, feijão e mandioca, ocupando uma área plantada/colhida total de 8.650 ha, equivalente a 2,24% da área de lavoura temporária da microrregião.  As lavouras permanentes se restringiam à banana e borracha (látex coagulado), que ocupavam uma área plantada/colhida total de 73,68 ha, ou seja, 10,65% da área total de lavouras permanentes da microrregião. Entre as lavouras temporárias, a soja era responsável por 75,59% (R$ 17,298 milhões) do valor total da produção; em seguida, vinha o milho, contribuindo com 19,83% (R$ 4,539 milhões). No caso das lavouras permanentes, a banana se destacava, respondendo por 73,75% (R$ 368 mil) do total do valor da produção. No contexto microrregional, Cassilândia contribuía com 0,33% do valor total da produção de lavouras temporárias e com 11,50% do valor da produção das lavouras permanentes. Com relação à pecuária, o efetivo bovino de Cassilândia em 2014 contabilizava 259.107cabeças ou 30,75% do total de cabeças do rebanho bovino da microrregião. A produção de leite de vaca alcançou 8,066 milhões de litros, ao valor de R$ 6,614 milhões, o que correspondia a 38,51% do valor da produção de leite da microrregião. Destaca-se, também, a produção de ovos de galinha, que, em 2014, chegou a 1,814 milhão de dúzias, no valor de R$ 4,899 milhões, representando 89,48% do valor da produção total de ovos de galinha da microrregião. A extração vegetal em Cassilândia em 2014 abrangia a extração de madeira para fins de produção carvão vegetal e de lenha e ainda a extração de madeira em tora. O valor da produção do carvão vegetal, R$ 2,112 milhões, é expressivo em termos microrregionais, correspondendo a 56,59% ao valor de produção desse produto na microrregião. A silvicultura em Cassilândia restringia-se à lenha de eucalipto, ocupando uma área de 4.000 ha e com valor da produção de R$ 90 mil, o que correspondia a 27,40% da área e a 9,62% do valor da produção do produto na microrregião. Em 2010, o setor Primário de Cassilândia ocupava 1.747 pessoas, o equivalente a 16,94 % do total de pessoas ocupadas no município, e a 27,69% do total de pessoas ocupadas nesse setor na microrregião (IBGE, 2010). 
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Continuação 
Dimensão Econômica 

Setor Secundário 

Segundo o Banco de Dados do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2012, havia 95 estabelecimentos industriais em Cassilândia, 14 unidades a mais do que em 2011, configurando um acréscimo de 17,28%. A maioria dos estabelecimentos industriais existentes em Cassilândia em 2012 estava vinculada ao ramo de atividade “produtos alimentícios” (27estabelecimentos ou 28,42% do total de estabelecimentos industriais do município), representado principalmente por “laticínios” (10 estabelecimentos), “moagem e fabricação de produtos de origem vegetal” (5 estabelecimentos) e “outros produtos” (8 estabelecimentos). Em seguida, destacavam-se a indústria metalúrgica e a confecção de artigos de vestuário, ambas com 11 estabelecimentos (11,58% do total).  O ramo de atividade “minerais não metálicos” detinha 9 estabelecimentos (9,47% do total), entre os quais, 6 dedicados à produção  de concreto, cimento, gesso e semelhantes. Também se mostravam significativos, os ramos de atividade “Construção de edifício” e “Diversos”, cada um contando com 8 estabelecimentos (8,42% do total). Segundo dados do IBGE, em 2010, o setor Secundário de Cassilândia era responsável por 1.846 ocupações ou 17,91% do total de 10.310 ocupações ali existentes. Internamente ao setor, destacavam-se como maiores geradoras de ocupação a Construção e a Indústria de Transformação, com 8,85% e 7,43% do total de ocupações do município, respectivamente. 

Setor Terciário 

O setor Terciário possui papel relevante na economia de Cassilândia, em termos da geração direta de riqueza e de ocupação. Segundo o Banco de Dados do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2013, havia 588 estabelecimentos vinculados a esse setor, com forte destaque para o Comércio, representado por 470 unidades (79,93%), entre as quais, 450 unidades varejistas e 20 unidades atacadistas. As 118 unidades restantes (20,07%) se enquadravam na categoria Serviços. As principais atividades de serviços eram “Transporte rodoviário de carga”, que contava com 54 estabelecimentos, e “Outros serviços de transporte”, com 7 estabelecimentos; outros 41 estabelecimentos foram classificados na categoria “Diversos tipos de atividade”. De acordo com dados do IBGE, em 2010, o setor Terciário era responsável por 6.717 ocupações ou 65,15% do total de 10.310 ocupações existentes em Cassilândia. O Comércio é o grande gerador de ocupações, estando nele concentrados 23,15% do total de pessoas ocupadas no município. Os Serviços Domésticos, a Administração Pública e Educação também são relevantes, com participações de 7,83%, 7,30% e 6,73% no total de ocupações existentes em Cassilândia em 2010, respectivamente. 

Infraestrutura Básica 
A sede do município situa-se a 435 km da capital Campo Grande. Cassilândia possui uma infraestrutura moderna com redes de lojas importantes no mercado nacional, como as Lojas Gazin, Cacau Show e Lojas Zema. Conta com as seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Sicredi, Bradesco e Santander. O serviço de distribuição de energia elétrica para o município de Cassilândia é prestado pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (ENERSUL). O município de Cassilândia contava em 2010, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE com 7.217 domicílios dos quais 99,8% possuíam energia elétrica, em sua totalidade através da companhia distribuidora. 
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Dimensão Econômica 

Estrutura Institucional / Organização Social
A gestão pública local é representada pela Prefeitura Municipal de Cassilândia. A Câmara Municipal é composta por 11 vereadores. Os órgãos públicos municipais estão assim organizados: Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Secretaria Municipal de Obras e Viação, Secretaria Municipal de Finanças. Destacam-se ainda a Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia e o Sindicato Rural de Cassilândia. 

Dimensão Cultural 

Equipamentos Culturais e de Lazer 

Cassilândia conta com uma biblioteca pública municipal. No turismo destacam-se o Parque Ecológico da Lagoa Comprida e a Usina do Rio Aporé construída em 1940. Localizada no balneário do Salto, é tombada como Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico do município. Além do Salto do rio Aporé (situado às margens do rio homônimo), tem-se a Praça São José, localizada no centro da cidade e a Praça Elza Vendrame, situada às margens do córrego Cedro. Destacam-se também a Cachoeira do João Marinho a Cachoeira de Indaiá do Sul, o Saltão do Aporé, a Cachoeira do Ermínio Toledo, a Cachoeira do Tonicão, a Cachoeira do Orlando Bonini, a Cachoeira do Boa Vista, o Salto do Socorro, a Cachoeira do Donato e a Cachoeira do Senhor Anderson (dos locais mais visitados pela população). A Festa do Peão de Boiadeiro em Cassilândia (agosto) é a festa mais tradicional na região do bolsão sul-mato-grossense e é considerada uma das melhores festas do peão do Brasil. Têm-se, ainda, como principais eventos a Festa da Padroeira de Indaiá do Sul (11 de janeiro), o Carnaval de Rua (fevereiro), a Festa de São José (19 de março), o Encontro de Cowboys (abril), a Paixão de Cristo (abril), o Dia de Corpus Christi (junho), as Festas Juninas (junho), o Aniversário da Cidade (3 de agosto), a Comemoração pela Divisão do Estado de Mato Grosso (11 de outubro), o Dia da Padroeira do Brasil (12 de outubro), o Rodeiro Indoor (novembro) e a Festa de Reis (25 de dezembro a 6 de janeiro). Cassilândia conta também com a Banda Musical Dr. Tancredo de Almeida Neves – BaMTAN, considerada como uma das melhores bandas do estado. 
Comunidades Quilombolas, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento Comunidades Quilombolas, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento 

Não foi identificado em Cassilândia Projetos de Assentamento – PA criados ou reconhecidos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Da mesma forma, não foi identificados nos bancos de dados da Fundação Nacional de Índios – FUNAI e da Fundação Cultural Palmares a presença de etnias indígenas e/ou quilombolas nos município pesquisado. 
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8.5.7 Caracterização da Área de Influência Direta A Área de Influência Direta – AID constitui os estabelecimentos agropecuários passíveis de sofrerem interferências socioeconômicas, incluindo aí os proprietários, produtores rurais e famílias residentes, os quais podem ter intervenções em seus modos de vida e meios de subsistência. Compõem ainda a AID, as sedes urbanas dos municípios de Itarumã e Lagoa Santa, localidades potencialmente mais acessadas na fase de implantação do empreendimento, com possibilidade de interferência nos modos de vida da população residente. 
8.5.7.1 Sede Urbana de Itarumã  A sede urbana de Itarumã está a aproximadamente 49 km do eixo da barragem projetado para operação da PCH Alvorada I utilizando-se como acesso as principais vias já existentes na região.  A caracterização socioeconômica de todo o município de Itarumã, incluindo, sua sede urbana, já foi apresentada no item 8.5.4. Grande parte dos indicadores socioeconômicos tem como menor unidade geográfica de análise o município, razão pela qual nem sempre é possível fazer a distinção entre a sede urbana e a área rural. Entretanto, tendo em vista que os fluxos socioeconômicos ocorrem com maior intensidade na área urbana, local onde se concentra a população (a taxa de urbanização de Itarumã é de aproximadamente 65%. Na área urbana residem 4.078 pessoas, segundo informações do IBGE, de 2010) e grande parte dos serviços e comércio ofertados, o perfil do município apresentado reflete àquele da sede. Na sede, há maior oferta de moradias e serviços públicos de forma geral, além de melhores condições de infraestrutura. Na cidade de Itarumã estão presentes quatro unidades de ensino e o único hospital existente: Hospital Municipal Nossa Senhora da Abadia, mantido pela Prefeitura Municipal, com 17 leitos. 
8.5.7.2 Sede Urbana de Lagoa Santa O reservatório e instalações previstas para o projeto da PCH Alvorada I não atingem porções de terra do município de Lagoa Santa. A influência do empreendimento, caso ocorra, irá recair principalmente sobre a sede urbana, em função da infraestrutura econômica ali existente, especialmente as opções de lazer e turismo. Nesta seção é apresentada a caracterização socioeconômica desse município.  
8.5.7.2.1 Aspectos Históricos No início do século XIX os desbravadores sertanistas penetraram na região em busca das terras centrais do Brasil. Deve-se a Virgílio Martins Ferraz, fazendeiro pioneiro, o feito de desbravar esse território que forma hoje o município de Lagoa Santa, quando, entre 1880 a 1890, acompanhado de dois nativos, saiu de Minas Gerais, viajando através de água, aportou nas proximidades do Córrego Fundo (hoje Fazenda Córrego Fundo e Fazenda Sossego). O pioneiro e seus dois companheiros caçando na região de uma vazante deslumbraram na mata ciliar, às margens do rio Aporé, uma lagoa límpida de águas quentes e grande variedade de peixes. Banharam-se, e sentido sinais de melhora, descobriram, então, o poder medicinal das águas, motivo da origem do nome, Lagoa Santa. Com a descoberta de poder de cura das águas quentes e sulfurosas, houve um grande fluxo de pessoas vindas de várias regiões do Brasil em busca da cura milagrosa, devido às suas 33 composições naturais, comprovadas por análises científicas. 
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Então, foi impulsionada a instalação de hotéis, mercados e farmácias, surgindo o povoado às margens do rio Aporé (antigo Rio do Peixe). O povoado foi elevado a distrito através da Lei Estadual no 10.446 em 14 de janeiro de 1988, criando o distrito de “Thermas do Itajá”, lei sancionada pelo então governador Henrique Antônio Santillo. Tornou-se município denominado Lagoa Santa pela Lei no 13.134 em julho de 1997 sancionada pelo governador Luiz Alberto Maguito Vilela, emancipada em 1997 com a sua primeira administração em 2001/2004 (Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 2015). 
8.5.7.2.2 Dimensão Demográfica Os dados demográficos disponibilizados pelo IBGE para Lagoa Santa são aqueles apurados na Contagem de População 2007 e no Censo Demográfico 2010, em razão de a instalação desse município ter ocorrido mais recentemente, em 01/01/2001. A partir dos dados fornecidos elo IBGE, foram calculadas as taxas médias anuais de crescimento da população urbana, rural e total do município, apresentadas no Quadro 211. Em 2010, a população total de Lagoa Santa era de 1.254 habitantes. Em relação a 2007, houve um acréscimo de 29 pessoas (2,37%), o que resulta em uma taxa média de crescimento da população de 0,78% ao ano. Interessante observar que, no período considerado, Lagoa Santa apresentou queda no grau de urbanização, ao contrário do que ocorreu na quase totalidade dos municípios brasileiros. O grau de urbanização, de 69,55% em 2007, caiu para 61,88% em 2010, situando-se em patamar bastante inferior ao do estado de Goiás (90,29%). Salienta-se, ainda, que a população urbana, em sua totalidade, está localizada na sede municipal, pois Lagoa Santa não possui outros distritos.  
Quadro 211 População residente total e por situação de domicílio, grau de urbanização e taxa 

média anual de crescimento  - município de Lagoa Santa (GO) - 2007 e 2010  
Situação de 

domicílio 

2007 2010 Taxa de 
crescimento 
médio anual 

2007/2010 (%) Habitantes % Habitantes % Urbana 852 69,55 776 61,88 -3,07Rural 373 30,45 478 38,12 8,62Total 1.225 100,00 1.254 100,00 0,78Fonte: IBGE – Cidades; IBGE Censo Demográfico 2010.  Considerando a população recenseada pelo IBGE em 2010 e a respectiva área do município de Lagoa Santa, registrou-se a densidade demográfica de 2,73 habitantes por km2, conforme atesta o Quadro 212, enquanto a densidade populacional da microrregião de Quirinópolis situava-se em 6,90 habitantes por km2.   
Quadro 212 População, área e densidade demográfica do município de Lagoa Santa (GO) – 

2010 

Município População 2010 Área (Km2) Densidade Demográfica 
(hab./km²) Lagoa Santa 1.254 458,868 2,73 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010.  
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A distribuição da população do município de Lagoa Santa por faixa etária em 2010, segundo o Censo Demográfico IBGE, é apresentada na Figura 198 . A pirâmide etária do município naquele ano aponta para um aumento de expectativa de vida da população, por um lado, e para a redução da taxa de natalidade, por outro. Observa-se, assim, um processo de envelhecimento da população local; o estreitamente da base da pirâmide indica que ele tende a se acelerar nos próximos anos.   
Figura 198  Pirâmide etária – município de Lagoa Santa/GO (2010)  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. Entre 1960 e 2010, a distribuição da população brasileira por classes de idade evoluiu do formato de “pirâmide” para esse formato semelhante a uma gota, tal qual se vê na Figura 198 para o município de Lagoa Santa. De fato, as classes de menor idade (infância e adolescência) têm diminuído sua participação relativa na população total, devido à extraordinária queda na “taxa de fecundidade” ocorrida no Brasil, durante os últimos cinquenta anos: o número médio de filhos (nascidos vivos) por mulher (em idade fértil) caiu de 6,3 para 1,9 entre 1960 e 2010, conforme dados censitários do IBGE. Segundo informações do mesmo IBGE, tal redução na taxa de fecundidade resultou na queda da participação da população entre 0 e 14 anos (isto é, com idade inferior a 15 anos) de 42,7% em 1960 para 24,1% em 2010. Por outro lado, a diminuição da mortalidade resultou em um aumento da participação dos idosos (65 ou mais anos de idade) de 2,7% para 7,4%. (a expectativa de vida do brasileiro, ao nascer, aumentou de 48 para 73,4 anos – cerca de 25 anos, ou 50,0% – nesse meio século.) Segue-se desses números que a participação das classes restantes de idade (de 15 a 64 anos) – a população “em idade ativa” – aumentou de 54,6% para 68,5% da população total, entre 1960 e 2010, “engordando” o contorno da “pirâmide etária” nas classes intermediárias de idade, em detrimento da base composta pelas classes de menor idade.  
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Como decorrência dessa evolução na estrutura etária da população brasileira, diminuiu nesse período (1960-2010) a “razão de dependência”, que é o quociente entre o número de pessoas com idade entre 0 e 14 anos ou com 65 ou mais anos (que em princípio seriam inativos e dependentes) e o número restante de pessoas na população, ou seja, aquelas com idade de 15 a 64 anos, que são as pessoas chamadas “em idade ativa” (das quais, em princípio, dependem as demais). Esta razão de dependência vem caindo no Brasil, de 83% em 1960 para 46% em 2010 (conforme se pode calcular a partir dos números sobre a participação da população em idade ativa, apresentados no parágrafo anterior). Isto significa que cada pessoa em idade ativa teria, em princípio, 0,83 pessoas como dependentes em 1960, e 0,46 em 2010. A “população em idade ativa” de Lagoa Santa, em 2010, representava 69,8% do total populacional; a população com idade de 0 a 14 anos (menos de 15 anos) constituía 22,6%; e a população com 65 ou mais anos, os restantes 7,6%. Resulta que a “razão de dependência” era de 43,27%, inferior àquela do país no mesmo ano (que foi de 46%, como mostrado).  Já o Quadro 213 mostra o nível de escolaridade das pessoas com dez ou mais anos de idade, as quais representavam, em 2010, uma parcela de 87% da população total. Observa-se que 7,81% das pessoas com dez ou mais anos de idade possuíam nível superior completo, valor relativamente baixo, considerando a estrutura etária da população. De fato, informações do Censo Demográfico (IBGE, 2010) indicam que apenas 25,61% das pessoas com mais de 25 anos de idade residentes nos domicílios possuíam o ensino médio completo ou nível de escolaridade acima deste (superior incompleto ou superior completo). Para a microrregião de Quirinópolis, este percentual é de 27,19%, para a mesorregião Sul Goiano 29,83%, para Goiás, 34,77% e, para o Brasil, 35,9%.   
Quadro 213 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução – município de Lagoa 

Santa (GO) – 2010  
Nível de Instrução Absoluto Relativo (%) Sem instrução e fundamental incompleto 636 58,26 Fundamental completo e médio incompleto 176 16,13 Médio completo e superior incompleto 191 17,51 Superior completo 85 7,81 Não determinado 3 0,29 Total 1.091 100,00 Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 
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8.5.7.2.3 Dimensão Social 

8.5.7.2.3.1 Saúde O sistema de saúde do município de Lagoa Santa é classificado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, como de Gestão Plena de Atenção Básica. Segundo informações obtidas em pesquisa de campo, o município de Lagoa Santa conta apenas com uma Unidade Básica de Saúde – UBS onde funciona o Programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF (Foto 301).  

 Foto: L
agoa Sa

nta 
Foto 301  Centro de Saúde de Lagoa Santa 

 A UBS possui dois leitos de observação, uma sala de emergência, um consultório médico, um consultório odontológico, um consultório de fisioterapia, um consultório de enfermagem, uma sala de imunização, uma farmácia básica, uma sala de procedimentos, uma sala de esterilização, uma recepção/sala de espera, três banheiros e uma sala de triagem. Conta com três médicos (clínicos gerais), cinco enfermeiros, três técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta, um odontólogo, um auxiliar de odontologia, um farmacêutico, um atendente de farmácia, duas recepcionistas e dois serventes (limpeza). Em termos de equipamentos dispõe de um cardioversor, um monitor cardíaco e um carrinho de emergência. Possui três ambulâncias e não conta com SAMU. As maiores causas de atendimento médico dizem respeito a casos de hipertensão e diabetes. O infarto é a principal causa de óbito. 
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A UBS atende a pacientes do distrito de São João do Aporé, Itajá e muitos turistas que visitam a cidade de Lagoa Santa. O atendimento é apenas para casos de baixa complexidade. Os pacientes que apresentam casos de média e alta complexidade, após realização da regulação, são encaminhados para as cidades de Santa Helena e Goiânia. De acordo com entrevista realizada na Secretaria Municipal de Saúde, em 214 foram notificados e confirmados 60 casos de dengue e, até setembro de 2015, 52 casos. Os principais programas desenvolvidos na área de saúde em Lagoa Santa são as vigilâncias endemiológica, sanitária, epidemiológica e a Estratégia de Saúde da Família - ESF. O programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF encontra-se em fase de implantação. Segundo a entrevista realizada, a principal dificuldade trata-se do transporte de regulação devido à distância em relação aos centros urbanos de maior porte. A situação do município em relação à saúde é considerada “boa” levando-se em conta o porte de Lagoa Santa. Finalmente, cabe comentar que a taxa de mortalidade infantil registrada para o município de Lagoa Santa diminuiu significativamente, entre 2000 e 2010, passando de 19,0 (por 1.000 nascidos vivos) para 10,5 (por 1.000 nascidos vivos). 
8.5.7.2.3.2 Educação Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, das 389 matrículas registradas em 2014 (Quadro 214), 218 (56,0%) foram em ensino fundamental do 1º ao 4º ano, ou 1ª fase, e do 5º ao 8º ano, ou 2ª fase. No ensino médio, por sua vez, foram registradas 91 matrículas, em sua totalidade na rede estadual. Na educação infantil efetivaram-se 77 matrículas em sua totalidade em instituições de ensino municipais.  

Quadro 214 Número de alunos matriculados, por nível de ensino e dependência 
administrativa – Lagoa Santa (GO) – 2014  

Dependência 

Matrícula 

Educação infantil Ensino 
fundamental 

Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

(Nível 
Técnico) 

EJA 
(*) 

Educação 
especial Total

Creche Pré-
Escola 

1ª a 4ª 
Série 
(Anos 

Iniciais) 

5ª a 8ª 
Série 
(Anos 

Finais) Estadual - - - 117 91 - - 2 210 Municipal 50 27 101 - - - - 1 179 Privada - - - - - - - - - TOTAL 50 27 101 117 91 - - 3 389 Fonte: INEP - Censo Escolar, 2014. (*) Educação de Jovens e Adultos 
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Vale registrar que a rede particular não se faz presente no município. Lagoa Santa não conta também com estabelecimentos que ofereçam educação profissional (nível técnico) e educação de jovens e adultos – EJA (presencial e semipresencial). Na educação especial foram registradas apenas três matrículas, sendo duas na rede estadual (Foto 302 e Foto 303).  

Foto: S
olange

 Barbi 

Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 302 Creche Municipal de Lagoa 
Santa/GO 

 Foto 303 Escola Municipal de Lagoa 
Santa/GO 

 
 De acordo com informações recentes (2015) obtidas em entrevistas com gestores da área de educação do município, a rede escolar de Lagoa Santa é composta por três unidades de ensino em atividade situadas na zona urbana, quais sejam: 

 Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis: oferece o ensino fundamental (6º ao 9º ano – anos finais ou 2ª fase) e o ensino médio. O ensino fundamental conta com 125 alunos matriculados no turno matutino. Já o ensino médio possui 53 matrículas no turno matutino e 36 no turno noturno. Dispõe de 18 professores em sua totalidade com curso superior. O colégio atende também a alunos de cidades vizinhas, localizadas no estado do Mato Grosso do Sul, e de Itajá. Segundo a entrevista não há vagas disponíveis no ensino fundamental. O estabelecimento conta com laboratório de ciências, informática e uma biblioteca. O Colégio desenvolve o Programa Mais Educação (reforço), com verba do governo federal, e um projeto de arborização no entorno do colégio por meio de doação de mudas pelos pais dos alunos e pelos professores. Na área ambiental, a entrevistada, informou que os professores elaboram projetos ambientais e levam os alunos para visitação. Citou o exemplo do plantio de vegetação na margem do rio Corrente. A entrevistada comentou ainda que o transporte escolar seria pouco eficiente (fluxo e frequência pouco adequados à realidade da demanda) e que a merenda escolar seria considerada uma das melhores da região. A situação do município, segundo informações obtidas durante a entrevista, seria boa em relação à educação e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 2013 de Lagoa Santa seria dos mais renomados da região de Jataí. Como principais dificuldades no setor educacional citou a pouca oferta de cursos superiores na região; 
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 Escola Municipal Professor Guilherme Queiróz Figueira: oferece o ensino fundamental (1ª a 5ª séries – 1ª fase ou anos iniciais) no turno matutino. No turno vespertino são ofertadas aulas de reforço. Conta com 124 alunos: 1º ano (17 alunos); 2º ano A (18 alunos); 2º ano B (16 alunos); 3º ano (29 alunos); 4º ano (24 alunos); e 5º ano (20 alunos). Possui 12 professores/coordenadores, entre efetivos e contratados, todos com curso superior. Atende a alunos de Lagoa Santa, área rural de Itajá e distrito de São José do Aporé, pertencente ao município de Paranaíba. Segundo a entrevista realizada, não há problemas de déficit de vagas em caso de alguma demanda adicional. 
 Creche Municipal Dona Augusta Moura de Araújo: conta com 76 crianças, das quais 18 utilizam transporte escolar. Dispõe de nove professores. Oferece o maternal, berçário, e o pré-escolar I, II e III nos turnos matutino, vespertino e também em tempo integral. Como principais programas desenvolvidos na área de educação foram mencionados: 
 Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 
 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; 
 Serviço de Fortalecimento de Vínculos, ex Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social). Segundo as entrevistas realizadas, a situação do município em relação à educação foi considerada boa, sem maiores problemas. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB/Anos Iniciais registrado para o município de Lagoa Santa subiu de 3,5 para 6,7 entre 2007 e 2013, tendo superado, nos anos de 2009 a 2013 as respectivas metas projetadas, conforme demonstram os dados apresentados no Quadro 215. Observa-se que, para o ano de 2007, não há registro da meta projetada para o município. Para o IDEB/Anos Finais, segundo o INEP, não existem resultados para a série informada.  

Quadro 215 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB observado em 2007, 2009, 
2011 e 2013 e metas para rede municipal – Lagoa Santa (GO)  

Ensino 
Fundamental 

IDEB Observado Metas Projetadas 
2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Anos Iniciais 3.5 4.9 5.5 6.7 - 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar (INEP, 2015).  Não foram registradas em Lagoa Santa instituições de ensino superior. As principais referências para a realização de cursos superiores são as cidades de Paranaíba, preferencialmente pela facilidade de acesso, Cassilândia, localizadas no estado de Mato Grosso do Sul e Fernandópolis, no estado de São Paulo. 
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8.5.7.2.4 Saneamento 

Sistema de Abastecimento de Água O sistema de abastecimento de água em Lagoa Santa está sob a responsabilidade da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO. A captação é realizada em poço subterrâneo (aquífero guarani, considerado o maior reservatório de água subterrânea do mundo). O município conta com uma Estação de Tratamento de Água – ETA; o nível de atendimento é de 100,0%. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 97,4% do total dos domicílios urbanos de Lagoa Santa são abastecidos através de rede geral de distribuição. Na área rural os domicílios do município são abastecidos em sua grande maioria por meio de poço ou nascente na propriedade (93,3%), como demonstra os dados do Quadro 216.  
Quadro 216 Domicílios Particulares Permanentes, segundo situação do domicílio e forma de 

abastecimento de água - município de Lagoa Santa (GO) – 2010  
Forma de Abastecimento de Água Situação do Domicílio 

Urbana Rural TotalRede geral de distribuição 260 1 261 Poço ou nascente na propriedade 5 154 159 Poço ou nascente fora da propriedade 2 2 4 Carro-pipa - - - Água da chuva armazenada em cisterna - - - Água da chuva armazenada de outra forma - - - Rio, açude, lago ou igarapé - 8 8 Poço ou nascente na aldeia - - -Poço ou nascente fora da aldeia - - -Outra - - - Total 267 165 432 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  Em 2014 Lagoa Santa contava com 20.629 metros de extensão de redes de água e 648 ligações de água.  
Sistema de Esgotamento Sanitário O sistema de esgotamento sanitário em Lagoa Santa está também sob a responsabilidade da SANEAGO (Foto 304). O município possui uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e duas estações elevatórias de esgoto. A rede coletora de esgoto alcança 100,0% da cidade. O esgoto, após tratamento, é lançado no rio Aporé. 
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Foto 304  Estação de tratamento de água de Lagoa Santa/GO 
  O Quadro 217, que apresenta dados relativos a 2010, demonstra que o esgoto sanitário alcança um nível de atendimento de 99,3% dos domicílios urbanos do município, nos quais em 158 (59,6%) predominava a utilização de fossas rudimentares e 102 (38,5%) tinham banheiro através de rede geral de esgoto ou pluvial. Já na zona rural, nenhum domicílio tinha banheiro através de rede geral de esgoto ou pluvial, prevalecendo a utilização de fossas rudimentares – negras (91,3%), similarmente à zona urbana.  

Quadro 217 Domicílios por situação, segundo o esgotamento sanitário - município de Lagoa 
Santa (GO) – 2010  

Instalações Sanitárias Urbana Rural Total Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio 265 127 392Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -rede geral de esgoto ou pluvial 102 - 102 Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -fossa séptica 2 6 8 Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -fossa rudimentar 158 116 274 Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -vala 2 3 5 Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio - rio, lago ou mar - 2 2 Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -outro 1 - 1 Tinham sanitário 1 35 36Tinham sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - - -Tinham sanitário - fossa séptica - 1 1
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Continuação 
Instalações Sanitárias Urbana Rural Total Tinham sanitário - fossa rudimentar 1 28 29Tinham sanitário - vala - 5 5Tinham sanitário - rio, lago ou mar - 1 1Tinham sanitário - outro escoadouro - - -Não tinham banheiro nem sanitário 1 3 4Total 267 165 432Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  Em 2014 Lagoa Santa contava com 11.218 metros de extensão de redes de esgoto e 327 ligações de esgoto.  

Resíduos Sólidos Urbanos A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desporto é a responsável pela coleta de lixo no município de Lagoa Santa. A coleta de resíduos residenciais e comerciais é realizada três vezes por semana (2ª e 5ª feiras e sábado). Já os resíduos de poda de árvores e varrição são coletados duas vezes por semana (3ª e 4ª feiras). Lagoa Santa não possui coleta seletiva e conta com um aterro sanitário localizado a 7.300 metros do centro da cidade (GO – 302 sentido Itajá). Segundo entrevista realizada com o secretário, o aterro sanitário não possui licença ambiental, sua regularização é uma prioridade para a secretaria e atualmente estão sendo realizadas as adequações necessárias para dar entrada ao pedido de licenciamento junto à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima).  Os resíduos da UBS são coletados por uma empresa terceirizada de Anápolis que recolhe o lixo de acordo com a demanda. Vale ainda comentar que os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos se encontram em fase de conclusão. O Quadro 218 mostra que 98,5% dos domicílios urbanos dispunham de serviço de coleta de lixo em 2010, sendo 100,0% coletado por serviço de limpeza. Já na área rural a maioria dos domicílios (79,4%) queimava o lixo na própria propriedade.  
Quadro 218 Domicílios por situação, segundo a destinação do lixo - município de Lagoa Santa 

(GO) – 2010  
Coleta de lixo Urbana Rural Total Coletado 263 24 287Queimado (na propriedade) 4 131 135 Enterrado (na propriedade) - 8 8 Jogado em terreno baldio ou logradouro - 2 2 Jogado em rio, lago ou mar - - - Outro destino - - - Total 267 165 432Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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8.5.7.2.5 Assistência Social A política municipal de assistência social visa consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Lagoa Santa com a ampliação e qualificação dos serviços de proteção social básica e especial, assegurando o acesso da população em situação de risco e vulnerabilidade social à rede socioassitencial e garantindo a convivência familiar e comunitária. Assim, o município de Lagoa Santa conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS que possui sede própria. A equipe do CRAS é formada por uma assistente social, uma psicóloga e alguns profissionais para ministrar cursos. Os principais programas desenvolvidos estão apresentados abaixo: 
 Programa Bolsa Família: em torno de 140 beneficiários;  
 Programa Minha Casa Minha Vida: já foram entregues 49 casas; 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (ex PETI); 
 Programa da Melhor Idade; 
 Programa de Acompanhamento de Gestantes. Vale comentar que o município de Lagoa Santa não conta com Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS para prestação de serviços de proteção especial de média complexidade. Lagoa Santa possui Fundo e Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal do Turismo e Conselho Municipal de Segurança. O município não conta com associações comunitárias ou mesmo de bairro. Finalmente, a secretária municipal manifestou seu desagrado em relação à transferência de recursos financeiros, por parte do governo federal, para a área de assistência social. 

8.5.7.2.6 Indicadores de Desenvolvimento 

8.5.7.2.6.1 Índice de Desenvolvimento Humano O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida de bem-estar da população, criada no início dos anos 90 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a partir da definição de critérios de avaliação, com referência mundial, do desenvolvimento humano de países, regiões, estados, microrregiões e municípios, contemplando variáveis econômicas e sociais.  No Brasil, a Fundação João Pinheiro (FJP) e o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), em parceria, desagregaram esse índice em nível municipal (IDH-M): além do índice sintético, são disponibilizadas as dimensões renda, educação e longevidade. O IDH-M Renda per capita mensura toda a riqueza produzida ao longo de um ano dividida aritmeticamente por sua população; o IDH-M Longevidade se refere à expectativa de vida da população e o IDH-M Educação, está relacionado ao número de crianças alfabetizadas e regularmente matriculadas nas escolas. As três dimensões têm a mesma importância  
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no índice, que varia de 0 a 1, onde, quanto mais próximos de 1 os indicadores estiverem, melhor é a qualidade de vida da população analisada. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Lagoa Santa correspondeu a 0,740, índice acima da média estadual (0,735), colocando o município na faixa de alto desenvolvimento humano (IDHM entre 0,700 e 0,799). O subíndice IDH Educação (0,638) foi o mais baixo, correspondente a médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,600 e 0,699); o IDH Longevidade, o mais elevado (0,868), situa-se na faixa considerada de muito alto desenvolvimento humano (IDHM entre 0,800 e 1). Vale destacar que o índice apresentado para Lagoa Santa ocupa a 764ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. O IDHM de Lagoa Santa registrou avanços consideráveis nas últimas décadas. Entre 1991 e 2010, o IDHM municipal passou de 0,382 para 0,740, com crescimento de 93,7%, muito superior àquele observado para o estado no mesmo período, que foi de 47,0%. No período considerado, a taxa de redução do hiato (ou seja, da distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1) de desenvolvimento humano no município foi de 42,1%. Embora apresentando em 2010 o índice mais baixo entre as dimensões avaliadas, Educação foi aquela cujo índice mais cresceu em termos absolutos entre 1991 e 2010 (0,497), seguidas por Longevidade e por Renda, acompanhando o comportamento verificado para o estado de Goiás. 
8.5.7.2.6.2 Índice Firjan de desenvolvimento social O IFDM combina três dimensões de desenvolvimento: emprego e renda (formais), educação (fundamental) e saúde (atendimento básico). É definido de forma que assume valores entre 0 e 1, de modo tal que, quanto mais próximo de 1, maior é o grau de desenvolvimento municipal. Os dados mais recentes disponíveis referem-se a 2013, quando o IFDM médio para o Brasil atingiu 0,74, variando de 0,28 (município de Santa Rosa dos Purus, Acre- AC) até 0,91 (município de Extrema, Minas Gerais - MG). O índice apurado para o município de Lagoa Santa foi de 0,76, que configura “desenvolvimento moderado”, segundo as definições do IFDM - FIRJAN (entre 0,6 e 0,8 pontos). Cabe dizer que o município ocupava a 36ª posição no ranking dos 246 municípios goianos e a 976ª posição no ranking dos 5.565 municípios brasileiros. 
8.5.7.2.6.3 Índice de Gini de desigualdade de renda O índice de Gini é uma medida do grau de desigualdade entre os valores de uma variável de interesse, entre as unidades de um determinado conjunto (por exemplo, desigualdade de renda média mensal entre as pessoas residentes em um determinado país ou município). Se todos os valores da variável fossem iguais, ou seja, se não houvesse nenhuma desigualdade, o grau de desigualdade calculado pela fórmula de Gini seria 0. Caso uma única unidade concentrasse o valor total de uma variável (por exemplo, uma única pessoa recebesse a renda total e as demais pessoas não recebessem nada), o cálculo do índice de Gini daria 1, seu valor máximo. Nos demais casos, o índice assume algum valor entre 0 e 1, o qual será tanto mais próximo de 1 quanto maior for a desigualdade (quanto maior for a desigualdade entre as rendas das pessoas de um conjunto, por exemplo).  
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No caso da desigualdade de renda no município de Lagoa Santa, o índice de Gini apurado pelo IBGE, segundo o Mapa de Pobreza e Desigualdade: Municípios Brasileiros – 2010 foi 0,52, um valor muito próximo ao índice 0,53 para o Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2010 (entre as grandes regiões, a Sul teve o menor valor: 0,48). 
8.5.7.2.7 Infraestrutura 

8.5.7.2.7.1 Energia Elétrica e iluminação pública O serviço de distribuição de energia elétrica para o município de Lagoa Santa é prestado pela Companhia Energética de Goiás – CELG (Foto 305).  O município de Lagoa Santa contava, em 2014, com um total de 682 consumidores, os quais geravam uma demanda de 2.828 Mwh. Destaque para a classe residencial e para o setor comercial que correspondiam em 2014, a 32,4% e 26,3%, respectivamente, do consumo total. O município de Lagoa Santa contava em 2010, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE com 432 domicílios dos quais 97,0% possuíam energia elétrica, sendo 418 (99,8%) através da companhia distribuidora. Vale dizer que apenas 13 domicílios (3,0%) localizados na zona rural do município não contavam com este tipo de serviço.  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 305  Rua asfaltada e iluminação pública em Lagoa Santa/GO 
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8.5.7.2.7.2 Transporte e comunicação As principais vias de acesso que servem ao município são a GO- 302 e a MS–431.  Grande parte das vias da cidade de Lagoa Santa não possui pavimentação. O acesso à área do empreendimento, pela margem direita do reservatório, partindo da sede é realizado por via de terra, chamada de Teixeira Lorde, segundo entrevistas realizadas. Há outro acesso ao norte: partindo da cidade de Lagoa Santa pela GO-302, alcança-se a GO-174, de terra, que acessa a região do empreendimento. A Figura 181 , apresentada no item 8.5.4.5.2, apresenta as vias de acesso ao empreendimento, tendo como referencia os principais centros urbanos da região.   Lagoa Santa não conta com jornal local. Na cidade circulam quinzenalmente o jornal “Hoje” de Itajá e a “Gazeta News” de Cassilândia. Não possui rádio e conta com duas afiliadas das redes de TV Globo e Bandeirantes, respectivamente. Dispõe de uma agência de correios (Foto 306) e em termos de telefonia móvel tem-se apenas a operadora Vivo. 

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 306  Agência dos Correios em Lagoa Santa/GO 
 

8.5.7.2.7.3  Serviços Bancários Segundo informações obtidas em campo, o município de Lagoa Santa dispõe de uma agência do Banco do Brasil e um posto da Caixa Econômica Federal – CEF (casa lotérica). 
8.5.7.2.7.4 Segurança Pública O município conta com o Destacamento de Polícia Militar que é subordinado ao 15º Batalhão da Polícia Militar – BPM, sediado em Jataí. O Destacamento atende apenas ao município de Lagoa Santa e possui uma viatura e um efetivo de dois policiais (Foto 307). Há também uma cadeia pública com duas celas. 
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 Foto: S
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Foto 307  Destacamento da Polícia Militar de Lagoa Santa/GO 
  Segundo o sargento entrevistado, a situação do município em relação à segurança “é muito tranquila”. Ocorreu um homicídio há cinco anos, os pequenos furtos não chegam a um caso/mês (geralmente em casas fechadas para aluguel na época de veraneio), a violência doméstica também não ultrapassa um caso por mês e é rara apreensão em função de drogas (em 15 anos foram registrados dois casos).  O município não conta com Delegacia Civil, Fórum (faz parte da Comarca de Itajá), e presídio, sendo a cidade de Itajá a principal referência. Não possui polícia ambiental (a referência é a cidade de Caçu/GO) e não dispõe de Corpo de Bombeiro (a referência é a cidade de Rio Verde). 

8.5.7.2.8 Dimensão Econômica 

8.5.7.2.8.1 Dinâmica Econômica A evolução do PIB a preços correntes de Lagoa Santa, da microrregião de Quirinópolis, da mesorregião Sul Goiano e do estado de Goiás no período 2006-2012 pode ser visualizada no Quadro 219. O PIB de Lagoa Santa apresentou durante todo o período, uma participação reduzida nos PIBs da microrregião (inferior a 0,7%), da mesorregião (inferior a 0,07%) e do estado (0,02% em todos os anos da série analisada).  
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Quadro 219 PIB a preços correntes - município de Lagoa Santa, microrregião de Quirinópolis, 
mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás – 2006/2012  ( em mil R$ correntes)   

Ano 
Município de 
Lagoa Santa 

(1) 

Microrregião de 
Quirinópolis 

(2) 

Mesorregião Sul 
Goiano 

(3) 

Estado de 
Goiás 

(4) 

1/2 
(%) 

1/3 
(%) 

1/4 
(%) 2006 10.304 1.618.687 17.136.715 57.057.072 0,64 0,06 0,022007 12.164 1.919.486 19.555.387 65.210.147 0,63 0,06 0,022008 14.867 2.528.876 23.579.377 75.271.163 0,59 0,06 0,022009 15.370 2.623.691 26.927.657 85.615.344 0,59 0,06 0,022010 17.977 2.863.348 28.966.644 97.575.930 0,63 0,06 0,022011 19.366 3.198.864 33.530.550 111.268.553 0,61 0,06 0,022012 21.083 3.672.378 38.886.066 123.926.301 0,57 0,05 0,02Fonte: IBGE, 2015.  Para possibilitar o acompanhamento do desempenho real da economia de entre 2006 e 2010, atribuiu-se o valor de 100 ao PIB do período inicial, como base de comparação para o exame do comportamento do PIB nos anos posteriores. Valores inferiores a 100 indicam que houve decrescimento em relação ao montante de 2006, ao passo que valores superiores a 100 indicam crescimento econômico real. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 199 . A economia de Lagoa Santa, entre 2006 e 2010, cresceu 74,0% em termos reais, relativamente muito mais do que os PIBs microrregional (33,0%), mesorregional (27,0%) e estadual (25,0%). Em todos os períodos, o PIB municipal apresentou crescimento relativamente maior do que aqueles verificados para os demais níveis de análise, à exceção de 2008/2009 em que subiu cinco pontos percentuais, enquanto a microrregião de Quirinópolis subiu oito pontos percentuais.   

Figura 199  Evolução do PIB real – município de Lagoa Santa, microrregião Quirinópolis, 
mesorregião Sul Goiano e estado de Goiás -2006/2012  

 Fonte: IBGE e IPEA, 2010. Elaboração Sete Soluções e Tecnologia Ambiental 
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O PIB per capita a preços correntes de Lagoa Santa em 2006 e 2007 era superior ao do estado de Goiás; porém, a partir de 2008, o PIB per capita estadual supera o valor municipal. Em 2006, o PIB per 
capita municipal equivalia a 107,03% do PIB per capita do estado de Goiás (R$ 9.956); já em 2012, essa proporção cai para 80,24%, conforme pode ser visualizado na Figura 200 .  

Figura 200  Evolução do PIB per capita a preços correntes – município de Lagoa Santa e 
Estado de Goiás – 2006/2012 - (em R$ 1,00)  

 Fontes: IBGE – Contas Regionais, 2012 e Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, 2015.  A análise da composição do Valor Adicionado segundo os setores econômicos no período de 2006 e 2012 (Figura 201 ) evidencia a importância do setor de serviços na geração de riqueza do município de Lagoa Santa. Em todo o período analisado, o setor de serviços apresentou participações superiores aos demais setores da economia, as quais se situaram entre 47,65% e 52,99%. O setor agropecuário também tem papel relevante no cenário municipal, com participações entre 31,51% e 44,91%. Já o setor industrial tem pouca representatividade no valor adicionado municipal, com contribuições que, no período, variaram entre 5,76% e 15,49%. O comportamento dos setores econômicos entre 2006 e 2012 em termos de contribuição para o Valor Adicionado pode assim ser resumido: crescimento gradativo do setor de serviços, que, em 2013 e 2014, atingiu suas maiores participações, 52,08% e 52,99%, respectivamente; crescimento significativo da participação do setor indústria, cuja participação avançou quase 10 pontos percentuais no período, de 5,76% para 15,49%; e, por outro lado, declínio gradativo da importância do setor agropecuário desde 2010, cuja participação recuou aproximadamente 10 pontos percentuais no período estudado, de 44,91% em 2006 ara 31,51% em 2012. 
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Figura 201  Distribuição do valor adicionado por setor de atividade econômica – município 
de Lagoa Santa (GO) - 2006/2012 (em mil R$ correntes)  

 Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental  Segundo o Cadastro Central de Empresas – IBGE, em 2013, havia em Lagoa Santa 49 empresas e organizações, entre as quais: uma (2,04%) estava vinculada ao setor primário; uma (2,04), ao setor secundário; e as 47 (95,92%) empresas restantes, ao setor terciário. A importância do setor terciário na economia de Lagoa Santa está calcada no desenvolvimento do turismo, que tem como principal atrativo a presença no município de uma lagoa natural de águas termais com temperatura de 29º à 31ºC. Entre as 47 empresas do setor terciário existentes em 2013, 24 empresas (51,06%) estavam vinculadas ao Comércio e outras 13 (27,66%), às atividades Alojamento e Alimentação. Segundo dados do IBGE, em 2010, o setor terciário era também o maior gerador de ocupações no município, detendo 57,48% do total de 635 ocupações ali existentes, nele, destacando-se os subsetores Administração Púbica, Comércio e Alojamento e Alimentação. O setor primário do município de Lagoa Santa, em 2014, é representado quase que exclusivamente pela atividade pecuária e a produção de leite. De acordo com o IBGE, não havia culturas permanentes no município e as lavouras temporárias e o plantio de eucalipto restringiam-se a pequenas áreas.  A produção de leite em Lagoa Santa, no período 2007/2014, oscilou entre 2,050 milhões de litros (em 2007) e 3,180 milhões de litros (em 2009), situando-se em três milhões de litros em 2014 (Figura 202 ), quando o valor da produção atingiu R$ 2,64 milhões a preços correntes. O número de cabeças do rebanho bovino, nesse mesmo período, manteve-se entre 40.000 cabeças (em 2008) e 47.100 cabeças (em 2013). Em 2014, foi registrado o segundo menor número de cabeças da série temporal analisada (44.000 cabeças). 
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Figura 202  Evolução da produção leiteira – município de Lagoa Santa (GO) – 2007/2014 (em 
mil litros)  

 Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2015.  As lavouras temporárias existentes em Lagoa Santa em 2014, como mencionado, são pouco expressivas, restringindo-se a uma área total de 15 ha, destinados ao milho (10 ha) e à mandioca (5 ha), conforme apresentado no Quadro 220. Observa-se que, até 2011, o arroz também integrava a pauta produtiva do município e que o cultivo da mandioca, em pequena escala, foi introduzido somente em 2014. A produção agrícola de Lagoa Santa teve até 2011 um desempenho muito mais significativo do que aquele verificado em 2014. Em 2008, o milho e o arroz alcançaram seus melhores resultados, totalizando uma área plantada/colhida de 380 ha e um valor de produção da ordem de R$ 571 mil a preços correntes. Em 2012 e 2013, não houve produção agrícola, sendo esta retomada em 2014, porém, em patamar muito aquém daquele anteriormente registrado. O valor total da produção agrícola municipal em 2014 (milho e mandioca) alcançou apenas R$ 26 mil a preços correntes.  
Quadro 220 Área plantada/colhida (em ha) e valor da produção (em R$ mil correntes) das 

lavouras temporárias – município de Lagoa Santa (GO) 2007-2014  
Lavoura 

temporária 
Área plantada/colhida (em hectares) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Arroz (em casca) 100 150 150 150 150 - - - Milho (em grão) 200 230 200 150 150 - - 10 Mandioca - - - - - -  5 Total 300 380 350 300 300 - - 15Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2015.  
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Figura 203  Valor da produção agropecuária – município de Lagoa Santa (GO) 2007-2014 (em 
R$ mil reais correntes)  

 Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2015.  Para o período analisado, o IBGE registra também a existência em Lagoa Santa de atividades de extração vegetal realizadas em pequena escala até apenas 2011: extração de madeiras para lenha e produção de carvão vegetal (de 2007 a 2011) e extração de madeira em tora (de 2007 a 2010). A extração vegetal sofreu declínio gradativo no município, como demonstra o valor de produção a preços correntes do conjunto de seus produtos, que, de R$ 98 mil em 2007, chegou a apenas R$36 mil em 2011. Quanto à silvicultura, em todo o período analisado, observa-se em Lagoa Santa, apenas a existência em 2014 de área total de 60 hectares plantados com eucalipto. O setor secundário de Lagoa Santa em 2010 era responsável pela geração de 11,94% do total de 635 ocupações ali existentes, destacando-se os subsetores Construção e Indústria de Transformação, que absorviam 7,39% e 4,39% do total de ocupações, respectivamente. 
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8.5.7.2.9 População Economicamente Ativa e População Ocupada A distribuição entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e economicamente inativa do município de Lagoa Santa, segundo o Censo Demográfico 2010, encontra-se representada na Figura 204 . Em 2010, Lagoa Santa possuía 651 Pessoas Economicamente Ativas (PEA), sendo 635 ocupadas. Observava-se, portanto, uma taxa de desocupação de 1,52% na semana de referência da pesquisa, significativamente inferior aos valores observados na mesma ocasião para o estado de Goiás e o Brasil, de 3,91% e 4,41%, respectivamente. 
 

Figura 204  Distribuição entre população economicamente ativa (ocupada e desocupada) e 
população não economicamente ativa – município de Lagoa Santa (GO)– 2010 (em %)  

 Fonte: IBGE, 2012 A distribuição da PEA pode ser analisada em termos de grupos de ocupação e seções de atividade. Na análise dos “Grandes grupos de ocupação no trabalho principal” para 2010 (IBGE), observou-se que, em Lagoa Santa, as “Ocupações elementares” se aplicavam a 25,71% das pessoas ocupadas. Em seguida, vinham os “Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca” (20,26%) e os “Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados” (16,83%). As principais “seções de atividade do trabalho principal” eram “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, com 30,58% do total de 635 pessoas ocupadas, “Administração pública, defesa e seguridade social”, com 17,18%, “Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas”, com 12,56%, e, ainda, “Alojamento e alimentação”, com 11,55%. Como visto, a Administração Pública assume um papel relevante no total de ocupações do município, situação comum nos municípios de pequeno porte populacional do país, configurada por uma elevada dependência dos repasses federais como fator de dinamização da economia local e, por outro lado, da prefeitura, como principal empregador formal. A significativa participação do Comércio no total de ocupações também se destaca positivamente devido ao pequeno porte populacional do município.  
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Já os dados da RAIS, que contabilizaram em Lagoa Santa a existência de 282 postos de trabalho formal em 31/12/2014, mostram que o principal empregador era a Administração Pública, com 48,58% das vagas com carteira assinada. Destacavam-se, ainda, os Serviços, com 23,40% e Agropecuária, com 14,54% das vagas. A remuneração mensal média paga por esses três segmentos era de, respectivamente, R$ 1.881,31, R$ 1.138,46 e R$ 1.571,46. A distribuição de vagas por setor de atividade econômica em 31/12/2014 para Lagoa Santa, de acordo com os dados da RAIS, é exibida na Figura 205 .  
Figura 205  Distribuição das vagas formais por setor de atividade econômica – município de 

Lagoa Santa (GO) – 31/12/2014 (em %) 

 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/ISPER, 2012. Observe-se a diferença no número de empregos formais (RAIS) em relação ao de pessoas ocupadas (IBGE). O número de pessoas ocupadas é, em princípio, maior que o de empregados formais, pois este está incluído naquele. Além das diferenças nas definições de “ocupação” e “emprego formal”, podem ocorrer discrepâncias entre as duas fontes devido a distintas especificações de setor, ocupação e emprego para cada pessoa pesquisada, bem como diferenças nas datas de coleta das informações, possíveis omissões ocorridas nas apurações etc. 
8.5.7.2.9.1 Finanças Públicas As informações sobre a receita orçamentária do município de Lagoa Santa, disponibilizadas no programa de consulta da Secretaria do Tesouro Nacional remetem ao ano de 2012. Mesmo com essa defasagem, é possível observar o montante arrecadado pela prefeitura municipal. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal transferência estadual, somados representaram 17,9% da arrecadação total. A participação das principais receitas obtidas pela administração do município naquele ano é apresentada no Quadro 221. 
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Pode-se perceber que suas receitas são muito dependentes das transferências da União, como aquelas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas três transferências federais, somadas, corresponderam a 74,8% das receitas não financeiras de Lagoa Santa.  
Quadro 221 Arrecadação Municipal de Lagoa Santa (GO) - 2012 (em milhares de reais 

correntes)  
Receita Orçamentária R$ % 

Receita de Arrecadação Própria 
IPTU 86.232,74 1,0 ISSQN 58.892,01 0,7 Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza 209.783,60 2,5 ITBI 84.767,21 0,9 Taxas 109.861,02 1,3 

Transferências Governamentais 
Transferências federais FPM 5.541.355,85 64,8 SUS 307.831,61 3,6 Transferências estaduais ICMS 1.466.761,28 17,2 IPVA 25.810,40 0,3 Transf. Multigov. FUNDEB 546.253,15 6,4 Receitas de capital 111.290,49 1,3 CFEM 0 0,0 Outros 0 0,0 Deduções da Receita Corrente - 1.361.432,87 - 15,9Total 8.548.839,36 100,0Fonte: https://www.contaspúblicas.caixa.gov.br  - 2012  Considerando-se os números relativos à despesa municipal, percebe-se que o município de Lagoa Santa foi superavitário em 2012. Enquanto suas receitas somaram cerca de R$ 8.548.839,36, como apresentado no Quadro 221 sua despesa empenhada atingiu a monta de R$ 7.999.663,93. Os dados sobre a despesa empenhada e despesa por função são exibidos a seguir (Quadro 222 e Quadro 223).  

Quadro 222 Despesa empenhada – Lagoa Santa (GO) – 2012  
Despesa Orçamentária Valor Participação Relativa (%) Pessoal e Encargos Sociais 3.909.776,90 48,90 Juros e encargos 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4.016.112,41 50,20 Despesas de capital 73.774,62 0,90 Total 7.999.663,93 100,00 Fonte: STN, 2012
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Em Lagoa Santa, observa-se que 48,9% da despesa municipal eram de custeio da máquina pública (pessoal e encargos sociais) e 50,2% eram de outras despesas correntes. Apenas 0,9% eram despesas de capital, que se tratam basicamente de investimento. A discriminação das despesas, segundo a função, mostra que 24,9% do total foram direcionados para a “educação”, 20,6% para a “administração” e 19,9% para a “saúde”, dentre as funções mais importantes.  
Quadro 223 Despesa por função – Lagoa Santa (GO) – 2012  

Despesa por função Valor Participação relativa (%) Legislativa 426.147,61 5,3 Judiciária 1.553,48 0,0 Administração 1.649.112,85 20,6 Segurança Pública 13.016,00 0,2 Assistência Social 409.330,96 5,1 Previdência Social 635.604,60 7,9 Saúde 1.590.663,27 19,9 Educação 1.995.048,34 24,9 Urbanismo 122.494,60 1,5 Comércio e Serviços 213.716,02 2,7 Energia 9.264,87 0,1 Transporte 933.711,33 11,8 Total 7.999.663,93 100,0 Fonte: STN, 2012. 
8.5.7.2.10 Aspectos Organizativos A gestão pública local é representada pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa (Foto 308). A Câmara Municipal é composta por nove vereadores. 

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 308  Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 
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Os órgãos públicos municipais estão assim organizados: 
 Gabinete do Prefeito; 
 Controle Interno 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desporto; 
 Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Encontra-se em fase de elaboração o Plano Diretor do município. Lagoa Santa possui Código de Posturas e não dispõe de Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

8.5.7.2.11 Dimensão Ambiental Lagoa Santa conta com a atuação da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desporto e Assessoria de Meio Ambiente vinculada diretamente ao gabinete do prefeito municipal. A área de meio ambiente foi criada em 2011 e as demais em 2001.  O Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente foi criado em 2003, porém encontra-se inativo. Por se tratar de um órgão que contempla várias áreas, a Secretaria tem como principais atividades a realização de eventos festivos do município (réveillon, carnaval, semana santa, aniversário do município – 21/07, Festa da Melhor Idade, Festa das Crianças, entre outras); a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de turismo e comércio e a realização de torneios e campeonatos. O Secretário comentou que o principal problema ambiental do município de Lagoa Santa diz respeito ao tráfego de veículos pesados no centro da cidade ligando a GO-302 a MS – 431. As denúncias mais frequentes tratam-se da queima de lixo na cidade e da poluição sonora de veículos automotores. Ainda segundo o entrevistado o município não possui organização não governamental ou entidades atuantes na área ambiental. Lagoa Santa faz parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paranaíba e não possui unidades de conservação. O município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico (Prefeitura Municipal; Planeta Bio, 2013).  Finalmente, ressaltou que o “ponto forte” do município é o turismo e o “fraco” a falta de indústrias e a precariedade dos serviços de energia elétrica. Como principais carências de Lagoa Santa, citou novamente a falta de indústrias no município. 
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8.5.7.2.12 Aspectos culturais, lazer e turismo Como comentado nesse diagnóstico (item 8.5.7.2.11), o turismo é a atividade mais importante do município, que tem como principal atrativo a presença de uma lagoa natural de águas termais com temperatura de 29º à 31ºC do turismo (Foto 309). Possui fontes naturais sulfurosas e a água brota do lençol freático, Aquífero Guarani (antigo Botucatu) atingindo uma vazão espontânea de 3.600.00 m3/h. A lagoa contempla o Hotel Thermas, também ponto turístico dos moradores e visitantes da região (Foto 310). Destaca-se ainda o Balneário e Pousada Kin Gin.  

 Foto: S
olange

 Barbi 
Foto 309 Lagoa de águas naturais em Lagoa Santa/GO  

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 310 Identificação do Hotel Thermas de Lagoa Santa/GO  
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Lagoa Santa conta com várias pousadas e casas de aluguel para o veraneio (Foto 311). 

 Foto: S
olange

 Barbi 

Foto 311  Acesso a pousada em Lagoa Santa/GO 
 Não foi citada pelos entrevistados nenhuma festa tradicional no município, assim como nenhum equipamento cultural. No item “Dimensão Ambiental” foram descritas as atribuições da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desporto que, além da dimensão ambiental, desenvolve ações voltadas ao turismo no município. Naquele item foram apresentados os eventos festivos desenvolvidos no âmbito da secretaria.   

8.5.7.2.13 Comunidades Quilombolas, Terras Indígenas e Projetos de Assentamento No município de Lagoa Santa há três Projetos de Assentamentos, sendo eles: 
 PA. 1º de Maio (Fase 3): área de 119,81 ha com seis famílias assentadas, criado em 2010 por desapropriação. 
 P.A. 7 de Setembro (Fase 3): área de 910,96 ha com 34 famílias assentadas, criado em 2010 por desapropriação 
 P.A Ícaro (Fase 3): área de 122,02 ha com seis famílias assentadas, criado em 2010 por desapropriação. As fases do PA apresentadas em parênteses referem-se à sua etapa de desenvolvimento: 00: Em obtenção; 01: Pré-Projeto de Assentamento; 02: Assentamento em criação; 03: Assentamento Criado; 04:Assentamento em Instalação; 05: Assentamento em Estruturação; 06: Assentamento em Consolidação e 07: Assentamento Consolidado. Não foram identificados nos bancos de dados da Fundação Nacional de Índios – FUNAI e da Fundação Cultural Palmares a presença de etnias indígenas e/ou quilombolas no município pesquisado. 
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8.5.8 Estabelecimentos Agropecuários atingidos pela implantação da PCH Alvorada I  Dentro da Área de Influência Direta – AID encontra-se as porções de terra que serão efetivamente comprometidas pela implantação da PCH Alvorada I, que abrange faixas de terra localizadas na zona rural dos municípios goianos de Itajá e Itarumã. Foram identificados 16 estabelecimentos agropecuários com áreas atingidas pela implantação do empreendimento, sendo 10 (dez) localizados na margem direita e 6 (seis) na margem esquerda do rio Corrente.  Destaca-se que além dos estabelecimentos agropecuários, não foram identificados aglomerados rurais (povoados ou vilarejos), comunidades ribeirinhas ou tradicionais com vínculos socioeconômicos ou culturais com o polígono do empreendimento ou passíveis de intervenções em seus meios e modos de vida com a implantação do projeto da PCH Alvorada I. Nas pesquisas de campo realizadas em outubro e novembro de 2015 foram realizadas entrevistas, sempre que possível, com o proprietário ou arrendatário. Alguns questionários foram enviados por e-mail de acordo com a solicitação do proprietário, e, quando da impossibilidade ou dificuldade de realização de entrevista presencial (relacionada principalmente à distância do município de residência do proprietário em relação à propriedade pesquisada), entrevistas foram realizadas por telefone. Além destes, também as famílias residentes nos estabelecimentos agropecuários foram entrevistadas, caso houvesse e tivesse um representante presente. Do universo de 16 estabelecimentos agropecuários potencialmente atingidos pelo reservatório, não foi possível a realização de pesquisa socioeconômica de seis estabelecimentos agropecuários e de três famílias, conforme descrito a seguir:  
 MD – 01: Estabelecimento de Célia Roseli Prates dos Santos e outros: proprietários residentes em Fernandópolis – SP e não foram localizados. 
 MD – 02: Estabelecimento do Sr. Hamilton Sebastião Farinazzo (São José do Rio Preto – SP), após quatro tentativas não foi possível realizar o cadastro de uma das famílias residentes. 
 MD – 03: Estabelecimento de Rijobel Participações e Empreendimento Ltda, o responsável Florindo Miguel Cajuela Rodrigues (Votuporanga – SP) pediu que o envio do questionário fosse feito por e-mail e não retornou. Quando solicitado a responder o questionário por telefone, o proprietário recusou. 
 MD – 03.1: Estabelecimento de Pedro Balbo e outros (Meridiano – SP): propriedade fechada, não foi possível realizar entrevista com a família residente. 
 MD – 04 – Estabelecimento do Sr. Precédio Luiz Barbizan (Monte Alto – SP), o proprietário solicitou o envio do questionário por e-mail (não obtivemos resposta). Após seis tentativas, o trabalhador residente (Sr. Ataíde) não foi encontrado. 
 MD – 06: Estabelecimento do Sr. Precédio Luiz Barbizan (Monte Alto – SP), o proprietário solicitou o envio do questionário por e-mail (não obtivemos resposta).  
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 MD – 07: Estabelecimento de Florindo Miguel Cajuela Rodrigues (Votuporanga – SP), o proprietário solicitou o envio do questionário por e-mail e não retornou. Quando solicitado a responder o questionário por telefone o proprietário recusou. 
 MD – 09: Estabelecimento de Édio Borges (Goiânia – GO), o proprietário solicitou o envio do questionário por e-mail (não obtivemos resposta).  A listagem do total de estabelecimentos agropecuários identificados e a codificação utilizada são apresentadas no Quadro 224.  
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Foto 312 Propriedade MD-01, entrevista 
realizada com família residente, 
proprietários não localizados. 

 Foto 313 Propriedade MD-04, morador (Sr. 
Ataíde) não encontrado após seis 
tentativas. 
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Foto 314 Propriedade MD-07, entrevista 
realizada com família residente, 
questionário de estabelecimento 
enviado por e-mail. 

 Foto 315 Propriedade MD-8, entrevista 
realizada com famílias residentes e 
proprietário. 

 
 Nas informações sobre a classificação fundiária dos estabelecimentos, levou-se em conta a definição conceitual do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA quanto ao módulo fiscal, que, no município de Itajá é de 30 ha e, em Itarumã, 35 ha. Segundo esta classificação, estabelecimentos de zero a quatro módulos fiscais são classificados como “pequena propriedade”; com cinco a 15 módulos fiscais são classificados como “média propriedade” e, por fim, com mais que 15 módulos fiscais, são classificados como “grande propriedade”. 
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Durante os trabalhos de campo, três medidas, normalmente usadas pelos moradores da região, foram fornecidas para o tamanho da área de cada estabelecimento: hectares, “alqueirão”, ou alqueire goiano, e “alqueirinho”, ou alqueire paulista. Objetivando padronizar a classificação fundiária mencionada acima, segue a conversão de todas as medidas em hectares estabelecida pelo INCRA no Sistema Nacional de Cadastro Rural: um alqueire goiano = 4,84 hectares; um alqueire paulista = 2,42 hectares. Com base nos dados obtidos, realizou-se a caracterização dos referidos estabelecimentos e das respectivas famílias residentes, as quais são apresentadas de duas formas neste estudo: 
 No item 8.5.8.1 é apresentada uma síntese das características básicas do conjunto dos estabelecimentos agropecuários pesquisados, bem como das famílias.  
 No Anexo 32 são encontradas informações detalhadas e individualizadas sobre cada estabelecimento pesquisado, de acordo com os quesitos dos questionários referentes ao processo produtivo e ao perfil socioeconômico das famílias ali residentes.  
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Foto 316 Entrevista realizada com 
residente da propriedade MD-03 

 Foto 317 Entrevista realizada com 
residente da propriedade MD-05 
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Foto 318 Realização de questionário de 
estabelecimento com proprietário da 
MD-08  

 Foto 319 Entrevista realizada com 
famílias residentes na propriedade 
MD-08 
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8.5.8.1 Resultado das pesquisas de campo: informações gerais dos estabelecimentos 
agropecuários pesquisados O Quadro 224 a seguir mostra a listagem dos 16 estabelecimentos agropecuários identificados estabelecimentos agropecuários com suas informações básicas. Na primeira coluna é apresentada a codificação utilizada nesse estudo, sendo a sigla MD indicadora de que a propriedade está localizada na margem direita do rio Corrente, e a sigla ME, indicadora de que a propriedade está localizada na margem esquerda do rio Corrente. No mapa apresentado no Anexo 33, é mostrada a localização dos estabelecimentos agropecuários, bem como seus limites. 
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Quadro 224 Estabelecimentos agropecuários pesquisados na AID da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
CÓDIGO ESTABELECIMENTO PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO 

PRINCIPAL USO 
EM TERMOS DE 

ÁREA 

ATIVIDADE MAIS 
RELEVANTE 

ÁREA EM 
HECTARE 

RESERVA 
LEGAL 

TAMANHO 
(CRITÉRIO INCA) 

NÚMERO DE 
FAMÍLIAS 

NÚMERO DE 
MORADORES 

NUMERO DE 
TRABALHADORES 

PERMANENTES ME – 01 Fazenda Santa Luzia Luiz Augusto de Macedo dos Santos e outros Itarumã Pastagem plantada Bovinocultura de corte 2.415,00 Possui G 43 93 2 ME – 02 Fazenda Nossa Senhora Aparecida Whashington Medeiro Prado Itarumã Lavoura e pasto Lavoura permanente (cana de açúcar) 726,00 Possui G 2 3 2 ME – 03 Fazenda Vitória José Lourenço Borges de Assis Itarumã Pastagem plantada Bovinocultura de corte 532,00 Possui (em fase de medição) G 1 4 1 ME – 04 Fazenda 3T Thomaz Edson de Sorte Itarumã Lavoura permanente Lavoura permanente (cana de açúcar) 650,00 Possui G 2 10 2 
ME – 05 Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca Célio de Freitas Itarumã Lavoura permanente Bovinocultura de leite 145,10 Possui M 1 2 0 
ME – 06 Fazenda Onde Eu Moro Ercília Nunes Vilarinho Itarumã Pastagem plantada Aluguel de pasto 145,20 Possui M 0 0 0 MD – 01¹ Fazenda Carajás Célia Roseli dos Santos e outros Itajá - - 145,20 Não possui M 1 5 1 MD – 02 Fazenda Alvorada Hamilton Sebastião Farinazzo Itajá Pastagem plantada Bovinocultura de corte 2.233,10 Possui G 5 13 5 MD – 03¹ Fazenda Carmem Lúcia I Rijobel Participações e Empreendimentos Ltda Itajá - - 490,18 Possui G 1 4 1 MD – 03 .1 Fazenda São Sebastião Pedro Balbo e outros Itajá Pastagem plantada Bovinocultura de corte 968,00 Possui G 1 3 1 MD – 04¹ - Precédio Luiz Barbizan Itajá - - 106,48 Possui P 1 1 1MD – 05 Fazenda Nossa Senhora das Graças Hilda Ferreira de Jesus Silva Itajá Não soube responder Bovinocultura de corte 145,20 Possui M 1 2 1 MD – 06¹ Fazenda Iolanda Precédio Luiz Barbizan Itajá - - 82,33 Possui P 1 4 1MD – 07¹ Fazenda Carmem Lúcia II Florindo Miguel Cajuela Rodrigues Itajá - - 450,32 Possui G 1 2 1 MD – 08 Fazenda Invernada José Maria Franco Itajá Pastagem plantada Bovinocultura de corte 2.000,00 Possui G 3 5 5 MD – 09 ¹ Fazenda Invernada Édio Borges Itajá - - 2.503,34 Possui G 3 9 4Nota 1. Estabelecimentos agropecuários nos quais não foi possível realizar a caracterização socioeconômica pelas razões citadas no item 8.5.8.  Nota 2. Para os estabelecimentos que não foi realizada pesquisa socioeconômica foram utilizadas informações obtidas pela empresa Engevale Avaliações e Projetos, para todos os outros estabecimentos agropecuários utilizou-se a área declarada pelo entrevistado.   Nota 3. Inclui duas famílias (cada uma, com dois membros - responsável e cônjuge) que estão temporariamente trabalhando na fazenda ME-01, mas que os responsáveis alegaram que, ao término do contrato, poderão continuar residindo no local.  





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 913 

Forma de Aquisição Do total dos 10 estabelecimentos pesquisados a grande maioria foi adquirida por compra, apenas um foi adquirido por herança (ME – 05). Todos possuem escritura registrada em cartório como documento de comprovação de propriedade.  Há grande variedade no tempo de aquisição das propriedades, quatro dos entrevistados adquiriram a propriedade na década de 1970, um na década de 1980, dois na década de 1990 e três na década de 2000 (Figura 206 ).  
Figura 206  Ano de aquisição dos estabelecimentos agropecuários  

 
Estrutura fundiária e gestão dos estabelecimentos agropecuários Em relação à área, entre os estabelecimentos pesquisados predomina a grande propriedade, em 70% das propriedades pesquisadas (ou sete propriedades). Apenas três são classificados como média propriedade (30%) (Figura 207 ).  
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Figura 207  Tamanho dos estabelecimentos agropecuários 

 Em relação ao pessoal ocupado, percebe-se que a maioria dos estabelecimentos possui trabalhadores permanentes (80%). O restante, dois estabelecimentos, ou 20%, não possui esta gestão de trabalho (Figura 208 ).   
Figura 208  Existência de empregados permanentes  

  Quanto ao número de pessoas ocupadas, sejam empregados permanentes ou não, apenas uma propriedade não possui trabalhadores (ME – 06), e uma possui entre oito e 15 trabalhadores. Quatro propriedades possuem de 1 a 3 (40%), e outras quatro, possuem de 4 a 5 trabalhadores (40%) (Figura 209 ). 
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Figura 209  Número de empregados (permanentes ou temporários) 

 
Benfeitorias Existentes Com relação às benfeitorias existentes, a figura abaixo apresenta a distribuição percentual dos 10 estabelecimentos pesquisados considerando a existência das principais benfeitorias. Observa-se que em todos eles há casa sede e cerca. A ocorrência de barracão, pocilga, granja e paiol ocorrem em cinco propriedades; casa de colono e curral coberto em quatro, galpão e reservatório de água em três, curral coberto em duas, e somente uma propriedade possui casa de despejo e piscina (Figura 209 ).  

Figura 210  Benfeitorias existentes  

  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 916 

Utilização das Terras Para o quesito de utilização das terras da caracterização dos estabelecimentos rurais foram utilizadas nesse diagnóstico informações de cinco estabelecimentos do universo de 10 analisadas. Os cinco estabelecimentos que não entraram na contabilização dos usos da terra são os estabelecimentos ME – 01, ME – 02, ME – 03, ME – 04, e MD 0 5, pois os entrevistados não souberam responder à questão.  Como uso predominante, têm-se as pastagens plantadas, totalizando uma área de 6.586,85ha. Essa utilização das terras reflete as condições do processo de ocupação e estruturação econômica da região de inserção do empreendimento. As áreas das pastagens plantadas correspondem a maior parte da área em estudo, em consonância com a identificação da bovinocultura como atividade mais relevante em quase todos os estabelecimentos entrevistados, tema que será abordado adiante (Figura 211 ).  
Figura 211  Utilização de terras (área em hectares)  

 Considerando o porte das propriedades e a forma como se estruturam o uso de maquinários, nas propriedades que possuem algum, está relacionado à atividade pecuária e à manutenção das propriedades, com o uso de tratores, carretas, grades. Quatro dos estabelecimentos pesquisados não possuem tratores (ME – 03, ME – 05, ME – 06 e MD – 05).  Para as atividades da pecuária, em todas as propriedades são empregadas técnicas como vacinações, combate a parasitas, divisão de pastagens e suplementação alimentar na seca, sobretudo com sal mineral proteinado. Cinco propriedades utilizam a separação por sexo, uma delas utiliza programação de cruzamento (MD-03.1) e outra, inseminação artificial (ME-01). A atividade de lavoura está presente em cinco das propriedades entrevistadas. A propriedade MD-02 possui 12,1 ha de plantação de sorgo para consumo interno, enquanto que as outras quatro dedicam-se à plantação de cana-de-açúcar.   
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Extração Mineral Em nenhum dos estabelecimentos pesquisados foram identificadas atividades de extração mineral. 
Atividade de Destaque A bovinocultura de corte é a atividade de destaque nos estabelecimentos agropecuários pesquisados. Ela foi citada como o uso mais importante em 60% dos estabelecimentos (seis propriedades) e registrou-se a existência de 4.110 cabeças de gado em dois destes estabelecimentos (o entrevistado do estabelecimento ME – 03 não respondeu a esse quesito). O total de cabeças de gado levantadas nos 10 estabelecimentos pesquisados foi de 8.153. Em um dos estabelecimentos, a bovinocultura de leite se caracterizou como atividade mais relevante (ME - 05), em outro foi o aluguel de pasto (ME - 06). Nas propriedades ME – 02 e ME – 04, a atividade mais relevante é a plantação de cana- de- açúcar (Quadro 225).  

Quadro 225 Número de estabelecimentos agropecuários segundo a atividade de destaque  
Atividade Total Porcentagem Bovinocultura de corte 6 60% Bovinocultura de leite 1 10% Lavoura permanente (cana de açúcar) 2 20% Aluguel de pasto 1 10% TOTAL 10 100% 

Uso da água O uso da água nos estabelecimentos pesquisados é feito tanto para o consumo humano como para dessedentação animal. Para esses dois usos, 50% da captação é superficial (cinco estabelecimentos), 40% subterrânea (quatro estabelecimentos) e 10% das propriedades utilizam tanto captação superficial quanto subterrânea (um estabelecimento) (Figura 212 ).  A captação de água é feita nos 10 estabelecimentos pesquisados. Para o consumo humano, a água é captada principalmente em nascentes, minas, córregos e represas, e em poço semi-artesiano. A captação para dessedentação de animais é realizada, com frequência, diretamente no rio Corrente e em córregos e represas. Conforme as informações dos entrevistados não há utilização da água para irrigação. Cabe mencionar que se observou o uso do rio Corrente essencialmente para dessedentação animal e, eventualmente, para pesca de lazer.  No item 8.3.9.6.3 (Usos Consuntivos) é apresentado em detalhe os tipos de uso da água da bacia do rio Corrente. 
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Figura 212  Tipos de captação de água 

 A captação de água existente nos estabelecimentos agropecuários, segundo o objetivo, é apresentada na Figura 213 .  
Figura 213  Objetivos da captação de água  

  
Existência de Reserva Legal Em todos os estabelecimentos pesquisados existe reserva legal. No estabelecimento ME – 03, a reserva ainda está em fase de medição. Cabe mencionar que no Quadro 224 a informação sobre a existência de reserva legal é apresentada para a totalidade de estabelecimentos impactados pelo empreendimento, de acordo com levantamento realizado pela empresa Engevale Avaliações e Projetos (2015). 
Erosões e Voçorocas Nos dez estabelecimentos agropecuários pesquisados, em apenas dois foi observada a existência de erosões ou voçorocas (MD – 02 e MD – 03.1) (Figura 214 ). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 919 

Figura 214  Existência de erosão e voçorocas  

  
8.5.8.2  Caracterização das famílias residentes e domicílios Registrou-se a ocorrência de 28 famílias residentes nos 16 estabelecimentos agropecuários na área do empreendimento. Destas, 25 foram entrevistadas, totalizando 72 moradores. Foram ainda entrevistados três trabalhadores temporários que atualmente prestam serviço no estabelecimento ME-01, onde residem por tempo determinado. Na Figura 215 são apresentadas informações para as 27 famílias identificadas.  

Figura 215  Número de estabelecimentos agropecuários, segundo o número de famílias 
residentes  

 Entre os estabelecimentos pesquisados apenas um é habitado pela família do proprietário (ME – 05), todos os outros são habitados por famílias de trabalhadores que residem em casa cedida pelo empregador. Normalmente, a esposa ou companheira e os filhos acompanham o trabalhador rural que se instala na fazenda, como caseiro ou prestador de serviços gerais.  
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O acesso ao atendimento de saúde pelas famílias residentes é realizado, sobretudo, nos postos de saúde e hospitais de Lagoa Santa, Itajá e Itarumã. Algumas ainda procuram atendimento médico em outras cidades como Caçú, Jataí e Paranaíba. Nenhuma família entrevistada possui plano de saúde particular e a maioria está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família. Todas as residências possuem acesso à energia elétrica distribuída pela CELG. Como forma de abastecimento de água para consumo doméstico predomina a existência de poços artesianos e semi artesianos e minas d’água (Figura 216 ). Com exceção de uma das residências, situada no estabelecimento MD – 02, que se trata de um cômodo, situado ao lado da casa do irmão do morador (ele realiza todas as atividades, como refeições, lazer, banheiro, etc. na casa do irmão), todas as outras possuem instalação sanitária completa (vaso com descarga), mas não são ligados à rede de esgoto. São utilizadas principalmente fossas sépticas como alternativa de esgotamento. Em cinco das residências entrevistadas o esgoto é lançado diretamente no rio Corrente (Figura 217 ).  
Figura 216  Número de domicílios segundo a forma de abastecimento de água  
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Figura 217  Número de domicílios segundo a forma de esgotamento sanitário  

 Os resíduos sólidos possuem três destinos principais: são queimados ou enterrados, levados para coleta na cidade, ou parte coletada e parte queimada ou enterrada no estabelecimento (Figura 218 ).  
Figura 218  Número de domicílios segundo a forma de descarte dos resíduos sólidos gerados  

 As casas possuem bom padrão construtivo, sendo em sua maioria construída com paredes de alvenaria, cobertura de telha de barro e piso de cerâmica ou de cimento batido (Figura 219 ). Algumas famílias possuem pequenos cultivos nos quintais e contam com pomares, hortas, galinheiros e criações de suínos, com a finalidade de produção de alimentos para consumo próprio. 
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Figura 219  Número de domicílios segundo o material construtivo predominante  

 Ainda sobre a caracterização das famílias residentes, os entrevistados foram arguidos sobre a ocupação profissional dos responsáveis pela família. Dos residentes entrevistados, a grande maioria trabalha na área de serviços gerais nas fazendas. Os demais trabalham como administrador de fazenda, construção civil, agropecuária, além dos aposentados (Figura 220 ).  
Figura 220  Ocupação profissional dos responsáveis  

  Dentro do universo de residentes caracterizados, todos responderam ao quesito sobre participação em instituições classistas, religiosas, associações, cooperativas ou partidos políticos. A grande maioria não participa de nenhuma instituição ou organização citada, enquanto que dois participam de grupos ou movimentos religiosos, um de sindicato patronal e um de partido político (Figura 221 ). 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 923 

Figura 221  Nível de participação social dos entrevistados  

 Foram apontados aspectos positivos e negativos das localidades em que as famílias caracterizadas residem. A pergunta foi feita para que o entrevistado citasse mais de um aspecto positivo e negativo. Na Figura 222 e Figura 223 é apresentada a frequência em que cada aspecto foi citado ou lembrado pelo entrevistado. A tranquilidade, segurança e vizinhança são os pontos positivos mais lembrados; como negativos, problemas de infraestrutura – como falta de calçamento, estradas em condições precárias e intermitência no fornecimento de – foram frequentemente mencionados.   
Figura 222  Aspectos positivos da localidade citados pelos entrevistados  
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Figura 223  Aspectos negativos da localidade citados pelos entrevistados  

  
Turismo, cultura e lazer Com o intuito de caracterizar as relações socioculturais e de lazer das famílias residentes da localidade foram realizadas perguntas acerca do patrimônio cultural da região e sobre locais frequentados por moradores ou turistas. Segundo relatos prestados pelos entrevistados, as principais formas de lazer, esporte e recreação para as famílias da região são assistir TV e pescar no rio Corrente. Como locais de beleza paisagística, Lagoa Santa e o rio Corrente, foram frequentemente lembrados pelos entrevistados (Figura 224 ).  

Figura 224  Atividades de lazer, esporte e recreação segundo o número de citações feitas 
pelos entrevistados  
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Tempo de permanência no estabelecimento Sobre o tempo de permanência de cada família nos estabelecimentos, consideramos a data de chegada do membro da família que mora há mais tempo em cada residência. Foi analisado o tempo de permanência de 25 famílias, pois três famílias de um único membro, do estabelecimento ME-01, não foram contabilizadas por estarem empregados temporariamente na reforma de uma casa com planos de permanecer na propriedade apenas por algumas semanas. Dentro desse universo, observa-se que a maior parte das famílias, 10, ou 40%, reside na região há menos de um ano. O morador que mora há mais tempo na região é o Sr. Célio de Freitas, do estabelecimento ME – 05, que lá reside desde que nasceu (Figura 225 ).   
Figura 225  Tempo de residência das famílias no estabelecimento  

  Foram levantadas questões sobre patrimônio material, arqueológico e imaterial. Sobre o patrimônio arqueológico, nenhum entrevistado relatou conhecer vestígios arqueológicos popularmente conhecidos como “pedra de raio”, que se trata de, na maioria das vezes, lâminas de machado pré-histórico, ou ainda, fragmentos de potes cerâmicos. Tampouco conhecem construções antigas, alicerces e muros de pedras abandonados, ou qualquer outro vestígio arqueológico. Sobre manifestações populares e grupos e festas tradicionais, alguns entrevistados citaram a folia de Reis em Itajá, festa do Peão em Caçú e Itarumã, festa de São João em Itajá, e Festa Junina em Itarumã. De forma geral, foi observado que os moradores conhecem seus vizinhos (a vizinhança foi o segundo aspecto positivo da localidade mais citado entre os entrevistados) e se relacionam com eles. Contudo, o tempo de residência de 72% das famílias é inferior a cinco anos, o que indica menor intensidade das relações culturais e sociais com o local, e, sem um povoado nas proximidades que atue como espaço de troca e interação social, o nível de coesão social e o senso comunitário tende a ser menor. Predomina 
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na região propriedades de médio e grande porte, em geral, distantes da cidade e centros comerciais, com a presença de alguns pontos de integração e encontro, como bares. O nível de organização social dos moradores é pequeno, e mesmo a igreja, que em povoados e na área rural torna-se um elemento relevante de organização e encontro, foi relativamente pouco citada. As famílias desenvolvem atividades de lazer nos próprios estabelecimentos. Um ponto em comum entre os entrevistados é a percepção positiva em relação ao local onde moram. A grande maioria afirma se sentir seguro em residir na região. 
8.5.9 Patrimônio Cultural A tramitação dos estudos de Patrimônio Arqueológico e Cultural da PCH Foz do Corrente I está sendo realizada junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, conforme previsto na IN MINC/IPHAN nº01/2015. Foi feito o protocolo da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) e já foi emitida análise da mesma pelo IPHAN-GO, tendo sido o empreendimento enquadrado no Nível III, conforme consta do Oficio/GAB/IPHAN-GO n° 417/15 (Anexo 34), enviado ao responsável pelo empreendimento. De acordo com a IN MINC/IPHAN nº01/2015, empreendimentos enquadrados em Nível III são aqueles de média e grande interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado, sendo necessária a elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, conforme apresentado neste documento. A responsabilidade pela execução da Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico é dos arqueólogos e historiadores Arkley Marques Bandeira e Virginia Marques da Silva Neta, da empresa Brandi & Bandeira Consultoria Cultural. O produto final da referida solicitação será denominado ‘Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da PCH Alvorada I’, que visa demonstrar a situação atual do Patrimônio Arqueológico na área de estudo. A responsabilidade de guarda do acervo arqueológico após o licenciamento ambiental estará a cargo do Laboratório de Arqueologia e Estudos da Paisagem (LAEP) localizado na Universidade Federal dos Vales doJequitinhonha e Mucuri - Campus JK, que forneceu Endosso Institucional para o empreendimento (Anexo 35). Para tanto, foi elaborado e protocolado no IPHAN o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA da PCH Alvorada I (Anexo 36), para a realização dos estudos recomendados no Oficio/GAB/IPHAN-GO n° 417/15. Atualmente esse projeto se encontra em tramitação no órgão para publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) e somente após essa publicação é que serão desenvolvidos os estudos previstos em campo. 
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8.5.10 Patrimônio Natural A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), reunida em Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, adotou a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, tendo sido estabelecida, em seu Artigo 2º, a seguinte definição de patrimônio natural: 
ARTIGO 2º 
Para fins da presente Convenção, são considerados ”patrimônio natural”: 
- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por conjuntos de formações de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 
- as formações geológicas e fisiográficas, e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 
- os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. Tomou-se como referência para abordagem do patrimônio natural no âmbito dos estudos ambientais da PCH Alvorada I a definição de patrimônio natural estabelecida pela UNESCO, da qual o Brasil é Estado Membro.  O levantamento do patrimônio natural ora apresentado considera os elementos naturais sob os pontos de vista estético, científico e de conservação, e os referenciais da paisagem de uma determinada população, aos quais ela atribui valor. A atribuição de valor é o que difere um estudo de patrimônio de um estudo de paisagem. 

8.5.10.1 Metodologia O diagnóstico do patrimônio natural das áreas de influência do empreendimento foi realizado a partir de levantamento de dados secundários obtidos para os diagnósticos dos meios físico e biótico, e de observações de campo, realizadas em 2015, para caracterização geral da paisagem. Registra-se ainda que no âmbito dos estudos socioeconômicos foram realizadas pesquisas de campo, através de entrevistas com proprietários de estabelecimentos agropecuários da AID, com as famílias aí residentes e com representantes do poder público municipal e de associações comunitárias. Nos questionários e roteiros semi-estruturados utilizados nas pesquisas de campo, foram formuladas questões visando identificar os elementos naturais relevantes para a população local, bem como os usos desses elementos para atividades culturais, turismo e de lazer, com ênfase para o uso do rio Corrente. 
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8.5.10.2 Caracterização da Área de Influência Direta A diversidade paisagística da região onde se insere o empreendimento resulta da conjugação do arcabouço litoestrutural, do modelado do relevo e da cobertura vegetal. A região se caracteriza por apresentar um relevo planáltico.  A área de influência Direta da PCH Alvorada é caracterizada por uma paisagem relativamente homogênea, com o predomínio de formas suave onduladas em vertentes amplas  suavemente inclinadas em direção ao talvegue do rio Corrente. A intensa alteração da cobertura vegetal pelas atividades antrópicas resultou no predomínio das pastagens com árvores esparsas que ocupam amplas extensões de terras, setores ocupados por lavoura de cana de açúcar  e pequenos e esparsos remanescentes de vegetação de porte florestal (Savanas Florestada e Arborizada e Floresta Estacional Semidecidual). Nas margens do rio Corrente e de seus tributários, que ocupam vales abertos, as condições de relevo e de solos restringem o aproveitamento agropecuário, permitindo que aí estejam localizados os principais remanescentes de formações vegetais nativas, englobando florestas ciliares/galerias, veredas e campos sujos/limpos. Nestas áreas as limitações ao aproveitamento agropecuário dos solos estão relacionados, principalmente, ao excesso de umidade  nas várzeas e baixadas, propiciando a formação de áreas brejosas ou encharcadas parte do ano, fato que condiciona a permanência de maiores áreas ocupadas por remanescentes de vegetação nativa. Já na área mais elevada, de relevo aplainado, as condições de relevo e de solos aptos para a atividade agropecuária resultam em uma utilização de amplas extensões de terra para agropecuária comercial. Assim, cerca de 16 do território da AID é ocupado por remanescentes de formações vegetais nativas,  aproximadamente 82% são ocupados por usos antrópicos. A conjugação dos elementos físicos e de uso e ocupação do solo supracitados estabelece um conjunto paisagístico (Foto 320 e Foto 321) no qual os principais elementos são o rio Corrente e seus tributários com as formações vegetais nativas associadas. Estes elementos se destacam pelo aspecto estético e por constituírem marcos referenciais na paisagem. Também há que se destacar a importância, como elementos do patrimônio natural, dos remanescentes de vegetação nativa, sobretudo por seu valor ecológico, em vista principalmente da escassez verificada na região. O traçado do rio Corrente na AID é sinuoso, exibindo meandros e inflexões bruscas, leito em grande parte rochoso (basaltos), porém relativamente regular com raros trechos com pequenas corredeiras.   
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Foto 320  Rio Corrente na área do futuro reservatório da PCH 
Alvorada. Relevo suave a formações florestais marginais ao rio. 
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Foto 321  Aspecto geral da paisagem da AID. Ao centro o rio 
Corrente. 
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Não foram identificados “sítios naturais ou áreas naturais estritamente delimitadas detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural”. Assim, tratando de elementos do patrimônio como “os referenciais da paisagem de uma determinada população, aos quais ela atribui valor”, e com base nas respostas aos questionários socioeconômicos aplicados às famílias residentes na área a ser afetada pela PCH Alvorada e a gestores públicos e lideranças da AID, o rio é mencionado pela população entrevistada exclusivamente como área de uso para pesca recreativa realizada pela população local.  Não foram identificados elementos do patrimônio espeleológico (cavidades), na região de inserção da PCH Alvorada I, conforme resultado da prospecção espeleológica apresentado no Anexo 21 deste documento. 
9. ANÁLISE INTEGRADA 
A paisagem original A sub-bacia do rio Corrente localiza-se na região sudoeste do estado de Goiás. Pertence à bacia do rio Paranaíba, tributário da bacia do Paraná. O rio Corrente é formado pela confluência dos rios Jacuba e Formoso em cotas superiores a 600 metros de altitude. Suas nascentes estão situadas na porção sudoeste do estado, no Chapadão do Parque Nacional das Emas, a cerca de 850 metros de altitude. Sua drenagem principal desenvolve-se por aproximadamente 360 km desembocando no rio Paranaíba, ao sul do município de São Simão (Geoestudos, 2014). Nesta bacia hidrográfica, o clima é tipicamente Tropical, com chuvas de verão e inverno seco, temperatura média anual entre 200C e 230C e precipitação pluviométrica media de 1.455 mm anuais, caracterizando uma região quente e bem provida de chuvas.  O substrato geológico na região da PCH Alvorada I é composto por uma sequência de rochas sedimentares mesozoicas e paleozoicas com intercalações de derrames de lavas basálticas, todas unidades geológicas integrantes da Bacia Sedimentar do Paraná. De forma restrita, ocorrem coberturas sedimentares recentes e inconsolidadas depositadas no Cenozoico (Terciário e Quaternário) tais como aluviões, coberturas arenosas indiferenciadas e coberturas detrito-lateríticas. As rochas sedimentares meso e paleozoicas que caracterizamo substrato rochoso correspondem aos arenitos, conglomerados e siltitos das formações Marília e Adamantina (Grupo Bauru) e aos basaltos na forma de diques e/ou soleiras da Formação Serra Geral (Grupo Paraná ou São Bento). O rio Corrente encontra-se quase que integralmente encaixado em substrato formado por basaltos com inrtercalações areníticas da Formação Adamantina e mais distantes da área do empreendimento, mas área dentro dos limites de sua área de influência, em região de relevo mais elevado ocorrem arenitos da Formação Marília. 
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A atuação do clima sobre esses tipos de substrato resultou na constituição de um relevo suave ondulado, correspondente a uma classe de declividade entre 3 e 8%. Ocorrem ainda áreas mais restritas de relevo plano (entre 0 e 3% de declividade), estando estas áreas mais concentradas nas margens do talvegue do rio Corrente ou em terrenos mais afastados do leito deste rio em sua margem direita. Este relevo resultou em altitudes entre 350 e 540 metros com amplitude topográfica da ordem de 100 metros. A área do reservatório da PCH Alvorada I abrangerá os terrenos mais planos e correspondentes às planícies alagáveis do rio Corrente e de seus tributários, em geral ambientes , com sedimentos arenosos e derrames  basálticos  O rio Corrente encontra-se encaixado em um vale aberto e de fundo chato, apresentando um canal meandrante e leito rochoso com corredeiras eventuais, transversais ao leito do rio e relacionadas às fraturas presentes no domínio de rochas basálticas da Formação Serra Geral. Os vales dos córregos afluentes do rio Corrente, na área do reservatório da PCH Alvorada I (córregos Baixadão, Cancã, Croado, Galheirinho e Invernada), são de pequeno porte, drenam vales com relevo suave e apresentam trechos permanentemente úmidos que caracterizam ambientes de Veredas. As rochas que ocorrem na região apresentam um baixo potencial à dissolução, sendo pouco favoráveis à formação de cavernas.  Os solos que se originam da decomposição dessas rochas são predominantemente os Latossolos Vermelhos, profundos e apresentando coloração mais escura devido ao maior teor de ferro. Este tipo de solo apresenta baixa fertilidade natural, mas sem impedimento para a mecanização, sendo agricultáveis em todos os níveis de manejo. Entretanto, para obtenção de boa produtividade, demandam correções anuais de fertilidade e acidez. Além do Latossolo Vermelho, os processos geológicos, geomorfológicos e de pedogênese produziram solos de diversas outras classes pedológicas, associados aos relevos planos e suave-ondulados, classificados como Neossolos Litólicos, Neossolos Flúvicos e Gleissolos.  A distribuição da cobertura vegetal original da bacia do rio Corrente reflete as condições físicas descritas. O Cerrado é o bioma original da bacia do rio Corrente, onde ocorriam tanto as feições campestres típicas do Cerrado quanto a Floresta Estacional. Em locais de maior umidade, localizado as as margens dos cursos d’água, ocorriam as florestas estacionais semideciduais (que perdem parte das folhas na estação seca); as áreas mais secas correspondiam às ocorrências das tipologias vegetais típicas do Bioma Cerrado. Ao longo dos cursos d´água, locais planos com afloramento do lençol freático eram indicados pela presença das veredas. As várzeas são escassas na bacia do rio Corrente.  A fauna terrestre da bacia do Corrente era relacionada as espécies típicas de cerrado apresentando uma diversidade significativa conforme se observa neste Bioma. 
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Aspectos do passado humano A ocupação do estado de Goiás teve início há cerca de 10.000 anos atrás, com grupos caçadores coletores. A região de Serranópolis, no sudoeste do estado, é uma das que reúne a maior quantidade de registros dessa época. A cultura material representativa deste período é a Tradição Itaparica, cujo momento mais antigo é marcado pela Fase Paranaíba, representada por artefatos de seção plano convexa, denominados “lesmas”, instrumento que muitas vezes é considerado um “fóssil guia” dos horizontes mais antigos.  Com a mudança climática ocorrida entre 6.500 e 4.000 AP, quando ocorreu uma expansão da vegetação do cerrado, foi favorecido o aparecimento da Fase Serranópolis, identificada na região Sudoeste de Goiás e caracterizada por artefatos sobre lascas irregulares, como goivas, bicos, furadores e raspadores pequenos.  Posteriormente, as regiões Sudoeste e Sul do estado de Goiás foi ocupada por duas tradições ceramistas, a Aratu (caracterizada por grandes aldeias circulares), com a fase Mossâmedes mais antiga e, posteriormente, a Tupiguarani. Esta última encontra-se dispersa por todo o centro-oeste brasileiro com sítios localizados em ambientes de mata ciliar ou cerrado, em terrenos planos ou com pouca inclinação, sempre próximos a rios navegáveis, favorecendo a pesca e o transporte. Há, também, registros desses grupos em ambientes fechados, nos quais os fragmentos cerâmicos são encontrados nas camadas superficiais de abrigos. A cerâmica é marcada pela decoração pintada com destaque para a bicromia e pela decoração plástica, cuja característica principal é a ocorrência de corrugado e inciso. 
A gradual  transformação da paisagem A partir da colonização brasileira, o povoamento da região sudoeste de Goiás teve como porta de entrada o Triângulo Mineiro, quando bandeirantes paulistas atravessaram o rio Paranaíba e iniciaram a criação de gado e exploração de ouro. O declínio da mineração levou ao esvaziamento das vilas e à maior ocupação das áreas rurais, onde a população que permaneceu na região se dedicou à pecuária. Ao lado da pecuária, as fazendas produziam café, algodão, açúcar, arroz, aguardente e trigo, desenvolvendo um setor artesanal de transformação destes cultivos em produtos, destacando os engenhos de cana-de-açúcar. O cultivo desses gêneros alimentícios foi favorecido pelas características do clima e do solo e resultou na substituição gradativa da cobertura vegetal original pelas paisagens antropicamente “desenhadas”. A origem do município de Itarumã remonta ao século XIX, já o povoamento de Itajá inciou em 1947. Ambos os municípios inicaram-se com a chegada de famílias, oriundas principalmente de São Paulo e Minas Gerais, atraídas pelas boas condições para o plantio e a pecuária. O município de Itarumã, iniciou-se com o povoado, que recebeu o nome de São Sebastião da Pimenta, em homenagem a São Sebastião e a Dona Francisca Pimenta, abastada fazendeira da região. Em 1943, o antigo povoado de São Sebastião da Pimenta recebe o topônimo de Itarumã. Já o povoado de São João é fundado com a formação da fazenda Coqueiros, às margens do Ribeirão São João, por Sebastião Alexandre de Freitas, vindo de Campina Verde, Minas Gerais. As primeiras construções, na beira da estrada Aporé/Itarumã/Lagoa Santa, constituíram-se de um armazém e uma farmácia, do pioneiro. Esse ponto comercial, aliado à facilidade de aquisição de terras férteis, atraiu para a região numerosas famílias 
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que ali construíram suas casas, formando o arruamento e traçado do povoado. Mais tarde, em 1959, o então distrito de São João recebe o topônimo de Itajá. Até o início do século XX, a agricultura de Goiás era basicamente de subsistência, sendo a pecuária a principal fonte de renda. A população era predominantemente rural. Até a década de 1960, a economia permaneceu sem grande evolução, até que a criação de ferrovias que ligavam o triângulo mineiro a São Paulo ampliou a demanda por produtos agrícolas e valorizou as terras em Goiás. A partir da década de 1960, com os incentivos governamentais para a ocupação da região Centro-Oeste, como concessão de crédito, terras e investimentos em infraestrutura, além do desenvolvimento de técnicas de manejo químico do solo, as atividades agropecuárias acentuaram a transformação da paisagem. 
A realidade ambiental atual e as perspectivas de futuro Atualmente, na zona rural de Itajá e Itarumã, predomina as grandes propriedades, indicando concentração de terras. O uso das terras na Área de Influência Direta da PCH Alvorada I reflete as condições do processo de ocupação e estruturação econômica da região de inserção do empreendimento: a pecuária e a lavoura temporária mostram-se como as atividades de destaque. Entre os cultivos, predomina a cana de açúcar na margem esquerda do rio Corrente. Em concordância com o padrão de uso das terras normalmente encontrado na bacia do rio Corrente, em Itajá e Itarumã as pastagens são predominantes. Embora a maior parte da população destes municípios resida em área urbana, suas atividades produtivas estão ligadas ao meio rural.  Na Área de Influência do empreendimento, o município de Itarumã é a sede urbana melhor estruturada em termos de oferta de serviços, sendo um centro local para municípios do entorno, englobando, na Microrregião Quirinópolis, Itajá e Lagoa Santa em seu raio de influência. Entretanto, Itarumã não se destaca na microrregião em termos populacionais e de produção econômica, tendo apenas 4% do PIB da mifrorregião Quirinópolis. Mostra-se importância no setor econômico a agropecuária na geração de riqueza do município de Itarumã. O setor de serviços é o segundo setor mais expressivo na economia do município. A participação da indústria na economia de Itarumã sofreu queda acentuada. Em 2011 e 2012, a indústria consegue melhorar seu desempenho, com participações no Valor Adicionado. No que diz respeito a Itajá, que terá parte de propriedades rurais atingidas pelo empreendimento, apresentou, durante todo o período, participação muito reduzida nos PIBs da microrregião (inferior a 3%). A economia de Itajá, entre 2006 e 2010, cresceu em termos reais, porém, em ritmo mais lento do aquele verificado para a microrregião. No setor econômico, esse município mostrou que o setor de serviços detém a maior participação. A agropecuária é o segundo setor mais expressivo na economia de Itajá, já o setor industrial mostra-se bastante tímido. No setor primário de Itajá, destaca-se a produção de leite. No setor terciário de Itajá, mostra-se mais importantes aqueles subsetores relativos ao “Comércio”, a “Atividades profissionais, científicas e técnicas”, à “Administração pública” e a “Alojamento e alimentação”.  
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Lagoa Santa tem menor importância econômica relativa na microrregião Quirinópolis que os demais municípios analisados. Assim como Itarumã e Itajá o PIB de Lagoa Santa apresentou uma participação reduzida nos PIBs da microrregião Quirinópolis (inferior a 0,7%). Os setores econômicos que se destacam neste município evidencia a importância do setor de serviços na geração de riqueza do município de Lagoa Santa. O setor agropecuário também tem papel relevante no cenário municipal, já o setor industrial tem pouca representatividade na economia municipal. A administração pública se mostra extremamente relevante no contexto econômico municipal. O setor primário do município é representado quase que exclusivamente pela atividade pecuária e a produção de leite. De acordo com o IBGE, não há culturas permanentes no município e as lavouras temporárias e o plantio de eucalipto restringem-se a pequenas áreas. Destaca-se no município atividades relacionadas ao lazer e turismo. Todo este processo de ocupação humana e de formação de núcleos urbanos gerou importantes transformações na paisagem. A diminuição e a fragmentação da cobertura vegetal vêm comprometendo a disponibilidade de habitats para a flora e fauna silvestres. Estima-se que a bacia hidrográfica do rio Corrente conte hoje com menos de 1/3 da sua cobertura vegetal original, distribuídos nos fragmentos, em sua maioria, de vegetação secundária e com composição florística alterada em função de interferências antrópicas diretas e indiretas (abertura de trilhas, penetração de gado, retirada seletiva de madeira, expansão de áreas agrícolas e pastagens; ação periódica de fogo, caça, etc.) que impactam negativamente os processos regeneração florestal. Na AID da PCH Alvorada I, 13,3% da área corresponde a formações de vegetação nativa, que está concentrada nas margens dos cursos d´agua e em fragmentos remanescentes. As espécies animais encontradas na AID da PCH Alvorada I são, em sua maioria, generalistas (sem restrições ambientais) em virtude do elevado grau de substituição das florestas por culturas e, principalmente, pastagens. No entanto, os fragmentos de florestais nativos (Floresta ciliar/galeria, Floresta Estacional e savana florestada) remanescentes na paisagem fortemente alterada tornaram-se o refúgio de espécies animais de maior porte e/ou com maiores exigências quanto ao habitat (como por exemplo, a anta e as onças pintada e parda), incluindo espécies endêmicas do cerrado e ameaçadas de extinção. A diminuição da biota silvestre, além de representar uma perda de biodiversidade regional, acaba por ter consequências na própria população humana: um exemplo disso é a perda de hospedeiros silvestres de insetos vetores de doenças como a leishmaniose, que tendem a procurar hospedeiros humanos podendo causar a proliferação de endemias. A forma de uso e manejo dos solos da bacia do rio Corrente refletem na qualidade de suas águas. Especificamente na Área de Influência da PCH Alvorada I, as águas superficiais analisadas foram caracterizadas como sendo de boa qualidade nas estações seca e chuvosa, sem eutrofização excessiva e com a presença de grupos de microrganismos sensíveis à poluição orgânica. No período de chuva, predominaram organismos considerados tolerantes e resistentes à poluição. Em relação aos vetores de doenças de veiculação hídrica, foi constatada a presença de moluscos da esquistossomose. 
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A fauna atual de peixes na Área de Influência da PCH Alvorada I é composta por espécies em sua maioria de pequeno porte, entre as quais se destacam espécies associadas a corredeiras e leito rochoso. Algumas espécies têm caráter migrador, como a piapara, a tubarana e a cachorra. A pesca não se apresenta como um elemento relevante na organização social e econômica das comunidades localizadas na área de influência do empreendimento. Tampouco há um mercado turístico ligado à pesca de lazer ou esportiva. A pesca no rio Corrente ocorre em pequena escala, principalmente de forma amadora como atividade de lazer ou, eventualmente, para complementação alimentar de pequenos produtores rurais situados em áreas ribeirinhas.  Diante da realidade exposta neste item, foram pensadas as tendências socioambientais da área para o futuro, conforme apresentado nos próximos itens - “Avaliação dos Impactos Ambientais” e “Prognósticos sem o empreendimento”. 
10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
10.1 Introdução A descrição e a avaliação dos impactos estão pautadas na análise das atividades e tarefas relacionadas ao empreendimento e aos aspectos ambientais gerados para as etapas de planejamento, implantação, enchimento e operação, conforme descrito no 4- Caracterização do Empreendimento e no 1 - Diagnóstico Ambiental. A seguir é apresentada a metodologia de avaliação dos impactos utilizada, seguida da descrição e avaliação dos impactos organizada por grupos temáticos: meios físico, biótico e socioeconômico e cultural, e dentro de cada meio, por fase do empreendimento à qual estão atreladas as atividades ou aspectos que dão origem aos impactos.  
10.2 Metodologia A metodologia de avaliação dos impactos ambientais incidentes sobre os meios físico, biótico e socioeconômico e cultural, decorrentes das fases do projeto (planejamento, implantação, enchimento e operação) da PCH Alvorada I, baseia-se no conteúdo de consistência técnica e legal da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, bem como no que estabelece o Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA da Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I, protocolado na SECIMA em 01 de dezembro de 2014.  Com base nas referências supracitadas e na experiência da equipe técnica multidisciplinar da SETE,  foi desenvolvida a metodologia de avaliação dos impactos ambientais ora apresentada. A avaliação dos impactos leva em conta a interseção das tarefas e atividades do empreendimento e os dados técnicos originados do diagnóstico ambiental, visando à implementação de ações que propiciem a viabilidade ambiental do empreendimento. 
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10.3 Definições Gerais Para a avaliação de impactos, são adotados os conceitos apresentados a seguir: 
 Atividade: conjunto de tarefas que definem as operações do empreendimento; as atividades são descritas no item denominado Caracterização do Empreendimento. 
 Tarefa: operação individual do empreendimento que compõe uma determinada atividade; assim como as atividades, as tarefas são apresentadas na Caracterização do Empreendimento.  
 Aspecto Ambiental: efeito produzido pelas atividades e/ou tarefas de um empreendimento, que pode vir a causar algum impacto para o meio ambiente (NBR ISO 14.001/2004). 
 Controle na Fonte: ação de controle inerente à tarefa ou processo, aplicada diretamente na fonte geradora do aspecto ambiental. 
 Impacto Ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização (NBR ISO 14.001/2004). 
 Ações de mitigação: ação que tem a função de reduzir os efeitos dos impactos ambientais adversos ou negativos. 
 Ações de compensação ambiental: ações que tem a função de compensar os impactos adversos não mitigáveis no todo ou em parte. 
 Ações de potencialização de impactos benéficos: ações que visam a otimizar os impactos ambientais positivos ou benéficos. 
 Ações de Monitoramento: ações de acompanhamento e verificação por meio de medições repetitivas, discretas ou contínuas, ou observação sistemática de qualidade ambiental 

10.4 Atividades, Tarefas, Aspectos Ambientais As atividades e tarefas potencialmente geradoras de impacto ambiental, relacionadas às fases de projeto, implantação, enchimento e operação da PCH Alvorada I, são apresentadas no Quadro 226, juntamente com os aspectos ambientais correlatos. 
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Quadro 226 Atividades, Tarefas e Aspectos Ambientais – PCH Alvorada I  
FASE DE PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE TAREFA ASPECTO AMBIENTAL 

Desenvolvimento de estudos ambientais na área do empreendimento Realização de campanhas de campo dos diversos temas socioambientais 
Contatos com população local, lideranças da comunidade e instituições da administração pública Coleta de espécimes de fauna Geração de dados de fauna e flora 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Mobilização de pessoal Recrutamento e contratação de Trabalhadores Geração de postos de trabalho Pagamento de tributos e encargos sociais 
Aquisição de materiais Aquisição de equipamentos, insumos e serviços Pagamento de tributos e encargos sociais Demanda por equipamentos, insumos e serviços 

Implantação e operação do canteiro de obras e construção e operação das infraestruturas de apoio 

Mobilização e operação do canteiro de obras 

Geração de resíduos sólidos (sucatas metálicas, entulhos de obras civis, embalagens de cimento, paletes de madeira, pedaços de tubos, borracha, óleos lubrificantes usados, embalagens metálicas) Geração de resíduos sanitários (papel, plásticos, resíduos orgânicos) Geração de ruído Geração de material particulado Geração de efluentes sanitários tratados (originados do sistema de tratamento dos efluentes sanitários) Geração de efluentes originados dos sistemas de separação de água e óleo das oficinas de manutenção Inserção de elementos atípicos na paisagem 
Exploração de área de empréstimo e disposição de material excedente em bota-fora 

Geração de ruído Geração de material particulado Geração de gases de combustão Exposição dos solos Inserção de elementos atípicos na paisagem 
Operação de veículos, caminhões e equipamentos 

Geração de material particulado Geração de ruído Geração de gases de combustão Tráfego de veículos Criação de depressões e coleções de água parada 
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Continuação 
FASE DE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE TAREFA ASPECTO AMBIENTAL 

Implantação e operação do canteiro de obras e construção e operação das infraestruturas de apoio 

Operação de veículos, caminhões e equipamentos Supressão de cobertura vegetal 

Remoção da cobertura vegetal 
Exposição de solos Carreamento de sedimentos Geração de ruído Geração de material particulado Geração de resíduos sólidos Geração de gases de combustão Tráfego de veículo 

Escavações, atividades de terraplenagem 

Exposição de solos Criação de depressões e coleções de água parada (poças) Compactação do solo Carreamento de sedimentos Geração de corte e aterro Criação de depressões e coleções de água parada Geração de ruído Geração de material particulado Geração de resíduos sólidos - solos Tráfego de veículo Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica 
Geração de ruído Geração de resíduos sólidos Geração de gases de combustão 

Desativação do canteiro de obras e estruturas de apoio 
Geração de resíduos sólidos (sucatas metálicas, entulhos de obras civis, embalagens de cimento, paletes de madeiras, pedaços de tubos, borracha, óleos lubrificantes usados, embalagens metálicas) Exposição de solos Carreamento de sedimentos Geração de ruído Geração de material particulado 

Tratamento de esgoto sanitário Operação do sistema de tratamento de efluentes (fossa-filtro-sumidouro) Geração de lodo sanitário 
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Continuação 
FASE DE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE TAREFA ASPECTO AMBIENTAL Tratamento do efluente oleoso Operação do Separador de Água e Óleo Geração de efluente oleoso 
Aquisição de equipamentos e insumos Aquisição de equipamentos, insumos e serviços locais 

Pagamento de tributos, encargos sociais, bens e serviços adquiridos Demanda por equipamentos, insumos e serviços Aquisição de terras e benfeitorias Implantação do empreendimento Demanda pela terra Pagamento de tributos 

Limpeza da área do reservatório Remoção da cobertura vegetal e de benfeitorias 

Supressão da cobertura vegetal Exposição de solos Carreamento de sedimentos Geração de ruído Geração de material particulado Geração de resíduos sólidos (resíduos vegetais e entulho de demolições e desmontagens de benfeitorias) Geração de gases de combustão Tráfego de veículo 
Obras civis da barragem, casa de força e estruturas associadas Aquisição de bens e serviços Pagamento de Tributos Construção da ensecadeira do rio Formação de poças no leito ensecado 

Limpeza da área do reservatório 
Remoção da cobertura vegetal 

Supressão da cobertura vegetal Exposição de solos Carreamento de sedimentos Geração de ruído Geração de material particulado Geração de resíduos sólidos – restos de vegetação Geração de gases de combustão Tráfego de veículo 
Escavações, atividades de terraplenagem 

Exposição de solos Criação de depressões e coleções de água parada (poças) Compactação do solo Carreamento de sedimentos Geração de ruído Geração de material particulado Geração de resíduos sólidos - solos 
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Continuação 
FASE DE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE TAREFA ASPECTO AMBIENTAL Limpeza da área do reservatório Escavações, atividades de terraplenagem Tráfego de veículo 
FASE DE ENCHIMENTO 

Enchimento do reservatório Fechamento das comportas e formação do reservatório 
Alteração do regime hídrico do rio Corrente Redução temporária da vazão do rio a jusante da barragem Criação de barreira física no canal do rio Elevação do nível d’água pelo enchimento do reservatório 

FASE DE OPERAÇÃO 

Comissionamento Teste de turbina (parada/retomada de funcionamento de turbina) Alteração no fluxo d’água próximo às turbinas 
Geração de energia Operação do empreendimento 

Geração de ruído Alteração do regime hídrico do rio Exposição do solo no entorno do reservatório Pagamento de tributos 
Manutenção das unidades geradoras Parada/retomada de turbina Alteração no fluxo d’água próximo às turbinas Geração de efluentes oleosos oriundos da manutenção do sistema de geração Geração de resíduos sólidos 

Mobilização de pessoal Recrutamento e contratação de trabalhadores permanentes 
Geração de postos de trabalho permanentes Pagamento de tributos e encargos sociais 

Instalações definitivas do administrativo Escritório administrativo Geração de efluentes sanitários Geração de resíduos sólidos Tráfego de veículo Tratamento de esgoto sanitário Operação do sistema de tratamento Geração de efluente líquido 
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10.5 Critérios de avaliação Neste subitem são apresentados os critérios utilizados na análise dos impactos e suas respectivas definições. No Quadro de Avaliação dos Impactos Ambientais (QAIA) apresentado no Anexo 37 os critérios são indicados conforme as siglas correspondentes às suas classificações. No QAIA é apresentada a síntese da avaliação final e as ações propostas para acompanhar, minimizar, compensar ou potencializar os impactos identificados nas diversas fases do empreendimento. Para a avaliação e caracterização dos impactos foram considerados Critérios de Valoração e Critérios Complementares, conforme detalhamento apresentado a seguir. 
10.6 Critérios de Valoração Os Critérios de Valoração, apresentados no Quadro 227, estão associados diretamente à definição da importância do impacto. A eles foram atribuídos valores relativos, objetivando-se minimizar a subjetividade na avaliação.  

Quadro 227 Critérios de Valoração  
CRITÉRIOS DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO SIGLA 

QAIA VALOR

REVERSIBILIDADE 
Traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à sua condição original 

REVERSÍVEL NO CURTO PRAZO - o meio tem alta resiliência e pouco tempo depois de cessada a ação impactante e/ou implantadas as ações de mitigação, pode retornar a uma situação semelhante à anterior ao impacto RC 1 
REVERSÍVEL NO MÉDIO/LONGO PRAZO - o meio tem relativa resiliência, e após implantadas as ações de mitigação, com o tempo tende a estabelecer uma situação semelhante à anterior ao impacto RM/RL 3 

IRREVERSÍVEL - o impacto se mantém mesmo se cessada a ação impactante e/ou implantadas as ações de mitigação I 5 
ABRANGÊNCIA Traduz a extensão territorial do impacto 

PONTUAL -a alteração se reflete apenas na área do empreendimento P 1 
LOCAL - quando a alteração se reflete na AID L 3 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 942 

Continuação 
CRITÉRIOS DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO SIGLA 

QAIA VALOR

ABRANGÊNCIA Traduz a extensão territorial do impacto REGIONAL - quando a alteração tem reflexos na AII do empreendimento R 5 
MAGNITUDE 

Característica do impacto que traduz a intensidade da alteração da qualidade ambiental na área de abrangência considerada 

BAIXA = ver caracterização específica para meio distinto (Quadro 228). B 1 MÉDIA = ver caracterização específica para cada meio (Quadro 228) M 3 
ALTA = ver caracterização específica para cada meio (Quadro 228) A 5  

Quadro 228 Classificação da Magnitude do Impacto  

MEIO F
ÍSICO 

BAIXA O impacto causado não é percebido ou medido ou implica uma leve alteração da qualidade ambiental da área de abrangência considerada. Os padrões ambientais legais são mantidos. 
MÉDIA O impacto causado é percebido ou medido e implica uma média alteração da qualidade ambiental da área de abrangência considerada. Os estudos indicam que os padrões ambientais podem ser eventualmente ultrapassados (eventos isolados). 
ALTA O impacto causado é percebido ou medido e implica uma grande alteração da qualidade ambiental da área de abrangência considerada. Os estudos indicam que os padrões ambientais podem ser ultrapassados com maior frequência. 

MEIO B
IÓTICO

 

BAIXA O impacto é passível de ser percebido ou verificado, sem caracterizar perdas na qualidade ambiental da área de abrangência. Ocorre, por exemplo, quando o ecossistema afetado é muito pouco complexo, já se encontra descaracterizado em sua composição e estrutura e/ou apresenta alta resiliência. Os impactos não prescindem da indicação de medidas mitigadoras, acompanhamento ou compensação. 
MÉDIA 

O impacto caracteriza perdas na qualidade ambiental da área de abrangência. As alterações verificadas podem ser expressas na supressão ou alteração de habitats medianamente complexos e na perda de espécies da flora e da fauna silvestres pouco restritivas. O impacto pode atingir áreas ou espécies sobre as quais existam restrições legais (APPs, espécies imunes ao corte, ameaçadas etc.). Os impactos não são reversíveis, mas podem ser minimizados por ações de controle ambiental ou recuperação de ecossistemas e, eventualmente, medidas compensatórias. 
ALTA 

O impacto caracteriza perdas muito significativas na qualidade ambiental da área de abrangência, com repercussões que podem extrapolar as áreas de influência consideradas. Tais perdas podem estar relacionadas à supressão de habitats bem conservados ou habitats únicos ou pouco representados regionalmente; espécies ou habitats restritivos e/ou para os quais existam restrições legais (APPs, espécies imunes ao corte, ameaçadas etc.). Os impactos não são mitigáveis, mas podem eventualmente ser compensados. Neste caso, é imprescindível a indicação de medidas compensatórias. 
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Continuação 
MEIO S

OCIOEC
ONÔM

ICO E C
ULTUR

AL BAIXA O impacto provoca pequenas alterações, sem gerar mudanças na estrutura e na dinâmica socioeconômica. Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca pequenas alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que podem ser absorvidas com ações de proteção. 
MÉDIA 

O impacto provoca alterações na estrutura e na dinâmica socioeconômica, as quais podem ser absorvidas com ações de ajuste na estrutura socioeconômica municipal.  Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que podem ser absorvidas com ações de proteção e/ou de salvamento. 
ALTA 

O impacto provoca alterações significativas na estrutura e na dinâmica socioeconômica, as quais só podem ser minimizadas com ações de transformação da estrutura socioeconômica.  Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca alterações significativas nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que só podem ser minimizadas com o resgate de vestígios, além das ações de proteção e/ou salvamento.  
10.7 Importância do Impacto A Importância do Impacto é traduzida como uma característica relacionada à sua significância. De acordo com a metodologia adotada, resulta da análise conjunta dos Critérios de Valoração descritos anteriormente.  A Importância do Impacto é dada por meio da seguinte fórmula: IMP =∑ (R, A) x Mag Onde:  IMP: Importância R: Reversibilidade A: Abrangência Mag: Magnitude O resultado da Importância do Impacto poderá abranger as classes indicadas no Quadro 229. 

Quadro 229 Classes de Importância dos Impactos  
INTERVALOS IMPORTÂNCIA 2 a 8 BAIXA 10 a 18 MÉDIA 20 a 50 ALTA 
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Para o estabelecimento dos intervalos de valores que definem as classes de importância (baixa, média e alta), foram analisadas todas as possibilidades de combinações de classificações dos critérios considerados, conforme apresentado no Quadro 230.  
Quadro 230 Combinações dos Valores  

REVERSIBILIDADE ABRANGÊNCIA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR Reversível no curto prazo 1 Pontual 1 Baixa 1 Baixa 2 Reversível no curto prazo 1 Pontual 1 Média 3 Baixa 6 Reversível no curto prazo 1 Pontual 1 Alta 5 Média 10 Reversível no curto prazo 1 Local 3 Baixa 1 Baixa 4 Reversível no curto prazo 1 Local 3 Média 3 Média 12 Reversível no curto prazo 1 Local 3 Alta 5 Alta 20 Reversível no curto prazo 1 Regional 5 Baixa 1 Baixa 6 Reversível no curto prazo 1 Regional 5 Média 3 Média 18 Reversível no curto prazo 1 Regional 5 Alta 5 Alta 30 Reversível no médio/ longo prazo 1 Pontual 1 Baixa 1 Baixa 2 Reversível no médio/ longoprazo 3 Pontual 1 Média 3 Média 12 Reversível no médio/ longo prazo 3 Pontual 1 Alta 5 Alta 20 Reversível no médio/ longo prazo 3 Local 3 Baixa 1 Baixa 6 Reversível no médio/ longo prazo 3 Local 3 Média 3 Média 18 Reversível no médio/ longo prazo 3 Local 3 Alta 5 Alta 30 Reversível no médio/ longo prazo 3 Regional 5 Baixa 1 Baixa 8 Reversível no médio/ longo prazo 3 Regional 5 Média 3 Alta 24 Reversível no médio/ longo prazo 3 Regional 5 Alta 5 Alta 40 Irreversível 5 Pontual 1 Baixa 1 Baixa 6 
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Continuação 
REVERSIBILIDADE ABRANGÊNCIA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO VALOR Irreversível 5 Pontual 1 Média 3 Média 18 Irreversível 5 Pontual 1 Alta 5 Alta 30 Irreversível 5 Local 3 Baixa 1 Baixa 8 Irreversível 5 Local 3 Média 3 Alta 24 Irreversível 5 Local 3 Alta 5 Alta 40 Irreversível 5 Regional 5 Baixa 1 Média 10 Irreversível 5 Regional 5 Média 3 Alta 30 Irreversível 5 Regional 5 Alta 5 Alta 50  
10.8 Critérios complementares Os Critérios Complementares, descritos no Quadro 231, fornecem informações gerais que caracterizam os impactos, bem como subsidiam o detalhamento das ações propostas. No entanto, não são determinantes para a classificação da importância dos impactos.  

Quadro 231 Critérios Complementares  
CRITÉRIO DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO SIGLA 

NATUREZA OU EFEITO Característica do impacto quanto ao seu resultado POSITIVO = impacto benéfico ao meio + NEGATIVO = impacto adverso ao meio - 
INCIDÊNCIA Evidencia a cadeia do impacto, focado na causa originária DIRETA = quando decorre de uma ação do empreendimento. D 

INDIRETA = quando é consequência de outro impacto I 
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Continuação 
CRITÉRIO DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO SIGLA 

TEMPO DE MANIFESTAÇÃO (TEMPORALIDADE) 
Característica do impacto quanto ao tempo de manifestação após a ação geradora 

IMEDIATO= a alteração se manifesta simultaneamente ou imediatamente após a ocorrência da ação que o desencadeou I 
MÉDIO PRAZO = quando há uma defasagem de tempo entre a ação geradora e a ocorrência do impacto da ordem de meses até um ano M 

  
LONGO PRAZO = quando há uma defasagem de tempo entre a ação geradora e a ocorrência do impacto, superior a um ano L 

OCORRÊNCIA Traduz a possibilidade de ocorrência do impacto 
BAIXA = quando se estima como pouco provável que o impacto ocorra B 
ALTA = quando se estima que é muito provável que o impacto ocorra A CERTA =quando há certeza sobre a ocorrência do impacto C 

DURAÇÃO Característica do impacto que traduz a sua permanência no ambiente 
TEMPORÁRIO = o impacto é transitório, ou seja, não persiste quando cessada a ação que o causou T 

CÍCLICO = o impacto se manifesta de forma recorrente em intervalos de tempo regulares e/ou previsíveis C 
PERMANENTE = a alteração persiste mesmo quando cessada a atividade que o desencadeou P  

10.9 Ações Propostas Em resposta à avaliação dos impactos, ações de controle devem ser evidenciadas e implantadas através de planos, programas e/ou ações ambientais. Essas medidas podem ser classificadas em ações de monitoramento, mitigação, compensação e de potencialização dos impactos positivos, conforme mostra o Quadro 232. 
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Quadro 232 Ações Propostas  
AÇÃO SIGLA DEFINIÇÃO 

MONITORAMENTO MON Acompanhamento ou verificação sistemática da qualidade ambiental 
MITIGAÇÃO MIT Atitudes ou procedimentos que visam a reduzir os impactos ambientais a níveis considerados aceitáveis 

COMPENSAÇÃO COMP Ação necessária quando o impacto ambiental não é mitigável. Inclui a Compensação Ambiental estabelecida pela Lei do SNUC (Lei nº9.985/2000) 
POTENCIALIZADORA POT Ação necessária quando o impacto ambiental é classificado como positivo  

10.10 Quadro de Avaliação dos Impactos Ambientais O Anexo 37 apresenta o Quadro de Avaliação de Impactos (QAIA) de acordo com os critérios e diretrizes descritos anteriormente.  Para a avaliação dos impactos apresentada no Anexo 37 (QAIA) e descrita nos itens a seguir, foi considerada, inicialmente, a existência de algum tipo de sistema destinado a exercer o controle da geração do aspecto ambiental na fonte, e desta forma, prevenir ou minimizar a ocorrência dos impactos. Considerando o controle na fonte, o impacto gerado é minimizado em sua origem. Em seguida, foi realizada a avaliação individualizada de cada impacto, bem como a análise das interações entre impactos de um mesmo meio ou entre meios distintos. 
10.11 Espacialização dos Impactos Ambientais Visando representar a espacialização da incidência dos impactos prognosticados para as fases de planejamento, implantação, enchimento e operação da PCH Alvorada I, foram elaborados os mapas de impactos apresentados no Anexo 38. Os impactos foram apresentados por meio (físico, biótico e socioeconômico) e por fase do empreendimento. Para o meio socioeconômico, considerando o prognóstico de impactos negativos e positivos, um mesmo mapa apresenta as duas categorias de impactos.  No que se refere à metodologia utilizada para elaboração dos mapas síntese dos impactos prognosticados, foram listados e analisados todos os impactos por meio e por fase do empreendimento, classificados quanto à importância e quanto à área de abrangência dos mesmos, conforme classificação que consta dos Quadros de Avaliação dos Impactos Ambientais (QAIA) apresentados no Anexo 37.  



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 948 

Quando impactos de importâncias distintas incidem sobre a mesma área ou região, considerou-se, para efeito de representação, a maior importância dentre os impactos analisados, ou seja, uma área classificada como atingida por impactos de importância baixa, média ou alta significa que naquela área há pelo menos um impacto classificado com a importância mapeada, e que esta importância corresponde à maior identificada para aquele local. Diversos impactos podem incidir sobre uma mesma região, assim, a representação conjunta dos impactos define a região, conservadoramente, pelo impacto de maior importância. Portanto, o mapeamento apresenta uma síntese dos impactos e para a compreensão clara dos efeitos de cada impacto separadamente, deve-se recorrer ao descritivo dos impactos apresentado neste documento. Cabe destacar, ainda, com relação ao agrupamento dos impactos por fase do empreendimento, que a inclusão dos impactos em cada fase está relacionada à fase em que são executadas as atividades e respectivas tarefas geradoras dos impactos, conforme apresentado no Quadro 226. Assim, se uma atividade é executada na fase de implantação, o impacto decorrente desta ação está associado a essa etapa. Não se trata, portanto, da duração ou permanência do impacto, ou seja, um impacto pode ter sua origem associada à fase de implantação e permanecer durante a fase de operação, de acordo com a classificação dos parâmetros de avaliação descritos para cada impacto. 
10.12 Impactos na fase de Planejamento/Estudos Ambientais Não foram previstos impactos nesta fase para o meio físico. A seguir são apresentados os impactos dos meios biótico e socioeconômico e cultural na fase de planejamento que constitui basicamente a etapa de desenvolvimento do projeto básico e estudos para o licenciamento ambiental. 
10.12.1 Meio Biótico 

10.12.1.1 Ampliação do conhecimento científico  Os levantamentos biológicos realizados no âmbito de estudos ambientais constituem uma ferramenta imprescindível para o conhecimento dos ecossistemas antes da implantação do empreendimento, bem como para identificar a presença de espécies ameaçadas, raras e bioindicadoras e suas áreas de ocupação. Assim, a atividade de pesquisa gera a ampliação do conhecimento cientifico sobre a biota regional. As informações obtidas no presente estudo a respeito dos diferentes grupos biológicos são de extrema importância para o conhecimento do Bioma Cerrado. Com relação à bacia do rio Corrente, os levantamentos bibliográficos realizados apontam para a existência de estudos pontuais na AII e AID da PCH Alvorada I, bem como relatos sobre a biologia e/ou ecologia de algumas espécies, como suas dietas, uso do habitat, etc. Existem também listagens de faunas locais ou regionais em Estudos de Impacto Ambiental e monitoramentos, para diferentes localidades onde vêm sendo implantados empreendimentos industriais, imobiliários ou hidrelétricos. Não foram encontradas na literatura informações que possibilitem dimensionar o patrimônio biológico que existia originalmente na região ou o que já se perdeu em termos de riqueza e diversidade genética, uma vez que as formações vegetais existentes hoje se encontram intensamente fragmentadas e alteradas. 
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Deste modo, as informações de riqueza e abundância de espécies dos diferentes grupos da flora e fauna, obtidas neste estudo propicia um melhor conhecimento da estrutura das comunidades nas Áreas de Influência do empreendimento e permitem avaliar possíveis interferências deste sobre o meio ambiente, assim como elaborar estratégias que minimizem os impactos negativos ou, de forma compensatória, contribuam para a conservação e manejo das espécies na região.  Este pode ser considerado um impacto de efeito positivo; incidência direta; Abrangência regional tendo em vista que os dados gerados irão contribuir para o conhecimento do cerrado na região central do Brasil; manifesta-se em médio prazo, considerando que os dados serão disponibilizados a partir do protocolo dos estudos ambientais no órgão ambiental; de ocorrência certa, irreversível; 
permanente; e de média magnitude, uma vez que o relatório técnico é de acesso restrito, mas a publicação dos resultados em outros meios de divulgação científica pode elevar este status. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta.  Para potencializar este impacto positivo, é importante que a divulgação do conhecimento adquirido seja direcionada tanto para a comunidade científica quanto para as comunidades diretamente envolvidas com o empreendimento, na perspectiva do Programa de Resgate da Fauna, Programa de 
Comunicação Social e do Programa de Educação Ambiental. 
10.12.2 Meio Socioeconômico e Cultural 

10.12.2.1 Expectativas e preocupações dos proprietários e produtores rurais, da comunidade e 
do poder público local  Durante a fase de planejamento, para empreendimentos dessa natureza, poderão ocorrer expectativas e preocupação da comunidade, proprietários e produtores rurais com relação à operacionalização de atividades nas áreas destinadas ao reservatório e estruturas previstas no projeto de implantação da PCH Alvorada I. Em um contexto de incerteza, há possibilidade de ocorrer refreamento de atividades já desenvolvidas ou planejadas na área do empreendimento, com elevadas expectativas em relação ao processo de negociação das terras. Quando da realização dos levantamentos de campo para subsidiar a elaboração do EIA, foram detectadas preocupações e expectativas consideradas típicas quando se trata de implantação de um empreendimento hidrelétrico. Por parte dos proprietários e arrendatários, foram manifestadas preocupações sobre a extensão das áreas a serem afetadas e as suas consequências, considerando-se a viabilidade econômica das áreas remanescentes e os valores de indenizações a serem pagos. Em entrevista com lideranças comunitárias, as expectativas eram positivas, principalmente em relação à possível geração de postos de trabalho decorrente do empreendimento. Durante pesquisa junto aos gestores públicos, foram manifestadas expectativas acerca da absorção do maior número possível da mão de obra local pelo empreendimento e quanto ao incremento da transferência de ICMS proporcionado pela operação da PCH. 
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O impacto pode ser considerado negativo, de incidência direta, manifestação imediata, de ocorrência 
certa, temporário, abrangência regional e reversível no curto prazo. Por fim, classifica-se como de 
média magnitude. Dessa maneira, o presente impacto é considerado como de importância média. Deve ser ressaltado que, tendo em vista o porte do empreendimento, o número de propriedades atingidas, o uso do solo e a forma como se estrutura e organiza o espaço social e econômico na região de inserção do empreendimento, não se verificou potencial de desestruturação de atividades produtivas que impedisse a reprodução social dos grupos envolvidos, fatores estes que interferem na geração de expectativas e preocupações pela comunidade. Entretanto, os proprietários de estabecimentos agropecuários com porções de terras atingidas pelo projeto da PCH Alvorada I demostraram expectativas naturais em relação ao futuro da propriedade e, portanto, a avaliação do impacto como de média importância está relacionada principalmente a este segmento social.  Tal impacto será minimizado com o desenvolvimento do Programa de Negociação de Terras e 
Benfeitorias e do Programa de Comunicação Social, os quais permitirão o diálogo entre o empreendedor e as partes interessadas residentes ou com vínculos socioeconômicos com a área de interferência do projeto ou situadas na área de influência. 
10.13 Impactos na fase de implantação 

10.13.1 Meio Físico 

10.13.1.1 Alteração da estrutura do solo e desenvolvimento de processos erosivos  As obras de construção da PCH Alvorada I (implantação de canteiro de obras, barramento, casa de força, subestação, circuito de adução, áreas de empréstimo e de bota-fora, acessos às obras etc.) apresentarão potencial para promover a alteração da estrutura dos solos e para o surgimento de processos erosivos em todas as áreas afetadas pelas tarefas de remoção da cobertura vegetal e do solo orgânico, implantação e desativação do canteiro de obras, escavações, terraplanagem, geração de cortes e aterros, além da exploração de áreas de empréstimo e disposição de material excedente em bota foras. Essas ações estão associadas à fase de construção da PCH, sendo que seus efeitos podem permanecer pelas fases subsequentes, caso não sejam implementadas medidas de controle.  A área destinada às estruturas de apoio e do empreendimento compreendem acessos, áreas de empréstimos, bota foras, canteiro de obras, central de britagem e concreto, oficinas, ensecadeiras, eixo do barramento/casa de força/ tomada d’água/ canal de fuga e subestação. Parte da área destinada às estruturas, correspondente a 12,8 ha, está projetada para área externa ao reservatório, e 11,4 ha irá sobrepor à área do reservatório, ou seja, constituem áreas que após as obras serão inundadas pelo reservatório. As estruturas do empreendimento serão instaladas em áreas de ocorrência predominante de Latossolos, distribuídos como Latossolos Vermelhos distroférricos e Latossolos Vermelhos distróficos que ocorrem nas margens do rio Corrente com relevo plano a suave ondulado. Estes solos apresentam baixa a média susceptibilidade à erosão. No entanto, os processos geológicos, geomorfológicos e de pedogênese produziram solos de outras classes pedológicas, como Neossolos Litólicos (solos pouco desenvolvidos e restritos), Neossolos Flúvicos (solos aluviais) e Gleissolos Háplicos (solos hidromórficos). Todos esses solos ao serem expostos, compactados e impermeabilizados (pela compactação) tendem a se tornar mais propensos ao desenvolvimento de processos erosivos. 
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Os processos erosivos trazem como principais efeitos indiretos a perda de solo, a degradação da paisagem e o comprometimento da qualidade da água, em função do carreamento de sedimentos para os cursos d’água. O comprometimento da qualidade da água pode trazer, secundariamente, efeitos negativos sobre a vida aquática e para seu consumo à jusante do empreendimento.  Neste contexto, considera-se que o impacto sobre a alteração da estrutura do solo e desenvolvimento de processos erosivos é classificado como negativo, uma vez que promove a deterioração da qualidade ambiental local; de incidência direta, pois decorre de ações diretas de implantação da PCH Alvorada I; imediato, uma vez que a desestruturação dos solos e o surgimento de processos erosivos ocorrerão imediatamente após as intervenções, se condicionados à ocorrência de chuvas, poderão ter início dentro de um curto período; de ocorrência certa; duração permanente, uma vez que a alteração persiste mesmo quando cessada a atividade que o desencadeou; reversível no médio a longo prazo, considerando a execução de ações de mitigação; de abrangência pontual, visto que ocorrerá nas áreas onde serão exercidas as atividades e em seu entorno imediato; e de magnitude média, em vista da alteração provocada e da extensão da área de incidência do impacto, resultando uma importância 
média. Com relação à área total destinada às estruturas do empreendimento (24,2 ha), considera-se que a sobreposição de parte dessa área (11,4 ha) com a área de inundação do futuro reservatório contribuirá para minimizar a extensão espacial e, consequentemente, a magnitude e importância deste impacto. Como medida de mitigação, estão previstas as execuções do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) e do Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos 
Erosivos e de Instabilização de encostas no entorno do reservatório , com ações destinadas à recuperação das áreas das estruturas de apoio e das obras civis, após a implantação da PCH Alvorada I e nas áreas situadas fora da área de inundação do reservatório, bem como ações que visam ao controle dos processos erosivos que abrangerão áreas situadas no entorno do reservatório. Cabe ressaltar que serão implantados dispositivos de drenagem provisórios e definitivos no entorno e nas vias de acesso ao empreendimento, visando ao direcionamento adequado das águas precipitadas e, consequentemente, à minimização de ocorrência de processos erosivos e ao controle do carreamento de sedimentos, conforme apresentado no Programa de Controle Ambiental Durante as Obras. Será implementado ainda, na fase de implantação do empreendimento o monitoramento da qualidade das águas, conforme Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
10.13.1.2 Assoreamento de cursos d’água As intervenções no terreno para as obras de implantação da PCH Alvorada I, decorrentes das tarefas que tem potencial de causar o impacto de alteração da estrutura do solo e desenvolvimento de processos erosivos, com consequente carreamento de sedimentos, são responsáveis, também, pelo impacto indireto de assoreamento de cursos d’água a jusante das áreas do empreendimento. 
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Ressalta-se que está prevista, para as áreas que sofrerão intervenção, a implantação de dispositivos de drenagem e de retenção provisórios, concomitantemente à execução das obras, visando ao escoamento adequado das águas pluviais incidentes sobre as superfícies expostas de maneira a controlar o desenvolvimento de processos erosivos e reter parte dos sedimentos que podem ser carreados para os cursos de água, conforme será apresentado no Programa de Controle Ambiental 
Durante as Obras. O impacto prognosticado é classificado como de efeito negativo, de incidência indireta (uma vez que decorre do impacto de alteração da estrutura dos solos e desenvolvimento e processos erosivos); de ocorrência certa; de manifestação de médio prazo, podendo ocorrer num prazo inferior a um ano; de duração temporária; e, reversível no médio/longo prazo, devido às condições de dinâmica de transporte sedimentar no rio Corrente. A abrangência é regional, pois o impacto poderá ter reflexos na AII do empreendimento; e, de baixa magnitude, resultando, portanto, em um impacto de baixa importância.  Para a minimização desse impacto serão executadas ações de controle do escoamento da drenagem pluvial e de retenção de sedimentos (dispositivos de drenagem e de retenção provisórios durante as obras) para minimizar o desenvolvimento de processos erosivos, que estão previstas no Programa de 
Controle Ambiental Durante as Obras. No Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) estão previstas ações de reabilitação das áreas alteradas ao término das obras. O aporte de sedimentos para os corpos d’água será monitorado por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade das 
Águas e da Biota Aquática, visando à adoção de medidas adicionais de controle de carreamento de sedimentos e/ou a correção das ações já implementadas. O assoreamento do curso d’água a jusante da PCH Alvorada I, pelo carreamento de sedimentos, tem o potencial em afetar a estrutura das comunidades aquáticas, portanto, a implementação desse programa de monitoramento terá aplicação, também, para o acompanhamento e minimização dos impactos sobre a biota. 
10.13.1.3 Alteração da qualidade das águas em função do carreamento de sedimentos Esse impacto está associado ao carreamento de sedimentos, sendo, portanto, um impacto indireto decorrente da alteração da estrutura do solo e do desenvolvimento de processos erosivos. Os sedimentos carreados tem potencial de alterar a qualidade das águas dos cursos d’água receptores, causando o aumento da turbidez. Para a minimização desse impacto está prevista a implantação de dispositivos de drenagem e de retenção provisórios, concomitantemente à execução das obras, para as áreas que sofrerão intervenção.  Considerando as medidas de controle, o impacto é caracterizado como de efeito negativo; incidência 
indireta, pois decorre de outro impacto; de manifestação imediata; com possibilidade ocorrência 
certa; reversível no médio/ longo prazo; de duração temporária; de abrangência local; e, de baixa magnitude. A análise conjunta dos critérios de valoração resulta na classificação do impacto como de 
baixa importância. 
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Ao considerar o gradiente longitudinal do curso hídrico, tem-se que o efeito gerado pelo carreamento de sedimentos pela implantação do empreendimento será gradativamente dissipado após a afluência das drenagens tributárias do rio Corrente a jusante das obras, sendo considerado de abrangência local e gerando uma redução na importância do impacto no sentido montante-jusante no leito do rio Corrente. Para a minimização desse impacto serão executadas ações previstas no Programa de Controle 
Ambiental Durante as Obras e no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). A qualidade das águas do rio Corrente será monitorada por meio do Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas e da Biota Aquática, visando à adoção de medidas adicionais de controle de carreamento de sedimentos e/ou a correção das ações já implementadas. 
10.13.1.4 Alteração das propriedades dos solos pela disposição de resíduos sólidos Durante as obras de implantação da PCH Alvorada I serão gerados, nas frentes de serviço e no canteiro de obras, resíduos sólidos compostos basicamente por: resíduos orgânicos (folhas e galhos) e solo orgânico nas atividades de supressão da vegetação; resíduos de construção civil, sucatas metálicas, papéis/papelões, madeiras, plásticos; resíduos sanitários; resíduos sólidos contaminados com óleo usado e peças metálicas diversas. Conforme apresentado no item de Caracterização do Empreendimento, no canteiro de obras está prevista uma área para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos gerados, denominada Depósito Intermediário de Resíduos (DIR). A área do DIR será devidamente impermeabilizada e coberta, e os tambores serão identificados de forma adequada para o acondicionamento dos diversos materiais gerados. Avalia-se o impacto de alteração das propriedades dos solos pela geração de resíduos sólidos como de efeito negativo; de incidência direta, pois decorre de ações diretas da fase de implantação da PCH Alvorada I; de baixa probabilidade de ocorrer e em um tempo de manifestação de médio prazo, com a ressalva de que nem todo tipo de resíduo tem a capacidade de alteração das propriedades do solo, e no caso de uma possível alteração, esse impacto irá ocorrer em até um ano. É, ainda, classificado como um impacto permanente, pois a alteração das propriedades dos solos irá persistir mesmo se cessadas as atividades geradoras de resíduos; e reversível no médio/longo prazo, pois poderá ocorrer em um prazo até um ano. Considera-se, ainda, um impacto pontual, uma vez que estará restrito à área em que o aspecto for gerado, não extrapolando o limite da área do empreendimento; sendo classificado como de baixa magnitude, uma vez que os resíduos gerados serão geridos em acordo com as diretrizes da Minas PCH, que irá assegurar, de forma adequada, a coleta, o armazenamento e a disposição final dos mesmos no Depósito Intermediário de Resíduos (DIR). Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância. 
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Como medida de mitigação, está prevista a implantação do PGRS - Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos, que irá definir as diretrizes para a correta disposição dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. Já o Programa de Desativação do Canteiro de Obras se destina, também, à mitigação deste impacto, no sentido de proporcionar a adequada desmontagem das estruturas do canteiro e de apoio às obras, a limpeza das áreas e a destinação adequada dos materiais e resíduos removidos dessas estruturas. 
10.13.1.5 Alteração do uso dos solos As obras de implantação da PCH Alvorada I irão alterar o uso dos solos nas áreas do empreendimento (canteiro de obras, alojamento, barramento, casa de força, subestação, circuito de adução, áreas de empréstimo e de bota-fora, acessos às obras etc.), sendo esse impacto avaliado do ponto de vista físico, biológico e socioeconômico. Conforme apresentado no diagnóstico ambiental (item Uso dos Solos e Cobertura Vegetal) nessas áreas durante as obras, incluindo o reservatório, serão afetadas: 422,9 ha de formação florestal nativa (mata ciliar nas margens do rio Corrente) e 564 ha de área de utilizada como pastagem.  Para a área do canteiro de obras e bota-fora identifica-se um impacto temporário e, ainda que em médio prazo, reversível, na medida em que a área deverá ser recuperada após as obras, podendo ter o seu uso original (essencialmente de pastagem) retomado. Algumas estruturas do empreendimento, tais como o barramento e as estruturas destinadas à geração de energia (casa de força, tomada d’água, canal de adução, canal de fuga e subestação), causarão um impacto permanente sobre o uso do solo. Ressalta-se que as faixas de terras ocupadas atualmente com pastagens (564,3 ha) e por formação florestal (422,93 ha), afetadas com essas estruturas, serão reduzidas. Tendo em vista o porte do empreendimento e o uso antrópico das áreas, comum ao restante das propriedades rurais onde se situam, não deverá provocar o comprometimento para a atividade agropecuária, atualmente desenvolvida nesta região. Em vista disso, avalia-se como um impacto de média magnitude, apesar de ser irreversível, na medida em que o uso atual não poderá ser retomado. Avalia-se o impacto de perda ou alteração do uso dos solos na fase de obras como de efeito negativo; de incidência direta, pois decorre de ações diretas da fase de implantação da PCH Alvorada I; de ocorrência certa; manifestação de médio prazo. É, ainda, classificado como um impacto temporário, no caso das áreas do canteiro de obras e das estruturas necessárias às obras (acessos, pátios de montagem e oficinas) e permanente para as demais áreas (barramento, estruturas de geração de energia, subestação), sendo que, nesse caso, a perda ou alteração dos usos dos solos irá persistir mesmo se cessadas as atividades geradoras; e, reversível no médio/longo prazo, pois poderá ocorrer em um prazo até um ano. Considera-se, ainda, um impacto pontual, uma vez que estará restrito à área em que o aspecto for gerado, não extrapolando o limite da área do empreendimento; sendo classificado como de baixa magnitude, uma vez que as áreas nas quais ocorrerá alteração ou perda do uso dos solos são restritas e de pequenas dimensões. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância. 
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Para a minimização desse impacto serão executadas ações previstas no Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas, bem como as medidas propostas no Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno do Reservatório (PACUERA), além do Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, com relação ao ressarcimento da perda de áreas produtivas. 
10.13.1.6 Alteração da qualidade das águas em função da geração de efluentes sanitários e 
oleosos Esse impacto está associado aos aspectos ambientais de geração de esgoto sanitário no canteiro de obras durante as obras e à geração de efluentes oleosos proveniente da central de concreto e britagem e da oficina mecânica. Esses efluentes tem potencial de alterar as propriedades do solo e a qualidade das águas do curso d’água receptor (rio Corrente). Na fase de implantação do empreendimento, para minimização desse impacto, os efluentes das instalações sanitárias do canteiro de obras e do alojamento serão recolhidos através de rede coletora e encaminhados para um sistema de tratamento de esgotos (fossa-filtro-sumidouro). Nas frentes de obras serão instalados banheiros químicos. As intervenções a serem feitas durante a operação, manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos utilizados nas obras poderão, ocasionalmente, provocar a contaminação das águas dos cursos d’água da área do empreendimento (rio Corrente, córrego do baixadão e uma drenagem sem denominação) por óleos e graxas, bem como metais originalmente presentes e agregados a óleos lubrificantes (ferro, manganês, cobre, zinco, chumbo, dentre outros). Conforme apresentado na Caracterização do Empreendimento, os efluentes oleosos serão pré-tratados em sistema separador água e óleo (SAO), e, então, encaminhados para o sistema de drenagem e, posteriormente, para o rio Corrente. Essa ação reduz a probabilidade de ocorrência de contaminação dos cursos hídricos.Considerando as medidas de controle, o impacto é caracterizado como de efeito negativo; de incidência direta, pois decorre de ações do empreendimento; com manifestação imediata; apresenta possibilidade de ocorrência baixa; sendo um impacto temporário e reversível no curto prazo; de abrangência local e de baixa magnitude. A análise conjunta dos critérios de valoração resulta na classificação do impacto como de baixa importância. Ao considerar o gradiente longitudinal do curso hídrico (rio Corrente), tem-se que os efeitos gerados pelo lançamento de efluentes tratados serão gradativamente dissipados após a afluência das drenagens a jusante das obras (córregos da Lagoa e Cachoeirinha, pela margem esquerda; e, córrego da Queixada, pela margem direita), sendo considerado de abrangência local e gerando uma redução na importância do impacto no sentido montante-jusante do curso d’ água rio Corrente. Para a minimização desse impacto deverão ser executadas ações previstas no Programa de 
Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática, no Programa de Controle 
Ambiental Durante as Obras e Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos. 
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10.13.1.7 Alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado e gases de 
combustão A movimentação de veículos, caminhões e equipamentos durante as obras de implantação da PCH Alvorada I em áreas não pavimentadas e nos acessos às obras e áreas de apoio está relacionada às tarefas de: remoção da cobertura vegetal; mobilização e operação do canteiro de obras; escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro; implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica; exploração de área de empréstimo e disposição de material em bota-fora; remoção de benfeitorias na área do reservatório e desativação do canteiro ao término das obras. Essas tarefas irão acarretar a geração de poeira fugitiva (material particulado suspenso no ar) e de gases de combustão, devido à emissão de SO2, NOx, CO e VOC pela queima incompleta de combustíveis, causando o impacto negativo de alteração da qualidade do ar. O controle da suspensão de material particulado durante a fase de implantação do empreendimento será realizado por meio da umectação, com a utilização de caminhões pipa, das vias de acesso não pavimentadas e das áreas de solo exposto em áreas submetidas à terraplanagem. Serão utilizados veículos, caminhões e equipamentos de alta tecnologia e que também será realizado um plano de manutenção preventiva dos mesmos, resultando, consequentemente, uma baixa emissão de gases poluentes.  O impacto de alteração da qualidade do ar pela suspensão de material particulado e emissão de gases de combustão é classificado como de efeito negativo; de incidência direta, pois decorre de ações diretas da implantação da PCH; de ocorrência certa; com tempo de manifestação imediato, uma vez que a alteração da qualidade do ar ocorre no momento da geração do aspecto ambiental correlato; 
temporário e reversível no curto prazo. Considera-se, ainda, um impacto local, uma vez que este poderá atingir os limites da AID do empreendimento, e de baixa magnitude. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é classificado como de baixa importância. Para mitigação deste impacto são propostas medidas específicas de caráter preventivo, apresentadas no Programa de Controle Ambiental Durante as Obras e no Programa de Monitoramento 
Climatológico Regional. 
10.13.1.8 Alteração do nível de pressão sonora O impacto ‘alteração do nível de pressão sonora’ está associado à geração de ruído pelas tarefas realizadas durante a implantação do empreendimento, tais como: operação de veículos, caminhões e equipamentos; mobilização, operação e desativação do canteiro de obras; remoção da cobertura vegetal; escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro durante as obras civis; montagem eletromecânica das estruturas; exploração de área de empréstimo e disposição de material em bota foras. A geração de ruído decorrente dessas tarefas é inerente ao tipo de atividade e de difícil controle, uma vez que os equipamentos utilizados nas obras não são passíveis de enclausuramento. 
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Avalia-se o impacto de alteração dos níveis de pressão sonora pela geração de ruído como de efeito 
negativo; de incidência direta, pois decorre de ações diretas da implantação da PCH Alvorada I; de ocorrência certa; e em tempo de manifestação imediato, uma vez que no momento no qual o evento de ruído ocorre já se observa o potencial de geração de impacto; é um impacto temporário e 
reversível no curto prazo. Considera-se, ainda, um impacto local, pois poderá atingir os limites da AID do empreendimento, e, de baixa magnitude. Este impacto leva ao impacto indireto de incômodos à população, caracterizado nos itens relacionados ao meio socioeconômico. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância. Para mitigação desse impacto são propostas medidas específicas apresentadas no Programa de 
Controle Ambiental Durante as Obras, que envolvem a manutenção de máquinas e equipamentos geradores de ruído. 
10.13.1.9 Intervenção em Áreas de Preservação Permanente De acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012, a Área de Preservação Permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Na fase de implantação, as intervenções decorrentes das obras de construção da PCH Alvorada I implicarão na intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) de cursos d’água, que serão atingidas na fase de enchimento pela formação do reservatório. Assim, de maneira a não considerar a sobreposição de impactos, a avaliação será abordada a seguir, no item que trata dos impactos da fase de enchimento do reservatório.  
10.13.2 Meio Biótico 

10.13.2.1 Perda de vegetação Florestal Nativa  Durante a fase de implantação da PCH Alvorada I está prevista a supressão de 266,4 ha de Floresta ciliar com parte associada a Veredas, 9,56 ha de Floresta Estacional Semidecidual e 1,29 ha de savana florestada. As florestas remanescentes na AID são a formação vegetal com maior riqueza e complexidade estrutural e representam habitats disponíveis para o estabelecimento de espécies animais e vegetais. Do ponto de vista do status de conservação das espécies da flora nessa fitofisionomia, foi constatada a presença de duas espécies classificadas como Vulneráveis (MMA, 2014): Cedrela fissilis (cedro) e Apuleia Leiocarpa (garapa). Embora não ofereça risco de extinção para as espécies ali presentes, este impacto acarretará na redução do pool gênico e na diversidade local. Destaca-se nessa formação vegetal a ocorrência de quatro espécies protegidas (Portaria Normativa IBAMA n.º 83/1991): Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertão), Apuleia Leiocarpa (garapa) e Cedrella odorata (cedro-do-brejo). Mesmo que os fragmentos atualmente presentes na área de estudo se encontrem em elevado grau de fragmentação e 
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descaracterizados em relação à sua estrutura original, a supressão desses remanescentes acentuará a fragmentação e, em longo prazo, favorecerá o isolamento reprodutivo, podendo implicar na diminuição de populações de espécies da flora e, consequentemente, na redução da disponibilidade de recursos para a fauna. Além disso, o formato do reservatório e a sua localização na Área de Preservação Permanente (APP) ao longo do rio Corrente acarretará em redução na área ocupada pela fitofisionomia em um contexto regional, uma vez que os ambientes florestados se restringem, praticamente, ao entorno dos cursos d’água. A perda da vegetação florestal nativa corresponde, portanto, a um impacto negativo, de incidência 
direta, manifestação imediata, de ocorrência certa e duração permanente. Também se configura como irreversível de abrangência pontual para floresta semidecidual e savana florestada e regional para floresta ciliar e veredas e de alta magnitude em face da importância e da fragilidade destes ecossistemas no contexto da paisagem. Tais parâmetros foram responsáveis por remeteram à classificação do impacto, da perda da vegetação florestal nativa, como um impacto de alta importância. Para sua minimização, indica-se como medidas mitigatórias a implantação do Projeto de Resgate de 
Flora, Projeto de Supressão Florestal Controlada, Projeto de Restauração Florestal das Margens 
do Reservatório e Projeto de Conectividade Florestal, além da Compensação Ambiental. 
10.13.2.2 Perda de indivíduos da fauna devido à supressão de habitats  Durante a fase de implantação da PCH Alvorada I a supressão florestal para a construção do canteiro de obras, acessos, áreas de empréstimo, áreas de deposição de material excedente (bota-fora), casa de força e área a ser inundada pelo reservatório, acarretará na perda de ambientes para reprodução, alimentação e abrigo da fauna. Além de indivíduos incidentalmente mortos durante as atividades de supressão florestal, pode ocorrer a morte acidental de mamíferos durante a fuga ou busca por refúgio. Apesar de sua pequena extensão, os fragmentos hoje observados na AID, concentram a fauna remanescente e abrigam espécies sensíveis e já ameaçadas.. A perda de indivíduos acontece de forma aleatória, sendo mais significativa para espécies que ocorrem em baixa densidade populacional e que apresentam pequenas taxas reprodutivas (número de filhotes por período reprodutivo). A perda de habitat causa declínio das populações faunísticas resultando em problemas relacionados a endocruzamentos; redução potencial da dispersão associada à incapacidade de muitos animais em transpassar as áreas fortemente antropizadas entre os remanescentes florestais; e, por fim, perda de elos importantes da cadeia trófica. No caso das aves, as matas ciliares serão particularmente as mais atingidas; uma espécie de aves típica desta formação é o soldadinho (Antilophia galeata). Já a espécie Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido) é tipicamente florestal, ocorre nas partes altas de mata ciliar, cerradão, e mata seca. Raramente desce a menos de 3 metros do chão. No presente estudo grande parte das espécies relacionadas são dependentes ou parcialmente dependentes deste ambiente. As espécies que são dependentes do ambiente florestal são expulsas para as áreas adjacentes. Entre os representantes mais ameaçados, estão as espécies maiores, como gaviões e os grandes frugívoros que vivem nas copas das árvores e os pequenos passeriformes que habitam o sub-bosque da mata, por 
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serem espécies estritamente dependentes do ambiente florestal e que requerem um espaço mais amplo para sobreviver. As espécies que defendem sua área de vida (a exemplo de papa-formigas, arapaçus e graveteiros) lutarão por um novo território, desabrigando outros indivíduos ou morrendo. Nas áreas adjacentes ao desmate, há o aumento da densidade e da intensidade das disputas por recursos e territórios. Trabalhos recentes indicaram que as taxas de captura, e o número de vocalizações de aves aumentaram muito nos dias subsequentes a fragmentação, mas decresceram para níveis semelhantes ou abaixo dos anteriores ao desmatamento seis meses após (Marini & Marinho, 2005). Aves provenientes dos ecossistemas suprimidos tornam-se excedentes populacionais nos fragmentos adjacentes, podendo representar problemas se não existirem áreas adequadas e significativamente grandes para suportar o acréscimo populacional (Borges, 2003).  No caso da mastofauna, este constitui o principal impacto, e incidirá em maiores proporções sobre populações mais sensíveis, exigentes quanto às condições de seus habitats e com menor capacidade de deslocamento, como o primata Alouatta caraya (guariba) e o felino Leopardus pardalis (jaguatirica). Com a retirada da cobertura vegetal, algumas espécies mais susceptíveis de carnívoros, ao perder seus itens alimentares básicos, podem passar a predar animais domésticos. De forma geral, os grupos considerados estritamente arborícolas e/ou com baixo poder de dispersão, especialmente marsupiais e roedores de pequeno porte, como os mamíferos Dasyprocta azarae (cutia), Cuniculus paca (paca) e 
Alouatta caraya (guariba), mostram-se mais vulneráveis a este impacto. Entre as espécies com maior sensibilidade a mudanças ambientais que serão mais afetadas por esse impacto, cita-se o exemplo de 
Chironectes minimus (cuíca-d’-água), espécie associada a margens de cursos d’água, cujas populações são pequenas e raramente observadas. Com relação a fauna terrestre com baixo poder de locomoção, já que uma parte dos indivíduos pode ser morta, direta ou indiretamente, durante e após a supressão da vegetação da área do projeto, perde-se também a informação científica a eles associada. Para os morcegos, a perda de recursos alimentares e de microhabitats como ocos e cavidades deverá resultar em alterações ecológicas para espécies mais sensíveis, causando reduções populacionais. As espécies mais tolerantes aos processos antrópicos, por outro lado, deverão adaptar-se com mais facilidade aos ambientes alterados e poderão passar a ocupar áreas antropizadas na ausência de abrigos naturais, podendo instalar-se em construções rurais e aproximar-se do local de trabalho dos operários durante o período de construção. Para Desmodus rotundus (morcego vampiro), citado apenas em entrevistas na AID da PCH Alvorada I, o afugentamento de suas presas tradicionais poderá também levar a espécie a aproximar-se das instalações antrópicas. Para a herpetofauna, devido à sua limitada capacidade de dispersão, espécimes (principalmente anfíbios) morrem por meio de danos físicos ou ressecados após a supressão de vegetação e consequente exposição direta ao sol. Ações de resgate e translocação/reintrodução de anfíbios e répteis é a única opção para garantir a sobrevivência de alguns indivíduos, mesmo sabendo-se que não exista metodologia que comprove sua eficiência, somando-se o risco de disseminação de doenças, principalmente as fúngicas que vêm acometendo inúmeras populações de anfíbios no mundo e já foram diagnosticadas no Brasil (Carnaval et al., 2005; Toledo et al., 2006a; Toledo et al., 2006b). Com a supressão da vegetação associada aos habitats dessas espécies será inevitável a perda de indivíduos.  
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Esse impacto tem ainda consequências indiretas nas áreas buscadas como refúgio pelas espécies dispersadas. Tais áreas podem não ter capacidade suporte para oferecer recursos suficientes aos indivíduos ingressantes, o que gera a diminuição das populações que entram em competição, onde espécies generalistas levam vantagem sobre as especialistas, o que tem como consequência a morte por inanição, predação ou disputas (Marini & Marinho, 2005). Além disso, com relação a fauna terrestre com baixo poder de locomoção, já que uma parte dos indivíduos deve ser morta, direta ou indiretamente, durante e após a supressão da vegetação da área do projeto, perde-se também a informação científica a eles associada. A supressão da vegetação irá incidir diretamente no habitat, na disponibilidade de recursos e na mortalidade de espécimes. Dessa maneira, a perda de indivíduos é considerada negativa, de incidência direta, temporalidade imediata, alta probabilidade de ocorrência, duração permanente, 
irreversível, de abrangência regional, pois afetando remanescentes florestais já exíguos na paisagem afetará os remanescentes fora da área do empreendimento que poderão ser buscados como refúgio pelas espécies desalojadas; e alta magnitude, considerando que serão afetadas espécies cujos habitats atualmente já se encontram sob forte pressão; resultando num impacto de alta importância. Para sua mitigação, são recomendadas ações de resgate, translocação e monitoramento, conforme previsto no Programa de Resgate da Fauna; ações de acompanhamento da fauna, conforme 
Subprograma de Monitoramento da Avifauna da AID da PCH Alvorada I com ênfase nas espécies endêmicas, cinegética e migrante e Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte. Sua compensação está vinculada à Compensação Ambiental a ser negociada com o órgão ambiental. No longo prazo, as ações de restauração florestal previstas no Projeto de 
Conectividade Florestal e no Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório contribuirão para reverter em parte o processo de fragmentação e diminuição de habitats. Na Figura 226 são apresentadas áreas passíveis de receber a fauna relocada no âmbito do Programa 
de Resgate da Fauna. 
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Figura 226  Áreas com possibilidade de receber a fauna resgatada no âmbito do Programade Resgate da Fauna    
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10.13.2.3 Afugentamento da fauna As atividades de implantação do empreendimento, em particular na fase de construção da barragem e Casa de Força, ocasionarão a geração ou elevação do nível de ruídos, acarretando de forma indireta o afugentamento da fauna, sejam pela diminuição da qualidade ambiental ou pela elevação do nível de 
stress aos quais os espécimes serão submetidos. Essa dispersão para áreas com níveis de ruído menos expressivos pode afetar a qualidade ambiental também nestes locais, em decorrência do aumento da competição inter e intraespecífica (interações agonísticas) entre os indivíduos residentes e dispersantes. No caso da mastofauna, o maior impacto dessas atividades se dá sobre espécies de pequenos mamíferos não voadores, que possuem menor mobilidade e área de vida. Estas espécies são representadas por indivíduos das ordens Didelphimorphia (marsupiais) e Rodentia (roedores) da família Cricetidae. Como são animais de hábitos noturnos, as atividades relacionadas com as obras da PCH Alvorada I vão ocorrer no período em que estarão entocados. Isto significa que os pequenos mamíferos não voadores devem ser os mais afetados, diferentemente dos morcegos e de alguns mamíferos de médio e grande porte, que apresentam maior capacidade de dispersão e poderão se deslocar para as áreas preservadas da AID e AII. Desta maneira, esse impacto é negativo, indireto (decorrente do impacto de alteração do nível de pressão sonora), de manifestação imediata, ocorrência certa, temporário, reversível no curto 
prazo, de abrangência local e baixa magnitude, já que após o término das atividades, alguns ambientes na AID poderão ser novamente colonizados pela fauna afugentada. Dessa forma, o impacto possui baixa importância. Medidas de controle estão previstas no Programa de Resgate da Fauna, no Programa de Educação 
Ambiental e no Programa de Controle Ambiental durante as Obras. 
10.13.2.4 Aumento da pressão antrópica sobre os biótopos (caça, coleta ilegal, pesca e 
xerimbabo) Durante as obras de implantação da PCH Alvorada I, a presença de trabalhadores pode resultar em distúrbios relacionados à abertura de trilhas, caça predatória de espécies cinegéticas (caça para alimentação) ou captura de espécies para xerimbabo (criação). Em alguns pontos da área de estudo, foi constatado que a pesca na margem do rio é uma atividade comum para a comunidade ribeirinha, e a caça de pequenos mamíferos e aves também são eventualmente praticadas. É possível que essa prática se intensifique com o fluxo de pessoas para o local das obras, com um aumento das atividades de caça nas áreas próximas ao alojamento e canteiro de obras. Além disso, como consequência da redução da disponibilidade de habitats utilizados pela fauna silvestre e do aumento do deslocamento dos espécimes em busca de refúgios em outras áreas, os animais silvestre ficarão mais expostos e sujeitos a ações de caça e captura por moradores locais e outros. A segunda maior ameaça causadora de extinção entre as aves é o tráfico de animais silvestres (Marini & Garcia, 2005), uma atividade que tem grande influência principalmente na Amazônia, Cerrado e Caatinga (Lacava, 2000; Renctas, 2002). 
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As espécies mais ameaçadas por esta atividade são os Psitacídeos como maritacas, papagaios e araras, além de outros pássaros canoros (Guix et al., 1997; Pinho & Nogueira; Wright et al., 2001). O hábito de criar um pássaro na gaiola é um costume de longa tradição entre brasileiro de todos os níveis sociais, desta forma o comércio ilegal de aves continua a ser um problema extremamente sério (Sick, 1997). Aves canoras com dieta frutívora ou granívora, principalmente, espécies das famílias Psittacidae (araras e maritacas), Turdidae (sabiás), Thraupidae (sanhaços) e Emberizidae (papa-capim), assim como os Tinamidae (inhambus e codornas), Anatidae (patos e marrecas) e os Galiiformes (jacus e mutuns) apreciados por sua carne, formam um grupo de aves diretamente afetados por este impacto. No caso de mamíferos, a caça ou coleta predatória de animais como tatu, paca, cutia, etc., também pode contribuir para a diminuição de suas populações. Com a fragmentação e redução da disponibilidade de habitat, os espécimes tendem a se deslocar em busca de refúgio e novas fontes de recursos alimentares, ficando mais susceptíveis à morte por atropelamento nas estradas vicinais e rodovias. Essa tendência já foi observada nas condições regionais atuais, uma vez que, durante os trabalhos de campo, foram testemunhados vários indivíduos atropelados na região da PCH Alvorada I. Vale ressaltar, que durante o período de afugentamento, seleção e defesa de área de uso, esse impacto tende a ser maior, diminuindo gradativamente à medida que os indivíduos se estabeleçam em novo território. No que tange à pressão sobre a comunidade de peixes do rio Corrente, principalmente nas áreas próximas ao canteiro de obras, está relacionado ao aumento do trânsito de pessoas ligadas ao empreendimento, e que eventualmente realizarão a pesca ilegal na região de inserção do empreendimento. Sendo assim, esse impacto é negativo, indireto (decorrente do impacto de geração de empregos), ocorrência imediata, juntamente com o inicio das obras, de alta probabilidade de ocorrência, 
temporário, reversível no médio/longo prazo, local e de baixa magnitude; resultando num impacto de baixa importância. Sua mitigação será contemplada no Programa de Educação Ambiental, no qual serão realizadas palestras informativas e educativas, especificamente para os trabalhadores da obra. 
10.13.2.5 Perda de conectividade florestal e isolamento de populações A cobertura vegetal nativa na AID e AII do empreendimento encontra-se fragmentada e descaracterizada em relação às formações originais, e as interferências antrópicas ao longo do tempo vêm comprometendo a disponibilidade de hábitats para a flora e fauna silvestres. Na AID são encontrados hoje poucos remanescentes de fitofisionomias nativas, em sua maioria compostos por espécies vegetais pioneiras e secundárias iniciais, de ampla distribuição no Bioma Cerrado. No entanto, os levantamentos realizados para o diagnóstico ambiental evidenciaram que esses remanescentes ainda contribuem para a manutenção de um elevado número de espécies da fauna na região que, embora restritas à AID, necessitam de áreas de vida extensas e provavelmente utilizam os 
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remanescentes da AID para se deslocar ao longo de seu território, em busca de recursos vitais à sua sobrevivência - abrigo, alimento e local para reprodução.  Neste contexto, os poucos e pequenos fragmentos de vegetação nativa presentes na área do empreendimento assumem papel relevante na conservação da fauna local e regional; a vegetação florestal ao longo do rio Corrente favorece a interligação dos remanescentes de vegetação nativa, ampliando as áreas passíveis de colonização para algumas espécies, especialmente para aquelas que não se deslocam por áreas abertas. Os movimentos da fauna no mosaico da paisagem variam desde padrões para forrageamento diário até migrações sazonais de longas distâncias; a disposição das espécies para se movimentar declina na medida em que aumenta a perda de habitat, num balanço entre custos de transpor ambientes desfavoráveis e benefícios de se alcançar outros habitats cujas condições são mais propícias para os requerimentos mínimos da espécie. A supressão florestal que antecede o enchimento do reservatório resultará na perda da continuidade dos remanescentes florestais que se concentram ao longo do curso do rio Corrente e, por vezes, destes com outros remanescentes presentes na AID. Essa intensificação do processo de fragmentação já observado atualmente na paisagem impedirá o fluxo de indivíduos da fauna entre diferentes áreas constituintes do mosaico florestal, prejudicando o intercâmbio genético, diminuindo a variabilidade genética das populações e favorecendo a perda local de algumas espécies.  A ornitofauna encontrada na região é composta principalmente por espécies típicas de ambientes campestres ou generalistas, mas ainda podem ser encontradas espécies estritamente florestais, sendo estas mais susceptíveis ao processo de fragmentação. O processo de fragmentação do ambiente existe naturalmente, mas tem sido intensificado pela ação humana, resultando em grande número de problemas ambientais (MMA, 2003b). Segundo Wilcox & Murphy (1985), o habitat fragmentado afeta negativamente a sobrevivência de populações e da diversidade biológica, levando a redução da abundância e até a extinção de algumas espécies de aves, além de tornar o ambiente atrativo apenas para algumas espécies, geralmente aves generalistas. Para algumas espécies da mastofauna, indivíduos que antes possuíam amplas áreas de vida se veem forçados a buscar novos recursos nos remanescentes florestais fragmentados, o que os leva, no longo prazo, a formar metapopulações, ou seja, populações isoladas de um grupo que anteriormente era um só (Primak & Rodrigues, 2001).  Este impacto será mais significativo para espécies da mastofauna restritas a ambientes florestais e/ou que apresentam hábito locomotor arborícola, cuja dispersão a partir de áreas com vegetação alterada é considerada limitada ou ausente; e também os mamíferos de médio e grande porte, que necessitam de áreas comparativamente maiores e estão sujeitos à caça (Pardini et al., 2003). Dentre as espécies registradas no presente estudo que apresentam tais características, ressalta-se: Alouatta caraya (guariba), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Mazama 
americana (veado), Pecari tajacu (porco-do-mato), Leopardus pardalis (jaguatirica) e Cuniculus paca (paca). Populações de espécies de mamíferos de baixa densidade e associados a ambientes bem preservados, tais como os felinos Puma concolor (onça-parda), Panthera onca (onça-pintada) e 
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Leopardus pardalis (jaguatirica); tatus do gênero Tolypeutes (tatu-bola); marsupiais como Chironectes 
minimus (cuíca-d’água) e morcegos do gênero Platyrrhinus, podem sofrer ainda maiores reduções.  De acordo com o exposto anteriormente, este impacto é considerado negativo; direto; com manifestação no médio prazo, de ocorrência certa, permanente; e reversível no médio longo 
prazo, uma vez que será implantada a APP na área do futuro reservatório que reestabeleceráa conectividade florestal na bacia do rio Corrente; de abrangência regional, dada a interferência em trechos de territórios que extrapolam as áreas de influência do empreendimento; e de alta magnitude, dada a importância da interligação de remanescentes florestais para a manutenção da biodiversidade no longo prazo. Portanto os dados anteriores resultam num impacto de alta importância. O monitoramento dos efeitos deste impacto está previsto no Subprograma de Monitoramento da 
Avifauna na AID da PCH Alvorada I com ênfase nas espécies endêmicas, cinegéticas e migrantes, e 
Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte. Sua compensação está vinculada ao Programa de Resgate da Fauna e à Compensação Ambiental a ser negociada com o órgão ambiental e objetivando destinar áreas e/ou investimentos à conservação da biodiversidade na bacia do rio Corrente.  No médio/longo prazo, estão previstos o Projeto de Conectividade Florestal, o qual engloba ações voltadas ao plantio de mudas e incentivo à regeneração natural, de forma a favorecer o aumento de conectividade entre os remanescentes; e o Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Reservatório, que prevê o plantio de espécies vegetais nativas típicas da região e contribuirá para reintegrar as Áreas de Preservação Permanente do reservatório à paisagem, também favorecendo a restauração da conectividade entre alguns remanescentes.  
10.13.2.6 Aumento das populações de insetos vetores de doenças A movimentação de máquinas, caminhões e outros veículos, durante as obras e preparação de locais para construção das estruturas que comporão a PCH Alvorada I, que demandem remoção de terra, poderão contribuir para a formação de pequenas coleções de água por meio da compactação excessiva do solo, desníveis e bloqueio da drenagem natural. Esses ambientes favorecem o aumento populacional daquelas espécies vetoras que ovipõem em cursos d’água com baixos níveis de oxigenação.  Outras atividades ligadas à implantação (armazenamento de insumos, lavagem de máquinas e equipamentos, oficinas, escritórios, refeitórios e bota fora) gerarão ainda resíduos sólidos que poderão ser usados pelos mosquitos como abrigo ou locais de reprodução (pneus, latas, garrafas e copos de plástico). Tais locais podem desenvolver condições biológicas suficientes para facilitar a reprodução de diversas espécies de mosquitos (espécies dos gêneros Anopheles e Culex, entre outros) principalmente se estiverem localizadas próximas a áreas de floresta. Algumas espécies de alguns gêneros (ex.: Culex, Aedes) se reproduzem apenas em água limpa armazenada em reservatórios pequenos e normalmente semi-permanentes. Algumas espécies destes gêneros, especialmente Culex, se adaptam muito bem a estes depósitos e se reproduzem rapidamente em pequenas quantidades de água acumuladas. 
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Portanto, o impacto é negativo, de incidência direta; de manifestação no médio prazo, duração 
cíclica, mediante ações e controle de saúde; alta possibilidade de ocorrência, reversível no 
médio/longo prazo, com a aplicação de medidas de controle; de abrangência local, e magnitude 
média, uma vez que existem medidas preventivas e de controle eficazes. A importância do impacto é classificada, portanto, como média. A implantação das medidas mitigadores relacionadas às obras, no sentido de evitar processos de assoreamento de cursos d’água e acúmulos de água parada serão implementadas no âmbito do 
Programa de Controle Ambiental Durante as Obras. Juntamente com o controle ambiental durante as obras, o Programa de Monitoramento de Mosquitos Vetores, contribuirá para melhorar a situação epidemiológica (das doenças transmitidas pelos mosquitos vetores), na medida em que as populações dos mosquitos passam a ser monitoradas e controladas. Além destes destaca-se também o 
Programa de Saúde Pública. 
10.13.2.7 Interferência sobre a biota aquática devido as obras de implantação do canteiro de 
obras  Este impacto está relacionado basicamente às ações de implantação e operação da infraestrutura de apoio às obras da PCH Alvorada I e são definidas pela produção e o transporte de sedimentos que podem ser gerados a partir da exposição de solos nas áreas de terraplanagem, pelas obras de desvio do rio, pelas áreas de corte e aterro, pela disposição de bota-fora e também pelos efluentes líquidos do canteiro de obras.  Os aportes de material particulado podem determinar impactos de natureza ecológica que dizem respeito aos efeitos negativos determinados à estruturação ecológica do sistema hídrico. Poderão ocorrer interferências locais na produtividade fotossintética pela diminuição da penetração da luz solar, obstrução de estruturas filtrantes dos organismos filtradores, depleção e eliminação de hábitats para os organismos bentônicos, através de alterações na constituição do substrato, assoreamento de áreas marginais, modificações no relevo do leito dos cursos hídricos e estreitamento da calha natural. Visto que os organismos bentônicos exercem papel de grande importância nos processos de ciclagem de nutrientes dos corpos d’água, os impactos sobre estas comunidades terão reflexo sobre outros elementos da cadeia trófica, como a Ictiofauna, por exemplo. Outro fator relacionado ao potencial de assoreamento do leito do rio Corrente diz respeito a simplificação do ambiente, resultando na perda temporária e localizada de habitats específicos, o que poderá afetar diretamente a ictiofauna associada a esses ambientes. Portanto, o eventual assoreamento de segmentos do rio Corrente poderá incidir em impactos diretos sob a biota aquática, incluindo a ictiofauna, podendo acarretar no deslocamento de indivíduos ou até populações de peixes menos tolerantes a estas modificações no ambiente. Outra realidade, diz respeito ao potencial de aumento da carga poluidora por resíduos líquidos e sólidos resultantes da operação do canteiro e de máquinas e equipamentos, nas imediações dos canteiros de obras. Sendo assim, caso ocorra uma diminuição da qualidade ambiental, relacionada ao aumento da carga orgânica com consequente aumento do consumo de oxigênio, poderá alterar a estrutura das comunidades hidrobiológicas do trecho afetado tendo como consequência o afugentamento de espécies da ictiofauna sensíveis a estas mudanças ambientais. 
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Sendo assim, esse impacto é considerado de natureza negativa, de incidência indireta (pois advém dos impactos ambientais relacionados à alteração da qualidade das águas e ao assoreamento dos corpos d´água), de manifestação imediata (pois é previsto que ocorra tão logo se iniciem as obras), 
alta possibilidade de ocorrência, duração temporária, uma vez que cessada a ação causadora o impacto cessa, reversível no médio/longo prazo; de abrangência local (de maneira que o impacto será perceptível somente nos limites da AID do empreendimento) e de magnitude baixa. Dessa maneira, o presente impacto tem importância baixa. De acordo com o exposto anteriormente, as medidas mitigadoras deste impacto estão relacionadas a programas de prevenção a serem adotados pelo construtor, antes, durante e após o término das obras, incluindo todos os procedimentos técnicos pertinentes no âmbito do Programa de Controle 
Ambiental Durante as Obras, Programa de Monitoramento de Efluentes; Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas (PRAD); e Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Biota 
Aquática.  Dentre as medidas a serem empregadas destaca-se a adoção de medidas de proteção nos cortes e aterros, como o uso de canaletas, instalação de drenos para escoamento da água de chuva, reafeiçoamento do terreno e revegetação dos taludes e demais áreas degradadas pelas obras e implementação de sistemas de tratamento de efluentes oleosos e sanitários do canteiro de obras. 
10.13.2.8 Perda de elementos da ictiofauna devido ao aprisionamento de peixes no interior 
das áreas ensecadas. Durante a construção da barragem da PCH Alvorada I, o rio Corrente será desviado em diversas etapas de implantação do empreendimento, por meio do bloqueio e/ou estrangulamento do leito, tendo em vista o lançamento de ensecadeiras, de modo a proporcionar condições adequadas à inserção de estruturas de engenharia. Geralmente, esta ação impõe o isolamento de pequenos trechos do rio, com consequente formação de poços nos locais com maiores profundidades. Sendo assim, em áreas ensecadas, é comum o aprisionamento de peixes, às vezes em altas concentrações, com a consequente mortandade por asfixia.  Ressalta-se que em termos de impacto sobre a comunidade de peixes do rio Corrente, caso ocorram mortandades, estas podem ser consideradas pouco significativas para as populações de peixes envolvidas, tendo em vista a perda de uma parcela, na maioria das vezes, insignificante quando comparada a população presente no rio. Sendo assim, esse impacto pode ser considerado de natureza negativa, de incidência direta (pois advém diretamente de uma tarefa do empreendimento), de manifestação imediata (pois é previsto que ocorra tão logo se inicie o empreendimento com implantação de ensecadeiras), ocorrência alta, duração temporária, reversível no curto prazo mediante implantação de medida mitigadora; de abrangência pontual (ficando restrito à área do empreendimento) e de magnitude média. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância baixa.  
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As suas causas poderem ser minimizadas ou revertidas mediante a adoção de medidas contidas no 
Programa de Resgate da Ictiofauna na fase de implantação do empreendimento. 
10.13.3 Meio Socioeconômico e Cultural 

10.13.3.1 Interferência em áreas rurais de estabelecimentos agropecuários e alteração no uso 
das terras Na Fase de Implantação, a construção das instalações de infraestrutura necessárias para a implantação da PCH Alvorada I implicará na perda de áreas rurais dos estabelecimentos agropecuários, afetando 23,06 ha em dois imóveis rurais.  Grande parte da área atingida pelas estruturas da PCH Alvorada I está em sobreposição com a área prevista para o reservatório (aproximadamente 10,95 ha). A maior parte da área afetada pelas estruturas é formada por pastagem (aproximadamente 87% da área atingida) e o restante é formado, principalmente, por floresta ciliar e vereda, além dos próprios cursos d’água.  O Quadro 233 apresenta o detalhamento destas informações, com as estruturas que estarão localizadas em cada estabelecimento agropecuário, a área estimada atingida por elas e o atual uso do solo nesses locais.  Estão previstas estruturas na margem direita, onde se localiza o estabelecimento agropecuário pertencente a Sra. Célia Roseli dos Santos e outros (MD-01), e, na margem esquerda, onde se situa o estabelecimento agropecuário do Sr. Luiz Augusto de Macedo Franco e outros (ME-01). O padrão de uso na área atingida nas duas propriedades é semelhante, ocupada principalmente por pasto e floresta ciliar.  O impacto pode ser considerado negativo, de incidência direta, imediato, de ocorrência certa, abrangência local, irreversível, permanente e de alta magnitude. Da análise conjunta dos critérios de valoração resulta um impacto de alta importância. Para compensar este impacto, está proposto Programa de Negociação de Terra e Benfeitorias, com envolvimento do empreendedor e população atingida, no qual estão previstas, entre outras ações, cadastro físico documental das propriedades afetadas e critérios para negociação. Além disso, por meio do Programa de Comunicação Social, serão prestados esclarecimentos à comunidade sobre os possíveis impactos do empreendimento na AID e AII e programas propostos. Cita-se ainda o 
Programa de Educação Ambiental, com ações educativas junto à comunidade residente na área do projeto, o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucinal, o qual permitirá monitorar e avaliar indicadores que reflitam o bem estar da população, o Programa de 
Controle Ambiental Durante as Obras, que minimizará as interferências do empreendimento nas propriedades afetadas, e o Programa de Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada.   
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Quadro 233 Estimativas da área atingida pelas estruturas da PCH Alvorada I nos estabelecimentos agropecuários, percentual de 
comprometimento e usos afetados  

Código Proprietário Estruturas 

Área (ha) 
Principais 

Usos 
Afetados 

Área do 
Estabelec. 
Agropec. 

(ha) 

Estimativa do 
Percentual de 

Comprometimento. 
da Propriedade 

Dentro do 
Reservatório 

Fora do 
Reservatório Total1 

MD-01 Célia Roseli dos Santos e outros 
Acessos 0,33 0,19 0,52 Ocorrência de Pasto e Floresta Ciliar 145,20 4,24% Área de empréstimo 2,84 - 2,84 Bota fora 1,00 - 1,00 Eixo / Barragem 0,72 1,07 1,79 Total 4,89 1,26 6,15 

ME-01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros 

Acessos 0,7 2,74 3,44 

Ocorrência de Pasto, Floresta Ciliar e Associação de Floresta Ciliar e Vereda 
2415,00 0,70% 

Almoxarifado - 0,06 0,06 Alojamentos - 0,2 0,2 Área de empréstimo 2,25 - 2,25 Bota fora 1,00 - 1,00 Central de concreto - 0,94 0,94 Depósito de combustível - 0,04 0,04 Depósito de explosivos - 0,09 0,09 Eixo / Barragem 2,11 4,62 6,73 Escritório Central - 0,51 0,51 Oficina mecânica / Área de lavagem e lubrificação - 0,15 0,15 Pátio de armação - 0,15 0,15 Pátio de carpintaria - 0,15 0,15 Pátio eletromecânico - 0,15 0,15 Pilha de estoque - 0,43 0,43 
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Continuação 
Código Proprietário Estruturas 

Área (ha) 
Principais 

Usos 
Afetados 

Área do 
Estabelec. 
Agropec. 

(ha) 

Estimativa do 
Percentual de 

Comprometimento. 
da Propriedade 

Dentro do 
Reservatório 

Fora do 
Reservatório Total1 

ME-01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros 
Portaria central - 0,03 0,03 

   
Praça de esportes - 0,24 0,24 Pré-moldado - 0,15 0,15 Refeitório - 0,07 0,07 Reservatório de água bruta e potável - 0,02 0,02 Subestação da obra - 0,11 0,11 Total 6,06 10,85 16,91 Total TOTAL 10,95 12,11 23,06 - 2.560,20 0,90% Nota 1. Não foram consideradas as estruturas (ou parte delas) que se situam na calha do rio, considerando que o rio é um bem público e, portanto, não integra a área das  propriedades pesquisadas.



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 972 

10.13.3.2 Conflitos socioambientais devido à chegada de imigrantes  A chegada de trabalhadores em decorrência da implantação do empreendimento poderá provocar mudanças na rotina da população residente na Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta, especialmente nas sedes de Itarumã e Lagoa Santa, onde, potencialmente, haverá maior circulação de pessoas ou trabalhadores alojados envolvidos com o empreendimento.  O aumento do fluxo de pessoas, entre os quais imigrantes, poderá facilitar a propagação de doenças infectocontagiosas e endêmicas, doenças de veiculação hídrica e vetoriais e doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo com a construção do alojamento, que abrigará os trabalhadores contratados, a mão de obra imigrante, durante suas horas de folga, principalmente aos finais de semana, poderá procurar opções de lazer nas sedes urbanas mais próximas, especialmente Itarumã, principal cidade com acesso ao projeto pela margem esquerda do rio Corrente, onde estarão instaladas estrutura de apoio, como o canteiro de obras e o alojamento. Essa localidade, e Lagoa Santa, que possui atrativos turísticos e de lazer, tenderão a ser mais acessadas para aquisição eventual de bens e serviços. Cabe mencionar o pequeno porte populacional de Lagoa Santa, com 776 moradores na área urbana, o que potencializa o risco de ocorrência de conflitos socioambientais. O Projeto de Assentamento 8 de Outubro, onde moram aproximadamente 19 famílias, situa-se a aproximadamente 21 km a montante da área prevista para o projeto. Considerando sua localização e distância em relação ao empreendimento e a existência de uma rede de cidades no entorno do Projeto, a localidade é pouco atrativa para satisfação de demandas eventuais pelos trabalhadores.   Ante a este cenário, existe a possibilidade de que ocorram efeitos indesejáveis, como o aumento da prostituição, da exploração sexual e da gravidez infanto-juvenil. Poderão ocorrer conflitos socioculturais e problemas de segurança para a população local, principalmente nas sedes de Itarumã e Lagoa Santa. Cabe, entretanto, considerar que será priorizada a contratação de mão de obra local, o que atuará minorando tais impactos (estima-se que 65% dos trabalhadores sejam provenientes da região de inserção do empreendimento). Além disso, o fato de os profissionais oriundos de municípios vizinhos se dirigirem a seus lares nos fins de semana atenua esse impacto. Avalia-se o impacto dos Conflitos Socioculturais Devido à Chegada de Imigrantes como de efeito 
negativo, de incidência direta, com alta probabilidade de ocorrência e com tempo de manifestação 
imediata; é um impacto temporário e reversível no curto prazo. É regional, levando-se em conta que alcançará a AII do empreendimento. Este impacto está associado aos estabelecimentos afetados pelo empreendimento e às localidades que terão maior afluxo de trabalhadores e circulação de pessoas com a implantação do empreendimento, como a sede de Lagoa Santa e de Itarumã. Aspecto a considerar é o porte da localidade, avaliando a relação população local / população imigrante.  Finalmente, considera-se o impacto como de média magnitude, já que não está prevista a chegada de um contingente populacional significativo a ponto de gerar mudanças na dinâmica socioeconômica na área de influência do empreendimento. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de média importância. 
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Para mitigação destes impactos, estão previstos o Programa de Prevenção à Exploração Infanto-
Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas, o qual tem interface com o Programa de Saúde 
Pública; Programa de Comunicação Social, visando prestar esclarecimentos ao público interno (trabalhadores) e externo (comunidade) sobre os possíveis impactos do empreendimento e programas propostos; Programa de Educação Ambiental, com empregados e comunidade e o 
Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional, o qual permitirá monitorar e avaliar indicadores que reflitam o bem estar da população e o Programa de 
Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada.  
10.13.3.3 Incômodos à população devido ao aumento do trânsito na rodovia GO-178 e nas 
estradas de acesso à área do empreendimento A circulação de veículos para transporte de pessoas e de materiais para as obras de implantação da PCH Alvorada I e o trânsito de máquinas e equipamentos poderão provocar incômodos aos usuários da rodovia estadual GO-178, que faz a ligação das cidades de Itajá e Itarumã e pela estrada sem pavimentação situada na margem esquerda do rio Corrente, que dará acesso ao canteiro de obras. A margem esquerda será a mais acessada porque nela se localizarão o canteiro de obras, alojamento e a casa de força. O transporte de máquinas e equipamentos acontecerá no início das obras e na época da montagem dos equipamentos da usina. Além do acesso a partir da GO-178, pela margem direita, o acesso ao empreendimento poderá ser feito a partir da cidade de Lagoa Santa pelas rodovias GO-302 e GO 174, ambas sem pavimentação. Ressalta-se que a GO 174 encontra-se interrompida no rio Corrente tendo em vista a queda da ponte anteriormente existente. Haverá potencial de incômodos aos usuários e moradores de imóveis rurais localizados ao longo dessas vias de acesso, não pavimentadas e com baixa capacidade de suporte de trafego. Esse impacto será amenizado por medidas de melhoria na sinalização das rodovias e estradas vicinais utilizadas pelos veículos envolvidos na obra, além do estabelecimento de horários convenientes para o transporte de equipamentos que potencialmente causaria maior transtorno aos usuários das vias utilizadas para acesso às instalações do empreendimento. Com relação aos moradores dos estabelecimentos agropecuários localizados na AID e residentes próximos ao empreendimento, poderão ocorrer, também, incômodos relacionados à alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado e gases de combustão, devido à movimentação de máquinas e veículos durante as obras de implantação da PCH Alvorada I em áreas não pavimentadas e nos acessos às obras, relacionada às tarefas de remoção da cobertura vegetal, terraplanagem e obras civis; e pela alteração do nível de pressão sonora, associado à geração de ruído pelas tarefas realizadas durante a implantação do empreendimento. Especificamente sobre esta questão, conforme descritivo do impacto de Alteração da Qualidade do Ar pela Emissão de Material Particulado e Gases de Combustão, apresentado no conjunto dos impactos sobre o meio físico, a alteração da qualidade do ar tem abrangência local e o controle das emissões de material particulado durante a fase de implantação será realizado por meio da umectação das vias de acesso não pavimentadas e das áreas de solo exposto onde estejam sendo realizados serviços de terraplenagem. O 
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uso de equipamentos e veículos intensivos em tecnologia e a realização de um plano de manutenção preventiva das máquinas possibilitará a minimização da emissão de gases poluentes. Já a alteração do nível de pressão sonora é inerente a esse tipo de atividade e de difícil controle, mas também se restringe à área onde se situam as fontes geradoras e, dada a distância destas em relação às residências mais próximas, dificilmente gerará transtorno aos moradores vizinhos. Avalia-se o impacto dos incômodos à população devido ao aumento do trânsito de pessoas e materiais como de efeito negativo, de incidência direta, de baixo a médio potencial de ocorrência e com tempo de manifestação imediato; é um impacto temporário e reversível no curto prazo. Considera-se ainda um impacto local, levando-se em conta que este irá atingir, principalmente, os limites da AID do empreendimento, em especial o entorno da área de obras de implantação, os usuários da GO-178  e os moradores/proprietários dos estabelecimentos rurais situados ao longo das vias vicinais que que dão acesso ao canteiro de obras e às demais estruturas durante a implantação. O impacto é definido como de baixa magnitude, pois o aumento do fluxo de veículos em decorrência da implantação do empreendimento não será relevante a ponto de alterar de forma significativa as condições de tráfego nas rodovias da região e nas estradas vicinais e de acesso aos estabelecimentos agropecuários localizados no entorno da área do projeto. Não deverão ocorrer, portanto, reflexos no nível de risco de acidentes ou no tempo de deslocamento dos trechos sob interferência. Cabe ainda mencionar que o aumento do fluxo de veículos está restrito à fase de implantação, de 24 meses.  Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância. Para mitigação desses impactos, estão previstos o Programa de Controle Ambiental nas Obras; o 
Programa de Educação Ambiental, com empregados e comunidade e o Programa de Comunicação 
Social, visando prestar esclarecimentos ao público interno (trabalhadores) e externo (comunidade) sobre os possíveis impactos do empreendimento e os programas propostos, e o Programa de 
Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.13.3.4 Aumento da incidência das endemias relacionadas a insetos vetores   A construção das estruturas que comporão o projeto da PCH Alvorada I demandará a contratação de mão de obra, elevando assim a população humana circulante na área do empreendimento. Esse aumento de pessoas favorece o crescimento do número de casos das endemias transmitidas por mosquitos vetores, além de favorecer a introdução de novas endemias em função do deslocamento de pessoas, que nem sempre são moradores da região. Conforme foi diagnosticado, existem endemias transmitidas por mosquitos vetores na região do empreendimento. A contratação de trabalhadores pode também aumentar a circulação de patógenos, uma vez que ocorre uma quebra no equilíbrio do sistema parasito/hospedeiro, com uma diminuição dos hospedeiros animais (pela retiradas do seu habitat) e aumento dos hospedeiros humanos, facilitando o encontro com os mosquitos vetores. Isso ocorre porque caso algum trabalhador contratado seja portador de alguma doença (malária, febre amarela, leishmaniose), as espécies consideradas vetores 
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potenciais (podem transmitir a doença, mas não o fazem por não estarem contaminados), se tornam vetores reais, aumentando a incidência das endemias na região. Ao mesmo tempo, o deslocamento de animais silvestres (reservatórios naturais) para próximo dos alojamentos pode aumentar o contato entre o homem e o patógeno. O aumento populacional pode acarretar, além do aumento do número de casos, a importação de doenças alóctones (via vetores e pessoas infectadas). Assim, o impacto é negativo, de incidência indireta; de manifestação no médio prazo, temporário, mediante ações e controle de saúde; baixa possibilidade de ocorrência, considerando que serão realizados os exames admissionais, priorização de mão de obra local, com baixa probabilidade de imigração de trabalhadores provenientes de regiões com maior incidência de endemias de doenças como malária e febre amarela, e de que na área de influência não foi observado elevado número de notificações de doenças relacionadas a insetos vetores (salvo a dengue). É um impacto considerado 
reversível em médio/longo prazo mediante adoção de medidas de controle, de abrangência 
regional, e magnitude média, uma vez que há medidas preventivas e de controle. A importância do impacto é classificada, portanto, como alta. Sua mitigação e compensação estão vinculadas às ações propostas no Programa de Controle 
Ambiental durante as obras, no Programa de Monitoramento de Mosquitos Vetores, no 
Programa de Educação Ambiental, no Programa de Saúde Pública e nos projetos relacionados à restauração florestal, a qual propicia a manutenção dos habitats dos hospedeiros naturais dos insetos vetores, e o Programa de Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.13.3.5 Incremento no nível de emprego e de renda  O aumento na oferta de emprego (350 postos de trabalho, no pico das obras) significará uma melhoria no nível de renda local e regional, provocando maior circulação de dinheiro, incrementando o comércio e as atividades de serviços e gerando efeitos multiplicadores sobre a economia dos municípios envolvidos. Há expectativa da comunidade e do poder público dos municípios da área de influência com relação à possibilidade de absorção da mão de obra local nas obras de implantação da PCH Alvorada I. Prevê-se que aproximadamente 65% dos trabalhadores envolvidos nas obras de implantação provenham de municípios situados na área de inserção do empreendimento. O impacto pode ser considerado positivo, de incidência direta, de ocorrência certa, abrangência 
regional, pois atinge a AII do empreendimento, de manifestação imediata, reversível no curto 
prazo, temporário e de média magnitude. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de média importância. Para prestar esclarecimentos sobre os impactos do empreendimento, suas características, entre elas a geração de postos de trabalho, está previsto o Programa de Comunicação Social. Já o Programa de 
Capacitação e Mobilização da Mão de Obra visa facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho geradas pela implantação da PCH Alvorada I. Cita-se ainda o Programa de Gerenciamento 
Ambiental, relacionado a todos os impactos prognosticados, já que busca assegurar a execução e o 
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controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.13.3.6 Aumento da Arrecadação Tributária  Durante a fase de implantação, serão gerados impostos, sendo o principal, em termos de arrecadação municipal, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), considerando-se a demanda por serviços a serem desenvolvidos no local da obra. Espera-se que os municípios de Itarumã, pela maior proximidade de sua sede ao empreendimento, e o de Cassilândia, por conta da sua maior capacidade de suprir bens e serviços diferenciados ou com maior valor agregado, sejam os principais beneficiários desse acréscimo de arrecadação. Cabe chamar a atenção que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser gerado refere-se, principalmente, à fase de operação, conforme será abordado adiante. O impacto pode ser considerado positivo, de incidência direta, imediato, de ocorrência certa, abrangência regional, de manifestação em médio prazo, reversível no curto prazo, temporário e de média magnitude. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de média importância. Novamente, ressalta-se a realização do Programa de Comunicação Social para prestar esclarecimentos à comunidade sobre este e outros impactos. Cabe ainda fazer menção ao Programa 
de Gerenciamento Ambiental, relacionado a todos os impactos prognosticados, já que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.13.3.7 Aumento da demanda por serviços sociais básicos e moradia  Na fase de implantação, o incremento na oferta de emprego deverá provocar a chegada de imigrantes, seja para trabalhar na obra, seja em busca de novas oportunidades de negócios. Neste sentido, poderá ocorrer um fluxo migratório (migração de retorno e/ou de novo contingente) em direção às sedes mais próximas ao empreendimento, em especial Itarumã, pela proximidade e por possuir condições de acomodar esse contingente populacional. Seu dimensionamento está, certamente, atrelado ao montante da oferta e às possibilidades de suprimento da demanda pelo mercado local/regional. O fato é que o aumento do afluxo de pessoas para determinado centro urbano pode provocar incremento de demanda de serviços básicos (educação, saúde e segurança pública, principalmente). Itarumã possui um hospital, com 17 leitos, e duas equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família; na visão dos gestores, a situação da saúde é considerada satisfatória na atenção primária. Lagoa Santa e Itajá, municípios menores, contam com infraestrutura do setor de saúde ainda mais restrita: em cada uma há uma Unidade Básica de Saúde e não há hospitais gerais. Já Cassilândia, com quase 21 mil habitantes, possui dois hospitais gerais, um total de 64 leitos, e 14 Unidades Básicas de Saúde. Essa cidade, se necessário, poderá também atender a demandas por serviços de saúde dos trabalhadores envolvidos no empreendimento. Pelo sistema de regulação, referência e contra referência existente no SUS, pacientes de alta complexidade atendidos em UBS ou hospitais 
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secundários são encaminhados para hospitais de alta complexidade situados em outros municípios. Cabe ainda mencionar que, no Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos proposto, está indicada a realização de monitoramento de indicadores de saúde a fim de se avaliar as condições de oferta e demanda da rede de saúde dos municípios, em especial de Itarumã (mais próximo ao canteiro de obras) e de Lagoa santa (menor capacidade de suporte).  Em relação à educação, entrevistas realizadas com gestores dos municípios da área de influência, indicam que, de forma geral, não há problemas de déficit de vagas, há mesmo capacidade de atendimento de demanda adicional.   Considerando o volume de mão de obra necessária ao empreendimento (350 trabalhadores no mês de pico), a construção prevista de alojamento e a priorização de mão de obra local, não deverá haver incremento relevante na demanda por moradias nestes municípios durante a fase de implantação. Em relação à segurança pública, a principais ocorrências criminais são de furtos e roubos, além de violência doméstica. A situação nas localidades que compõem a AID é “tranquila”, e o efetivo de policiais e viatura reflete o porte e a necessidade dessas localidades. A autoridade policial deverá avaliar a necessidade de intensificar a segurança por conta do aumento do afluxo de pessoas em função do empreendimento.  Pelas características do empreendimento, o afluxo de população esperado tende a ser de pequena monta. O mercado de trabalho local ou o microrregional poderá responder por boa parte da demanda da mão de obra, especialmente a não qualificada e semiqualificada, e até mesmo aquela com algum nível de qualificação (técnicos e engenheiros, por exemplo). Como apresentado na caracterização do empreendimento, estima-se que 65% da mão de obra poderá ser suprida pela população da região. Ante o exposto, embora possa ocorrer acréscimo na demanda por serviços sociais básicos, principalmente saúde e segurança, não há indícios de que haverá sobrecarga na infraestrutura social dos municípios da área de influência, embora os indicadores sociais devam ser monitorados para que sejam adotadas rapidamente possíveis ações corretivas, em um caso de necessidade.   O impacto pode ser considerado negativo, de incidência direta, abrangência regional, probabilidade de ocorrência certa, manifestação no médio prazo, reversível no curto prazo, temporário e de 
média magnitude. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de média importância. Visando minimizar estes impactos, está previsto o Programa de Saúde Pública e o Programa de 
Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso De Drogas. No Programa 
de Saúde Pública são indicadas ações que, aliadas ao atendimento realizado no ambulatório do canteiro de obras, reduzirão a demanda sobre o serviço público de saúde. Por meio do Programa de 
Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional, buscar-se-á acompanhar possíveis variações no comportamento das demandas referentes aos serviços sociais básicos, o que possibilitará desenhar novas ações mitigadoras ou potencializadoras, se necessário. E, finalmente, o 
Programa de Gerenciamento Ambiental permitirá a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
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10.13.3.8 Alteração da paisagem nas áreas afetadas pelas obras Diversas tarefas associadas à implantação da PCH Alvorada I irão acarretar como efeito direto a alteração da paisagem local, tais como: remoção da cobertura vegetal e de solo orgânico; mobilização e operação do canteiro de obras; abertura de acessos para implantação das obras; execução de escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro; implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica; bem como disposição de material em bota-fora e exploração de áreas empréstimo. As tarefas mencionadas promovem a transformação da paisagem local em decorrência da supressão da cobertura vegetal, remoção de camadas de solos e de rochas (exposição do solo), conformação de taludes de corte e de aterro, criação de depósitos de bota-fora e exploração de áreas de material como empréstimo para as obras e instalação de estruturas edificadas e equipamentos, inserindo elementos atípicos na paisagem.  Ressalta-se que a área destinada à implantação da PCH Alvorada I apresenta relevo suave, com ocorrência de latossolos e se mostra bastante alterada em relação à paisagem original, com presença de instalações rurais (2,96 ha) e desmate de grande parte de sua cobertura vegetal natural (formação florestal) para a formação de pastagem (564,27 ha), restando fragmentos de cobertura vegetal nas matas ciliares das margens do rio Corrente (288,48 ha). Há, ainda, uma pequena parcela (32,26 ha) de cultivo agrícola (plantação de cana de açúcar) na margem esquerda do rio Corrente. No entanto, ainda que a área se apresente descaracterizada, as tarefas a serem realizadas para a implantação do empreendimento promoverão sua transformação em relação às suas condições atuais. Diante do exposto, o impacto de alteração da paisagem local foi classificado como de natureza 
negativa, incidência direta, pois decorre de ações do empreendimento, com manifestação imediata, visto que as alterações na paisagem ocorrerão simultaneamente ou imediatamente após as atividades geradoras, ocorrência certa; e, de duração permanente, pois o impacto se manterá mesmo quando cessada a fonte causadora. Também é classificado como um impacto de abrangência local, pois terá reflexos limitados na AID; e, irreversível para as áreas alteradas em caráter permanente (barragem e estruturas de geração de energia e reservatório), sendo, no entanto, considerado reversível no 
médio/longo prazo para as áreas que serão submetidas às ações de recuperação no âmbito do Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). É classificado como um impacto de baixa magnitude e baixa importância, pois implica uma baixa alteração da qualidade ambiental na área de abrangência, considerando-se principalmente a pouca visibilidade da área afetada pelas obras devido à inserção rural do empreendimento, com baixa ocupação humana e ausência de vias de circulação nos arredores onde haja tráfego relevante de pessoas. Ao término das obras, as ações previstas no Programa de 
Desativação do Canteiro de Obras serão realizadas de forma a minimizar os efeitos nas áreas do canteiro e de apoio às obras. Estas ações serão fiscalizadas pelo Programa de Gerenciamento 
Ambiental. 
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10.14 Impactos na fase de enchimento do reservatório 

10.14.1 Meio Físico 

10.14.1.1 Intervenção sobre Áreas de Preservação Permanente De acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012, a Área de Preservação Permanente (APP) é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A intervenção em APP de curso d’água é inerente a empreendimentos hidrelétricos, devido à inundação dos terrenos para formação de reservatório. O enchimento do reservatório da PCH Alvorada I implicará na intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso d’água ao longo do rio Corrente e das drenagens afluentes pelas suas margens direita e esquerda, no trecho do reservatório a ser formado. A área total de APP afetada pela implantação da barragem e formação do reservatório será de 353,83 ha. Desse total, aproximadamente 33% corresponde a áreas antropizadas e 67% apresenta formações vegetais nativas e corpos d’água.  O impacto ‘intervenção em áreas de preservação permanente’ é classificado como negativo; direto; de manifestação imediata, pois os efeitos serão sentidos assim que iniciada a tarefa; de ocorrência certa, pois há certeza da ocorrência do impacto decorrente dos aspectos ambientais do empreendimento; 
permanente, pois a duração do impacto persistirá ainda que cessada a atividade que o desencadeou; 
irreversível, pois o impacto será mantido ainda que cessada a ação que o gerou; de abrangência 
pontual, pois a alteração será refletida na área do empreendimento; e, de média magnitude, considerando o restabelecimento da APP no entorno do reservatório. Sendo assim, o impacto é classificado como de importância média. Esse impacto não é passível de mitigação. No entanto, o estabelecimento de uma nova área de preservação no entorno do reservatório, conforme previsto no Plano Ambiental de Conservação e 
Uso do Entorno do Reservatório, deverá assegurar o restabelecimento de uma área de proteção com suas funções ambientais. Esse restabelecimento será reforçado pelas ações previstas no Projeto de 
Restauração Florestal das Margens do Reservatório e Compensação Ambiental. 
10.14.1.2 Perda dos solos com potencial para uso agrícola Este impacto ambiental abrange, além da perda de solos com potencial para uso agrícola, o uso pecuário e também preservação da fauna e da flora. Este impacto está previsto para a fase de enchimento do reservatório, relacionado ao aspecto ambiental de elevação do nível d'água pelo enchimento do reservatório, ocasionando a inundação destas terras. 
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A área total de solos afetada pelo reservatório corresponde a 1.112 ha, sendo que destes, 444,83 ha (39,91%) corresponde a Latossolos Vermelhos em terras com boa aptidão agrícola e 187 ha (16,78%) a Neossolos Flúvicos, em terras de aptidão regular para usos agrícola. Apesar de possuírem boa aptidão agrícola, de forma geral, estas terras são utilizadas para pastagem e, em menor escala, para lavouras de cana de açúcar. Com o enchimento do reservatório estas áreas serão inviabilizadas para uso agrícola. Ressalta-se que 45,11% da área reservatório irá inundar terras sem aptidão para uso agrícola (502,79 ha), correspondendo aos Gleissolo Háplico e Nessolos Flúvicos que se apresentam encharcados, e aos Neossolos Litólicos que apresentam excesso de pedregosidade. Estas áreas devem ser destinadas à preservação da fauna e da flora. O impacto prognosticado da perda de solos com potencial para uso agrícola pode ser classificado como de efeito negativo, visto que o mesmo resulta na deterioração da qualidade ambiental local, evidenciada pela impossibilidade do uso dos solos para fins produtivos; de incidência direta, pois decorre de uma ação direta do empreendimento (enchimento do reservatório); de manifestação 
imediata, com o enchimento do reservatório; ocorrência certa e duração permanente, pois a alteração persiste mesmo cessada a atividade que o desencadeou. Quanto aos critérios de valoração, o impacto é classificado como de abrangência pontual, visto que estará restrito à área do reservatório; 
irreversível, devido às alterações que ocorrerão nas terras com a permanente submersão na área alagada e de média magnitude, tendo em vista que as propriedades afetadas possuem grande extensão de terras remanescentes. Classifica-se esse impacto, segundo a análise de critérios apresentada na metodologia de avaliação de impactos, como de média importância.  Observa-se que o impacto da perda de terras sem aptidão para uso agrícola deverá ser objeto de 
Compensação Ambiental, no que se refere à supressão das áreas com vegetação nativa e do 
Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, no que se refere a perda de terras com aptidão agrícola. 
10.14.1.3 Alteração das características limnológicas do rio Corrente e tributários decorrente do 
aporte de matéria orgânica originada da área a ser inundada As intervenções a serem feitas durante o enchimento do reservatório provocarão uma reorganização espacial do sistema que poderá resultar em aporte de matéria orgânica que será incorporada às águas após a inundação do trecho do rio Corrente e de seus tributários. Novas áreas alagadas serão formadas nos trechos remansados e uma zona pelágica será adicionada ao sistema lótico pré-existente, com profundidade média de 11,5 metros, profundidade máxima de 25,0 metros e tempo de retenção médio de 7,4 dias. A instalação de uma zona pelágica com maior profundidade favorecerá a instalação do processo de estratificação térmica que poderá ser acompanhado por um perfil decrescente das concentrações de oxigênio dissolvido no sentido superfície-fundo que poderá ser agravado pela decomposição e incorporação da matéria orgânica presente nos substratos alagados e liberação de gases e nutrientes do sedimento. Está previsto que antes do enchimento do reservatório será executada a supressão da 
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vegetação da área a ser alagada, no entanto, é notório que alguma vegetação rasteira e resíduos da vegetação remanescente permanecerá nas áreas alagáveis. Como consequência, é possível que seja, detectável nos ensaios laboratoriais os efeitos da decomposição e incorporação da matéria orgânica presente nos substratos alagados. As principais características limnológicas indicadoras deste processo serão: aumento das concentrações de compostos nitrogenados, fosfatados e dos íons presentes nesta matéria orgânica com redução pontual das concentrações de oxigênio dissolvido. Ao considerar o gradiente longitudinal do curso hídrico, tem-se que os efeitos supracitados sejam gradativamente dissipados no trecho localizado a jusante do barramento e de forma mais efetiva após a afluência de novas drenagens, sendo considerado de abrangência local e gerando uma redução na importância do impacto no sentido montante da barragem e a jusante desta. Considerando o exposto, o impacto prognosticado é então classificado como de efeito negativo, incidência direta, se manifestará em médio prazo, com alta possibilidade de ocorrência e será 
temporário. Essa intervenção é considerada reversível em médio/longo prazo, de abrangência 
local e magnitude média e, portanto, considerado de média importância.  Para o acompanhamento da qualidade da água e minimização desse impacto através de identificação de resultados fora dos esperados e adoção de medidas de controle, recomenda-se a execução do 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. A supressão da vegetação da área de inundação do reservatório também deverá ser realizada de maneira criteriosa, conforme Projeto de Supressão Florestal Controlada, visando reduzir ao mínimo a quantidade de resíduos vegetais na área a ser alagada e consequentemente o impacto potencial sobre a qualidade da água. 
10.14.1.4 Alteração na morfometria e hidrodinâmica do rio Corrente e tributários nos trechos 
remansados As intervenções intrínsecas ao represamento das águas pela barragem da PCH Alvorada I provocarão alterações na morfometria e hidrodinâmica do trecho do rio Corrente devido a maior vulnerabilidade das margens e taludes do rio, associada às alterações de sombreamento, profundidade, perímetro, vazão, direção do fluxo de água e perda de trechos de corredeiras. O novo sistema a ser formado irá apresentar características morfológicas que serão ditadas pela nova configuração do canal e tenderá a apresentar um contorno mais constante de suas margens, maiores profundidades com gradiente crescente da borda para o centro da zona pelágica, onde poderá ser instalada a estratificação térmica vertical por densidade. O fluxo unidirecional do sistema fluvial será substituído por um fluxo tridimensional que apesar de ainda ser ditado pelo gradiente gravitacional, sofrerá efeitos de convecções internas ao sistema induzidas pelos ventos. O tempo de retenção média de 7,4 dias será percebido pela menor velocidade de correnteza e vazão. Os efeitos da alteração de morfometria e hidrodinâmica do rio poderão refletir indiretamente, principalmente, sobre as comunidades hidrobiológicas, cujo impacto está descrito em item específico junto aos impactos sobre ecossistemas aquáticos. 
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O impacto prognosticado é classificado como de efeito negativo, incidência direta, se manifestará 
imediatamente após o barramento do rio, com ocorrência certa e permanente. Essa intervenção é considerada irreversível, de abrangência local e magnitude média e, portanto, considerado de alta importância. Para o acompanhamento da qualidade da água e das comunidades hidrobiológicas possivelmente afetadas indiretamente pela alteração da morfometria e hidrodinâmica do rio, será executado o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
10.14.2 Meio Biótico 

10.14.2.1 Perda de habitats remanescentes na área do reservatório Durante o enchimento do reservatório, a área já terá sido previamente desmatada, gerando a supressão do habitat e afugentamento ou morte da fauna florestal; no entanto, microhabitats e tocas remanescentes no solo, assim como cavidades em barrancos, ainda poderão estar sendo utilizados por representantes de diferentes grupos da fauna. Com a inundação da área, o novo espelho d’água determinará condições novas e seletivas para espécies aquáticas.  No caso das aves, as espécies que nidificam em cavidades escavadas nos barrancos das margens dos rios como os martim-pescadores (Alcedinidae), bicos-de-agulha e arirambas (Galbulidae), assim como diversas espécies de andorinhas (Hirundinidae), formam o grupo de aves diretamente afetados pelo enchimento do reservatório. O novo ambiente será favorável para algumas espécies de aves aquáticas generalistas com relação ao ambiente, estrato de forrageio e hábitos alimentares, como garças.  Na fase de enchimento do reservatório da PCH Alvorada I, espécimes da mastofauna que tenham se mantido na área do reservatório tenderão a fugir para áreas adjacentes ou serão mortas, no caso daquelas com maior dificuldade de deslocamento, representadas pelos marsupiais da ordem Didelphimorphia, sendo duas espécies registradas neste estudo, a saber: Didelphis albiventris (gambá) e Gracilinamus agilis (mucura) e o roedor (ordem Rodentia) da família Cricetidae, Oligoryzomys fornesi (camundongo-silvestre), assim como espécies com menor capacidade de dispersão como os mamíferos 
Dasyprocta azarae (cutia), Cuniculus paca (paca) e o primata Alouatta caraya (guariba). A alteração de hábitat decorrente do enchimento do reservatório pode ser considerada um impacto 
negativo; direto; de manifestação imediata; de ocorrência certa, permanente; irreversível; local; e de média magnitude tendo em vista o ambiente já terá sido previamente alterado pela supressão florestal na área do reservatório. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta. Medidas de controle estão previstas no Programade Resgate da Fauna; Subprograma de 
Monitoramento da Avifauna na AID da PCH Alvorada I com ênfase nas espécies endêmicas, cinegéticas e migrantes; Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande 
Porte; bem como a Compensação Ambiental. No médio/longo prazo, estão previstos o Projeto de 
Conectividade Florestal e o Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório. 
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10.14.2.2 Isolamento de populações da fauna com o enchimento do reservatório O aumento da distância entre as duas margens do rio Corrente, após a formação do reservatório, pode ampliar o isolamento das populações. Este impacto será mais significativo para espécies da mastofauna restritas a ambientes florestais e/ou que apresentam hábito locomotor arborícola, cuja dispersão a partir de travessia de corpos d’água é considerada limitada ou ausente; e também os mamíferos de médio e grande porte, que necessitam de áreas comparativamente maiores e estão sujeitos à caça (Pardini et al., 2003). Dentre as espécies registradas no presente estudo que apresentam tais características, ressalta-se: Alouatta caraya (guariba), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Mazama americana (veado), Pecari tajacu (porco-do-mato) e Leopardus pardalis (jaguatirica). Esse impacto é negativo; direto; de manifestação no médio prazo; com alta probabilidade de ocorrência; permanente; irreversível, de abrangência local; e de alta magnitude, pois contribui para o processo de fragmentação da paisagem como um todo. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta. Medidas de controle estão previstas no Programa de Resgate da Fauna; Subprograma de 
Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte; bem como na Compensação Ambiental. No médio/longo prazo, estão previstos o Projeto de Conectividade Florestal e o Projeto de 
Restauração Florestal das Margens do Reservatório. 
10.14.2.3 Potencial perda de peixes durante o enchimento do reservatório Para o enchimento do reservatório da PCH Alvorada I, haverá fechamento das comportas; o que ocasionará uma redução na vazão na calha do rio Corrente a jusante da barragem. Com a redução de vazão nessa área, poças poderão ser formadas, levando ao aprisionamento de peixes nesses trechos do leito de rio expostos. Uma vez que um alto número de exemplares de peixes pode ficar aprisionado em poças com pequeno volume de água, poderá ocorrer a mortandade desses indivíduos por asfixia.  No geral, as mortandades devido a aprisionamento em poços são pouco significativas quando se considera que apenas uma pequena parcela da população fica aprisionada; não representando, assim, um risco para impactar populações de peixes no rio Corrente. No entanto, alguns fatores podem influenciar a real magnitude desse impacto, tais como:  

 o período do ano que será realizado o enchimento do reservatório (se durante as cheias ou secas) – geralmente nos períodos secos, na região neotropical, são observadas menores concentrações de cardumes, diminuindo a probabilidade de grandes concentrações de peixes aprisionadas nos poços formados no leito exposto e consequentemente menor impacto sob a ictiofauna; 
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 a forma do enchimento do reservatório (se de uma só vez ou gradativo) – o enchimento gradativo expõe menos áreas do leito do rio formando, consequentemente, um menor número de poços e incidência menor de indivíduos aprisionados; 
 a vazão residual liberada na barragem durante o enchimento – quanto maior a vazão menores as possibilidades de formação de poços e consequentemente menores serão os impactos sobre as populações de peixes presente no segmento localizado logo a jusante do barramento; 
  a extensão do rio que irá ficar com fluxo comprometido – quanto menor a extensão do rio menores são os impactos relacionados ao aprisionamento de peixes em poços formados; 
 as características do substrato do rio no trecho de jusante do futuro barramento – no caso especifico do rio Corrente o leito do rio é formado basicamente por lajedos e blocos de rocha o que pode proporcionar a formação de inúmeros poços ao longo do trecho que sofrerá diminuição de vazão; 
 os hábitos de vida das espécies de peixes presentes na região – no segmento do rio Corrente estudado para a implantação da PCH Alvorada I observam-se espécies da ordem Siluriformes que tem como preferencia de habitat locais com ocorrência de lajedos e blocos de rocha. Sendo assim, dentre as ictiocenoses com alta probabilidade de aprisionamento em poços que se formarão com a diminuição de vazão a jusante, destacam-se espécies das famílias Loricariidae (cascudos) e Pimelodidae (mandis). Sendo assim, esse impacto pode ser considerado de natureza negativa, de incidência direta (pois advém diretamente de uma tarefa do empreendimento), de manifestação imediata (pois é previsto que ocorra tão logo ocorra o fechamento das comportas), ocorrência certa, duração temporária, 

reversível em curto prazo mediante implantação de medida mitigadora, de abrangência pontual (ficando restrito à área do empreendimento) e de magnitude média. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância baixa.  Como medida de mitigação é proposto o Programa de Resgate de Ictiofauna, para promover o resgate e relocação dos indivíduos aprisionados durante fechamento das comportas para enchimento do reservatório. Está previsto, também, o Programa de Monitoramento da Ictiofauna, com a finalidade de avaliar possíveis alterações na comunidade ictiofaunística ao longo da implantação do empreendimento e propor, caso necessário, medidas adicionais de mitigação de impactos sobre este grupo.  
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10.14.2.4 Alteração da estrutura das comunidades aquáticas  decorrente do aporte de matéria 
orgânica originada da área a ser inundada As intervenções a serem feitas durante o enchimento do reservatório provocarão uma reorganização espacial do sistema que poderá resultar em aporte de matéria orgânica que será incorporada às águas após a inundação de trecho do Corrente e de seus tributários. Em decorrência da decomposição desta matéria orgânica poderá ser registrada a redução das concentrações de oxigênio dissolvido associada ao enriquecimento de compostos nitrogenados e fosfatados. Estas alterações químicas da água poderão resultar em alteração da estrutura das comunidades aquáticas.  A predominância diagnosticada das algas Chlorophyceae e Bacillariophyceae no rio Corrente e nos tributários poderá ser substituída, no período de enchimento e imediatamente após este, pela predominância de Euglenophyceae, Dinophyceae e Cryptophyceae que são oportunistas e favorecidas em sistemas com elevada concentração de matéria orgânica (Reynolds, 1997; Reynolds et al., 2002). Em geral, espera-se populações mais representativas dos fitoflagelados por representar organismos resistentes e capazes de colonizar os ambientes com maior grau de trofia (Rojo & Alvarez-Cobelas, 1993). A comunidade zooplanctônica que apresentou no diagnóstico a maior riqueza de taxa do grupo Protista e, em geral, grande representatividade das tecamebas, tenderá a manter esta estrutura, uma vez que estes grupos são estreitamente associados à presença de matéria orgânica em decomposição (Dabés, 1995). Porém durante o enchimento e após este, poderá ser registrada a dominância de espécies ecologicamente mais tolerantes ao incremento de matéria orgânica, em detrimento das espécies mais sensíveis provocando perda da diversidade biológica do sistema.  A comunidade bentônica, composta atualmente por baixa diversidade de taxa tenderá a manter a estrutura com predominância de Oligochaete e Chironomidae.  A colonização será diferenciada nas zonas litoral e sublitoral de organismos mais adaptados à flutuação de temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e CO2. No substrato da zona profunda do lago formado a composição tenderá a ser mais simplificada, principalmente na presença de estratificação térmica e química, com possível predominância de larvas de Chaoborus e algumas espécies de moluscos e oligoquetos (Tundisi & Tundisi, 2008) capazes de sobreviver a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Essas alterações serão de efeito negativo, incidência indireta, com alta probabilidade de ocorrência; de manifestação no médio prazo, irreversíveis, permanente; de abrangência local, e consideradas de média magnitude. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta.  Para o acompanhamento desse impacto, recomenda-se a execução do Programa de Monitoramento 
da Qualidade das Águas e da Biota Aquática.  
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10.14.2.5 Alteração da estrutura das comunidades aquáticas decorrente da alteração das 
características morfométricas e hidrológicas dos trechos remansados As intervenções intrínsecas ao represamento das águas pela barragem da PCH Alvorada I provocarão alterações na morfometria e hidrodinâmica do trecho do rio Corrente e de seus tributários que serão percebidas principalmente pela perda de trechos de corredeira e redução de correnteza nas áreas alagadas, assim como a substituição do fluxo unidirecional característico de sistemas fluviais por fluxo tridimensional, ditado também por convecções internas ao sistema induzido pelos ventos. Dentre as algas, aquelas que possuem características morfológicas que possibilitam maior flutuabilidade serão favorecidas no sistema semi-lêntico uma vez que terão maior capacidade de permanecer na camada eufótica, onde será mantido em suspensão para absorver nutrientes. A presença de mucilagem, de óleos no interior das células e de projeções da parede corporal (ex. espinhos e verrugas), assim como maior relação superfície/volume são exemplos de caracteres que podem favorecer algumas espécies em detrimento de outras. Dentre o zooplâncton, a comunidade poderá apresentar uma alteração da estrutura em que os crustáceos, cladóceros e copépodos, poderão desenvolver maiores populações. Segundo Tundisi & Tundisi, (2008), os copépodos podem representar 50% da biomassa de organismos zooplanctônicos em sistemas lênticos. A comunidade bentônica irá responder de forma mais efetiva a perda de diversidade de hábitat associada à supressão dos trechos de corredeiras e a submersão dos substratos rochosos e cascalhoso que conferem maior complexidade às margens e ao leito dos sistemas lóticos. Os grupos adaptados à grande velocidade do fluxo poderão ser substituídos por grupos típicos de áreas mais remansadas. Espera-se, no entanto, que a efetiva representatividade de Diptera-Chironomidae diagnosticada neste EIA se mantenha uma vez que este grupo quase sempre se apresenta como dominante, tanto em ambientes lóticos como lênticos, devido a sua tolerância a situações extremas como hipóxia e grande capacidade competitiva (Nessimian 1995b; Marques et al., 1999; Callisto et al., 2001b). Essas alterações terão de efeito negativo, incidência indireta, com alta probabilidade de ocorrência; manifestação no médio prazo, irreversíveis, permanentes; abrangência local, e considerada de 
média magnitude. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta.  Para a minimização desse impacto, recomenda-se a execução do Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 

10.14.3 Meio Socioeconômico e Cultural 

10.14.3.1 Interferência em áreas rurais de estabelecimentos agropecuários e famílias atingidas Nas áreas dos estabelecimentos agropecuários atingidas pelo enchimento do reservatório predominam pastos (50% da área) e floresta ciliar (17% do total da área prevista para o reservatório). Áreas de cultivo correspondem a cerca de 3% do total.  
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Segundo levantamentos realizados, o reservatório ocupará porções de terra de 16 estabelecimentos agropecuários, tendo sido realizada pesquisa socioeconômica em 10 deles. Estimativas das faixas de terras inundadas, o uso atual, e a participação relativa na área total dos estabelecimentos são apresentadas no Quadro 234.  Para compor as estimativas do percentual da área afetada de cada estabelecimento, utilizou-se a área total do estabelecimento agropecuário declarada pelo entrevistado durante pesquisada socioeconômica realizada para este EIA e informações do Relatório de Prospecção Fundiária da Área Diretamente Afetada pelo Empreendimento PCH Alvorada I (Empresa Engevale Avaliações e Projetos), o qual continha os limites das propriedades dentro da área do reservatório. No Programa de 
Negociação de Terras e Benfeitorias proposto é contemplado cadastro físico-documental das propriedades, quando serão aferidas estas e outras informações diagnosticadas. Está prevista Área de Preservação Permanente – APP, implicando aumento da interferência associada ao empreendimento nos estabelecimentos agropecuários com faixas de terras atingidas. Foi utilizada como área de interferência de APPs estimativa realizada pela Engevale, no relatório supracitado.  O enchimento do reservatório atingirá, aproximadamente, 1.005,77 ha da área total dos estabelecimentos agropecuários. Se considerada a área do reservatório, da APP e das estruturas de apoio, alcança-se 1.569,21 ha de área atingida. Avaliando a área afetada em valores absolutos, o estabelecimento agropecuário da Sr. Thomaz Edson de Sorte (ME-04) será aquele com maior porção inundada (152,95 ha), atingindo, principalmente, pastos, florestas e veredas. Com relação ao percentual da área do estabelecimento afetado pelo reservatório, aquele no qual haverá o maior comprometimento proporcional será o do Sr. Precédio (MD-06), inteiramente inundada, se considerada as informações de área obtidas em campo (áreas de florestas, campo, pasto e savana serão atingidas; não foram identificadas benfeitorias na propriedade, nem tampouco moradores). Observa-se que em quatro estabecimentos há benfeitorias atingidas pelo empreendimento ou APP, sendo que em dois deles, há área de cultivo de cana-de-açúcar. Haverá também necessidade de relocação de moradores. As informações relativas à área dos estabelecimentos agropecuários atingidas pelo enchimento do reservatório são expostas no Quadro 234e no Quadro 235.  No âmbito do Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, será realizada uma análise detalhada da área atingida e da organização espacial dos usos dentro dos estabelecimentos agropecuários para avaliar o impacto sobre a renda dos proprietários. Sendo assim, esse impacto é classificado como negativo, de incidência direta, de manifestação 
imediata, de abrangência pontual, duração permanente, irreversível e alta magnitude. Na avaliação conjunta dos indicadores, é um impacto de alta importância. Para mitigação desse impacto, são propostos os Programas de Negociação de Terras e Benfeitorias, de Educação Ambiental, de Comunicação Social e o Programa de Gerenciamento Ambiental. No âmbito do Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, será realizada uma análise detalhada da área atingida e da organização espacial dos usos dentro dos estabelecimentos agropecuários para avaliar o impacto sobre a renda dos proprietários. 
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Quadro 234 Estimativas das áreas inundadas dos estabelecimentos agropecuários e principais usos sob interferência  
Código Proprietário 

Área Total do 
Estabel. 

(ha)¹ 

Estimativa da Área Atingida (ha) Área Atingida / Área Total (ha) (%) 

Pelo reservatório3 Pela APP 
Pelas estruturas de 

apoio fora do 
reservatório4 

Total 
(reservatório+APP 

+estruturas) 
Reservatório APP 

Total 
(reservatório+APP 

+estruturas) ME – 01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros 2.415,00 101,20 29,56 6,64 137,40 4% 1% 6% ME – 02 Washington Medeiro Prado 726,00 150,28 47,26 0,00 197,54 21% 7% 27% ME – 03 José Lourenço Borges de Assis 532,00 108,13 40,61 0,00 148,74 20% 8% 28% ME – 04 Thomaz Edson de Sorte 650,00 152,95 62,00 0,00 214,95 24% 10% 33% ME – 05 Célio de Freitas 145,10 3,64 5,38 0,00 9,02 3% 4% 6% ME – 06 Ercília Nunes Vilarinho 145,20 32,77 134,46 0,00 167,23 23% 93% 115% MD – 01¹ Célia Roseli dos Santos e outros 145,20 29,91 14,87 1,25 46,03 21% 10% 32% MD – 02¹ Hamilton Sebastião Farinazzo 2.233,70 43,87 42,93 0,00 86,80 2% 2% 4% MD – 03¹ Rijobel Participações e Empreendimentos Ltda 490,18 93,81 50,25 0,00 144,06 19% 10% 29% MD – 03 .1¹ Pedro Balbo e outros 963,65 0,95 5,04 0,00 Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação MD – 04¹ Precédio Luiz Barbizan 106,48 0,00 0,35 0,00 0,35 0% 0% 0% MD – 05¹ Hilda Ferreira de Jesus Silva 145,20 57,48 10,06 0,00 67,54 40% 7% 47% MD – 06¹ Precédio Luiz Barbizan 82,33 95,32 23,16 0,00 118,48 100% 28% 144% MD – 07¹ Florindo Miguel Cajuela Rodrigues 450,32 71,52 33,40 0,00 104,92 16% 7% 23% MD – 08 José Maria Franco 2.000,00 23,16 21,99 0,00 45,15 1% 1% 2% MD – 09 ¹ Édio Borges 2.503,34 40,78 40,22 0,00 81,00 2% 2% 3% Total 13.733,70 1.005,77 561,54 7,89 1.569,21 7% 4% 11% Nota 1. Estabelecimentos agropecuários nos quais não foi possível realizar a caracterização socioeconômica.  Nota 2. Para os estabelecimentos em que não foi realizada pesquisa socioeconômica foram utilizadas informações obtidas pela empresa Engevale Avaliações e Projetos, para todos os outros estabelecimentos agropecuários utilizou-se a área declarada pelo entrevistado.   Nota 3. Não se considerou a calha do rio na composição da área da propriedade atingida pelo reservatório, tendo em vista que o rio é um bem público, portanto não integrante da área das  propriedades pesquisadas.  Nota 4. Não foram consideradas as estruturas (ou parte delas) que se situam na calha do rio, pelos motivos citados na nota 3 (o rio é um bem público). Deve-se ainda ressaltar que nem todas as estruturas previstas na fase de implantação permanecem na fase de enchimento e operação do reservatório. 
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Quadro 235 Estimativas das áreas inundadas dos estabelecimentos agropecuários e principais usos sob interferência 
 

Código Proprietário 
Área Total do 

Estabelecimento 
(ha)¹ 

Principais usos sob 
interferência Benfeitorias atingidas (reservatório) Benfeitorias atingidas 

(APP) 

Número de 
famílias 

diretamente 
atingidas 

Número de 
moradores 

diretamente 
atingidos 

Número 
total de 
famílias 

residentes

Número total 
de 

moradores 
residentes 

ME – 01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros 2.415,00 Ocorrência de Pasto, Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ciliar, Vereda Não tem Não tem 0 0 73 12 

ME – 02 Washington Medeiro Prado 726,00 Ocorrência de Pasto, Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Cultivo 
Casa sede 420m2 com área de lazer, piscina 11x6m, varanda 200m2 e churrasqueira; casa de alvenaria 54m2 com varanda 30m2, lavoura de cana de açúcar; rampa; caixa d' água metálica 10.000l; cobertura em cerâmica; depósito em madeira; curral; chiqueiro; coberta com fechamento em madeira; coberta picadeira; pomar; tablado em madeira; represa 7.000 m2 e represa cercada com placa pré-moldada 1.500m2; canaleta de alvenaria para queda d'água; barracão em madeira; coberta. 

Cocho coberto; porteiras de madeira e lavoura de cana de açúcar 2 3 2 3 
ME – 03 José Lourenço Borges de Assis 532,00 Ocorrência de Pasto, Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, campo Limpo Não tem Não tem 0 0 1 4 
ME – 04 Thomaz Edson de Sorte 650,00 Ocorrência de Pasto, Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Vereda, Cultivo Não tem Cocho coberto; porteiras em madeira; lavoura de cana de açúcar 0 0 2 10 
ME – 05 Célio de Freitas 145,10 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto Não tem Não tem 0 0 1 2 
ME – 06 Ercília Nunes Vilarinho 145,20 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto Não tem Não tem 0 0 0 0 

MD – 01¹ Célia Roseli dos Santos e outros 145,20 Ocorrência de Floresta Ciliar, Solo exposto, Pasto Não tem Não tem 0 0 1 5 
MD – 02¹ Hamilton Sebastião Farinazzo 2.233,70 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar,  Pasto, solo Exposto Não tem Não tem 0 0 5 - 
MD – 03¹ Rijobel Participações e Empreendimentos Ltda 490,18 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto  Instalação Rural 

Duas casas de alvenaria (13x8m com varanda 24m2); curral de madeira coberto; caixa d' água metálica 5.000l; poço artesiano; 7 postes de metal, 7 metros com iluminação; transformador de 10 kva; depósito em madeira; galpão coberto; horta; pomar; jardim gramado; 500m de cerca em arame. Não tem 1 4 1 4 
MD – 03 .1¹ Pedro Balbo e outros 963,65 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação Sem informação 
MD – 04¹ Precédio Luiz Barbizan 106,48 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto, savana Florestada Não tem Não tem 0 0 - - 
MD – 05¹ Hilda Ferreira de Jesus Silva 145,20 Ocorrência de Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto, Savana Florestada Não tem Não tem 0 0 1 2 
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Continuação 
Código Proprietário 

Área Total do 
Estabelecimento 

(ha)¹ 

Principais usos sob 
interferência Benfeitorias atingidas (reservatório) Benfeitorias atingidas 

(APP) 

Número de 
famílias 

diretamente 
atingidas 

Número de 
moradores 

diretamente 
atingidos 

Número 
total de 
famílias 

residentes

Número total 
de 

moradores 
residentes 

MD – 06¹ Precédio Luiz Barbizan 82,33 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto, Savana Florestada Não tem Não tem 0 0 1 4 
MD – 07¹ Florindo Miguel Cajuela Rodrigues 450,32 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto, Instalação Rural 

Casa de alvenaria (17x11m, com varanda 102m2); casa em alvenaria (5X10m, com varanda 24m2); caixa d'água 2.000l; depósito em alvenaria com varanda; galpão coberto em cerâmica; cerca de madeira 48m; rede de energia, transformador 10 kva; cocho de cimento; 500m de cerca arame liso 
Casa de alvenaria (132m2 com varanda 50m2); curral; cocho coberto; curral em madeira; garagem em alvenaria; cisterna de alvenaria. 

1 2 1 2 
MD – 08 José Maria Franco 2.000,00 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto Não tem Não tem 0 0 3 5 

MD – 09 ¹ Édio Borges 2.503,34 Ocorrência de Associação de Floresta Ciliar e Vereda, Floresta Ciliar, Campo Limpo, Pasto, Solo Exposto Não tem Não tem 0 0 3 9 
Nota 1. Estabelecimentos agropecuários nos quais não foi possível realizar a caracterização socioeconômica.  Nota 2. Para os estabelecimentos em que não foi realizada pesquisa socioeconômica foram utilizadas informações obtidas pela empresa Engevale Avaliações e Projetos, para todos os outros estabelecimentos agropecuários utilizou-se a área declarada pelo entrevistado.   Nota 3. Inclui duas famílias (cada uma, com dois membros - responsável e cônjuge) que estão temporariamente trabalhando na fazenda ME-01, mas que os responsáveis alegaram que, ao término do contrato, poderão continuar residindo no local.  
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10.14.3.2 Aumento do risco de Acidentes com Animais Peçonhentos Durante o enchimento do reservatório, deve ser dada especial atenção aos animais peçonhentos, frente ao deslocamento destes indivíduos que deverá ocorrer durante estas atividades. Ainda que a região não apresente elevada densidade de moradores nas imediações da área do futuro reservatório, existe o risco potencial de acidentes, especialmente com escorpiões e serpentes. Este impacto negativo é considerado de baixa magnitude e baixa importância, considerando a pequena densidade populacional no entorno do empreendimento e as medidas propostas para sua mitigação no Programa de Educação Ambiental e no Programa de Saúde Pública. É ainda um impacto de incidência indireta, imediato, com baixa probabilidade de ocorrência, abrangência 
local, reversível no curto prazo e temporário.  Durante as atividades de supressão vegetal na fase de implantação do empreendimento, é previsto a execução do Programa de Resgate da Fauna, que visa orientar o sentido da direção de desmate com objetivo de afugentar os animais, diminuindo o encontro dos trabalhadores com os mesmos; além de resgatar animais (inclusive serpentes) encontradas ao longo do trabalho. Cita-se ainda o Programa de 
Gerenciamento Ambiental, que busca ainda assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.14.3.3 Interferência sobre o uso das águas a jusante da casa de força, em função da redução 
da vazão durante o enchimento do reservatório   Um dos impactos potenciais relativos ao enchimento de reservatórios de usinas hidrelétricas diz respeito à redução de vazão do curso d’água a jusante da casa de força, podendo resultar em efeitos negativos sobre os usos da água. No caso da AID da PCH Alvorada I, observa-se o uso predominante do rio Corrente para criação animal (dessedentação) e pesca amadora. Alguns poucos moradores da AID mencionaram que utilizam o rio também para nado e banhos.  No processo de enchimento do reservatório, conforme pode ser observado no item 4- Caracterização do Empreendimento, prevê-se que será mantida uma vazão residual a jusante da barragem no valor 34,0 m³/s (50% do valor da Q95%), necessária para manter um fluxo contínuo no rio Corrente a jusante. Esse volume é, segundo os estudos hidrológicos realizados na área, muito superior ao consumo observado para os usos especificados acima. Caso o início da operação ocorra em outubro, ao final do período de estiagem, o tempo médio de enchimento previsto é de aproximadamente 17 dias, havendo uma garantia de 95% de que o reservatório estará completamente cheio ao final de 24 dias. Em um ano mais úmido, o enchimento total no mês de outubro poderá ocorrer em cerca de apenas 11 dias.  Ante as informações acima, o impacto esperado pode ser considerado negativo, de incidência direta, 
baixa probabilidade de ocorrência, de manifestação imediata, reversível no curto prazo e 
temporário. Considera-se um impacto regional, pois atinge trechos do Corrente que alcança os limites da AII. O impacto é avaliado como de baixa magnitude, uma vez que a vazão residual deverá garantir os usos a jusante da casa de força durante o enchimento do reservatório, conforme DRDH. O impacto estará restrito aos dias estimados para enchimento do reservatório. Na análise conjunta dos critérios de valoração, considera-se um impacto de baixa importância. O Programa de Comunicação 
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Social será utilizado para informar sobre o enchimento do reservatório aos residentes localizados a jusante da PCH Alvorada I. Cita-se ainda o Programa de Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme o planejado e de maneira integrada. 
10.14.3.4 Alteração da paisagem pela formação do reservatório Considerando a atividade de enchimento do reservatório, a elevação do nível d’água acarretará uma alteração da paisagem local, com a perda de um trecho do curso do rio Corrente e de parte de sua mata ciliar e a extinção total ou parcial de corredeiras distribuídas ao longo deste trecho, alterando, portanto, elementos do patrimônio natural e comprometendo os atuais usos desses territórios. Quanto ao uso do rio para as atividades de pesca e lazer, relatada pela população local, o rio será alterado, transformando-se em um lago, com a possibilidade de manutenção da atividade de pesca, porém, com características diversas daquela praticada na condição atual de ambiente lótico.  O impacto ‘alteração da paisagem’, atrelado ao enchimento do reservatório, foi classificado, portanto, como de natureza negativa e de incidência direta, pois decorre de ações do empreendimento; de manifestação imediata; de ocorrência certa; duração permanente, pois persistirá após o término do enchimento do reservatório. Corresponde a um impacto local, pois poderá ser percebido no âmbito da AID; irreversível, pois se mantém mesmo cessada ou controlada sua origem; e de média magnitude, pois implica uma média alteração da qualidade ambiental na área de abrangência, considerando-se, principalmente, o registro limitado de atribuição de importância do rio para a população local. Classifica-se a alteração da paisagem pelo enchimento do reservatório como de alta importância, segundo a análise de critérios apresentada na metodologia de avaliação de impactos. Considerando tratar-se de um impacto não mitigável, no que tange aos elementos bióticos do patrimônio natural, propõe-se a Compensação Ambiental. O estabelecimento da APP do reservatório no âmbito do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e o Projeto de 
Restauração Florestal das Margens do Reservatório contribuem para a mitigação do impacto no que se refere ao restabelecimento da mata ciliar no entorno do reservatório. Cita-se ainda o Programa 
de Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.15 Impactos na fase de operação 

10.15.1 Meio Físico 

10.15.1.1 Alteração das propriedades dos solos pela geração de resíduos sólidos O impacto ambiental ‘alteração das propriedades do solo pela geração de resíduos sólidos’ é inerente a eventuais falhas no controle do manuseio, do armazenamento e da disposição final dos mesmos. Na fase de operação ocorrerá a geração de resíduos no escritório administrativo e em áreas de apoio (plástico, papelão, papel, EPIs usados, pilhas e baterias etc.), bem como nas áreas de manutenção das unidades geradoras de energia em atividades de manutenção, parada etc. 
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Avalia-se o impacto de alteração das propriedades dos solos pela geração de resíduos sólidos como de efeito negativo; de incidência direta, pois decorre de ações diretas da operação da PCH Alvorada I; de 
baixa possibilidade de ocorrência, uma vez que não se considera uma disposição inadequada de resíduos nas áreas operacionais; com tempo de manifestação de médio prazo; permanente, pois a alteração avaliada persistirá mesmo se cessada a atividade geradora; e, reversível no médio/longo 
prazo. Considera-se, ainda, um impacto pontual, uma vez que este se restringirá ao entorno onde o aspecto será gerado, não extrapolando a área de implantação do projeto, e de baixa magnitude. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é classificado de baixa importância. Como medida de mitigação está prevista a implantação do PGRS - Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos, que irá definir as diretrizes para a correta disposição dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. O Programa de Educação Ambiental também deverá incluir a temática dos resíduos sólidos, contribuindo para minimizar as possibilidades de ocorrência de falhas na disposição correta dos mesmos. 
10.15.2 Alteração do nível de pressão sonora Na fase de operação da PCH Alvorada I, o impacto ‘alteração do nível de pressão sonora’ está associado ao ruído gerado pelas turbinas e geradores de energia. No entanto, o enclausuramento destes equipamentos na Casa de Força, como controle do aspecto ambiental (geração de ruído) na fonte, minimiza a alteração dos níveis de pressão sonora no ambiente externo à casa de força e os possíveis incômodos decorrentes desta alteração. Assim, considera-se o impacto como desprezível, não sendo necessário, portanto, a execução de medidas mitigadoras. 
10.15.2.1 Desenvolvimento de processos erosivos e de movimentos de massa nas margens do 
reservatório. Após o enchimento do reservatório, durante a fase de operação da PCH Alvorada I, poderá ocorrer o desenvolvimento de processos erosivos e/ou de movimentos de massa nas margens do reservatório associado à elevação do nível da água superficial no local. Embora a atividade geradora do impacto (formação do reservatório) esteja atrelada à fase de enchimento, o impacto deverá se manifestar na fase seguinte, de operação. Com a criação do reservatório poderá ocorrer, potencialmente, o solapamento das encostas na faixa de contato do nível d’água, com possibilidade de instabilização contínua e avanço remontante dos processos de erosão e surgimento de movimentos de massa. As características do reservatório, pequeno e estreito, não favorecem a formação de ondas pela ação dos ventos incidentes na superfície devido à reduzida extensão da superfície de água, devendo ocorrer somente marolas. No entanto, considerando-se a saturação do material (solo residual) pela elevação do nível freático nas margens do reservatório, o embate de marolas nas encostas mais íngremes poderá propiciar o desenvolvimento de processos erosivos nesta faixa de contato do nível d’água do reservatório com os solos marginais.  
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O regime de operação da PCH Alvorada I (fio d’água sem deplecionamento) não provocará oscilações diárias do nível d’água do reservatório, assim, espera-se o desenvolvimento de erosões localizadas. A erosão/movimento de massa nas encostas marginais poderá evoluir em direção à alta encosta, comprometendo terrenos do entorno do lago. Deve-se destacar que a área do futuro reservatório apresenta encostas suaves, nas quais não se verifica a presença de processos erosivos e de movimentos de massa significativos. Nesse caso, o potencial de ocorrência de processos erosivos está atrelado à saturação dos solos na faixa de terrenos marginais ao futuro reservatório, sobretudo naqueles locais onde o nível da água estará em contato com áreas de pastagem, que se caracterizam como mais frágeis do que as margens cobertas por vegetação florestal.  Com base no exposto, o impacto é classificado como negativo e de incidência direta, visto decorrer de uma ação direta do empreendimento (formação do reservatório); se manifestará no médio prazo; com duração permanente; abrangência local, uma vez que ficará restrito às margens do reservatório; 
reversível no médio/longo prazo, pois o meio tende a reestabelecer às condições ambientais semelhantes anteriores ao impacto depois de implantadas medidas de mitigação. A possibilidade desse impacto ocorrer é alta e caso ocorra é classificado como de magnitude média, pois mesmo considerando o baixo potencial erosivo verificado na região de entorno do empreendimento e a pequena dimensão do reservatório, o impacto poderá trazer como efeitos indiretos o comprometimento da qualidade da água e da fauna associada, o assoreamento do reservatório com consequente redução de sua vida útil e a perda de solos nas encostas marginais ao lago. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, a importância do impacto é média. Como medidas de mitigação do impacto estão previstas ações inseridas nos seguintes programas: 
Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de 
Instabilização de Encostas no Entorno o Reservatório, Projeto de Restauração Florestal das 
Margens do Reservatório, Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
(PACUERA) e Programa de Monitorameno Sismológico Regional. 

10.15.2.2 Alteração do equilíbrio morfodinâmico do rio Corrente com a construção do 
barramento e formação do reservatório  A construção de um barramento e a formação de seu reservatório podem ocasionar mudanças no equilíbrio morfodinâmico do curso d’ água, tanto no trecho do reservatório como no trecho do rio Corrente a jusante.  Enquanto no reservatório são observados diferentes processos de deposição de sedimentos, no trecho de jusante podem ocorrer processos erosivos e mudanças morfológicas, ambos causados pela alteração das vazões líquidas e sólidas. Inicialmente os efeitos citados, que são muito lentos, acontecem no primeiro estirão fluvial, localizado imediatamente a jusante do barramento, e com o passar do tempo se estendem a caminho da foz do curso de água. Especificamente em relação ao trecho a jusante da barragem, como a PCH Alvorada I operará a fio-d’água, turbinando e vertendo toda a vazão afluente, grande parte das mudanças associadas à capacidade de regularização de reservatórios não será observada no trecho a jusante do empreendimento. Entretanto, é possível que 
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sejam observados efeitos associados à dinâmica de transporte de sedimentos no curso de água, pois no decorrer da operação da usina será observado assoreamento gradual do trecho fluvial situado a montante do barramento, com alterações do transporte de sedimentos e da dinâmica de deposição de sedimentos no trecho a jusante da barragem. O impacto ‘alteração do equilíbrio morfodinâmico do rio Corrente, na área do reservatório, é classificado como negativo; de incidência direta, pois decorre de uma ação do empreendimento (construção da barragem e formação do reservatório); de manifestação no longo prazo; ocorrência 
certa; duração permanente; irreversível; abrangência pontual, pois os efeitos deverão estar restritos à área do empreendimento; e de magnitude média. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é classificado como de média importância. Quanto ao trecho a jusante da barragem, o impacto de alteração do equilíbrio morfodinâmico do rio Corrente é classificado como negativo; de incidência direta, pois decorre de uma ação do empreendimento (construção da barragem e formação do reservatório); de manifestação no longo 
prazo; possibilidade de ocorrência alta, uma vez que mesmo que em níveis baixos, a formação do reservatório leva à alteração do equilíbrio morfodinâmico do rio; duração temporária, considerando o tempo de vida útil do empreendimento; reversível de médio a longo prazo, considerando que o meio tem relativa resiliência, e com o tempo tende a estabelecer uma situação de equilíbrio semelhante à anterior; abrangência local, pois os efeitos deverão estar restritos à AID; e de magnitude 
média. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é classificado como de 
média importância. Como medida de monitoramento e minimização dos impactos potencial será executado o Programa 
de Monitoramento Fluviométrico e Sedimentométrico do rio Corrente. 
10.15.2.3 Alteração das características limnológicas do rio Corrente e tributários nos trechos 
remansados decorrente da alteração da morfometria do rio, do aumento do tempo de 
residência e da retenção de matéria orgânica  O novo sistema a ser formado com o represamento das águas pela barragem da PCH Alvorada I irá apresentar características morfológicas ditadas pela nova configuração do canal e tenderá a apresentar um contorno mais constante de suas margens, pontos de erosão pontuais provocados por ondas e ventos, maiores profundidades com gradiente crescente da borda para o centro da zona pelágica, onde poderá ser instalada a estratificação térmica vertical por densidade. Nessa nova configuração espacial as variações térmicas diárias serão menos evidentes no sistema represado e o efeito do sombreamento da vegetação ripária sobre a temperatura do sistema será menos evidente quando comparado ao observado nos trechos dos sistemas avaliados ainda na condição de rio.  A sedimentação das partículas sólidas oriundas da bacia hidrográfica de contribuição será ditada pelas correntes internas induzidas pelos ventos e pelo fluxo principal da água. O aumento das taxas de sedimentação poderá provocar uma redução de turbidez no sistema e desencadeará uma maior retenção dos nutrientes no substrato, sendo que os ciclos internos de influxo de nutrientes na interface sedimento/água se tornarão mais representativos.   
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Quanto ao potencial de eutrofização o cenário espera-se com base no Indice de Estado Trófico verificado na atualidade, que o futuro reservatório da PCH Alvorada I manterá a boa qualidade da água mesmo com baixas vazões. O impacto prognosticado é classificado como de efeito negativo, incidência direta, se manifestará 
imediatamente após o barramento do rio, com ocorrência certa e permanente. Essa intervenção é considerada irreversível, de abrangência local e magnitude média e, portanto, considerado de alta importância. Para o acompanhamento da qualidade da água e das comunidades hidrobiológicas possivelmente afetadas indiretamente pela alteração da morfometria e hidrodinâmica do rio, será executado o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
10.15.3 Meio Biótico  

10.15.3.1 Alteração na composição e estrutura das comunidades da fauna terrestre Durante a fase de operação, persiste o impacto de alteração na composição e estrutura da comunidade faunística iniciado no momento da supressão florestal e do enchimento do reservatório, em função da entrada de novos indivíduos provenientes dos locais suprimidos em ambientes que já têm suas próprias populações. No caso das aves, utilizadas neste caso como grupo bioindicador, as espécies que defendem sua área de vida (a exemplo de papa-formigas, arapaçus e graveteiros) lutarão por um novo território, desabrigando outros individuo ou morrendo. Nas áreas adjacentes ao desmate há o aumento da densidade e da intensidade das disputas por recursos e territórios. Trabalhos recentes indicaram que as taxas de captura, e o número de vocalizações de aves aumentaram muito nos dias subsequentes a fragmentação, mas decresceram para níveis semelhantes ou abaixo dos anteriores ao desmatamento seis meses após (Marini & Marinho, 2005). Aves provenientes dos ecossistemas suprimidos tornam-se excedentes populacionais nos fragmentos adjacentes, podendo representar problemas se não existirem áreas adequadas e significativamente grandes para suportar o acréscimo populacional (Borges, 2003).  Trata-se de um impacto de efeito negativo, indireto, manifestação imediata; com alta probabilidade de ocorrência; temporário, pois as comunidades tendem a estabelecer um novo equilíbrio; 
irreversível, pois não é possível aplicar medidas de controle; de abrangência local, e de alta magnitude, pois afeta comunidades já muito fragilizadas diante da crescente escassez de habitats na região. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta.  Medidas de controle estão previstas no Programa de Resgate da Fauna; Subprograma de 
Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte; bem como na Compensação Ambiental. No médio/longo prazo, estão previstos o Projeto de Conectividade Florestal e o Projeto de 
Restauração Florestal das Margens do Reservatório. 
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10.15.3.2 Aumento populacional de vetores pela ampliação dos sítios de reprodução Com o alagamento do reservatório e a criação de áreas de remanso, haverá um aumento dos habitats disponíveis para a reprodução de varias espécies de mosquitos vetores. Tais locais podem desenvolver condições biológicas suficientes para facilitar a reprodução de diversas espécies de mosquitos (p.ex.: espécies dos gêneros Anopheles e Culex, entre outros) principalmente se estiverem localizadas próximas a áreas de floresta. Esse impacto favorece o aumento populacional daquelas espécies vetoras que ovipõem em cursos d’água com baixos níveis de oxigenação (áreas remansadas e rasas) e também em áreas sujeitas ao pulsos diários do reservatório (principalmente flebotomíneos).  Esse impacto, portanto, é classificado como negativo, com incidência direta, manifestação imediata, com alta probabilidade de ocorrência, sua periodicidade é cíclica (ciclo de vida dos mosquitos); pode ser considerado reversível no médio/longo prazo (com a aplicação das medidas de controle). abrangência local e de média magnitude. Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância média.  Como ação de monitoramento propõe-se o Subprograma de Monitoramento de Insetos Vetores, que contribuirá para acompanhar a situação epidemiológica (das doenças transmitidas pelos mosquitos vetores), na medida em que as populações dos mosquitos passam a ser monitoradas e controladas. 
10.15.3.3 Alteração na composição da ictiofauna devido a mudanças na dinâmica da água de 
lótico para lêntico na área do reservatório Os gradientes naturais, de velocidade das águas e de oxigênio dissolvido, serão alterados pelo barramento do rio Corrente no local de inserção do futuro reservatório da PCH Alvorada I. O barramento também promoverá a queda do oxigênio dissolvido na área do futuro reservatório, devido à diminuição da velocidade da água e à eliminação da turbulência provocada pelas corredeiras existentes neste segmento do rio Corrente. Estes fatos deverão ocorrer independentemente do baixo tempo de residência da água no reservatório (7,4 dias). De qualquer forma, a redução nos níveis de oxigênio dissolvido não deverá comprometer a presença de peixes no futuro reservatório que será formado. Sendo assim, a alteração das características limnológicas dos reservatórios proporcionará uma reorganização da comunidade ictiíca, principalmente relacionada a espécies sensíveis a alterações nos parâmetros físicos e químicos da água, podendo provocar, inclusive, a perda local de certas espécies. Um grande número de espécies encontradas hoje no trecho do rio Corrente a ser afetado pela formação do reservatório necessita do ambiente lótico para completar seus ciclos de vida e, portanto, não deverão se estabelecer no novo ambiente. Por outro lado, espécies generalistas e mais rústicas, incluindo algumas exóticas, poderão colonizar os reservatórios.  De acordo com o exposto anteriormente, a alteração na dinâmica hidrológica do rio Corrente, afetará negativamente a ocorrência das espécies afins aos ambientes de corredeiras na área do reservatório, ocasionando assim uma alteração na composição da ictiofauna que ocupa atualmente este trecho do rio. Isso, provavelmente, ocasionará uma perda local de biodiversidade. Especificamente para o rio Corrente, de forma geral, com a formação dos reservatórios, no trecho de inserção da PCH Alvorada I pode-se prever que: 
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 na área lacustre dos reservatórios não deverão mais ocorrer espécies com estratégia de desova total e migradoras (tubarana, piau, cachorra, etc). Estes peixes, aparentemente, utilizam o rio Corrente para alimentação, crescimento e reprodução. Desta forma, a formação do reservatório exercerá efeitos negativos no ciclo de vida dessas espécies, que poderão ter suas populações reduzidas localmente. Assim, na porção lacustre dos reservatórios pode-se esperar uma maior participação das espécies que possuem estratégia de desova parcelada, mais comuns em condições lênticas ou semi-lênticas, como os lambaris, traíras e piranhas; 
 Na porção fluvial e de transição do reservatório, caso haja o aumento da produtividade primária (macrófitas e algas), deverá ocorrer um incremento de espécies de desova parcelada e de crescimento rápido. Portanto, de forma geral, a estrutura das comunidades de peixes na área do reservatório será alterada, com perda local de algumas espécies e aumento ou diminuição das abundâncias de outras. Um novo ponto de estabilidade dessas comunidades deverá ser atingido. Devido à especificidade das populações de peixes que residem ou que utilizam o trecho das corredeiras para alimentação, desova ou rota migratória (ainda que em pequena escala), a alteração das comunidades foi considerada como um impacto significativo. Esse impacto pode ser considerado de natureza negativa, de incidência direta (pois advém diretamente de uma tarefa do empreendimento), de manifestação em médio prazo, ocorrência certa, duração permanente, irreversível, de abrangência local e de magnitude alta. Dessa maneira, o impacto é classificado como de importância alta. Para este impacto não existem medidas mitigadoras, tendo em vista as sensíveis modificações nas características físico-químicas e hidrodinâmicas da área do reservatório. As alterações resultantes da implantação de empreendimentos hidrelétricos não conta hoje com ações que garantam a minimização de impactos sobre a população de peixes advindos da mudança do ambiente de lótico para lêntico. Dentre as medidas amplamente divulgadas, está a estocagem ou peixamento que constitui na soltura de alevinos. Essa medida de manejo não é recomendada para o caso em tela. Vale ressaltar que este tipo de manejo vem passando na atualidade por importantes discussões questionando sua real efetividade (Agostinho et al., 2010 e Araki & Schimid, 2010). Sendo assim, indica-se como medida de controle o Programa de Monitoramento da Ictiofauna para acompanhar a reestruturação da comunidade ictíica no trecho afetado pelo barramento. Este monitoramento gerará dados que poderão ser utilizados no manejo da pesca no futuro reservatório e na proposição de medidas adicionais que visem a conservação das comunidades de peixes nas áreas de entorno. Vale ressaltar que no rio Corrente são observadas poucas populações de peixes migradores, em baixa abundância, e que atualmente sofrem interferência dos empreendimentos em operação, localizados a montante da pCH Alvorada I (AHE Espora e PCH Queixada). 
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10.15.3.4 Interrupção de rotas migratórias dos peixes e interferência na rota de deriva de 
ovos, larvas e juvenis de peixes No continente sul-americano e em especial no Brasil, a disponibilidade de recursos hídricos levou à adoção de uma matriz energética baseada na construção de hidrelétricas. Um dos principais impactos decorrentes deste tipo de empreendimento refere-se à interrupção das rotas de espécies migratórias de peixes.  De acordo com Agostinho et al. (2007), o grupo de peixes mais afetado pelos represamentos é o dos migradores; por terem ampla área de vida e terem suas populações fragmentadas, rotas migratórias interrompidas e modificação das áreas de desova e crescimento de juvenis.  Em relação ao ictioplâncton, com o barramento do rio e formação do reservatório da PCH Alvorada I, ocorrerá, assim como para peixes adultos, a interferência na rota de deriva de ovos, larvas e juvenis de peixes. Nessa migração, geralmente, o ictioplâncton desce à deriva da correnteza para se desenvolver em áreas mais baixas do rio, que oferecem maior proteção contra predação. No EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004) destaca que a presença de uma série de grandes barramentos a jusante e a montante da foz dos rios que compõem esta bacia (rios Alegre, Claro, Verde, Corrente e Aporé), no rio Paranaíba (p.ex: reservatórios de Ilha Solteira e São Simão), o que naturalmente impede o fluxo contínuo de algumas espécies nativas tanto de jusante para montante quanto de montante para jusante.  Analisando a fisiografia do rio Corrente, observa-se, com base na geomorfologia do entorno da calha principal do rio, que a mesma não possui ambientes favoráveis à reprodução (áreas alagáveis e lagoas marginais) ao longo do seu curso, bem não possui no seu trecho médio tributários de maior porte relevantes e com maior vazão, o que poderia servir como rota migratória alternativa tendo em vista o barramento do rio Corrente pelos dois empreendimentos existentes (UHE Espora e PCH Queixada). São observadas planícies de inundação nas margens do rio Corrente apenas na região próxima ao remanso da UHE Ilha Solteira, localizada no rio Paranaíba.  No geral, a avaliação feita por este estudo indica que, embora seja fato a existência de uma rota e a ocorrência de migração de peixes no rio Corrente, a sua importância deve ser relativizada quando confrontada com outros tributários que integram este trecho da bacia do rio Paranaíba. Sendo assim, os tributários que possuem características suficientes para credenciá-lo como um rio importante para a pesca e conservação da ictiofauna migradora e não migradora da região deverá reunir características fisiográficas mais adequadas para comportar os fenômenos de migração e apresentar áreas que servem como berçários e sítios de crescimento para várias espécies de peixes migradores. Atualmente, na sub-bacia do rio Corrente, a dinâmica migratória dos peixes é certamente influenciada pela presença dos barramentos da UHE Espora e PCH Queixada. Este fato é corroborado pelo monitoramento realizado na região destes empreendimentos que demonstra uma pequena parcela de espécies migradoras e em baixa abundância, mesmo nos meses reconhecidos como importante para o fenômeno reprodutivo de espécies de peixes neotropicais. Sendo assim, mesmo com a existência hoje 
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de um mecanismo de transposição, esses barramentos atuam como um “filtro” aos fluxos naturais de subida do curso d’água, contribuindo para constituir distintos ambientes de montante e jusante. Essa condição deveria elevar a importância do papel dos tributários locais na circulação da fauna migradora, bem como a presença de ecossistemas relevantes no processo de recrutamento (corredeiras, lagoas marginais e/ou meandros abandonados). Entretanto, a inexistência de tributários de porte relativo nesse trecho médio/baixo da bacia do rio Corrente é fator determinante para o reconhecimento de sua pequena relevância em termos de recrutamento nesse segmento da bacia do Paranaíba. Conforme apresentado anteriormente, no presente estudo (EIA) foram inventariadas apenas quatro espécies migradoras de longa distância, conforme classificação apresentada por AGOSTINHO et al. 
(2003) e Suzuki et al. (2004), a saber: Leporinus cf. elongatus (piapara), Salminus hilarii (tubarana), 
Rhaphiodon vulpinus (cachorra) e Pimelodus maculatus (mandi). Vale ressaltar que essas espécies migratórias de longa distância tiveram nos inventários realizados para o presente estudo, pouca abundância e maior presença nos pontos localizados nos trechos mais baixos do rio Corrente.  Quanto às espécies migradoras de curta distância, de acordo com Suzuki et al (2004) apud Graça e Pavanelli (2007), destacaram-se: Astyanax altiparanae (lambari), Bryconamericus cf. stramineus (piaba), 
Galeocharax knerii (peixe-cadela), Leporinus friderici (piau-três-pintas), Plagioscion squamosissimus 
(curvina), Satanoperca pappaterra (acará), Schizodon borelli (piau-bosteiro) e Serrasalmus cf. marginatus 
(piranha). No que diz respeito ao ictioplâncton, à abundância de larvas foi mais representativa nos pontos localizados a jusante da futura PCH Alvorada I, no qual demonstra ser um trecho onde as larvas estão à deriva e que, provavelmente, esteja sendo utilizado pelas espécies de peixes para seu desenvolvimento inicial. Um fator indicativo de que as larvas estão desenvolvendo neste trecho, é a maior captura de larvas classificadas no estágio de pré-flexão, indicando que as mesmas vão se desenvolvendo a deriva em direção a foz do rio Corrente, e possivelmente  indicando o início do processo reprodutivo e que se desenvolvem nas proximidades da foz do rio Corrente nos ambientes mais lênticos do rio. No que diz respeito à captura de ovos, observou uma abundância para o ponto localizado mais a montante no rio Corrente, próximo o barramento da PCH Queixada, sugerindo que os peixes desovam logo a jusante do barramento uma vez que não conseguem transpor este obstáculo artificial. Com base nas espécies inventariadas no presente estudo (peixes adultos e ictioplâncton) e considerando o conjunto de empreendimentos previstos para o rio Corrente, conforme abordado no inventário do rio Corrente (CELG, 1996 e Minas PCH, 2013) deve-se considerar, no contexto regional, que a adoção de medidas mitigadoras, como o mecanismo de transposição (STP) para estas espécies, seria pouco efetivo, na mitigação dos efeitos promovidos pelos barramentos. Dentre os aspectos que justificam a não implantação de Sistemas de Transposição de Peixes nos empreendimentos previstos na bacia do rio Corrente destaca-se a inexistência de tributários de porte significativo ao longo do Corrente em seu trecho a jusante da PCH Queixada, bem como a restrita presença de ambientes adequados para o desenvolvimento de larvas e juvenis (lagoas marginais e meandros). Ainda, considerando que o sucesso no recrutamento de espécies migradoras é dependente de condições fisiográficas adequadas, o que não se observa no Corrente, mesmo com a implantação de poucos ou 
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mesmo apenas um empreendimento hidrelétrico nesse trecho, a construção de tais dispositivos de transposição será uma medida mitigadora inócua. Com base no disposto anteriormente, não se recomenda a implantação de mecanismos de transposição de peixes na bacia do rio Corrente. De acordo com o exposto anteriormente, o referido impacto é considerado negativo, de incidência 
direta (pois advém diretamente de uma ação do empreendimento), manifestação em médio prazo, ocorrência certa, duração permanente, irreversível, de abrangência regional (de maneira que alguns efeitos poderão ser sentidos até na AII do empreendimento) e de magnitude alta uma vez que são observadas espécies migradoras na bacia do rio Corrente, que por sua vez, ainda que esse curso d’água constitua uma rota migratória pouco expressiva, terão a mesma interrompida pelo empreendimento, tendo como consequência a fragmentação das populações nos trechos a serem isolados pelo barramento. Dessa maneira, o presente impacto tem importância alta. Para verificação dessas possíveis alterações, é proposto o Programa de Monitoramento da 
Ictiofauna. Caso sejam constatadas modificações significativas na comunidade ictiofaunística, esse Programa deverá sugerir medidas de manejo para mitigar esse impacto. 
10.15.3.5 Aprisionamento de peixes no interior das Unidades Geradoras Durante o comissionamento e a operação de qualquer empreendimento hidrelétrico é comum que ocorra a tarefa de parada e/ou retomada das unidades geradoras (turbinas) promovendo assim o aspecto de alteração no fluxo d’água próximo às turbinas. Essas paradas, que podem ocorrer em caráter programado ou emergencial, podem gerar a mortandade peixes. Isso porque quando da parada da máquina, a alteração no fluxo d’água atrai os peixes para dentro da turbina, aprisionando-os. Esse impacto, geralmente, atinge maiores proporções durante os períodos das migrações ascendentes (período chuvoso), quando os cardumes se concentram a jusante da barragem à procura de uma passagem para montante. Após entrarem nas áreas das turbinas, os peixes correm risco de morte, ou pela depleção de oxigênio na água retida no interior das turbinas e poço de esgotamento, ou nos momentos em que as turbinas voltam a girar com os peixes ainda na área da unidade geradora.  Esse é um impacto considerado negativo, de incidência direta (pois advém diretamente de uma ação do empreendimento), de manifestação imediata (pois assim que se inicia o processo de parada de máquina, os peixes ficam aprisionados), probabilidade de ocorrência alta, duração ciclíco, reversível 
no curto prazo, desde que se tome medidas preventivas para evitar o aprisionamento de peixes no interior das unidades geradoras, de abrangência pontual (de maneira que os efeitos são sentidos apenas na área do empreendimento) e de magnitude média. Dessa maneira, o presente impacto tem importância baixa. Como medida preventiva deste impacto, será implantado o Programa de Resgate de Ictiofauna, que irá atuar nas situações de parada/retomada de máquina. Em adição, recomenda-se que, se possível, as ações programadas de parada/retomada de máquina não sejam realizadas no período chuvoso, quando há uma maior concentração de cardumes; o que poderia aumentar o número de peixes aprisionados. 
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10.15.3.6 Alteração da estrutura das comunidades aquáticas decorrente da alteração da 
morfometria do rio, do aumento do tempo de residência e da retenção de matéria orgânica A sucessão das comunidades planctônicas e bentônica observada no enchimento e pós-enchimento tenderá a se estabilizar em uma estrutura das comunidades que será condizente com o novo sistema semi-lêntico formado.  A comunidade fitoplanctônica da zona pelágica tenderá a manter as espécies com adaptações morfológicas e com maiores proporções superfície/volume uma vez que essas características irão favorecer a flutuabilidade e ampliar o tempo de permanência na zona eufótica da coluna de água.  Dentre os grupos que poderão compor esta comunidade é possível destacar as diatomáceas com retenção de gotículas de óleo, desmídeas filamentosas com espinhos, projeções da parede corporal e mucilagem, espécies de clorofíceas e cianobactérias coloniais, cenobiais e mucilaginosas. Na zona litorânea, a contribuição do perifiton será mantida com a presença de espécies com adaptações para a fixação de substratos como célula basal em formato de ventosa observada em algumas Zygnemaphyceae e presença de muco de adesão como em algumas Bacillariophyceae.  A comunidade zooplanctônica seguirá a distribuição espacial descrita para o fitoplâncton, em que espécies tipicamente planctônicas poderão colonizar a zona pelágica e, na zona litorânea, poderá ser registrada a associação zooperifiton e zooplâncton. Os grupos de protistas, rotíferos, cladóceros e copépodos serão mantidos, porém poderá ser registrada a substituição de predominância com maior representatividade dos crustáceos e o estabelecimento da larva de Chaoborus, que é muito encontrada no plâncton de lagos e represas (Tundisi & Tundisi, 2008). A colonização do zoobênton será compartimentada em litorânea e profunda e a composição será ditada pela disponibilidade dos habitat a serem mantidos nas margens e a caracterização química da água próxima ao sedimento. O impacto prognosticado é classificado como de efeito negativo, incidência direta, se manifestará em 
médio prazo, com alta possibilidade de ocorrência e permanente. Essa intervenção é considerada 
irreversível, de abrangência pontual e magnitude baixa e, portanto, considerado de baixa importância. Para o acompanhamento da qualidade da água, recomenda-se a execução do Programa 
de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 

10.15.3.7 Colonização de macrófitas aquáticas no trecho remansado do rio Corrente e dos 
tributários Embora durante o diagnóstico não tenha sido observada a presença de macrófitas ao longo dos cursos hídricos avaliados, a substituição do trecho fluvial dos sistemas avaliados por trechos remansados poderá gerar habitats favoráveis à colonização de macrófitas tanto de hábitos flutuantes, quando de espécies submersas. Considerando a presença atual da espécie Ludwigia inclinata da família Onagraceae nos reservatórios da UHE Espora e da PCH Queixada (Vaz-Silva et al., 2015a e Vaz-Silva et 
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al., 2015b), infere-se sobre a possibilidade destes reservatórios funcionarem como fonte de propágulos para o futuro reservatório da PCH Alvorada I.  Se por um lado a colonização de macrófitas irá estabelecer microhabitats para colonização de perifiton, reprodução e alimentação de peixes e fuga de predadores conferindo ao sistema grande produtividade, por outro lado, densas populações poderão aumentar as taxas de decomposição da matéria vegetal morta e consequente consumo de oxigênio e liberação de compostos nitrogenados e fosfatos.  A retenção das macrófitas flutuantes e a degradação pontual da qualidade da água tenderão a ocorrer em pontos marginais onde o tempo de residência da água é maior e as populações tenderão a permanecer agregadas intensificando o acúmulo da matéria orgânica. No corpo central do reservatório o adensamento de macrófitas submersas será limitado aos pontos de maiores transparência da coluna de água e menores profundidades. A sucessão das comunidades das macrófitas, no entanto, será ajustável às variações hidrológicas e climáticas anuais sendo normalmente favorecidas por intensidades luminosas mais elevadas (Tundisi & Tundisi, 2008). As taxas de crescimento, no entanto, estarão diretamente relacionadas às concentrações de nutrientes (Finlayson,1984).  O impacto prognosticado é classificado como de efeito negativo, incidência direta, se manifestará em 
longo prazo, com baixa possibilidade de ocorrência e será cíclico. Essa intervenção é considerada 
reversível em médio/longo prazo, de abrangência local e magnitude baixa e, portanto, considerado de baixa importância. Para o acompanhamento da qualidade da água e da comunidade de macrófitas, recomenda-se a execução do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota 
Aquática. 

10.15.4 Meio Socioeconômico e Cultural 

10.15.4.1 Preocupações da população local com relação ao uso do rio, reservatório e áreas 
lindeiras Este impacto está relacionado àquele identificado ainda na fase de planejamento: Expectativas e 
Preocupações dos Proprietários e Produtores Rurais, da Comunidade e do Poder Público Local.  Entretanto, neste caso ele está associado às preocupações e dúvidas que possam surgir já com a implantação do empreendimento. A presença do reservatório representará uma nova realidade para a população vizinha, especialmente para os proprietários e residentes nos estabelecimentos agropecuários situados no entorno. A situação poderá gerar dúvidas a esta população, preocupada com as consequências para o seu cotidiano, como restrições à pescaria e outros usos, e mesmo em relação ao risco de ruptura de barragem, por exemplo. Ainda que mereçam ser consideradas, preocupações neste sentido foram pouco manifestadas durante os trabalhos de pesquisa. 
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O impacto é classificado como de efeito negativo; de incidência direta, de probabilidade de ocorrência 
alta e com tempo de manifestação imediata; é um impacto temporário e reversível no curto prazo. Considera-se um impacto local, já que irá interferir na atividade de usuários do rio residentes principalmente na AID do empreendimento, e de baixa magnitude, uma vez que não haverá mudança relevante na dinâmica socioeconômica da AID. Os diálogos entre empreendedor e comunidade serão canais para esclarecimentos de dúvidas, incertezas e inseguranças que venham a ocorrer entre os residentes na AID e mesmo na AII. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância.  O Programa de Comunicação Social será utilizado para esclarecer todos esses pontos à população afetada. Cita-se ainda o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
(PACUERA) e o Programa de Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
10.15.4.2 Aumento do nível de emprego e renda  Ainda que de forma muito reduzida em relação à fase de construção, a operação da usina gerará 10 postos de trabalho durante a fase de operação. Ocorrerá, também, a contratação de serviços de suprimento e manutenção, a serem parcialmente atendidos por empresas instaladas nos municípios da Área de Influência. Os empregos formais gerados pela própria usina e pelas empresas que ofertarão serviços de suprimento e manutenção contribuirão para o aumento da renda da população residente na área de influência, incrementando o volume de dinheiro que circula na economia.  O impacto pode ser considerado como de efeito positivo, de incidência direta, de ocorrência certa e de manifestação imediata; é um impacto permanente e reversível no longo prazo. Considera-se ainda um impacto regional, já que poderá alcançar Cassilândia e região, e de baixa magnitude, levando-se em conta o fato de não serem gerados empregos suficientes para alterar a dinâmica e a estrutura econômica desses municípios. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é considerado de baixa importância. Propõe-se a realização do Programa de Comunicação Social, por meio do qual serão apresentados à comunidade as características do empreendimento e suas potencialidades na geração de emprego. Cita-se ainda a realização do Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra que permitirá aos trabalhadores que serão capacitados a elevação de capital humano, com maiores possibilidades de acesso às oportunidades de trabalho especializado.   
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10.15.4.3 Incremento da arrecadação tributária O recolhimento do ICMS por conta da geração de eletricidade será feito pelo estado e parte do montante será transferido, principalmente, para o município de Itarumã, onde a Casa de Força da PCH está instalada. Ocorrerá, ainda, a geração de ISSQN, diretamente recolhido pelos municípios, incidente sobre os serviços de suprimento e manutenção da usina. Em se tratando do ISSQN, é provável que o município de Cassilândia aufira maiores receitas do que Itarumã, já que possui economia mais diversificada e apta a atender às demandas operacionais da usina. A operação da PCH também gerará um aumento de receita de ICMS para o Governo de Goiás, ainda que pouco representativo em relação ao montante total arrecadado pelo estado.  O impacto pode ser considerado como de efeito positivo; de incidência direta, de ocorrência certa e com tempo de manifestação imediata; é um impacto permanente e reversível no longo prazo. Considera-se ainda um impacto regional e de média magnitude, pois, embora haja ganho tributário que dinamize a economia dos municípios da área de influência, ele não é suficiente para causar uma transformação de sua estrutura econômica. Considerando a análise conjunta dos critérios de valoração, o impacto é classificado de alta importância.  Por meio do Programa de Comunicação Social serão apresentas características do empreendimento, com seu potencial de geração de impostos, renda e tributos. Cita-se ainda o Programa de 
Gerenciamento Ambiental, que busca assegurar a execução e o controle das ações previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada. 
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11. ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS E 
PREVISTOS PARA O RIO CORRENTE O Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica do Sudoeste Goiano (Manara et al, 2004) avaliou a implementação dos aproveitamentos hidrelétricos do rio Corrente, em toda a sua extensão, conforme Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Corrente, realizado pela empresa Centrais Elétricas de Goiás - CELG. Todos os aproveitamentos analisados são do tipo a fio d’água. Os respectivos reservatórios variavam de 6,7 km2 a 68,3 km2 e somavam um espelho d’água total de 265,76 km2, incluindo a calha do rio. A potência instalada total prevista para o conjunto de empreendimento era de 319,4 MW, com empreendimentos cuja potência variava de 24,4 a 71,2 MW. Conforme apresentado no item 3.3, posteriormente, em atendimento as Recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano foi realizada uma revisão do inventário do rio Corrente, no trecho entre o canal de fuga da UHE Olhos d’Água e o remanso do reservatório da UHE Ilha Solteira (Minas PCH, 2013). Neste trecho da revisão de inventário, os reservatórios variam de 6,3 km2 a 12,6 km2 e somam um espelho d’água total de 71,98 km2. Na alternativa anterior, conforme inventário elaborado pela CELG, os reservatórios variavam de 21,1 km2 a 68,3 km2 e somavam um espelho d’água total de 156,0 km2.  A potência instalada total prevista para o conjunto de empreendimentos do rio Corrente, considerando também a revisão do inventário de um trecho deste rio, realizada pela Minas PCH, é de 290,4 MW, com empreendimentos cuja potência varia de 8,4 a 71,2 MW, conforme apresentado no 0.   

Quadro 236 Potencia instalada (MW) prevista para o conjunto de empreendimentos do rio 
Corrente, Goiás  

EMPREENDIMENTOS N.A. montante 
(m) N.A. jusante (m) 

Área do 
Reservatório 

(km2) 

Potência 

(MW) 

UHE Itumirim * 680 583,5 58,00 71,2 UHE Espora** 583,5 530 28,06 32,0 PCH Queixada** 530 490 6,70 30,0 
UHE Olhos d’Água * 490 435,25 17,00 33,0 PCH Ranchinho I1 435,25 420,5 12,16 15,8 PCH Ranchinho II2 420,5 413 9,33 8,4 PCH Água Limpa I1 413 395 6,33 20,1 PCH Água Limpa II2 395 385 9,46 11,2 PCH Alvorada1 385 365 11,21 24,0 PCH Foz do Corrente I1 365 343,5 10,93 26,0 PCH Foz do Corrente Baixo1 343,5 328 12,56 19,1 Legenda: *= Usinas Hidrelétricas com a Viabilidade Ambiental indeferida; **=Usinas Hidrelétricas Implantadas; 1= Usinas Hidrelétricas Consideradas no Cenário I e II; 2= Usinas Hidrelétricas Consideradas somente no Cenário II 
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Cabe destacar que os empreendimentos UHE Itumirim e UHE Olhos d’Água, que estão localizados em regiões da bacia do rio Corrente, destacadas pelo EIBH do Sudoeste Goiano como de maior sensibilidade ambiental, tiverem suas Viabilidades Ambientais indeferidas no âmbito dos seus processos de licenciamento ambiental. Com a implantação destes empreendimentos na bacia do rio Corrente, nesta nova conformação, são esperados impactos sinérgicos e cumulativos inerentes às hidrelétricas, temática, também, abordada no âmbito do EIBH (Manara et al, 2004). No EIBH do Sudoeste Goiano, a avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos considerou a aplicação dos indicadores de impacto dos AHEs previstos para a bacia do rio Corrente, incluindo-se os aspectos relativos à combinação dos efeitos de cada um dos AHEs previstos dentro do arranjo de empreendimentos que compõem cada cenário. No EIBH é apresentado o prognóstico contendo a identificação dos impactos mais significativos em cada cenário de análise. A partir deste prognóstico, e com base na avaliação de impactos do presente estudo, buscou-se à identificação de sinergismos e efeitos cumulativos a partir do grau de interação entre os impactos e a intensidade na qual essa interação ocorre.  Com a nova conformação de partição de queda do rio Corrente foi feita uma nova avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, levando-se em conta dois cenários, quais sejam:  
 Cenário 1 – A implantação da PCH Alvorada I e outras quatro PCHs em processo de licenciamento ambiental (PCHs Ranchinho I, Água Limpa I, Foz do Corrente I e Foz do Corrente Baixo), juntamente com a UHE Espora e a PCH Queixada, já em fase de operação. 
 Cenário 2 – A implantação da PCH Alvorada I e outras seis PCHs, sendo agregadas duas PCHs (PCHs Ranchinho II e Água Limpa II), localizadas nos dois trecho de menor potencial hidrelétrico da partição de quedas do rio Corrente) ao cenário anterior, que considera a UHE Espora e a PCH Queixada, já em fase de operação. Ressalta-se que as UHE’s Itumirim e Olhos d’Água não foram consideradas nos Cenários 1 e 2, tendo em vista o fato destas UHE’s terem suas Viabilidades Ambientais indeferidas.  

11.1 Impactos cumulativos e Sinérgicos no Cenário 1 Neste cenário é previsto a implantação de cinco aproveitamentos hidrelétricos, que encontram-se em processo de licenciamento ambiental, a saber: PCHs Alvorada I, Ranchinho I, Água Limpa I, Foz do Corrente I e Foz do Corrente Baixo; juntamente com a UHE Espora e a PCH Queixada, que se encontram em fase de operação. A análise dos efeitos combinados sejam eles sinérgicos, quando se associam na composição do impacto total de um determinado cenário, sejam eles cumulativos, quando se promovem efeitos progressivos nas regiões de inserção de cada AHE e seu entorno foi realizada, no âmbito do EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), por meio da composição de matrizes que permitiram a quantificação, a partir dos indicadores de impacto, de tais combinações.  
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Com a revisão de um trecho do inventário da bacia do rio Corrente, os impactos cumulativos e sinérgicos identificados são similares àqueles prognosticados na avaliação apresentada no EIBH do Sudoeste Goiano, e os ganhos ambientais previstos com a redução das áreas alagadas dos empreendimentos foram auferidos. Outro ponto relevante deste Cenário 1 é a manutenção de quatro trechos lóticos no rio Corrente, descritos a seguir: (i) entre a nascente e o remanso da UHE Espora (Parque Nacional das Emas e UHE Itumirin); (ii) entre o canal de fuga da PCH Queixada e o remanso da PCH Ranchinho I (UHE Olhos d’Água); (iii) entre o canal de fuga da PCH Ranchinho I e o remanso do reservatório da PCH Água Limpa I (PCH Ranchinho II); e (iv) entre o canal de fuga da PCH Água Limpa I e o remanso do reservatório da PCH Alvorada I (PCH Água Limpa II).  A seguir são apresentados os principais impactos sinérgicos e cumulativos esperados para cada meio temático. 
11.1.1 Impactos Cumulativos e Sinérgicos para o meio físico Dentre os impactos previstos para os aspectos inerentes às variáveis ambientais do meio físico destacam-se: 

 Redução nos níveis de qualidade da água- a alteração da qualidade da água, em consequência dos barramentos e formação dos reservatórios, pode ser traduzida como a possibilidade de eutrofização (processo mais avançado de comprometimento). Este impacto é considerado sinérgico uma vez que a possibilidade de redução da qualidade da água nos reservatórios poderá comprometer a diversidade ictiíca nestes sistemas lênticos. Entretanto, vale ressaltar que a boa qualidade da água verificada no trecho estudado do rio Corrente, corrobora para a manutenção da qualidade da água dos reservatórios, amenizando assim a probabilidade de processos de eutrofização nesses corpos d’água. 
 Deposição de sólidos nos reservatórios – Segundo o EIBH do Sudoeste Goiano, este impacto se dá em razão dos usos e ocupação dos solos de montante, sendo classificado como efeito cumulativos importantes na bacia do rio Corrente, em seu trecho médio, que fica a jusante de importantes áreas agrícolas, como as do município de Chapadão do Céu, recebendo toda a contribuição de solos, agrotóxicos e fertilizantes amplamente usados nas chapadas cultivadas com soja (Manara et al., 2004). Entretanto, destaca-se que os empreendimentos existentes a montante do trecho revisado pelo novo inventário (PCHs Espora e Queixada), em especial a PCH Espora, constituem atualmente, barreiras físicas responsáveis pela retenção de grande parte desse volume de sedimentos provenientes das porções superiores da bacia, em especial do município de Chapadão do Céu. Portanto, os empreendimentos de jusante acumularão os sedimentos produzidos, principalmente, nas áreas das sub-bacias de contribuição direta aos respectivos reservatórios, menos expressivas do que a região de montante tendo em vista, principalmente, dos usos do solo praticados no entorno destas drenagens.    
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11.1.2 Impactos Cumulativos e Sinérgicos para o meio biótico O foco da discussão dos impactos cumulativos e sinérgicos para o meio biótico centra-se nos processos de comprometimento dos nichos e hábitats aquáticos em função tanto da mudança de sistema lótico para lêntico, quanto das decorrentes alterações na qualidade da água levando a processos de eutrofização e de mudança na composição das comunidades planctônicas. São impactos sinérgicos e concorrem para a perda de biodiversidade, podendo propiciar, no longo prazo, a redução da diversidade de peixes. A seguir são apresentados os impactos sinérgicos e cumulativos que se destacam para os ecossistemas aquáticos: 
 Perda de ambientes relevantes na área do reservatório - diz respeito à supressão de ambientes como quedas e corredeiras, que representam habitats específicos para espécies especialistas e de ocorrência restrita. Este impacto foi considerado sinérgico, uma vez que tem como consequência a reestruturação das comunidades aquáticas ao longo da bacia que podem proporcionar a reestruturação de outras biocenoses. A manutenção de trechos lóticos no rio Corrente, com a não implantação dos empreendimentos UHE Itumirim e UHE Olhos d’Água, que tiveram sua Viabilidade Ambiental indeferida, assim como a não implantação dos empreendimentos PCH Ranchinho II e PCH Água Limpa II, que se localizam nos trechos de menor potencial hidrelétrico da partição de quedas do rio Corrente, pode diminuir este impacto, pois as cachoeiras e corredeiras existentes nestes quatro diferentes trechos do rio Corrente serão preservadas. 
 Comprometimento da qualidade da água na área do reservatório - Este impacto constitui o avanço do espelho d’água nas áreas marginais criando ambientes isolados, propícios à geração de remansos e interferências negativas na qualidade da água. Este fato é corroborado pelo EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), que afirma que a redução nos níveis de qualidade da água, consequência de qualquer barramento, traduzida como eutrofização, soma-se à possibilidade de deposição de sólidos nos reservatórios (em razão dos usos e ocupação dos solos de montante) podendo ser classificados como efeitos cumulativos muito importantes. Este impacto atua diretamente sobre os ecossistemas aquáticos, uma vez que o comprometimento da qualidade da água dos reservatórios e a implantação de barreiras ao fluxo dos organismos aquáticos contribuem, cumulativamente, para o comprometimento da diversidade íctiica. Vale ressaltar que conforme disposto no impacto “deposição de sólidos no reservatório”, tendo em vista a existência dos empreendimentos PCHs Espora e Queixada, constituem atualmente, barreiras físicas responsáveis pela retenção de grande parte do volume de sedimentos provenientes das porções superiores da bacia. Sendo assim, os empreendimentos de jusante acumularão os sedimentos produzidos principalmente das áreas das sub-bacias de contribuição direta aos respectivos reservatórios.  
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 Comprometimento de rotas migratórias de peixes - na bacia do rio Corrente, a construção das PCH Queixada e da UHE Espora, determinou a compartimentação da bacia. Sabe-se que introdução de um barramento promove a interrupção dos fluxos hídricos diretos e consequente secção dos fluxos gênicos, interferindo diretamente na conservação da ictiofauna a partir da interdição de acesso dos peixes migradores as áreas de alimentação e reprodução. Esse impacto foi considerado cumulativo para montante dos empreendimentos. De acordo com o EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), para a bacia do rio Corrente, a inconteste barreira que uma barragem impõe ao fluxo de espécies aquáticas, é minimizada em alguns trechos tendo em vista a existência de barreiras naturais que exercem essa função. No alto curso do rio Corrente, podem ser citadas as quedas de Itumirim I e Itumirim II. Já nos médio e baixo cursos, são observadas quedas menos expressivas que teoricamente, não constituem barreiras naturais a migração de peixes.  
 Comprometimento da riqueza biológica da bacia do rio Corrente - considerado sinérgico, tendo em vista a transformação dos ambientes aquáticos, onde se observa a imposição de trechos lênticos com instalação de reservatórios, diferente da condição natural (trechos lóticos), podendo comprometer a presença da ictiofauna nativa. Sob tal aspecto, de acordo com o EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2005), o foco da discussão centra-se, novamente, nos processos de comprometimento dos nichos e hábitats aquáticos em função tanto da mudança de sistema lótico para lêntico, quando das decorrentes alterações na qualidade da água levando a processos de eutrofização e de mudança na composição das comunidades planctônicas.  Dois Impactos são citados para representação das adversidades de empreendimento hidreletricos sobre os Ecossistemas Terrestres, sendo eles: 
 Perda de vegetação marginal, na área do reservatório, representa a alteração ambiental imposta pela formação do corpo d’água lêntico e supressão de ecossistemas marginais. Este impacto foi considerado sinérgico e cumulativo. Conforme exposto no EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), a fragmentação de nichos e hábitats terrestres, tece relações sinérgicas com a possibilidade de eliminação de locais de abrigo, alimentação e reprodução da fauna, com o consequente comprometimento de corredores ecológicos (em razão da inundação de áreas e da destruição da vegetação ripária) e com a esperada redução da diversidade florística (em função não só do desmatamento nas áreas de inundação, mas também da submersão de matas ribeirinhas remanescentes especialmente no rio Corrente podendo resultar, no futuro, em perda de biodiversidade (flora e fauna). Vale ressaltar que este impacto será amenizado pela implantação de ações ambientais que tem como objetivo principal a formação de APPs no entorno dos reservatórios, promovendo assim a concectividade florestal dos remanescentes existentes no entorno dos empreendimentos previstos para este segmento do rio Corrente. 
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 Pressão sobre condição do habitat terrestre na área do reservatório - o entorno de corpos hídricos é protegido por legislação específica, sendo considerado o grau de integridade das áreas afetadas pelo reservatório. Este impacto foi considerado sinérgico. 
11.1.3 Impactos Cumulativos e Sinérgicos para o meio socioeconômico Os indicadores de impactos dos aspectos socioeconômicos apontados no EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004) têm estreita relação com as condições de vida, finanças municipais, número de famílias diretamente afetadas ou situadas na vizinhança, usos econômicos atuais e capacidade de suporte socioeconômico das localidades. Os indicadores de impacto selecionados para representar as pressões nas condicionantes socioeconômicas locais, foram: 

 Pressão sobre o uso do espaço e alteração dos sistemas de produção - representa a criação de reservatórios e formação dos espelhos d’água em áreas de ocupação residencial e/ou de exploração econômica, como áreas agrícolas ou áreas de exploração mineral, com reflexo e alteração na rede de relações sociais e econômicas existentes. Este impacto foi considerado sinérgico. 
 Alteração de elementos referenciais - constitui um impacto sinérgico na área dos reservatórios. Este impacto diz respeito a estruturas como corredeiras que representam atrativos para população e referências paisagística.  
 Comprometimento sanitário - foi considerado um impacto sinérgico constituído pela criação de remansos dos reservatórios representando, além de pressão sobre a qualidade da água, risco para a saúde humana, pelo favorecimento do crescimento excessivo de macrófitas, eutrofização e proliferação de insetos e moluscos vetores de doenças. 
 Pressão sobre o uso múltiplo das águas - foi considerado no âmbito da bacia do rio Corrente um impacto cumulativo no entorno dos reservatórios. A alteração do regime hidrológico do rio no período da formação dos reservatórios (empreendimentos a fio d’água) e a destinação da vazão para a geração de energia, pode ser conflitiva por conta da utilização do rio para outros usos, tais como o abastecimento, irrigação, diluição de efluentes domésticos e industriais e dessedentação animal, implicando em aumento dos usos múltiplos localmente já instalados. Ressalta-se que no Estudo de Disponibilidade Hídrica – EDH da PCH Alvorada I, desenvolvido pela Minas PCH para a solicitação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH desta PCH, junto a SECIMA, todos os usos atuais e futuros dos recursos hídricos na bacia do rio Corrente foram analisados, de forma que a inserção desta PCH ocorra de forma harmônica com as demais atividades demandante de recursos hídricos na bacia, possibilitando o desenvolvimento sustentável da região e a mitigação dos potenciais conflitos pela utilização dos recursos hídricos. Posto isso, destaca-se a importância da realização de EDH para cada um dos empreendimentos em desenvolvimento na bacia, para que a SECIMA tenha condições de discernir sobre a correta utilização dos recursos hídricos, na emissão das respectivas Outorgas de Recursos Hídricos.  
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 Pressão sobre a sociedade e infraestrutura local - foi considerado no âmbito da bacia do rio Corrente um impacto cumulativo no entorno dos reservatórios. Este impacto representa o conjunto de impactos associados ao processo construtivos, como chegada de imigrantes, movimentação de pessoas, veículos, alterações no entorno dos canteiros de obras e barramentos, demanda dos serviços públicos municipais, tendo relação direta com os investimentos envolvidos. É representado pelo investimento previsto para o empreendimento. Ele também pode se traduzir em efeito sinérgico, na medida em que pode levar ao desequilíbrio ou desestruturação social de uma comunidade, implicando em situações de vulnerabilidade. Para a população, com a implantação e fase de obras, há incômodos aos vizinhos dos barramentos diante do aumento do movimento de pessoas e máquinas, e às comunidades ribeirinhas afetadas pela alteração do uso do espaço, com relocação de famílias e ocupação de áreas produtivas para delimitação dos reservatórios. Essas interferências refletem em pressões fundiárias e imobiliárias relacionadas ao valor dos espaços locais, perda de vínculos sociais e culturais, modificação da renda, interferências nos investimento em infraestrutura, impactos sobre as finanças municipais, dentre outros.   Com a Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corrente (Minas PCH, 2013), houve diminuição da área total atingida pelos reservatórios no trecho final do rio Corrente (redução de 54% em relação àquela dos aproveitamentos do Inventário CELG, de 1996), o que indica menor potencial de interferência nos usos socioeconômicos atuais, e, possivelmente, no número de pessoas diretamente atingidas. Este aspecto é central, pois implica em menor interferência direta em vínculos culturais e de socialidade.  A geração de empregos aparece como um impacto positivo significativo, com efeitos cumulativos e sinérgicos na região. Como aponta o EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2005), seus efeitos positivos são significativamente reduzidos na fase de operação, quando a grande parte desses postos de trabalho é desocupada em função da desmobilização. A estimativa de que metade desses postos de trabalho seja ocupada, em parte, na fase de implantação, por pessoas de fora, potencializa sua reverberação em outros elementos de análise, em especial daqueles relacionados à infraestrutura social, como os equipamentos de saúde e saneamento, e segurança pública, pressionados pelo maior fluxo demográfico que a geração de empregos atrairá para a região. Esse aspecto, identificado e discutido no referido EIBH, não implicou em alterações significativas após a revisão do inventário realizada.  Outro aspecto importante e que assume outra magnitude em razão do número de empreendimentos previstos, é o aumento na arrecadação municipal e estadual devido à construção e operação dos empreendimentos, que se reflete em um impacto sinérgico e significativamente positivo para os municípios afetados, e cumulativo para aqueles onde se pretende implantar mais de um empreendimento, como é o caso de Itajá e Itarumã. Ao lado da arrecadação tributária e geração de postos de trabalho, deve ser mencionada a dinamização das atividades de comércio e de serviços durante a construção dos empreendimentos. Tais impactos apresentam sinergismos e, se bem administrados e revertidos para os próprios municípios onde serão instalados os empreendimentos, podem se reverter em uma melhoria na qualidade de vida das populações dessa região. 
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A retração das atividades de comércio e de serviços nas localidades próximas dos empreendimentos é esperada ao final das obras em função da redução da massa salarial, que, por sua vez, é decorrente da desmobilização da mão-de-obra, que pode não possuir outras fontes de geração de renda. Esse impacto, se não coadunado com firmes posturas das administrações públicas municipais no sentido de aplicar adequadamente os recursos arrecadados, de implementar parcerias com os empreendedores e de acompanhar o sequenciamento da implantação dos empreendimentos propostos para as circunjacências (caso sejam considerados viáveis), pode comprometer outros impactos positivos esperados pela implantação e operação dos empreendimentos. Dentre esses pode ser citado o fortalecimento do turismo no reservatório, o qual pode ser revertido por problemas de segurança, por exemplo. 
11.2 Impactos cumulativos e Sinérgicos no Cenário 2 Neste cenário é considerada a implantação de sete PCH’s previstas para o trecho do rio Corrente situado entre o canal de fuga da UHE Olhos d’Água e o remanso da UHE Ilha Solteira. Além das PCH’s a serem implantadas, consideradas no primeiro cenário, agregam-se as PCH’s Ranchinho II e Água Limpa II; juntamente com a UHE Espora e a PCH Queixada, que se encontram em fase de operação.  Este segundo cenário considera empreendimentos que ainda não estão em processo de licenciamento ambiental. Portanto, deve ser enfatizado o componente temporal, já que tais empreendimentos serão implantados posteriormente, quando as cinco PCH’s em fase de licenciamento já estarão em operação.  Para os meios físico e biótico, os impactos que se destacam neste cenário são similares aos do anterior, ou seja, centra-se, para o meio físico, na qualidade da água dos reservatórios e o carreamento de sólidos; e para o meio biótico, nos processos de comprometimento dos nichos e hábitats aquáticos em função tanto da mudança de sistema lótico para lêntico, quanto das decorrentes alterações na qualidade da água e de mudança na composição das comunidades aquáticas. São impactos sinérgicos que aumentam a perda da biodiversidade regional, em relação os impactos previstos no Cenário 1, pelo fato de serem suprimidos dois trechos lóticos do rio Corrente, com a implantação de duas novas PCH’s que somam juntas a potência de apenas 19,6 MW, alagando juntas uma área de 18,79 km². Deve se destacar, do ponto de vista socioeconômico, que a previsão de duas novas PCH’s no trecho, pode implicar em incremento do número de trabalhadores na região. Se de um lado, há maior possibilidade de pressão sobre a infraestrutura econômica e social local, mesmo pequena, por outro, pode indicar maiores oportunidades de trabalho.  
11.3 Considerações Finais Conforme relatado anteriormente, os impactos foram considerados em seu conjunto e analisados considerando suas interações, tornando mais abrangente a indicação das ações de controle ambiental. Em vista disso, o dimensionamento da proposição de ações de mitigação, de compensação e monitoramento refletiu a consideração dos efeitos sinérgicos e cumulativos. Observando o quadro ambiental atual da bacia do Corrente, notaram-se adversidades com potencial sinérgico decorrentes da implantação de empreendimentos hidrelétricos. Foram apontados impactos 
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aos ecossistemas marginais, à diversidade de habitats e à riqueza biológica. São citados a perda de ambientes ecologicamente estratégicos como corredeiras e as alterações de ambientes relevantes para a conservação, como abrigos de fauna, ambientes ciliares e trechos de fisionomias raras como várzeas por exemplo. Este aspecto é agravado, visto que há certa concentração de fragmentos de vegetação nativa às margens do rio Corrente, que eventualmente podem ter parte de suas áreas ciliares suprimidas para enchimento dos reservatórios. Se, de forma geral, as pressões impostas pela construção dos barramentos ao meio terrestre para além das áreas dos reservatórios, são reduzidas, sobretudo diante da dimensão dos reservatórios em análise, tal condição é oposta para o meio aquático, visto que há interferências diversas, por exemplo, a partir perda da condição lótica, de águas rápidas, para ambientes lênticos, típicos dos reservatórios. Em outras palavras, as águas atualmente caracterizadas pelo fluxo constante, algumas vezes associadas a corredeiras e elevada oxigenação, que abrigam riqueza biológica típicas dessa condição, serão alteradas, com a instalação de uma condição mais assemelhada com águas lacustres, gera, meios propícios para o desenvolvimento de outras comunidades aquáticas. Para a migração de peixes, atualmente, a dinâmica migratória do rio Corrente está influenciada pela presença dos barramentos das PCHs Espora e Queixada, que funcionam como obstáculos aos fluxos migratórios, provavelmente, fazendo, distintos os ambientes de montante e jusante quanto às assembleias de peixes.  No que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, embora reduzida em termos relativos, a expressividade do acréscimo populacional urbano nos municípios receptores de mão de obra - diretamente contratada, como daquela indiretamente atraída pela implantação dos empreendimentos - deve ser avaliada sob a perspectiva da capacidade de atendimento dos serviços sociais básicos à demanda adicional, sem que haja comprometimento do atendimento normalmente verificado. Nesse sentido, no âmbito desse EIA é proposto o Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra, cuja implementação atua minimizando o afluxo populacional para Área de Influência da PCH Alvorada I, além potencializar os impactos positivos do empreendimento, possibilitando a qualificação dos trabalhadores locais e, por consequência, ampliando as oportunidades de acesso ao emprego e renda. Também o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional, que será uma importante ferramenta para antecipação ou identificação de eventuais mudanças socioeconômicas decorrentes da implantação dos empreendimentos no trecho final do rio Corrente, subsidiando ações que minimizem os impactos negativos e potencializem os positivos. Para tanto, é importante uma articulação dos empreendedores que pretendem se instalar nas bacias do Sudoeste Goiano. Outros programas propostos, além daqueles recomendados no EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004), como o Programa de Saúde Pública e o Projeto de Apoio ao Combate à Prostituição Infantil (contemplado no Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas, indicado nesse EIA), procuram atuar minimizando os efeitos negativos ou criando condições para a melhoria de qualidade de vida dos moradores. Para compensar o impacto das interferências sobre estabelecimentos agropecuários e famílias a eles vinculadas, está proposto o Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, no qual será realizada uma análise detalhada da área atingida e da organização espacial dos usos dentro dos estabelecimentos agropecuários para avaliar o impacto sobre a renda dos proprietários.  
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No presente EIA, embora os impactos analisados possuam nomes que diferem daqueles do EIBH, por serem mais específicos para a área em estudo, os mesmos corroboram com aqueles considerados sinérgicos e/ou cumulativos pelo EIBH do Sudoeste Goiano (Manara et al., 2004). Com base nos empreendimentos previstos para a bacia do Corrente e a sinergia e cumulatividade dos impactos inerentes à implantação dos mesmos, no âmbito deste EIA, são previstas ações mais abrangentes contemplando a bacia do Corrente. Estas ações visam minimizar a sinergia e cumulatividade destes impactos. Dentre os impactos pode-se citar a Perda de habitats remanescentes na área do reservatório e a Interrupção de rotas migratórias dos peixes e interferência na rota de deriva de ovos, larvas e juvenis de peixes. De âmbito regional, destaca-se o impacto referente à Perda de conectividade florestal e isolamento de populações que em sinergia com outros empreendimentos previstos tem a sua importância significativamente aumentada. Para minimizar estes impactos sugere-se dentre outras ações, por exemplo, o Projeto de Conectividade Florestal que deve ser gerido para a bacia do rio Corrente. Com a adoção destas estratégias acredita-se na minimização destes impactos inerentes aos empreendimentos hidrelétricos do rio Corrente.  De acordo com o exposto anteriormente, a pressão ambiental resultante da implantação de empreendimentos hidrelétricos no rio Corrente advém tanto da sobre-elevação do nível d’água quanto da instalação de obstáculos à circulação da fauna. A partir da instalação dos barramentos, os habitats marginais associados ao canal principal, abrigo importante da diversidade biológica local, serão alterados. Para a fauna aquática, barramentos implicam em barreira para a migração e em alteração do habitat, com implicações em médio prazo contra a riqueza biológica do rio.  Neste sentido, conclui-se que a viabilização e implantação dos empreendimentos analisados no Cenário 1 deste item está totalmente aderente as análises, conclusões e recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano. 



EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1020 

12. AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL As ações de controle ambiental estão apresentadas a seguir, agrupadas por meio (físico, biótico e socioeconômico), conforme a maior afinidade do programa, plano ou projeto. Ressalta-se, contudo, que algumas ações, programas, planos ou projetos podem atender à mitigação, monitoramento ou compensação de impactos que tem caráter interdisciplinar. A espacialização da área de abrangência dos programas propostos está apresentada nas Figuras do Anexo 39 deste documento.  Destaca-se, também, que o Programa de Gerenciamento Ambiental da PCH Alvorada I, apresentado a seguir, não está direcionado a impactos específicos mas à gestão ambiental integrada do empreendimento compreendendo todas as ações contidas nos programas, planos e projetos propostos no presente EIA. Assim, o Programa não está referenciado na caracterização dos impactos individualmente, mas possui interface com todos os demais programas e planos. 
12.1 Programa de Gerenciamento Ambiental 

12.1.1 Introdução/Justificativa Um empreendimento como a PCH Alvorada I demanda uma estrutura gerencial das questões ambientais que permita assegurar a implementação dos procedimentos necessários à manutenção da qualidade ambiental por meio do acompanhamento, por parte do empreendedor, das atividades desde a fase inicial das obras, passando pelas fases de enchimento do reservatório e alcançando a fase operacional da PCH. Envolve ainda, num sentido mais amplo, a coordenação da execução das várias ações e medidas propostas no âmbito dos programas e planos ambientais aprovados no Plano Básico Ambiental (PBA), já na fase da obtenção da licença de implantação do empreendimento.  Diante do grande número de ações e medidas a serem executadas, é fundamental que haja um planejamento integrado das mesmas, de forma a permitir uma implantação bem coordenada, uma interatividade entre os programas e planos propostos e a execução dos cronogramas conforme planejado no PBA. As atividades de gerência ambiental envolvem o acompanhamento das obras visando à adequada execução/implementação de técnicas de proteção ambiental atreladas e concomitantes às intervenções da fase de implantação do empreendimento, conforme previsto no Programa de 
Controle Ambiental Durante as Obras, bem como a promoção de condições operacionais que permitam a implantação e o acompanhamento dos programas e planos ambientais propostos, assegurando a eficácia dos mesmos. Por fim objetivam uma execução planejada destes programas, considerando a interatividade das ações/medidas propostos em cada um, a execução das atividades em acordo com os cronogramas previstos, os quais deverão ser ajustados com os cronogramas de implantação e operação do empreendimento e com os cronogramas dos programas inter-relacionados. Este programa de gerenciamento prevê ainda instrumentos de gestão para a fiscalização ambiental das obras, no intuito de evitar danos ambientais, ações não conformes e incômodos à população potencialmente afetada pelas obras de implantação da PCH Alvorada I. 
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Assim, este programa apresenta duas vertentes básicas, uma operacional, relacionada às obras de implantação da PCH, e outra mais técnica, voltada para o planejamento e o acompanhamento das ações de mitigação, sendo que esta abrange as fases de planejamento, implantação, enchimento do reservatório, tendo continuidade na fase de operação da PCH. Em todas as etapas do empreendimento, ressalta-se o papel importante da gerência ambiental com relação à interface com instituições e atores envolvidos e interessados no projeto e com as questões ambientais correlatas. 
12.1.2 Objetivos Este programa objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as fases de implantação, enchimento do reservatório e operação da PCH Alvorada I, mantendo um adequado padrão de qualidade ambiental, minimizando danos ambientais  e assegurando o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Visa também assegurar a execução e o controle das ações/medidas previstas nos diversos programas e planos ambientais conforme planejado e de maneira integrada.  São ainda objetivos específicos deste programa: 

 Estabelecer as especificações técnicas ambientais de responsabilidade do empreiteiro contratado para a execução das obras de implantação do empreendimento; 
 Estabelecer mecanismos de supervisão ambiental das obras; 
 Estabelecer mecanismos de planejamento e de acompanhamento dos programas e planos ambientais, considerando as inter-relações entre os mesmos com relação ao escopo e ao cronograma; 
 Estabelecer especificações para contratação dos serviços relacionados aos programas e planos ambientais; 
 Estabelecer procedimentos para acompanhamento da execução das ações propostas nos programas e planos ambientais. 

12.1.3 Metodologia No contexto da supervisão das obras, serão realizadas vistorias regulares para identificação de ações que caracterizam não conformidades em relação aos procedimentos e padrões estabelecidos.  Para que sejam realizadas as supervisões das atividades durante as obras é necessário: 
 Elaborar e divulgar as diretrizes, procedimentos e especificações técnicas ambientais a serem observadas e seguidas para as obras de implantação do empreendimento; 
 Realizar a supervisão das obras com base nestas diretrizes, procedimentos e especificações estabelecidas; 
 Elaborar relatórios de supervisão das obras, indicando as não conformidades, e, nesses casos, o plano de ação para corrigir os desvios observados. 
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No âmbito da gestão dos programas ambientais, a equipe de gerenciamento ambiental deverá executar um planejamento detalhado de implementação dos planos e programas que permita a execução, de maneira coordenada, de atividades afins e daqueles programas que apresentam uma inter-relação.  Os cronogramas das atividades previstas deverão ser criteriosamente avaliados e gerenciados. Periodicamente deverão ser elaborados relatórios de acompanhamento da execução dos planos e programas previstos. 
12.1.4 Equipe Técnica O programa de gerenciamento ambiental, ora proposto, é de responsabilidade do empreendedor, o qual deverá alocar uma equipe técnica com experiência em trabalhos afins e capacitada para a supervisão das obras e para o acompanhamento dos programas ambientais previstos para as fases de  implantação, enchimento do reservatório e operação da PCH Alvorada I.  A equipe deverá ser composta por um coordenador geral e um corpo técnico de apoio a ser definido, que poderá ser variável conforme a demanda suscitada em cada fase do empreendimento, de acordo com os programas e planos em execução.  
12.1.5 Interface com outros planos e programas ambientais Este programa se inter-relaciona com todos os planos e programas ambientais previstos de serem implementados no empreendimento, tendo em vista ser o responsável pelo gerenciamento da execução de todos eles. Especificamente em relação às ações de supervisão ambiental das obras de implantação da PCH Alvorada I, este programa tem inter-relação com o Programa de Controle Ambiental Durante as 
Obras e com o Programa de Educação Ambiental, que possuem diretrizes específicas para a as atividades executadas pela empreiteira contratada e para os trabalhadores da obra. Também possui interações com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), com o Programa de 
Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de 
Encostas no Entorno o Reservatório e com o Programa de Desmobilização do Canteiro de Obras, 
cujas atividades são de responsabilidade da empreiteira. 

12.1.6 Cronograma O gerenciamento ambiental se iniciará no período anterior ao início das obras (desde a obtenção da licença de instalação), prosseguindo ao longo das etapas de implantação, de enchimento do reservatório e de operação da PCH, enquanto os planos e programas em execução demandem o acompanhamento da equipe de gerenciamento ambiental.   
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12.2 Meio Físico 

12.2.1 Programa de Controle Ambiental Durante as Obras 

12.2.1.1 Introdução / Justificativa Considerando os impactos ambientais decorrentes das atividades relacionadas às obras de implantação a PCH Alvorada I, tais como execução dos serviços de supressão da cobertura vegetal, decapeamento, terraplanagem, obras civis para construção das estruturas (acessos, barragem, ensecadeira de montante e sistema de geração de energia), mobilização e operação do canteiro de obras, trânsito de veículos e caminhões nas vias de acesso para transporte de insumos e trânsito de veículos e equipamentos na área para execução das obras, o presente programa visa a apresentar as diretrizes para a gestão dos efluentes líquidos, dos resíduos sólidos, do ruído ambiental, da emissão de material particulado, do escoamento da drenagem pluvial e retenção de sedimentos durante o período de obras. A gestão dos efluentes líquidos, dos resíduos sólidos e o controle de processos erosivos é detalhada em programas específicos, considerando as fases de enchimento do reservatório e operação da PCH Alvorada I.  Este programa, justifica-se pela necessidade de execução de ações de controle e de minimização específicas durante a fase de implantação frente aos impactos prognosticados nessa fase, além das exigências da legislação ambiental vigente. A gestão de resíduos sólidos é fundamentada a partir da classificação dos resíduos em acordo com suas características químicas e/ou biológicas, conforme determinado pela norma ABNT NBR 10.004/2004: 
“A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e suas características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é reconhecido.” 
“A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são partes integrantes dos laudos de classificação. Onde a descrição de matérias-primas, de insumos e do processo no qual o resíduo é gerado devem ser explicitados.” A Resolução CONAMA nº 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e estabelece as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões delançamento de efluentes, visando a assegurar a qualidade dos corpos hídricos localizados na área de influência do empreendimento, cumprindo a legislação ambiental, sendo necessárias a implantação, a manutenção e o monitoramento dos sistemas de controle ambiental previstos para tratamento dos efluentes líquidos. Essa resolução foi alterada pelas resoluções CONAMA nº 397/2008, 410/2009 e 430/2011. Com relação ao ruído ambiental, a Resolução CONAMA nº 01/1990 dispõe sobre a poluição sonora e estabelece níveis de ruído prejudiciais à saúde humana. Já a Resolução CONAMA nº 03/1990 estabelece os padrões de qualidade do ar, sendo complementada pela Resolução CONAMA nº 08/1990. 
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12.2.1.2 Objetivo Considerando os impactos prognosticados, relacionados à fase de implantação deste empreendimento, o presente programa tem como objetivo apresentar os principais dispositivos e procedimentos a serem adotados pela empresa responsável pela execução das obras, com a finalidade de minimizar os impactos ambientais sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os solos, a qualidade do ar e os níveis de ruído, gerados pela mobilização e operação do canteiro de obras e pelas atividades de supressão da cobertura vegetal, terraplanagem, obras civis para construção das estruturas da PCH e trânsito de veículos e equipamentos, externos ou internos à área de intervenção das obras.  
12.2.1.3  Metodologia A concepção do presente programa levou em consideração os impactos ambientais potenciais, decorrentes da implantação do empreendimento e da operacionalização do canteiro de obras dentro do contexto que abrange todos os serviços previstos para a implantação da PCH Alvorada I. As ações/ medidas de controle propostas neste programa serão implementadas concomitantemente à instalação do canteiro de obras e desde a fase inicial das obras até o seu término. São elas: 
Treinamento dos trabalhadores durante as obras Durante a fase de implantação da PCH Alvorada I, serão realizados treinamentos com os funcionários das empresas terceirizadas responsáveis pelas obras, visando a disseminar práticas ambientais adequadas, coibir ações incorretas e, também, informar quanto às medidas a serem tomadas em caso de acidentes, derramamento e/ou vazamento de óleo e combustível no canteiro e nas frentes de obras. 
Implantação de sinalização de segurança e educativa Visando minimizar o impacto decorrente do aumento do trânsito de máquinas pesadas, tais como tratores, caminhões e veículos/caminhões para o transporte de funcionários e materiais (insumos) durante as obras, deverão ser instaladas placas de sinalização e, se for o caso, redutores de velocidade  no entorno do local de obras, principalmente nas estradas que tenham uso comum com os moradores locais. A sinalização de segurança para o tráfego de veículos e equipamentos durante as obras obedecerá às recomendações do Código Nacional de Trânsito - CNT. As frentes de trabalho serão permanentemente sinalizadas durante todo o período de obras, de acordo com um plano de sinalização definido em conjunto pela Minas PCH e a (s) empreiteira (s) responsável (is) pelas obras.  A sinalização das obras compreenderá: sinalização de advertência; delimitação de áreas de uso restrito; indicação de eixos (internos e externos) de circulação de veículos e equipamentos; sinalização de tráfego e velocidade permitida; sinalização de orientação e identificação de instalações; placas de advertência sobre a travessia de animais silvestres; indicação de locais sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios às obras; e, áreas cujo acesso oferece risco aos moradores da região e aos próprios trabalhadores das obras. 
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Aspersão das estradas de acesso e áreas de intervenção pelas obras Como medida de controle da poeira gerada pela movimentação de veículos, caminhões e máquinas em trechos de estradas locais de acesso às obras, em acessos internos nos locais das obras e no canteiro, será realizada a aspersão onde houver trânsito frequente.  A aspersão será realizada por meio de caminhões pipa durante todo o período de obras, sendo que a frequência será determinada de acordo com a necessidade durante as obras, as condições climáticas (perpiodo seco e direção do vento, principalmente) e a intensidade do tráfego. A asperção em estradas de acesso externas às obras será realizada tendo em vista a necessidade, considerando a proximidade com instalações rurais e o uso frequente destas estradas por moradores locais. Em relação à emissão de gases de combustão, apesar de bastante inferior àquela emissão de poeira fugitiva, prevê-se a manutenção periódica dos veículos e equipamentos, o que proporcionará a redução da geração destas emissões. 
Sistemas de controle de processos erosivos e assoreamento durante as obras As atividades realizadas durante a implantação da PCH Alvorada I (supressão da vegetação, decapeamento, terraplanagem, obras civis) poderão acarretar a perda de solos nas superfícies expostas à ação das chuvas desencadeando o desenvolvimento de processos erosivos e/ou instabilidades geotécnicas (movimentos de massa) e, consequentemente, causando o assoreamento e alteração da qualidade das águas de cursos d’água a jusante pelo carreamento de sedimentos.  O controle dos processos erosivos torna-se uma prática essencial na fase de implantação, devido à necessidade de se reduzir ao máximo a formação de erosões nas superfícies expostas bem como o aporte de sedimentos às calhas dos cursos d’água. Para controle e minimização desses impactos são previstos sistemas de drenagem e de retenção de sedimentos provisórios, que serão implantados anteriormente ou concomitantemente às obras de implantação da PCH. Esses sistemas são descritos a seguir. 
Leiras e bacias de contenção de sedimentos provisórios A geração de sedimentos durante as obras estará diretamente relacionada às alterações do solo pelas escavações e terraplanagem obrigatórias e ao escoamento superficial das águas pluviais de forma inadequada. Para controlar e minimizar a ocorrência do desenvolvimento de processos erosivos nas áreas de intervenção e o carreamento de sedimentos, podendo causar o assoreamento dos cursos d’água a jusante destas áreas, serão implantados dispositivos provisórios de drenagem, que consistirão em leiras de proteção e bacias de contenção de sedimentos. As leiras de proteção serão implantadas sobre as áreas trabalhadas, de forma a impedir o escoamento das águas pluviais sobre as superfícies expostas, conduzindo-as para bacias de contenção de sedimentos. As leiras serão formadas durante as escavações e com o próprio solo local e terão dimensões mínimas de 0,6m de altura e 1m de largura na base. 
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As bacias de contenção de sedimentos corresponderão a valas provisórias escavadas durante as obras de forma a reter sedimentos, devendo as mesmas estarem posicionadas imediatamente a jusante dos locais de desague da drenagem superficial das leiras. Essas valas serão escavadas no solo, com retroescavadeira, e nelas ocorrerá a retenção e a sedimentação das partículas sólidas carreadas pelas chuvas.  A localização das leiras e das bacias de contenção de sedimentos será definida em função do espaço disponível e da necessidade em cada local, devendo ser instaladas nos locais das obras onde houver possibilidade de escoamento por ação pluvial e o carreamento de sedimentos para os cursos d’água. Após as obras, as leiras serão removidas e as bacias de contenção fechadas com solo local, a fim de se realizar a reabilitação das áreas, conforme ações do Programa de Reabilitação de Áreas 
Degradadas. 
Retentores de sedimentos Ao longo das áreas submetidas a terraplanagem, em terrenos de maior declividade, onde será necessária a remoção da cobertura vegetal, serão instalados retentores de sedimentos. Os retentores de sedimentos serão construídos com manta geotêxtil estendidas transversalmente sobre as áreas, como mostrado na Foto 322 e na Foto 323. Serão fixados em estacas de madeiras fincadas ao solo. Deverá ser escavada uma vala para enterrar a base da manta geotêxtil, de forma a evitar que os sedimentos passem por baixo. A manta permitirá a passagem da água, retendo os sedimentos (partículas sólidas).  

Foto 322  Exemplo de dispositivo de retenção de 
sedimentos construído com manta geotêxtil, 
recomendados para implantação em área de 
baixa ou levada declividades em frentes de 
obras. 
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Foto 323  Exemplo de um dispositivo de retenção 
de sedimentos construído com manta 
geotêxtil, implantado em  margens de curso 
d’água e/ou áreas de maior declividade.  

Monitoramento e manutenção das estruturas de contenção de sedimentos Durante as obras, em períodos chuvosos, as estruturas de contenção (bacias) e retenção de sedimentos serão vistoriadas para avaliação da sua eficiência, limpeza e para eventual correção da manta.  Será realizada a limpeza dos sedimentos nas bacias de contenção, se verificado um excesso de sedimento retido em seu interior, feita com máquina retroescavadeira ou pá-carregadeira. Será feita a correção das mantas geotéxteis, caso seja verificado algum rompimento que comprometa o carreamento de sedimentos para jusante. Processos erosivos surgidos a montante ou a jusante destas estruturas serão corrigidos, de forma a não se desenvolverem, e não causarem compromentimento das estruturas. 
Gestão de resíduos sólidos Os resíduos sólidos gerados durante a implantação do empreendimento serão compostos basicamente por: material lenhoso (galhos e madeira), resíduos orgânicos (folhas e galhos) e solo orgânico; resíduos de construção civil ( restos madeira, embalagens, ferros de armações, resto de concreto etc), sucatas metálicas, papéis/ papelões, plásticos, lâmpadas fluorescentes, cartuchos de tinta, resíduos oleosos e estopas sujas de óleo e solvente e resíduos sanitários gerados no alojamento e refeitório. As diretrizes internas para a correta gestão dos resíduos sólidos gerados na fase de implantação do empreendimento, incluindo a sua segregação e disposição final, são apresentadas no Plano de Gestão 
dos Resíduos Sólidos - PGRS, o qual atenderá esta gestão durante todas as fases do empreendimento. 
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Implantação de sistemas de tratamento e controle de efluentes sanitários O canteiro de obras será provido de uma rede coletora de efluentes provenientes das instalações sanitárias e do alojamento, que direcionará esses efluentes para as instalações apropriadas para tratamento, compostas por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro. Esse sistema será dimensionado para tratar os efluentes gerados por um contingente de 350 trabalhadores no pico das obras. Os efluentes sanitários gerados na cozinha serão pré-tratados em uma caixa de gordura, visando à remoção do material graxo, antes de serem lançados na rede coletora de efluentes do canteiro. Nas frentes de obra serão instalados banheiros químicos visando a atender o contingente de funcionários previstos para trabalharem durante o período de implantação do empreendimento. Esses efluentes serão removidos por meio de sucção a vácuo através de caminhões limpa-fossa e serão encaminhados para o sistema de tratamento de efluentes do canteiro.  Durante a operação da usina, está previsto um sistema de esgoto sanitário que deverá coletar o esgoto produzido nos sanitários e na copa, conduzindo-o por gravidade à fossa - filtro- sumidouro.  
Implantação de sistemas de tratamento e controle de efluentes oleosos Na fase de obras os efluentes oleosos gerados no canteiro serão provenientes da oficina mecânica, onde serão realizados os serviços de manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e veículos utilizados na obra. Estes efluentes serão drenados no piso da oficina, coletados por canaletas laterais e direcionados para uma caixa separadora de água e óleo (SAO). O efluente líquido isento de partículas oleosas será lançado na rede de drenagem pluvial do canteiro, que terá suas águas escoadas para o rio Corrente. Na fase de operação da usina os efluentes oleosos provenientes de vazamentos  na casa de força serão encaminhados por meio do sistema de drenagem até o poço de drenagem/esvaziamento equipado com uma caixa separadora água – óleo, duas motobombas do tipo submersível para recalque do volume de água nele armazenado para o canal de fuga e um painel elétrico. O poço de esvaziamento será provido de motobomba portátil com motor a prova de explosão para recalque do óleo acumulado para tambores apropriados. Já os efluentes oleosos gerados na subestação (óleo descarregado pelo transformador em caso de incêndio) serão encaminhados a um tanque separador de água e óleo, lançando-se a água restante no canal de fuga que desaguará no rio Corrente. Sob o transformador da subestação está prevista uma bacia de contenção em concreto e preenchida com brita para isolamento, sendo que o óleo descarregado nessa bacia será encaminhado, por gravidade, para um tanque separador de concreto. Após a separação o óleo será bombeado, por meio de uma bomba portátil com motor a prova de explosão, para os tambores adequados.  
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Manutenção de máquinas e equipamentos As máquinas e equipamentos utilizados durante as obras terão manutenção periódica preventiva de partes hidráulicas e mecânicas de forma a evitar vazamentos de óleos e graxas bem como minimizar a geração de ruídos durante as obras.  
12.2.1.4 Equipe técnica A implantação do Programa de Controle Ambiental Durante as Obras será de responsabilidade da (s) empresa (s) executora (s) das obras, sob a supervisão da equipe de Meio Ambiente da Minas PCH. 
12.2.1.5 Interface com Outros Projetos/Programas O Programa de Controle Ambiental Durante as Obras tem relação direta com os seguintes programas: 
Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – 
PGRS, Programa de Educação Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
12.2.1.6 Cronograma As ações propostas serão realizadas concomitantemente à mobilização do canteiro de obras e durante toda a fase de implantação do empreendimento. O Quadro 237 seguinte apresenta o cronograma de execução desse Programa. 
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Quadro 237 Cronograma do Programa de Controle Ambiental Durante as Obras  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Obtenção da Licença de Instalação da PCH Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) Construção do vertedouro controlado Construção da tomada d'água Construção da barragem de terra Construção do canal de fuga Desvio do rio Construção da Subestação Montagem eletromecânica Início do enchimento do reservatório                                                 Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Controle Ambiental Durante as Obras 

Atividades do Programa 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Treinamento dos funcionários durante as obras                                                 Implantação de sinalizações - segurança e educativa                                                 Aspersão das vias de acesso e áreas de intervenção                                                 Construção de sistemas de drenagem e de retenção de sedimentos                                                 Gestão de resíduos sólidos                                                 Envio do inventário de resíduos anual o órgão ambiental                                                 Implantação de sistemas de tratamento e controle de efluentes sanitários                                                 Manutenção de máquinas e equipamentos                                                  
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12.2.2 Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos 

12.2.2.1 Introdução/Justificativa No âmbito das etapas de implantação e operação da PCH Alvorada I, serão gerados efluentes líquidos, os quais serão geridos de acordo com os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal no 9.433/1997). Conforme apresentado no item de Caracterização do Empreendimento, serão gerados efluentes líquidos sanitários e oleosos nas fases de implantação e de operação da PCH, que, se não tratados e dispostos adequadamente, poderão acarretar na alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e acarretar impactos sobre a biota aquática. Este programa apresenta os principais sistemas de controle a serem implantados na PCH Alvorada I, visando à minimização dos impactos ambientais sobre os recursos hídricos e sobre o solo das áreas do empreendimento e de influência, provenientes da geração de efluentes sanitários e oleosos gerados nas fases de implantação e operação. Sua execução se justifica pela necessidade da manutenção da qualidade das águas dos corpos hídricos  receptores dos efluentes líquidos, bem como da comprovação do atendimento aos padrões de lançamento desses efluentes em acordo com a legislação vigente. 
12.2.2.2 Objetivo O Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos tem como objetivo principal verificar o atendimento à legislação ambiental vigente, no que diz respeito à manutenção dos padrões de qualidade dos corpos hídricos receptores das águas residuárias oriundas das atividades desenvolvidas pelo empreendimento. Também visa a estabelecer diretrizes para a correta implantação, operação e manutenção das estruturas de controle e tratamento previstas, bem como monitorar os parâmetros de qualidade dos efluentes líquidos gerados, estabelecidos de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, e a Resoluçção CONAMA nº 430/2011, que a complementa e altera. 
12.2.2.3 Metodologia Os sistemas de tratamento propostos para as fases de implantação e de operação da PCH Alvorada I são apresentados a seguir: 

 Caixa de gordura – refeitório do canteiro de obras; 
 Sistema fossa-filtro-sumidouro – canteiro de obras (fase de implantação); 
 Banheiros químicos – frentes de obras; 
 Caixa separadora de água e óleo – oficina mecânica do canteiro (fase de implantação),  subestação e casa de força (fase de operação); 
 Fossa-filtro-sumidouro - (fase de operação). 
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Na fase de implantação os efluentes oleosos gerados no canteiro, provenientes da oficina mecânica, serão drenados no piso da oficina, coletados por canaletas laterais e direcionados para uma caixa separadora de água e óleo. O efluente líquido isento de partículas oleosas será lançado na rede de drenagem pluvial do canteiro e direcionado para o rio Corrente. Na fase de operação os efluentes tratados nas caixas separadoras de água-óleo (SAO) da casa de força e da subestação serão encaminhados ao canal de fuga que os lançará no rio Corrente. O lançamento desses efluentes nos corpos hídricos deverá dentro dos padrões de lançamento preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e Resolução CONAMA nº 430/2011. Na fase de implantação deverá ser realizado o monitoramento periódico para avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento propostos, conforme descrito a seguir: 
 Análise físico-química dos efluentes tratados (sanitários e oleosos), com o objetivo de aferir o atendimento aos padrões de lançamento em corpos hídricos receptores; 
 O efluente sanitário, proveniente do fossa-filtro deverá ser monitorado antes de ser infiltrado (sumidouro); 
 O efluente oleoso originado da caixa separadora de água e óleo deverá ser monitorado na saída do sistema. Os procedimentos analíticos executados em campo e em laboratório deverão seguir os critérios estabelecidos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). As metodologias analíticas adotadas pelo laboratório contratado deverão ter limite de quantificação que possibilitem a comparação do resultado obtido para um determinado parâmetro ao seu respectivo limite legal. Os parâmetros de monitoramento dos efluentes sanitários e oleosos bem como a frequência de monitoramento serão definidos quando da elaboração do Plano Básico Ambiental. Os resultados das campanhas de monitoramento dos efluentes líquidos serão comparados com os limites estabelecidos pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 para cada um dos parâmetros estabelecidos no programa de monitoramento previsto para a etapa de implantação do empreendimento. Em função do pequeno contingente de trabalhadores previsto para a fase de operação da usina, a  avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários e oleosos  previstos será verificada através dos resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e da Bióta Aquática. 
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12.2.2.4 Equipe técnica A empreiteira contratada para execução da obra  será responsável pela execução do Programa de 
Monitoramento de Efluentes Líquidos, podendo contratar empresas especializadas para a execução do monitoramento, bem como para a operação e manutenção dos sistemas de controle ambiental (sistemas fossa-filtro-sumidouro e caixas separadoras água-óleo). Cabe ressaltar que serão necessários profissionais capacitados para execução dos trabalhos de amostragem dos efluentes, análises laboratoriais e compilação e análise dos resultados, além de profissionais para limpeza e manutenção dos sistemas de controle. 
12.2.2.5  Interface com outros Projetos/Programas O Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos tem relação direta com o Programa de 
Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 

12.2.2.6 Cronograma O Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos deverá ser mantido durante todo o período de implantação e operação da PCH Alvorada I, por meio de campanhas trimestrais, sendo emitidos relatórios semestrais. 
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Quadro 238 Cronograma do Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH                                                                                                  
Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento)                                                                                                 

Construção do vertedouro controlado                                                                                                 
Construção da tomada d'água                                                                                                 

Construção da barragem de terra                                                                                                 
Construção do canal de fuga                                                                                                 

Desvio do rio                                                                                                  
Construção da Subestação                                                                                                 
Montagem eletromecânica                                                                                                 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes Líquidos 

Atividades do Programa  

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Implantação dos sistemas de tratamento e controle de efluentes                                                  
Operação dos sistemas de controle                                                 

Monitoramento dos efluentes                                                 
Elaboração de relatórios e envio ao órgão ambiental                                                  
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12.2.3 Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) 

12.2.3.1  Introdução/Justificativa Durante as fases de implantação e operação da PCH Alvorada I, várias atividades e tarefas realizadas irão gerar resíduos sólidos classificados segundo a Norma da ABNT - NBR 10.004/2004. Eventuais falhas no controle do manuseio, armazenamento, transporte e disposição final desses resíduos poderão acarretar na alteração das propriedades do solo e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. O presente Plano se justifica pela necessidade de se realizar a correta gestão dos resíduos gerados na implantação e operação do empreendimento, de modo a assegurar a manutenção da qualidade das águas e do solo nas áreas de influência do empreendimento. 
12.2.3.2 Objetivo O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) tem como objetivo assegurar a coleta, o armazenamento temporário, o transporte, o tratamento e a disposição final adequados dos resíduos sólidos gerados durante as etapas de implantação e operação do empreendimento, além de estabelecer um controle quantitativo e qualitativo da geração (inventário) desses resíduos, evitando, dessa forma, a contaminação de solos, águas superficiais e águas subterrâneas. Este Plano deverá priorizar práticas como reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos. 
12.2.3.3  Metodologia Os resíduos gerados tanto na implantação como na operação da PCH Alvorada I serão tratados conforme o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), que busca a conformidade com os requisitos legais e as normas técnicas aplicáveis, considerando também as normativas e instruções corporativas.  As principais premissas para a implementação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) são:  

 Estabelecer alternativas visando à minimização da geração de resíduos, compatíveis com os requisitos operacionais estabelecidos pela empresa responsável pela implantação e operação do empreendimento; 
 Garantir a otimização do volume de resíduos sólidos que será disposta em aterros licenciados existentes na região, buscando sempre a viabilidade técnica e/ou econômica de reutilização e reprocessamento dos resíduos; 
 Garantir que a contratação de serviços de reutilização e/ou de reprocessamento externos de resíduos, incluindo-se o transporte, sejam realizados por empresas devidamente licenciadas e que atendam aos requisitos aplicáveis; 
 Assegurar que os serviços de terceiros associados à gestão de resíduos durante a implantação e operação do empreendimento, incluindo-se o transporte, sejam realizados em conformidade com a legislação ambiental, de saúde ocupacional e segurança do trabalho aplicáveis. 
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As principais atividades relativas ao PGRS, a serem praticadas durante as atividades de implantação e operação do empreendimento, são: 
 Treinamento de todos os envolvidos no PGRS nas fases de implantação e operação da PCH; 
 Identificação, segregação e acondicionamento adequados dos resíduos em coletores/contenedores apropriados, nas áreas geradoras ou próximo às mesmas; 
 Após iniciado o plano de gestão, realização do armazenamento dos resíduos coletados em acordo com as classificações da Norma da ABNT - NBR 10.004/2004; 
 Realização e manutenção do inventário de resíduos, em atendimento à Resolução CONAMA n° 313/2002; 
 Verificação de fornecedores homologados, visando determinar a capacitação e a habilitação para o transporte, o tratamento e/ou a disposição final dos resíduos;  
 Identificação de empresas reprocessadoras de resíduos, observando-se as instruções específicas para os processos de qualificação e homologação de fornecedores. O reprocessamento consiste na utilização de um resíduo como matéria-prima ou como insumo e/ou como fonte de energia de um determinado processo, a exemplo do rerrefino de óleo usado; 
 Movimentação interna, coleta dos resíduos gerados e elaboração do inventário de resíduos de acordo com procedimentos internos específicos. De acordo com a classificação dos resíduos gerados na fase e implantação da PCH Alvorada I será realizada a gestão através de uma série de atividades: previsão de geração de resíduos e fonte geradora, geração de resíduos, manipulação, segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final. No canteiro de obras está prevista uma área para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos gerados, denominado Depósito Intermediário de Resíduos (DIR). A área do DIR será devidamente impermeabilizada e coberta, e os tambores serão identificados de forma adequada para o acondicionamento dos diversos tipos de materiais. No Quadro 239 seguinte é apresentada uma caracterização geral dos principais resíduos a serem gerados durante a implantação da PCH Alvorada I, contemplando a fonte geradora, a descrição dos principais resíduos, as classificações segundo a Resolução CONAMA n° 307/2002 e a Norma ABNT 10.004/2004, a forma adequada para acondicionamento dos mesmos e a previsão de tratamento e destinação final.  
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Quadro 239 Previsão de resíduos a serem gerados na fase de implantação da PCH Alvorada I  
Fonte Descrição 

Classificação 
CONAMA 

307/2002 

Classificação 
(ABNT NBR 

10004:2004) 

Acondicionamento 
Recomendado 

Tratamento/ 
Destinação Final 

Escritório e almoxarifado 

Lâmpadas Fluorescentes NA Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/ tambores ou caçamba Reciclagem ou  disposição em  aterro controlado Cartuchos de tinta NA Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/ tambores ou caçamba Reciclagem ou  disposição em  aterro controlado 
Papel/Papelão B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas 

Reciclagem ou  disposição em  aterro sanitário 
Plástico B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas 

Reciclagem ou  disposição em  aterro sanitário 
Resíduos de varrição NA Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou baias identificadas Disposição em  aterro sanitário 

Ambulatório Resíduo infecto- contagioso NA Classe I 
Acondicionamento em sacos plásticos com identificação.  Material perfuro-cortante em caixas de papelão duplo padronizadas 

Destruição térmica 

Oficina mecânica 

Estopas sujas por solventes e óleos D Classe I Acondicionamento em sacos plásticos/tambores 
Co-processamento, destruição térmica ou disposição em aterro industrial Classe I 

Resíduos de óleos e graxas D Classe I Acondicionamento em tambores metálicos Rerrefino,  co-processamento  ou descarte em  aterro industrial Latas vazias de tintas e solventes D Classe I Acondicionados em tambores metálicos Destruição térmica ou disposição em aterro industrial Classe I Pilhas e baterias usadas NA Classe I Acondicionamento em caixas de madeira Devolução ao fabricante 
Metais nobres e sucatas B Classe II B Acondicionamento em sacos plásticos, tambores, caçamba ou em baias Reciclagem 

Pneus inservíveis NA Classe II B Baia sinalizada com cobertura plástica Devolução ao fabricante 
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Continuação 
Fonte Descrição 

Classificação 
CONAMA 

307/2002 

Classificação 
(ABNT NBR 

10004:2004) 

Acondicionamento 
Recomendado 

Tratamento/ 
Destinação Final 

Cozinha e refeitório 
Restos de comida e embalagens NA Classe II A Acondicionamento em sacos plásticos/tambores ou caçamba Disposição em  aterro sanitário 

Resíduos de caixa de gordura NA Classe II A Coletados no momento da destinação por caminhões do tipo Vac-all 
Tratamento biológico ou disposição em aterro sanitário 

Pátio de armação, carpintaria e central de concreto 

Entulhos de construção A / B / C / D Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Beneficiamento/ reciclagem ou disposição nas áreas de bota-fora Embalagens de aditivos de concreto D Classe I Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em aterro controlado ou queima Resto de concretagem A Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em  aterro sanitário Restos de madeira B Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Reciclagem/reutilização Ferro de armações A Classe II B Acondicionamento em  baias identificadas Disposição em  aterro sanitário  De acordo com a Norma ABNT - NBR 10.004/2004, resíduos sólidos são os materiais resultantes de atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de varrição, incluindo-se os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, e os materiais gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, classificados da seguinte forma: 
 Resíduos Classe I (Resíduos Perigosos): resíduos que apresentam as características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, como lâmpadas de mercúrio, resíduos de saúde, borras oleosas, estopas e embalagens contaminadas com óleo; 
 Resíduos Classe II A (Resíduos Não Perigosos Não Inertes): resíduos característicos de lixo doméstico (restos de alimentos, de higiene pessoal e resíduos sanitários), além de resíduos vegetais; 
 Resíduos Classe II B (Resíduos Não Perigosos Inertes): resíduos sólidos, como entulhos, embalagens não contaminadas, restos de madeira, papel, papelão sucatas metálicas e plástico. 

Etapas do PGRS  

Segregação A segregação dos resíduos será realizada nas áreas geradoras. Os resíduos gerados serão acondicionados, temporariamente, em recipientes coletores/ contenedores dispostos e identificados na área, de acordo com sua classificação. 
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Acondicionamento, armazenamento e disposição final dos resíduos Na fase de implantação do empreendimento, os resíduos, após a segregação serão armazenados temporariamente no DIR – Depósito Intermediário de Resíduos, em locais demarcados e em caçambas específicas para cada tipo de resíduo. O Quadro 240 mostra o padrão de cores para os recipientes coletores/contenedores em acordo com a Resolução CONAMA n° 275/2001. Os resíduos recicláveis serão separados de acordo com suas classes (papel, papelão, plástico, vidro) e os resíduos não recicláveis dispostos em recipiente específico.   
Quadro 240 Padrão de cor para os recipientes coletores de resídos em acordo com a 

Resolução CONAMA n° 275/2001  
Cor padrão Tipo de resíduos  Papel/papelão  Plástico  Vidro  Metal  Madeira 

 Resíduos orgânicos 
 Resíduos não recicláveis (misturados, contaminados ou não passíveis de separação) 
 Resíduos ambulatoriais ou se serviços de saúde 
 Resíduos perigosos (inflamáveis,corrosivos, reativos, tóxicos ou patogênicos) 
 Resíduos radioativos Fonte: Resolução CONAMA n° 275/2001  Os resíduos oleosos ou perigosos serão acondicionados em tambores adequados (cor laranja), que  ficarão armazenados separadamente dos demais coletores em área impermeabilizada e coberta do DIR, sendo que nesta área serão implantadas canaletas de dreno para coleta de ecentual vazamento de material oleoso. Nas frentes de serviço serão disponibilizados recipientes em quantidades e dimensões adequadas à geração de cada tipo de resíduo gerado, a exemplo dos recipientes coletores ilustrados na Foto 324.   
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Foto 324 Ilustração de coletores 
específicos para coleta seletiva.  Especificamente, para os Resíduos Sólidos de Saúde – RSS, gerados no ambulatório do canteiro de obras, será garantida sua segregação, acondicionamento, armazenamento e transporte de acordo aos requisitos descritos na Resolução ANVISA – RDC nº 306/2004. Em acordo com esta Resolução a identificação dos resíduos sólidos de saúde (RSS) deverá permitir o reconhecimento dos mesmos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo; e, nos sacos e recipientes coletores deverão ser utilizados símbolos, cores e frases, identificando cada tipo de resíduo.  Ainda em acordo com a Resolução ANVISA – RDC nº 306/2004, os RSS serão segregados no local de sua geração, considerando suas características físicas, químicas e biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos. Após a quantificação e verificação da adequada segregação, os resíduos sólidos da saúde serão dispostos, para armazenamento temporário, no DIR – Depósito Intermediário de Resíduos, em local demarcado e com acesso restrito aos funcionários responsáveis. Na fase de operação da PCH Alvorada I, da mesma forma que na fase de implantação, os resíduos serão acondicionados em coletores/contenedores adequados conforme tipologia do mesmo.  A destinação dos resíduos, nas fases de implantação e operação do empreendimento, será feita da seguinte forma: 

 Resíduos da supressão de vegetação, gerados na atividade de supressão da cobertura vegetal e limpeza do solo orgânico das áreas destinadas à execução de obras e instalação de estruturas de apoio (fase de implantação), serão estocados nas áreas decapeadas do empreendimento e, posteriormente, utilizados para a recuperação das áreas alteradas. 
 Resíduos não perigosos, tais como papel, plástico, sucata ferrosa, resíduos metálicos e outros tipos de resíduos gerados durante as fases de implantação e operação do empreendimento serão armazenados temporariamente no DIR – Depósito Intermediário de Resíduos, localizado na área próxima ao canteiro. Em seguida, esses materiais serão vendidos e/ou doados a terceiros devidamente cadastrados pela Minas PCH. 
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 Resíduos perigosos tais como óleo usado, resíduos de saúde, resíduos químicos, dentre outros, serão estocados em recipientes específicos no DIR e, posteriormente, encaminhados para empresas especializadas e devidamente cadastrados pela Minas PCH, para destinação final. 
 Resíduos sanitários serão acondicionados em recipientes específicos no DIR e posteriormente encaminhados para um aterro sanitário licenciado mais proximo ao empreendimento, sendo feita a solicitação à prefeitura para disposição destes resíduos. 

Inventário dos resíduos O inventário de resíduos será elaborado mensalmente e compilado ao final de cada ano, sendo então encaminhado ao órgão ambiental em atendimento à Resolução CONAMA n° 313/2002. 
12.2.3.4  Equipe técnica A implementação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) será de responsabilidade da empreiteira responsável pela obra. Todos os empregados e terceirizados (contratados ou subcontratados) serão responsáveis pela implementação das medidas apresentadas e ações propostas neste PGRS em cada fase do empreendimento. 
12.2.3.5  Interface com outros Projetos/Programas O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS tem interface com os programas de Educação 
Ambiental, Controle Ambiental Durante as Obras, Desativação do Canteiro de Obras e Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
12.2.3.6  Cronograma O Quadro 241 apresenta o cronograma para o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS). A estocagem temporária de resíduos no Depósito Intermediário de Resíduos – DIR - poderá variar em função do volume necessário à formação de lotes econômicos para o adequado direcionamento dos mesmos à destinação final. O inventário de resíduos deverá ser elaborado mensalmente e compilado anualmente para apresentação ao órgão ambiental em atendimento à Resolução CONAMA n° 313/2002.  
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Quadro 241 Cronograma de Execução do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH 

Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) 

Construção do vertedouro controlado 

Construção da tomada d'água 

Construção da barragem de terra 

Construção do canal de fuga 

Desvio do rio 

Construção da Subestação 

Montagem eletromecânica 

Início do enchimento do reservatório                                                 

Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

Atividades do Plano 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Segregação e coleta seletiva dos resíduos                                                 

Estocagem temporária dos resíduos (*)                                                 

Inventário de resíduos                                                 

Emissão do relatório do inventário de resíduos                                                  
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12.2.4 Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos 
e de Instabilização de encostas no entorno do reservatório 

12.2.4.1 Introdução/Justificativa A implantação da PCH Alvorada I irá formar um reservatório que se situará na cota 385 m, inundando uma área equivalente a 11,12 km2 e com extensão de aproximadamente 12.043 km. Durante a operação da hidrelétrica  poderá ocorrer oscilação do nível d’água do reservatório, em função do ciclo hidrológico natural compreendido pelos períodos de seca e de chuva. Sabe-se que as flutuações de N.A. das massas de água de um lago ou represa controlam as variações do nível piezométrico dos lençóis de águas subterrâneas localizados em meio às encostas adjacentes. Essas variações dos níveis piezométricos exercem um papel altamente desestabilizador sobre as encostas marginais às represas, normalmente através da ocorrência de rupturas, deslizamentos e ou escorregamentos. Tais movimentos de massa são freqüentemente observados em encostas de diversos reservatórios de usinas hidrelétricas construídos no país. Segundo Guidicini & Nieble (1976) os processos de movimentos de massa, comuns em reservatórios, podem ser representados frente a duas situações de variação do nível d’água: 
 nos casos de rebaixamento lento do nível da água, os lençóis de água localizados nas encostas marginais permanecem aproximadamente horizontais, sendo correspondidos por pressão total de água baixa, afetando pouco as forças resistentes ao cisalhamento nas proximidades da superfície potencial de escorregamento; 
 nos casos de rebaixamento rápido do nível da água, numa razão de pelo menos 1 m por dia, a descida do lençol freático não acompanha a da primeira, ficando, portanto, acima da base do talude da encosta e interceptando a superfície potencial de escorregamento em grande parte de sua altura. Nesse caso, a pressão total de água é muito maior que no caso anterior, conduzindo a uma diminuição importante das forças resistentes ao escorregamento. Enfatizam ainda, os autores, que “os escorregamentos provocados por rebaixamentos rápidos são muito comuns e afetam principalmente sedimentos compreendidos entre areias e argilas"; Resslata-se que durante o levantamento de campo realizado para elaboração do diagnóstico ambiental deste EIA, não foram identificados processos de instabilização das encostas (movimentos de massa como queda de blocos, deslizamentos, etc) na área de inudanção do reservatório. No entanto, tendo em vista o exposto anteriormente, poderão surgir processos erosivos e de movimento de massa nas encostas marginais ao futuro lago formado. Nesse contexto, o presente Programa visa ao  controle e monitoramento dos processos erosivos abrangendo a faixa de terrenos marginais ao futuro reservatório, compreendendo seu entorno imediato. Abrangerá, nesse caso, a faixa de depleção do reservatório considerando-se seu N.A. normal operativo (El. 385 m).  
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As áreas marginais ao futuro reservatório da PCH Alvorada I, que compõe a Área de Influêcia Direta do empreendimento, é ocupada predominantemente por propriedades rurais voltadas para a pecuária e, em menor proporção, por áreas de cultivo de cana de açúcar. O uso intensivo e de forma inadequada das pastagens e as formas de manejo empregadas nas lavouras, podem ocasionar o surgimento de diversos processos erosivos nas área de drenagem direta para o reservatório Os processos erosivos provocam impactos diretamente sobre os solos agrícolas, reduzindo sua capacidade de produção e, também, sobre os cursos d’água, através do assoreamento e redução da qualidade das águas. Em empreendimentos hidrelétricos, os sólidos carreados por erosões são depositados nos reservatórios, causando a redução da vida útil dos mesmos.  Ainda que os solos da Área de Influêcia Direta do empreendimento sejam caracterizados como de baixa e média susceptibilidade à erosão, observa-se que, geralmente, a conservação dos solos agrícolas se deve basicamente ao desconhecimento e desinformação por parte dos produtores rurais. Nesse contexto o uso e manejo racional dos solos torna-se um importante instrumento para a minimização dos impactos promovidos pelas diversas atividades antrópicas na região do empreendimento. Assim, no presente Programa são descritas, também, ações para o monitoramento do uso dos solos e, caso necessário, para o desenvolvimento de trabalhos de extensão rural e educação ambiental destinados aos produtores localizados no entorno do reservatório da PCH Alvorada I.  
12.2.4.2 Objetivo Este Programa tem como objetivo geral o acompanhamento e registro das alterações de dinâmica das encostas marginais ao reservatório, visando detectar problemas de processos erosivos e instabilização nas encostas do entorno do reservatório, bem como adotar medidas efetivas de prevenção ou correção dos problemas identificados, se necessárias. Conseqüentemente, este programa visa garantir a manutenção da qualidade ambiental da área potencialmente atingida pelos impactos decorrentes da formação do reservatório da PCH Alvorada I, no que se refere ao desencadeamento de processos erosivos e de movimentos de massa. Assim, são objetivos específicos deste Programa: 

 identificar e caracterizar focos erosivos instalados e as áreas susceptíveis ao desenvolvimento ou aceleração de processo erosivos e movimentos de massa decorrentes da implantação do reservatório; 
 avaliar a necessidade de se adotar medidas efetivas de prevenção ou correção das feições erosivas e de instabilidade potenciais detectadas e; 
 apresentar as medidas preventivas e corretivas a serem implementadas para controle dos processos identificados. O Programa tem, ainda, como objetivo divulgar e introduzir práticas de conservação e manejo dos solos aos proprietários rurais da Área de Influencia Direta da PCH Alvorada I, visando fornecer subsídios para um manejo mais conservacionista e garantindo a longevidade da produção dos solos. 
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Possui ainda, como objetivo geral, não só proteger os recursos naturais, mas evitar o assoreamento do reservatório e a alteração da qualidade das águas do rio Corrente. 
12.2.4.3 Metodologia 

Monitoramento das Margens do Reservatório O programa de monitoramento da estabilidade das encostas marginais do reservatório da PCH Alvorada I, frente aos efeitos da formação do reservatório e da variação do nível d‘água, será composto por duas fases (antes do enchimento e após o enchimento na fase de operação), em função das especificidades da configuração geomorfológica das encostas e da difícil previsibilidade do comportamento geotécnico destas quando submetidos a variações do nível d’água. 
1ª Fase: Monitoramento antes do  enchimento do reservatório Inicialmente, será realizado um diagnóstico detalhado da estabilidade das encostas, de maneira a estabelecer o marco zero do monitoramento dos processos erosivos, com identificação das condições antes da formação do reservatório.  O levantamento será feito através de inspeção visual das encostas do entorno do futuro reservatório da PCH Alvorada I, realizando um cadastro prévio de processos erosivos e/ou instabilizações (movimentos de massa) já existentes. Nessa campanha serão também levantadas as áreas mais propensas ao desenvolvimento de feições, as quais deverão ser alvo de levantamentos mais criteriosos nas campanhas subsequentes. Este levantamento servirá como background geológico-geotécnico da área de entorno do reservatório. Para as feições identificadas e nos taludes e trechos de estradas afetados pelo reservatório serão descritas, nessa fase, as medidas necessárias para controle ou recuperação das áreas e que deverão ser implementadas antes do enchimento. 
2ª Fase: Monitoramento após o  enchimento do reservatório A fase de monitoramento que iniciar-se-á logo após a formação do reservatório deve se estender por um período de 3 anos, correspondendo ao monitoramento propriamente dito. O monitoramento deverá enfocar, principalmente, o acompanhamento das encostas, em função das novas condições hidro-geomorfológicas criadas pela formação do reservatório. A presença de diferentes substratos introduz um componente de imprevisibilidade que marca o comportamento geotécnico das encostas. Em função disto, será contratado o serviço de um técnico para realizar esse acompanhamento. Esse profissional deverá realizar observações periódicas nas encostas que apresentam situações de risco de desestabilizações, anotando os sinais de desenvolvimento de processos de erosão e, sobretudo, suas relações com as flutuações do N.A. do reservatório. 
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Durante a fase de operação da PCH, durante o primeiro ano após o enchimento do reservatório, serão realizadas campanhas trimestrais percorrendo de barco todo o entorno do reservatório e vistoriando os locais de maior susceptibilidade à ocorrência de instabilização das encostas. Como o reservatório possui pequena extensão, todas as margens do reservatório serão vistoriadas durante as campanhas de monitoramento. No segundo e terceiro ano pós-enchimento, as campanhas serão semestrais (período de seca e período chuvoso). As áreas de médio e alto risco de instabilidade, compreendidas pelas de encostas de elevada declividade e com solos aluviais, serão aquelas submetidas a maior rigor das vistorias do monitoramento.  Durante o monitoramento será realizada a identificação e caracterização das ocorrências através de registro em fichas de cadastro e fotografias. O registro de focos de erosão e de movimentos de massa será feito em ficha própria especialmente elaborada para este fim, contendo as seguintes indicações: tipo de processo erosivo ou instabilização, localização, dimensão, descrição do processo indicando possível origem, avaliação da criticidade da feição (com relação às condições atuais e evolução futura), registro fotográfico a partir de um ponto pré-determinado que possa ser repetido nas campanhas subsequentes, caracterização geral da área de registro (presença ou não de cobertura vegetal; tipo de vegetação, tipo de solo ou rocha, declividade etc.).  Para cada novo processo surgido deverá ser elaborado um laudo técnico com indicação das medidas de controle e contenção. Para aquelas feições consideradas mais críticas, as quais poderão comprometer as condições ambientais do reservatório e de seu entorno, serão indicadas soluções de engenharia para contenção e estabilização da feição. Para tal, será necessário o envolvimento de um profissional especialista (geólogo ou engenheiro especialista em geotecnia e reabilitação), para elaborar o diagnóstico detalhado e o projeto de controle do processo erosivo e/ou instabilização. Anualmente  serão elaborados relatórios técnicos sobre o monitoramento realizado, apresentando a descrição da evolução dos processos surgidos e dos resultados obtidos com os serviços de controle e contenção executados.  Após o terceiro ano de monitoramento, a necessidade de continuidade do monitoramento e a periodicidade do mesmo deverão ser reavaliadas. 
Monitoramento do uso do solo  A primeira etapa do monitoramento do uso do solo terá início com a com a realização de visitas às propriedades rurais da Área de Influência Direta, tendo por objetivo cadastrar os produtores interessados em participar do Programa, levantar as principais limitações, o grau de conhecimento de práticas de conservação do solo, as técnicas agrícolas utilizadas e os processos erosivos que ocorrem em sua propriedade. Ressalta-se que é imprescindível a aceitação por parte dos produtores rurais de participarem e colaborarem no desenvolvimento do Programa.  
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Para a conscientização dos produtores deverá ser elaborada uma cartilha educativa específica abordando o controle da erosão e a conservação dos solos agrícolas. O conteúdo da cartilha deverá demonstrar as formas de exploração racional dos solos através da sua aptidão agrícola e das medidas conservacionistas mais adequadas a cada atividade e ser realçadas as vantagens obtidas com o aumento da produtividade de suas terras, quando da adoção de práticas de controle da erosão. Deve ser ressaltado, ainda, o fato de que a maioria das medidas necessárias é de baixo investimento, necessitando apenas de mudanças no manejo e técnicas de plantio.  Após a divulgação do Programa junto aos proprietários rurais será feito um trabalho de divulgação através de cartazes e folhetos educativos distribuídos na área de entorno do empreendimento e nas áreas urbanas, de forma que desperte o interesse de toda a comunidade rural a ser envolvida pelo Programa. A distribuição desse material deve se dar nos locais frequentados pelos agricultores, como cooperativas, sindicatos rurais, escritórios de assistência técnica, casas de comércio de produtos agropecuários, prefeituras municipais e comércios na zona rural (armazéns), sendo tais ações realizadas em conjunto com o Programa de Educação Ambiental do empreendimento. Para a opercionalização dessas ações poderá ser realizado um convênio com instituições de assistência técnica e extensão rural da região, com as prefeituras municipais ou com associações de produtores rurais, para o fornecimento dos serviços técnicos ou de acordos de colaboração, com a finalidade de envolver toda a comunidade rural da região e obter a adesão de um maior número de propriedades rurais.    Essa fase do Programa será desenvolvida por um período de três anos após a entrada em operação da PCH. Assim, as propriedades rurais que aderirem ao Programa serão visitadas anualmente por um técnico extensionista e nelas serão discutidas, juntamente com o agricultor, as melhores formas de exploração, baseadas na capacidade de uso da terra. As medidas conservacionistas e os meios de execução serão adequados a cada propriedade, ao tipo de manejo utilizado e em função dos recursos disponíveis. Ao final de cada ano agrícola, serão realizadas avaliações dos resultados obtidos com o Programa. Essas avaliações serão feitas pelo técnico envolvido nos trabalhos e servirão de base para adaptações ou alterações à metodologia adotada. As atividades desenvolvidas e as avaliações serão documentadas em relatórios anuais contendo:  
 Número de proprietários e/ou propriedades rurais ativamente envolvidos no Programa; 
 Índice de aceitação e utilização pelo proprietários rurais das medidas de conservação do solo recomendadas; 
 Práticas conservacionistas mais empregadas; 
 Número de mudas nativas plantadas em reflorestamentos; 
 Estado geral da conservação dos solos nas sub-bacias. 
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12.2.4.4 Equipe técnica O monitoramento da estabilidade das encostas marginais do reservatório deverá ser executado por um profissional de nível superior com formação preferencialmente nas áreas de geografia/geomorfologia, geologia/geotecnia ou agronomia/engenharia florestal, com experiência em projetos afins ao tema em foco. Já o monitoramento do uso dos solos deverá ser executado por técnico extensionista com boa capacidade de relacionamento com os agricultores e conhecimento sobre as práticas de conservação do solo e da água, das culturas e suas interações com o clima e o solo. O material de divulgação deverá será elaborado por profissional ou empresa da área de comunicação sobre orientação de técnicos da área agrícola e ambiental.  Os profissionais responsáveis pelo Programa, assim como pelos projetos executivos de controle de processos erosivos e instabilizações de encostas deverão anexar aos relatórios de monitoramento e projetos, as Anotações de Responsabilidade Técnica registradas nos respectivos conselhos de classe. 
12.2.4.5 Interface com outros Projetos/Programas Este programa apresenta interfaces com o Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Reservatório, com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e com o Programa de 
Educação Ambiental.  Considerando que o reflorestamento e a reabilitação das áreas expostas constituem ações fundamentais para a proteção dos solos contra o desenvolvimento de processos erosivos e iinstabilidades, o Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno do Reservatório deverá avaliar a interface com os mesmos, de maneira a oferecer subsídios para a seleção de áreas prioritárias para ações de revegetação e reflorestamento. Por outro lado, Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno do Reservatório, poderá atender à prevenção e o controle de processos erosivos diagnosticados através do monitoramento, auxiliando na restauração/recuperação das áreas expostas no entorno do reservatório por meio da  cobertura florestal. 
12.2.4.6 Cronograma A execução dos serviços de monitoramento deverá se basear no cronograma de atividades apresentado a seguir. Considerou-se como início do programa de monitoramento e controle o ano de enchimento do reservatório (Quadro 242).  A primeira campanha do monitoramento da estabilidade das encostas marginais do reservatório será realizada antes do enchimento, em período seco, para registro das feições já existentes. As campanhas subsequentes de monitoramento serão iniciadas 3 meses após o enchimento do reservatório. Após o 1º ano de monitoramento, as campanhas deverão ser realizadas preferencialmente nos meses de fevereiro/março e agosto/setembro, de forma a registrar as condições vigentes no entorno  do reservatório imediatamente após os períodos chuvoso e de seca. Os relatórios de monitoramento de cada campanha serão emitidos no mês subsequente à campanha, os anuais ao final de cada ano 
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Quadro 242 Cronograma do Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno o Reservatório  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH 

Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) 

Construção do vertedouro controlado 

Construção da tomada d'água 

Construção da barragem de terra 

Construção do canal de fuga 

Desvio do rio 

Construção da Subestação 

Montagem eletromecânica 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno o Reservatório 

Atividades do Programa 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Monitoramento trimestral das margens do reservatório (antes do 
enchimento)                                                 

Monitoramento trimestral das margens do reservatório (após o 
enchimento e na fase de operação)                                                 

Emissão de Relatório Parcial                                                 
Emissão do Relatório Anual                                                 

Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e Instabilizações das Encostas 

Atividades do Programa 

ANO 

4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoramento trimestral das margens do reservatório (após o 
enchimento e na fase de operação)                                                 

Emissão de Relatório Parcial                                                 
Emissão do Relatório Anual                                                 

Monitoramento do Uso dos Solos 

Atividades do Programa 
ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contato com produtores rurais (Cadastro)                                                 
Divulgação do programa                                                 

Acompanhamento (visitas) dos produtores rurais                                                 
Emissão de relatório de monitoramento e avaliação                                                 
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Continuação 
Monitoramento do Uso dos Solos 

Atividades do Programa 

ANO 

4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acompanhamento (visitas) dos produtores rurais                                                 
Emissão de Relatório de monitoramento e avaliação                                                 
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12.2.5 Programa de Desativação do Canteiro de Obras  

12.2.5.1 Introdução/Justificativa Conforme apresentado no item de Caracterização do Empreendimento, as instalações temporárias dos canteiros de obras compreendem às edificações utilizadas durante os serviços de implantação da PCH Alvorada I, tais como: escritório, refeitório, almoxarifado, praça de esportes, alojamentos, pátios de montagem (eletromecânica, armação e carpintaria), oficina mecânica e central de concreto, depósito de combustível e subestação das obras. Para o dimensionamento dessas instalações, considerou-se um número total previsto de 350 pessoas no pico das obras. Ao final das obras todas estas instalações e edificações temporárias serão removidas e as áreas reabilitadas.  Esse Programa se justifica pela necessidade da correta destinação das estruturas remanescentes do canteiro de obras, após o término das obras da PCH Alvorada I, visando assegurar a adequada desmobilização, seguindo-se procedimentos de destinação dos resíduos gerados pelas atividades de remoção das edificações e instalações, o aproveitamento de materiais em outras obras e propiciando, ao final das atividades, a incorporação das áreas alteradas pelos canteiros à paisagem local, através das ações previstas no Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas – PRAD. 
12.2.5.2 Objetivo O objetivo deste Programa é destinar corretamente os materiais provenientes da remoção das instalações temporárias do canteiro e os resíduos gerados na desmontagem, para permirir que as áreas possam ser recuperadas e utilizadas para outros fins. 
12.2.5.3 Metodologia 

Desmontagem elétrica, mecânica, hidráulica e demolição das estruturas de madeira, alvenaria e 
concreto Os serviços consistirão, basicamente, em serviços de desmontagem elétrica, mecânica e hidráulica das estruturas, de remoção de estruturas de madeira, contêineres e banheiros químicos  e de demolição das estruturas de alvenaria e concreto. Na fase de desativação do canteiro de obras as seguintes atividades serão de responsabilidade da empresa contratada: 

 Planejamento detalhado das atividades necessárias à execução dos serviços, incluindo apresentação de cronograma; 
 Desmontagem das estruturas elétricas, mecânicas e hidráulicas existentes no canteiro e áreas de apoio às obras;  
 Desmontagem e remoção de estruturas em madeira, contêineres e banheiros químicos nas frentes de obra; 
 Demolição de instalações prediais com remoção, para futuro aproveitamento, de portas, luminárias, louças e metais de banheiros, refeitório, cozinha, etc; 
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 Demolição de estruturas em alvenaria ou em concreto armado - paredes, vigas, lajes, pilares, pisos, canaletas; 
 Carga , transporte e armazenamento dos materiais resultantes das demolições  e entulho gerado em área de armazenamento de resíduos sólidos (Depósito Intermediário de Resíduos - DIR, previsto como parte das instalações do canteiro de obras); 
 Transporte e armazenamento dos equipamentos em pátios, para posterior realização de inventário dos mesmos;  
 Demolição, se necessária, dos sistemas viários internos da área do canteiro e das estruturas de apoio às obras - pavimentos, guias e sarjetas; 
 Remoção de pisos pavimentados e concretados e escarificação do solo, de forma a preparar o terreno para a futura reabilitação. 

Demolição das estruturas dos sistemas de controle (estação de tratamento de esgoto do tipo fossa 
- filtro anaeróbico-sumidouro e separador de água e óleo) Os serviços de demolição das estruturas dos sistemas de controle (estação de tratamento de esgoto do tipo fossa-filtro-sumidouro e separadores de água e óleo) utilizados na fase de implantação consistem em: 

 Contratar os serviços de limpeza/sucção das câmaras da estação de tratamento de esgoto do tipo fossa- filtro-sumidouro e os serviços de remoção das caixas separadoras de água e óleo; 
 Executar a remoção da borra oleosa restante dos SAOs para tambores, os quais serão destinados à uma área específica do DIR (impermeabilizada e drenada), e poserirmente dada uma destinação final adequada à mesma (envio para venda como produto de re-refino); 
 Após a execução e verificação da limpeza dos sistemas de tratamento de esgoto e dos separadores de água e óleo, os mesmos deverão ser preenchidos com uma massa de concreto para lacrar e impedir a infiltração de água pluvial. Após as atividades de desmontagem, demolição e limpeza das áreas, as mesmas serão submetidas às intervenções de recuperação previstas no Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD).  

12.2.5.4 Equipe técnica As ações e serviços de desativação terão como responsáveis técnicos profissionais capacitados e habilitados da empreiteira que realizou a obra, com supervisão  da Minas PCH. 
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12.2.5.5 Interface com Outros Projetos/Programas O Programa de Desativação do Canteiro de Obras tem relação direta com o Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos – PGRS – e com o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD).  

12.2.5.6 Cronograma O Programa de Desativação do Canteiro de Obras será iniciado logo após a conclusão de todas as obras de implantação do empreendimento, podendo se estender por um prazo de até dois meses.  
12.2.6 Programa de Monitoramento Fluviométrico e Sedimentométrico   

12.2.6.1 Introdução /Justificativa A construção de uma barragem e, consequentemente, a formação de seu reservatório alteram o equilíbrio hidráulico e sedimentológico de um curso d’ água. A desaceleração da corrente líquida do curso d’ água na entrada do lago formado dará início, quando da entrada de partículas transportadas pelo fluxo de água, a um processo de deposição das mesmas, causando um assoreamento gradual do reservatório. Em geral, as partículas mais grossas tendem a se depositar na entrada do reservatório e aquelas mais finas são transportadas para dentro do mesmo, se depositando ao longo de toda a sua extensão ou podendo ser em parte expelidas de suas águas. Com o tempo e o gradual assoreamento do reservatório, a capacidade de armazenamento desta área diminui, a influência de seu remanso à montante aumenta, a velocidade de escoamento das partículas ao longo do mesmo aumenta e uma maior quantidade de sedimentos passa a ser escoada para jusante. No caso de aproveitamentos hidrelétricos, o assoreamento do volume de água compreendido entre o pé do maciço da barragem e a soleira da tomada d’água pode comprometer a geração de energia. Por isso, os aspectos sedimentológicos assumem grande importância na operação da usina, uma vez que a deposição de sedimentos pode causar problemas de obstrução parcial ou total das estruturas hidráulicas, dependendo do posicionamento das mesmas e, nos casos em que os sedimentos passam a ser aportados ao canal de adução, máquinas e outros equipamentos podem ser danificados. O processo de retenção de sedimentos em reservatórios também pode causar uma sobrelevação de nível de água, decorrente do assoreamento do leito do curso de água, aumentando o risco de inundação nas áreas situadas nas imediações de suas planícies de inundação natural.  Nos estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos é importante verificar a questão de assoreamento, sendo, para tanto, necessários estudos visando a avaliar a distribuição de sedimentos no reservatório ao longo do tempo, a determinar o volume de sedimentos depositados no pé da barragem e, por fim, a estimar a vida útil do aproveitamento hidrelétrico, que é considerada finda quando o assoreamento do volume  de água contido entre o pé da barragem e a soleira da tomada de água passa a acarretar problemas de operação das máquinas que geram energia. 
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Adicionalmente, em atendimento à Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03/2010, é necessário estabelecer as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas, visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e da qualidade da água, associado a aproveitamentos hidrelétricos e dar outras providências. As informações obtidas por meio dos monitoramentos propostos neste programa são fundamentais para o aprimoramento do conhecimento dos regimes fluviométrio e sedimentométrico da bacia, necessários para análises mais precisas relacionadas ao impacto do aproveitamento hidrelétrico em questão (PCH Alvorada I) sobre a dinâmica de sedimentos do rio Corrente. De maneira mais específica, os dados coletados nestes monitoramentos poderão auxiliar na estimativa da carga de sedimentos em suspensão e de fundo (arraste) afluentes e defluentes ao reservatório, fornecendo elementos necessários para estudos de avaliação do tempo de assoreamento do reservatório. 
12.2.6.2 Objetivos  O objetivo geral do Programa é levantar informações relativas ao transporte e à deposição dos sedimentos no reservatório da PCH Alvorada I, visando a acompanhar as condições de assoreamento, bem como a avaliar os possíveis efeitos da construção do barramento no trecho do rio Corrente imediatamente a jusante da barragem, bem como diagnosticar e prognosticar ao longo da vida útil da PCH o comportamento fluviométrico e sedimentométrico e as alterações morfológicas do rio Corrente. 
12.2.6.3 Metodologia  

Monitoramento fluviométrico e sedimentométrico O monitoramento fluviométrico e sedimentométrico será realizado a partir de campanhas de medição das descargas líquida e sólida (partículas em suspensão e de arraste) e de leituras contínuas de níveis d’água (N.A.) nas estações hidrossedimentométricas instaladas nas seções fluviais indicadas, para se conhecer as descargas afluentes e defluentes do reservatório. O monitoramento fluviométrico (nível d’água  e vazão) deverá ser realizado, através de leitura em réguas limnimétricas instaladas nos locais indicados ou através de instalação de estações automáticas.  As campanhas de monitoramento das descargas sólidas e líquidas deverão ser feitas com frequência suficiente para definição das curvas-chave correspondentes, através da coleta de amostras de material  (partículas) de arraste e em suspensão, por meio de instrumentos específicos para tal. A amostragem da descargas líquidas poderá ser feita por meio de amostradores portáteis, normalmente operados de uma balsa com abertura no centro. A metodologia e as técnicas adotadas serão apresentadas de forma detalhada no Plano Básico Ambiental (PBA) deste empreendimento. 
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Os métodos e/ou técnicas de amostragem das descargas sólidas serão desenvolvidos de forma detalhada no Plano Básico Ambiental (PBA) deste empreendimento, devendo estar em acordo com  o “Guia de Práticas Sedimentométricas” elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2000).  Inicialmente, recomenda-se a execução de medições das descargas com frequência mensal e, à medida que os dados forem considerados suficientes para realizar as primeiras análises e definir as curvas- chave, esta frequência poderá ser reduzida para quatro campanhas no período chuvoso (novembro a abril) e duas campanhas no período seco (maio a outubro).  
12.2.6.4 Equipe Técnica Com relação aos recursos humanos, a execução do Programa de Monitoramento Fluviométrico e 
Sedimentométrico deverá estar a cargo de equipe técnica especializada, composta por: 

 Engenheiro , especialista em recursos hídricos e com conhecimento em hidrometria, hidráulica fluvial e sedimentologia, para definição dos locais para instalação das estações de monitoramento fluviométrico e sedimentométrico; avaliação e interpretação dos resultados e elaboração dos relatórios técnicos; 
 Leituristas locais, residentes nas proximidades das estações fluviométricas, para realização das leituras de nível d’água nas réguas linimétricas (duas vezes ao dia); 
 Leituristas dos aparelhos para medições de descargas líquidas e sólidas.  

12.2.6.5 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa está relacionado aos programas de Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e 
Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno o Reservatório.  
12.2.6.6  Cronograma  As campanhas de medição devem ser iniciadas antes da implantação do empreendimento e permanecer durante toda a sua vida útil, conforme cronograma apresentado no Quadro 243 a seguir. 
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Quadro 243 Cronograma do Programa de Monitoramento  Fluviométrico e Sedimentométrico do rio Corrente  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH 

Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) 

Construção do vertedouro controlado 

Construção da tomada d'água 

Construção da barragem de terra 

Construção do canal de fuga 

Desvio do rio 

Construção da Subestação 

Montagem eletromecânica 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Monitoramento Fluviométrico e Sedimentométrico do rio Corrente 

Atividades do Programa 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Instalação das estações Fluviométricas e Sedimentométricas                                                 Instalação das réguas linimétricas                                                 Monitoramento do N.A.                                                 Monitoramento das descargas líquidas (vazão) e das descargas sólidas (parículas em arraste e em suspensão)                                                 Elaboração das curvas chave                                                 Elaboração dos relatórios do monitoramento                                                 
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12.2.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática 

12.2.7.1 Introdução/Justificativa A proposição deste programa originou-se a partir da identificação, caracterização e avaliação dos impactos que serão gerados pelas atividades relacionadas às fases de implantação, enchimento e operação da PCH Alvorada I. Foram destacados os principais impactos que poderão ser gerados durante a implantação do empreendimento, relacionadas as atividades do canteiro, como manutenção nas oficinas mecânicas e geração de fluentes sanitários. Caso ocorra problemas durante essas atividades, seja um possível vazamento de óleos e graxas ou despejo inadequado dos efluentes sanitários, poderá provocar alterações na qualidade das águas do rio corrente ou tributários. Outro possível impacto durante essa etapa é o carreamento e aporte de sólidos decorrentes das obras de infraestrutura. Foram consideradas também as intervenções elencadas para as fases de enchimento e operação que estavam relacionadas ao aporte da matéria orgânica proveniente da área a ser inundada com a formação do reservatório e as alterações da morfometria e hidrodinâmica dos trechos fluviais que serão remansados. Todas as alterações físicas e químicas dos ambientes e da água irão afetar a estrutura das comunidades planctônicas, bentônicas e de macrófitas aquáticas dos trechos de influência. Diante dos impactos prognosticados e da necessidade de avaliação da eficácia das ações de controle, assim como de monitorar a qualidade da água durante as fases de implantação, enchimento e operação, justifica-se a adoção do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
12.2.7.2 Objetivo O programa de monitoramento terá como objetivo principal gerar dados necessários à avaliação da qualidade da água nos aspectos físicos, químicos e biológicos, buscando o acompanhamento e a minimização dos possíveis efeitos decorrentes da implantação, enchimento e operação da PCH Alvorada I. E ainda, predizer condições futuras da qualidade da água para os sistemas hídricos avaliados. Outro objetivo do presente programa é o monitoramento com vistas a detecção do mexilhão dourado na sub-bacia do rio Corrente conforme disposto no item 12.3.6 do presente documento.  
12.2.7.3 Metodologia 

Frequência de amostragem A primeira campanha do monitoramento deverá ser realizada longo no início das obras e as campanhas seguintes deverão ser realizadas com periodicidade trimestral ao longo da etapa de implantação. Após o início da operação, o monitoramento deverá adotar a periodicidade trimestral ao longo do primeiro ano da etapa de operação, quando deverão ser avaliadas adequações do escopo. 
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Rede de amostragem A rede amostral proposta para o monitoramento deverá usar como base os princípios adotados durante o diagnóstico a saber:  
 ao longo do perfil longitudinal do rio Corrente considerar uma estação de amostragem a montante do reservatório, uma estação no corpo do reservatório e uma estação a jusante da casa de força; 
 Considerar os principais afluentes do rio Corrente a serem remansados pelo enchimento do reservatório. Ressalta-se que ao menos dois destes afluentes sejam monitorados, dando preferência àqueles diagnosticados no EIA.  

Parâmetros Deverão ser monitorados ao menos os parâmetros físicos, químicos e biológicos abordados no diagnóstico e listados no Quadro 244, de acordo com os métodos analíticos estabelecidos no APHA 
Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater 21th Edition – 2005.  

Quadro 244 Escopo limnológico para caracterização física e química das águas dos cursos 
hídricos da área de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Caracterização Física e Química 

Variáveis Unidade Limites CONAMA nº 
357/2005 Classe2 Método Alcalinidade Total mg CaCO3/L - SM 2320 Amônia mg/L - SM 4500 Clorofila-a µg/L 30µg/L SM 10200H Cor Mg Pt/L 75 SM 2120 B Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 5 SM 5210 Demanda Química de Oxigênio mg/L - SM 5220 D Nitrogênio nítrico/nitratos mg/L 10 SM 4500E Nitrogênio nitroso/nitritos mg/L 1 SM 4500 NO2 Nitrogênio Total mg/L - SM 4500 N Turbidez NTU 100 SM 2130 B Temp. ar °C - SM 2550 Temp. agua °C - SM 2550 pH - Entre 6,0 a 9,0 SM H+B Oxigênio Dissolvido mg O2/L Não inferior a 5 SM 4500-O G Sólidos Totais Fixos mg/L - SM 2540 B Sólidos em Suspensão Fixos mg/L 100 SM 2540 D Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 500 SM 2540 C Condutividade elétrica a 25°C µS/cm - SM 2510 B Fósforo Total mg/L P 0,1 SM 4500-P B, E Fosfato mg/L P - SM 4500-P B, E 
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Continuação 
Caracterização Física e Química 

Variáveis Unidade Limites CONAMA nº 
357/2005 Classe2 Método Nitrogênio Orgânico mg/L N - SM 4500-N 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 3,7mg/L, para pH <= 7,5 SM 4500-NH3 2,0mg/L para 7,5 < pH <=  8,0 1,0mg/L para 8,0 < pH <= 8,5 0,5mg/L para pH < =8,5 Dureza mg/L CaCO3 - SM 2340 Cloreto Total mg/L Cl 250 SM 4500-CL-C Óleos e Graxa mg/L Virtualmente ausente SM 3111 Ortofosfato mg/L - SM 4500 
 
Quadro 245 Escopo para caracterização bacteriológica das águas dos cursos hídricos da área 

de influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  
Caracterização Bacteriológica 

Variáveis Unidade Limites CONAMA 
357/2005 classe2 Método Coliformes Totais NMP/100 mL - SM 9223 B Coliformes termotolerantes (E. Coli) NMP/100 mL 1.000 NMP/100mL SM 9223 B  

Quadro 246 Escopo para caracterização hidrobiológica dos cursos hídricos da área de 
influência da PCH Alvorada I, sub-bacia do rio Corrente, Goiás  

Caracterização Biológica 

Variáveis Unidade Método Fitoplâncton organismos/mL SM 10200 Zooplâncton organismos/L SM 10200 Macroinvertebrados bentônicos (incluindo mexilhão dourado) indivíduos/amostra SM 10500 Macrófitas presença/ausência SM 10400  Vale ressaltar que no âmbito do monitoramento da biota aquática deverá ser incluído também a investigação de ocorrência do mexilhão dourado tendo em vista a possibilidade deste organismos acarretar prejuízos ecológicos e financeiros de alta magnitude. As ações especificas estão abordadas no item 12.3.6 do presente documento. 
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12.2.7.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.2.7.5 Equipe técnica A equipe técnica responsável pela execução do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática deverá ser composta por um biólogo limnólogo e um auxiliar técnico. Também contará com a participação de responsável técnico, que responderá pelas análises laboratoriais das variáveis físicas e químicas. 
12.2.7.6 Interface com outros Projetos/Programas  Durante a fase de implantação é importante o acompanhamento e a integração com os seguintes programas: 

 Programa de Controle Ambiental Durante as Obras; 
 Projeto de Supressão Florestal Controlada 

 Programa de Monitoramento e Controle do Mexilhão Dourado 

12.2.7.7  Cronograma Na fase de implantação do empreendimento as campanhas terão periodicidade trimestral. No primeiro ano de operação são previstas campanhas trimestrais. Após este período deverá ser reavaliada a adequação do escopo. A seguir é apresentado o cronograma do presente programa.  
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Quadro 247 Cronograma do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI Contratação do consórcio construtor Ordem de Serviço Mobilização Instalação do canteiro Desvio do rio - Fase 1 Desvio do rio - Fase 2 Início do enchimento do reservatório Comissionamento e teste nas unidades geradoras 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática Campanhas de campo - Implantação                                                   Campanha de campo - Operação                                                   Relatórios semestrais                                                   Relatórios anuais                                                   Relatório final das fases de implantação e enchimento                                                    
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12.2.8 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)  

12.2.8.1 Introdução/Justificativa Para a implantação da PCH Alvorada I serão realizadas obras de terraplanagem e escavação em rocha e solo, para construção do barramento, circuito de adução, casa de força e subestação, conforme previsto no projeto de engenharia do empreendimento. Para execução destas obras será instalado um canteiro de obra e serão abertos acessos de serviço. Além das escavações obrigatórias, a implantação da PCH irá necessitar de material arenoso, para a construção das estruturas de concreto e alvenaria que compõem o empreendimento e deverá ser obtido em jazidas comerciais da região. O material pétreo para as obras será obtido das escavações obrigatórias em rocha. O material excedente dessas escavações serão dispostos em depósitos permanentes, denominados bota-foras e as áreas de empréstimo de solo, estarão localizados na área de inundação do futuro reservatório.  As interferências necessárias à implantação do empreendimento, citadas anteriormente, ocasionarão a degradação ambiental nas respectivas áreas provocando a supressão da vegetação original, a alteração do solo e a modificação no relevo e da paisagem. A exposição do solo nas áreas degradadas apresentará potencial à instalação de processos erosivos, o que pode causar o assoreamento do rio Corrente, alterando a qualidade de suas águas. Outro fator importante diz respeito ao impacto visual causado pelas áreas degradadas. No caso da PCH Alvorada I prevê-se a interferência pelas obras em uma área de 12,78 ha que estarão localizadas fora da área do futuro reservatório.  Nesse contexto, o Plano de Recuperação de  Áreas Degradadas justifica-se não só para atendimento à legislação ambiental vigente que determina a reabilitação destas áreas, mas, principalmente, para a minimização e mitigação dos impactos diagnosticados.  
12.2.8.2 Objetivo O Plano de Recuperação das Áreas Degradadas da PCH Alvora I objetiva atender, em todas as áreas de intervenção apresentadas anteriormente, às seguintes ações e medidas de mitigação de impactos causados pelas obras a saber: 

 a reintegração das áreas degradadas à paisagem dominante da região; 
 o controle dos processos erosivos; 
 a recuperação da vegetação nativa; 
 a conservação, proteção e manutenção da fauna silvestre e, 
 a utilização futura das áreas. 
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12.2.8.3 Metodologia  As áreas objeto de recuperação correspondem a todas as superfícies externas à área do reservatório que serão degradadas em decorrência da implantação das estruturas da PCH Alvorada I e que apresentem solo exposto. A primeira ação de recuperação de áreas degradadas será a remoção e estocagem da camada superficial do solo (top soil) nas áreas objeto de terraplanagem para implantação do canteiro de obras e naquelas atingidas pelas estruturas da PCH. A estocagem destes solos visa a sua posterior utilização na reabilitação das áreas degradadas. Ao término das obras em cada estrutura será realizada a reconformação física e topográfica das superfícies de todas as áreas objeto de intervenção, de forma a facilitar as futuras atividades de revegetação.  A revegetação das áreas degradadas deverá se dar após a recomposição topográfica e regularização do terreno, reposição do solo de decapeamento, correção da fertilidade do solo, subsolagem das áreas compactadas e implantação de dispositivos de proteção de drenagem. Em uma primeira etapa, deverão ser utilizadas espécies consorciadas de gramíneas e leguminosas, visando proporcionar uma rápida cobertura e melhoria das características do solo. As gramíneas têm grande capacidade de recobrimento do solo, enquanto que as leguminosas propiciam a eutrofização do mesmo, graças à sua capacidade de fixação do nitrogênio atmosférico, o que contribui para o estabelecimento de espécies nativas posteriormente. Na etapa seguinte, o processo de revegetação procurará atender a outros objetivos, como incremento à biodiversidade e suporte faunístico. Para tanto, deverão ser utilizadas espécies nativas nos plantios, de modo a aproveitar as características adaptativas destas à região e favorecer a sucessão natural nestes locais. A indicação de espécies nativas a serem utilizadas deverá ser obtida a partir da listagem de flora apresentada no EIA. Os plantios serão realizados inicialmente com espécies pioneiras, as quais darão suporte para as secundárias, e com espécies clímax plantadas num segundo estágio. A implementação dessa etapa deverá ser estudada localmente, de acordo com as características da área e com sua utilização futura. A revegetação das áreas degradadas deverá ocorrer sempre ao término da obra ou serviço, evitando a exposição do solo por prolongado período de tempo.  A última etapa consistirá na realização de atividades de monitoramento e avaliação dos serviços de recuperação realizados em cada local visando, se necessário, a execução de ações corretivas e de melhoria ambiental.    Em cada etapa do Plano, como medida de avaliação, serão emitidos relatórios sobre as ações desenvolvidas e os resultados obtidos. 
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12.2.8.4 Equipe Técnica A remoção e estocagem do solo de capeamento e a reconformação topográfica será de responsabilidade da empreiteira contratada para as obras de implantação da PCH Alvorada I, devendo ter o acompanhamento da equipe de gerenciamento de meio ambiente do empreendimento. Os serviços de revegetação das áreas degradadas poderão ser realizados por empresa terceirizada especializada. Os trabalhos serão acompanhados por um engenheiro agrônomo ou florestal com experiência em projetos de recuperação de áreas degradadas, que ficará responsável pela coordenação e pela supervisão dos trabalhos executivos.    
12.2.8.5 Interface com outros Projetos/Programas Este Plano possui interface com o Programa de Desativação do Canteiro de Obras, com o Projeto 
de Restauração Florestal das Margens do Reservatório e com o Projeto de Resgate de Flora, que poderá, eventualmente, fornecer mudas para plantio em áreas a serem recuperadas. 
12.2.8.6 Cronograma  Os prazos para a recuperação/revegetação das áreas degradadas do empreendimento estão diretamente associados aos prazos de construção da PCH Alvorada I. A remoção e a estocagem da camada superficial do solo deverão ser feitas na fase inicial das obras, durante a limpeza do terreno para abertura de frentes de trabalho. A recuperação das áreas degradadas deverá ser realizada ao término das obras, após a implantação dos dispositivos de drenagem e executada conforme forem sendo atingidas as conformações finais.  No caso específico da revegetação, os plantios devem ser realizados no período chuvoso. Observa-se que as épocas ideais para cada atividade, especialmente as de plantio, poderão sofrer ligeiras variações em função das condições climáticas de cada ano, entretanto caso o plantio seja realizado em período seco, deverá ser praticada a irrigação. As atividades de avaliação e monitoramento da recuperação das áreas deverão ser realizadas após a execução das atividades e se desenvolverem até os anos iniciais de operação do empreendimento, até que sejam verificadas condições de pleno estabelecimento da vegetação e de estabilidade das áreas alvo.  A seguir é apresentado o cronograma geral para a execução dos serviços de recuperação das áreas degradadas. 
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Quadro 248 Cronograma do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH 

Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) 

Construção do vertedouro controlado 

Construção da tomada d'água 

Construção da barragem de terra 

Construção do canal de fuga 

Desvio do rio 

Construção da Subestação 

Montagem eletromecânica 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Atividades do Programa 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

ANO 

0 1 2 3 
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Remoção e estocagem do solo de capeamento (top-soil)                                                 
Reconformação topográfica e implantação de drenagem                                                 

Revegetação das áreas degradadas                                                 
Monitoramento e avaliação                                                 

Emissão de Relatório de monitoramento e avaliação                                                 
Atividades do Programa 

ANO 
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Monitoramento e avaliação                                                 
Emissão de Relatório de monitoramento e avaliação                                                 
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12.2.9 Programa de Monitoramento Climatológico Regional 

12.2.9.1 Introdução /Justificativa Não foram prognosticados no estudo ambiental da PCH Alvorada I impactos climáticos, relacionados a implantação e operação deste empreendimento. Com base nos dados das estações meteorológicas mais próximas das áreas de estudo, na região da bacia do rio Corrente os meses mais quentes estão entre outubro e março, com registros de temperaturas entre 24 e 25oC e a precipitação total média anual situa-se entre 1.450 mm a 1.650-1660 mm. Devido à diferença de capacidade térmica entre solos e água, a introdução de um espelho d’água correspondente ao reservatório a ser formado para a PCH poderá acarretar uma alteração climática com aumento da evapotranspiração, o que, nesse, caso poderá causar um alterações no microclima da região de entorno do reservatório, podendo ocasionar modificações nos parâmetros climatológicos locais tais como temperetura do ar, evaporação, umidade relativa do ar e pluviometria. Essas modificações poderão acarretar alterações na propensão ao desenvolvimento de processos erosivos nas áreas de solo exposto no entorno do empreendimento. Cabe ressaltar que o lago formado pela PCH Alvorada I, da ordem de 10,92 km2, pode ser considerado pequeno para acarretar transformações significativas nos parâmetros meteorológicos da região de inserção do empreendimento.  No entanto, seguindo a recomendação do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos (EIBH) da Região do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), é necessário se considerar o fato de ser esta região objeto da implantação de outros empreendimento hidrelétricos, bem como o fato de já existirem, na bacia do rio Corrente, nas proximidades desta PCH prevista, outras duas usinas hidrelétricas (PCH Espora e Queixada). Ainda conforme apresentado no EIBH do Sudoeste Goiano (AGMA, 2005), na região estudada há a possibilidade de ocorrer um aumento da umidade relativa do ar com o incremento da taxa de evaporação devido ao processo de armazenamento hídrico, tanto na bacia do rio Corrente como em bacias adjacentes a esta (sub-bacias dos rios Aporé, Claro, Verde dentre outros), em função da construção de lagos artificiais, considerando a existência de empreendimentos instalados e aqueles previstos nessas sub-bacias, o que poderá levar a alterações no microclima da região.  Justifica-se, assim, a implementação deste programa de monitoramento climatrológico, com nível de abrangência regional,  visando a avaliar possíveis alterações nas condições climatológicas regionais e locais, que possam afetar o regime de desenvolvimento de processos erosivos nas encostas do entorno do reservatório e, consequentemente, o regime de produção de sedimentos. 
12.2.9.2  Objetivos  O objetivo geral deste Programa é acompanhar, em caráter regional, possíveis alterações climáticas que possam vir a ser induzidas por efeitos cumulativos e sinérgicos derivados da implantação da PCH Alvorada I, considerando a já existência de outros empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia do rio Corrente e bacias adjacentes na região do sudoeste do estado de Goiás. 
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Dentre os objetivos específicos tem-se: 
 Coletar dados climatológicos  para aprofundar a compreensão e evolução climática da área de estudo; 
 Verificar a possibilidade de ocorrência de possíveis alterações climáticas relacionadas à implantação de empreendimentos hidrelétricos no rio Corrente, que possam afetar sinergicamente a região  de bacias hidrográficas adjacentes (rios Aporé, Verde, Claro, afluentes do rio Paranaíba);  
 Formar um banco de dados para a região de inserção do empreendimento,, que possa ser utilizado na elaboração não somente de outros programas ambientais previstos para o Plano Básico Ambiental deste empreendimento, bem como de outros empreendimentos deste cunho situados nas imediações. 

12.2.9.3 Metodologia  Num primeiro momento será realizado o levantamento junto a instituições acadêmicas (Universidade de Brasília, Universidade Católica de Goiás, Universidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás) e órgãos governamentais (Instituto Nacional de Meteorologia - INMET), para verificação da existência de outaras estações climatológicas em operação na região de inserção do empreendimento, que não aquelas já utilizadas para elaboração do diagnóstico ambiental da PCH Alvorada I.  As estações utilizadas para o diagnóstico ambiental, apresentadas no quadro seguinte, deverão ser parte da rede de monitoramento climatológico.   
Quadro 249 Estações Meteorológicas utilizadas na elaboração do diagnóstico ambiental da 

PCH Alvorada I e situadas mais próximas ao empreendimento  
CÓDIGO ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE (M) 83464 Jataí - GO -17,88 -51,71 662,86 83470 Rio Verde - GO -17,8 -50,91 774,62 83565 Paranaíba - MS -19,75 -51,18 331,25 Fonte: INMET, site http://www.inmet.gov.br/portal/, acesso em novembro de 2015.  Deverá ser firmado convênio com as instituições acima referidas para fornecimento, tratamento estatístico e interpretação de dados climatológicos. Os dados climatológicos das estações disponíveis e em operação deverão adquiridos diariamente, analisados por um especialista em climatologia que poderá fazer parte da instituição ou órgão conveniado ou ser contratato especificamente para realização deste programa.  
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Durante a execução deste programa serão elaborados relatórios técnicos anuais, com resultados do monitoramento das estações existentes (via dados obtidos por convênio) e suas respectivas análise e conclusões. 
12.2.9.4 Equipe Técnica Com relação aos recursos humanos, a execução do Programa de Monitoramento Climatológico 
Regional deverá estar a cargo de uma equipe técnica especializada.  
12.2.9.5 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa terá interface direta com os programas de Programa de Monitoramento do Uso dos 
Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno o 
Reservatório, Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática, Programa de 
Gerenciamento Ambiental Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), e Projeto de 
Restauração Florestal das Margens do Reservatório. 
12.2.9.6  Cronograma  O monitoramento climatológico regional deverá ser iniciado antes do enchimento do reservatótio, permenecendo pelo menos dois anos após o enchimento do reservatório e operação da usina, conforme cronograma apresentado no Quadro 250 a seguir. 
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Quadro 250 Cronograma do Programa de Monitoramento Climatológico Regional  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Obtenção da Licença de Instalação da PCH                                                                                                  
Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento)                                                                                                 

Construção do vertedouro controlado                                                                                                 
Construção da tomada d'água                                                                                                 

Construção da barragem de terra                                                                                                 
Construção do canal de fuga                                                                                                 

Desvio do rio                                                                                                  
Construção da Subestação                                                                                                 
Montagem eletromecânica                                                                                                 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Monitoramento Climatológico Regional 

Atividades do Programa 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Convênio com instituições ou órgãos governamentais para levantamento e tratamento de dados climatológicos                                                 Tratamento de dados das estações existentes                                                 Análise dos resultados e elaboração de relatórios                                                  
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12.2.10 Programa de Monitoramento Sismológico Regional 

12.2.10.1 Introdução /Justificativa De acordo com o diagnóstico relacionado ao tema sismicidade para a PCH Alvorada I a área estudada está posicionada integralmente sobre rochas da bacia sedimentar do Paraná, as quais apresentam baixa atividade sísmica. Dentro de um raio de alcance de 300 km da área do empreendimento tem-se um total de 34 sismos, sendo que 91% destes registros apresentam baixa magnitude (<3,4 na escala Richter e intensidade I na escala MM), ou seja, esses sismos foram somente registrados através de sismógrafos, não sendo percebidos pelas pessoas e não acarretando danos às construções. Outros 8%  dos registros sísmicos não apresentaram valores de magnitude registrados. O registro sísmico cujo epicentro encontra-se mais próximo da PCH Alvorada I está no município de Santa Vitória, que encontra-se a uma distância de 98 km da área do empreendimento, não tendo siso registrada sua magnitude. Considerando as informações acerca dos sismos registrados e as características geológicas e tectônicas da região, bem como o porte do empreendimento, a probabilidade de ocorrência de sismos induzidos pelo enchimento do reservatório da PCH Alvorada I é avaliada como pequena. A área do futuro reservatório da PCH Alvorada I (11,12 km2) é bastante inferior àquelas áreas de reservatórios existentes na bacia do Paraná (como por exemplo barragens de Itumbiara – 760 km2 de área inundada; São Simão, com cerca de 722 km2; Emborcação com cerca de 492 km2 e Ilha Solteira, com aproximadamente 1.195 km2). Os abalos sísmicos induzidos por reservatórios, denominados SIR, são fenômenos que podem ser causados pela infiltração de água do reservatório no substrato geológico da área acarretando a lubrificação de zonas de descontinuidade (falhas, fraturas etc) existentes no maciço rochoso do substrato, causando um aumento da pressão hidrostática no subsolo e proporcionando eventuais distúrbios tectônicos e gerando movimentação ao longo das estruturas e por conseguinte, gerando sismos. No entanto, existindo condições geológicas e estruturais propícias á formação de sismos induzidos por reservatórios, o risco de sua ocorrência é, de modo geral, proporcional à coluna d’água ou à profundidade do lago e ao volume de água ali estancado. O Serviço Geológico Americano (U.S. Geological Survey in EIA da UHE Tibagi Montante, 2013) fez uma classificação em que considera reservatórios profundos aqueles até 80 m e muito profundos até 150 m. Nestes dois casos encontram-se os registros da maior parte dos sismos induzidos. Ressalta-se que o caso do reservatório da PCH Alvorada I terá uma profundidade máxima da ordem de 23,6m, o que o coloca numa posição de baixa predisposição à formação de sismos induzidos. No entanto, a despeito da baixa magnitude associada ao impacto de riscos sísmicos (tanto induzidos quanto naturais) inerentes ao reservatório previsto para a PCH Alvorada I, recomenda-se a adoção de um procedimento conservador em relação a projetos de usinas hidrelétricas no Brasil, adotando-se o monitoramento sísmico visando a avaliar a atividade sísmica local e regional antes, durante e após a formação de seu reservatório. Ressalta-se que trata-se de um procedimento, conservador, considerando a inexistência de registros sísmicos significativos na região e o porte do empreendimento bem como o tamanho do reservatório. O presente programa está nas recomendações do EIBH do Sudoeste Goiano. 
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12.2.10.2 Objetivos  O objetivo geral deste o Programa é monitorar, em caráter regional, a atividade sísmica da região de  inserção da PCH Alvorada I, abrangendo, além de área de influência indireta, as áreas dos reservatórios existentes das PCHs Espora e Queixada, localizadas no rio Corrente imediatamente a montante da área prevista para a implantação deste empreendimento. Objetiva-se com esse monitoramento detectar eventuais sismos induzidos pelos reservatórios já implantados e atividades sísmicas naturais nesta região, que possam acarretar abalos na área do empreendimento, além de avaliar uma possível interferência gerada pela formação de um reservatório com uma área de 11,21 km2 da PCH Alvorada I, sobre o arcabouço geológico da região, podendo gerar sismos induzidos.  Como objetivos específicos deste programas tem-se: 
 Levantamento e avaliação de dados de monitoramentos sismológicos existentes na região por meio de banco de dados de instituições parceiras (convênio); 
 Se necessário, monitoramento  eventual de sismicidade induzida nos reservatórios existentes no rio Corrente (obtenção de dados disponibilizados por outros empreendimentos) e na área da  PCH Alvorada I; 
 Estabelecer, se possível, uma correlação entre os sismos detectados com feições geológicas e estruturais da área de estudo; Ao final do primeiro ano reavaliar a necessidade de continuidade do monitoramento sismológico durante a operação da usina da PCH Alvorada I, considerando-se os resultados obtidos. 

12.2.10.3 Metodologia  Este programa deverá iniciar suas atividades de monitoramento um ano antes da implantação do empreendimento (mais especificamente um ano antes do início de enchimento do reservatório), permanecendo durante as obras de implantação até um ano após o enchimento do reservatório.  As seguintes atividades estão previstas no escopo deste programa: 
 Contratação de equipe técnica especialista para execução do programa; 
 Estabelecimento de convênio/parceria com órgãos/instituições estaduais e federais para utilização de dados de estações sismográficas mais próximas da região. Recomenda-se a parceria com Universidade Nacional de Brasília (UnB) ou com o Observatório Sismológico da Universidade de São Paulo; 
 Apresentação de relatórios técnicos anuais contemplando os resultados do monitoramento e suas respectivas análises e conclusões. 
 Ao final do segundo ano de monitoramento sismológico (um ano após o término do enchimento do reservatório) avaliação da continuidade do programa. 
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12.2.10.4 Equipe Técnica O Programa de Monitoramento Sismológico Regional é de responsabilidade do empreendedor, sendo para tanto necessária uma equipe técnica especializada. 
12.2.10.5 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa apresenta uma interface com os programas de Controle Ambiental Durante as Obras, 
Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de 
Encostas no Entorno do Reservatório, Educação Ambiental e com o Programa de Gerenciamento 
Ambiental da PCH Alvorada I.  
12.2.10.6 Cronograma  O monitoramento sismológico regional deverá ser iniciado antes do enchimento do reservatório e permanecer pelo menos um ano após o enchimento do mesmo, quando será feita uma avaliação de sua continuidade. O cronograma é apresentado no Quadro 251 a seguir.  
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Quadro 251 Cronograma do Programa de Monitoramento Sismológico regional  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 
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Obtenção da Licença de Instalação da PCH 

Infraestrutura (mobilização, construção do canteiro e alojamento) 

Construção do vertedouro controlado 

Construção da tomada d'água 

Construção da barragem de terra 

Construção do canal de fuga 

Desvio do rio 

Construção da Subestação 

Montagem eletromecânica 

Início do enchimento do reservatório                                                 
Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                 

Operação (primeiro ano)                                                 
Programa de Monitoramento sismológico regional 

Atividades do Programa 

ANO 

0 1 2 3 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Contratação equipe e convênio com órgão ou instituição de sismologia                                                 Levantamento geológico e estrutural da área do reservatório                                                 Monitoramento de estação sismológica                                                 Análise dos resultados e elaboração de relatórios                                                 
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12.3 Meio Biótico 

Medidas de mitigação 

12.3.1 Projeto de Resgate de Flora 

12.3.1.1 Introdução/Justificativa As áreas afetadas pela implantação da PCH Alvorada I, incluindo o reservatório, o barramento, as jazidas de rocha, a central de britagem e concreto, o canteiros de obras, o alojamento, o refeitório, o bota-fora, a área de empréstimo, a casa de força, o canal de adução e a relocação de estradas e abertura de novos acessos, totalizam cerca de 349,1 ha (incluindo áreas sobrepostas ao reservatório), sendo 266,4 ha de Floresta ciliar com parte associada a Veredas, 9,56 ha de Floresta Estacional Semidecidual, 1,29 ha de savana florestada e 71,8 ha de campo limpo. Em um contexto de intensa atividade antrópica onde restam poucos remanescentes de vegetação nativa, a supressão desses fragmentos contribuirá para a redução de populações de espécies da flora com diferentes portes e características ecológicas, incluindo espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2014): Cedrela fissilis (cedro) e Apuleia Leiocarpa (garapa), as quais foram encontradas na AID do empreendimento. Além disso, foram registradas também, as espécies Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertão), Apuleia Leiocarpa (garapa) e Cedrella odorata (cedro-do-brejo), protegidas de acordo com Portaria Normativa do IBAMA nº 83/1991. De acordo com o exposto anteriormente, são necessárias medidas de minimização desse impacto, algumas das quais são aqui apresentadas neste Projeto de Resgate de Flora. Ele inclui o resgate de espécimes autóctones em áreas a serem suprimidas e sua reintrodução em locais a serem conservados. Além disso, a necessidade de recomposição de ecossistemas degradados e a conservação de espécies nativas raras, ameaçadas e/ou com potencial econômico ou ornamental demandam o desenvolvimento de técnicas de produção de mudas, incluindo a pesquisa de métodos de coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes, mecanismos de quebra de dormência e germinação, tratamentos com diferentes recipientes, substratos e manejo de mudas. 
12.3.1.2 Objetivos Por meio deste projeto, pretende-se minimizar o impacto relacionado à diminuição de populações de espécies típicas dos ambientes afetados. Dessa forma, os seus objetivos específicos são: 

 contribuir para manutenção da variabilidade genética das populações da flora; 
 adquirir conhecimento a respeito da flora local e as práticas de resgate e formas de propagação para diferentes espécies; e 
 utilizar os conhecimentos adquiridos em programas e práticas de revegetação e reabilitação de áreas degradadas no âmbito da implantação e operação do empreendimento. 
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12.3.1.3 Metodologia  

Ações preliminares Este projeto será implantado na AID do empreendimento de forma antecipada, iniciando-se concomitantemente com a implantação do empreendimento, com pelo menos 12 meses de coletas em campo. Para tal, ele deverá contar com uma etapa preliminar de planejamento, quando serão feitas as gestões necessárias e selecionados os locais de coleta, as formas de propagação a ser alvo de coleta e definidos os locais de armazenamento. 
Definição das áreas amostrais e critérios de seleção das espécies vegetais passíveis de resgate Todas as fitofisionomias nativas presentes na área do projeto deverão ser alvo de resgate. Considerando-se a importância da conservação do patrimônio genético das populações, durante o resgate deverá ser contemplado o maior número de indivíduos e a maior quantidade e variabilidade possível de espécies e formas de propagação.  Alguns grupos de espécies deverão ser priorizados nas ações deste projeto:  

 espécies ameaçadas de extinção, espécies raras ou pouco frequentes; 
 espécies de importância econômica cuja exploração na região eventualmente possa ter causado a diminuição das populações locais, como angicos, perobas, angelins, cedros, jacarandás e ipês; 
 espécies popularmente conhecidas, apreciadas por motivos paisagísticos, alimentares, medicinais, etc.; 
 espécies potencialmente atrativas para a fauna; e 
 espécies que apresentam potencial para plantios em áreas degradadas. 

Marcação de matrizes e coleta de sementes florestais A coleta de sementes será realizada em campanhas mensais ao longo de caminhamentos em trilhas pré-estabelecidas, paralelamente à execução de todas as tarefas previstas neste projeto (campanhas para coleta de mudas, plântulas e serrapilheira etc.) e durante o acompanhamento das atividades de supressão da vegetação. 
Coleta de mudas e plântulas de espécies florestais Plantas herbáceas e arbustivas terrestres típicas de sub-bosque, bem como plântulas de espécies arbóreas, deverão ser coletadas nas áreas a serem afetadas antes do início das atividades de desmate.  Os diferentes lotes de mudas coletadas deverão ser identificados em viveiro para contabilização das taxas de sobrevivência, acompanhamento do sucesso das técnicas empregadas e identificação das adequações necessárias. 
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Coleta de serrapilheira e armazenamento de topsoil Como mais uma forma de resgatar o material genético das formações florestais atingidas, será realizada a coleta de amostras do material acumulado sobre o solo (manta orgânica ou serrapilheira).  Finalizados os trabalhos de roçada e supressão dos indivíduos arbóreos, deverá ser retirada uma camada de topsoil, que poderá ser reintroduzido nas áreas de plantio do Projeto de Conectividade 
Florestal. Para tanto, é fundamental que o topsoil fique pouco tempo estocado, devendo ser disposto preferencialmente no início do período chuvoso.  
Instalação do Material Resgatado em Viveiro e destinação das mudas produzidas Todo o material resgatado durante a execução do presente projeto deverá ser encaminhado ao viveiro para plantio ou armazenamento, de acordo com o estado de maturação e características dos frutos e sementes.  As mudas produzidas a partir do material resgatado deverão ser utilizadas no enriquecimento das áreas alvo do Projeto de Conectividade Florestal, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Projeto de Restauração Florestal do Entorno do Reservatório. 
Monitoramento e sistematização dos resultados Após a conclusão das coletas, é importante que as áreas que receberem as mudas sejam alvo de manutenção e monitoramento, de forma a verificar sobrevivência e capacidade de recrutamento das espécies, bem como ter o registro dos procedimentos bem sucedidos e eventuais adequações necessárias, cumprindo o objetivo de garantir a minimização da perda do patrimônio genético das espécies afetadas pelo empreendimento. 
12.3.1.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.1.5 Equipe Técnica Para a coordenação do projeto, será necessário um profissional de nível pleno (agrônomo, biólogo ou engenheiro florestal) para consolidação dos relatórios e acompanhamento de uma equipe especializada.  
12.3.1.6 Interface com outros Projetos/Programas  O Projeto de resgate de flora se relaciona diretamente e principalmente com os Projetos de 
Restauração Florestal das margens do Reservatório e de Conectividade Florestal, uma vez que parte das mudas a serem utilizadas nos plantios previstos em ambos será originada dos propágulos que serão coletados durante as atividades de resgate. 
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12.3.1.7 Cronograma  Todas as atividades do Projeto de Resgate da Flora deverão anteceder as ações de supressão da vegetação, como apresentado no Quadro 252. As coletas de dados deverão ter duração mínima de 12 meses, e as gestões institucionais e a fase de planejamento deverão ser realizadas antes deste período. 
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Quadro 252 Cronograma de execução do projeto de Resgate de Flora  
Principais marcos do empreendimento 
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Projeto de Resgate de Flora Atividades de supressão florestal                                                   Seleção das espécies prioritárias                                                   Seleção dos locais de coleta                                                   Marcação das trilhas                                                   Coleta de sementes de arbóreas                                                   Coleta de mudas de herbáceas e arbustivas                                                   Coleta de plântulas de arbóreas                                                   Coleta de serrapilheira                                                   Instalação do material resgatado em viveiro                                                   Monitoramento das ações                                                    
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12.3.2 Projeto de Supressão Florestal Controlada 

12.3.2.1 Introdução/Justificativa O processo de supressão florestal é um conjunto de atividades inter-relacionadas e dependentes entre si e que tem como resultado final a madeira cortada e transportada para a área de estocagem ou consumidor final (Machado, 1989). Essa operação consiste na retirada da vegetação arbórea existente em um determinado local, com o intuito de possibilitar a sua utilização posterior para outras finalidades (Leite, 2000).  Para a instalação da PCH Alvorada I, será necessária a supressão de uma área de 266,4 ha de áreas que correspondem à Floresta ciliar com parte associada a veredas, 9,56 ha de Floresta Estacional Semidecidual e 1,29 ha de Savana Florestada. Desta maneira, de acordo com os resultados do inventário florestal, esta supressão poderá gerar um volume de 56.795,71 m³ de material lenhoso. 
12.3.2.2 Objetivos O Projeto de Supressão Controlada tem como objetivo apresentar os procedimentos operacionais relacionados a cada etapa do processo de supressão, buscando favorecer o deslocamento da fauna e minimizar os impactos sobre as espécies ali residentes, bem como indicar a melhor forma de aproveitamento do material lenhoso que será gerado. Outro objetivo que deve ser destacado diz respeito a diminuição de matéria orgânica na bacia de acumulação do reservatório, garantindo assim uma melhor qualidade da água após o enchimento.  
12.3.2.3 Metodologia 

Procedimentos preliminares da operação de supressão florestal Por demandar um número significativo de pessoas e, consequentemente, ter um alto custo de operação, a supressão florestal deve ser bem planejada antes do seu inicio, para prevenir o surgimento de problemas durante a execução, a saber: 
 Obtenção da autorização para a intervenção na área a ser suprimida; 
 Seleção e contratação de empresa especializada; 
 Demarcação do NA do reservatório; 
 Escolha das áreas a serem utilizadas para estocagem do material lenhoso; 
 Demarcação em campo das áreas a serem desmatadas; 
 Limpeza do sub-bosque das áreas a serem suprimidas. Além disso, para a execução do Projeto de Supressão Controlada deverão ser observados os seguintes procedimentos e princípios: 
 Levantamento das características quali-quantitativas dos ambientes a serem afetados; 
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 Evitar o corte desnecessário de árvores e preservar a vegetação florestal existente no entorno; 
 Definição das prioridades para a realização da supressão, considerando as características da paisagem e conexão da área a ser suprimida com outros remanescentes florestais, de forma a direcionar para eles a fauna residente; 
 Definição dos procedimentos para a realização da supressão, considerando as características levantadas da área e o deslocamento da fauna; 
 Observar todos os procedimentos relativos à segurança, bem como o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs). 

Procedimentos para a realização da supressão da vegetação Após a limpeza das áreas com a utilização de foices e facões e retirada do material gerado, as equipes de campo entrarão na área devidamente demarcada abatendo as árvores e fazendo o desdobro do material lenhoso. Dadas as características da vegetação presente na área do projeto para a execução do Projeto de Supressão Controlado, será empregado o método semi-mecanizado, utilizando a motosserra. Retirados os indivíduos arbóreos de maior porte, poderá ser utilizado o método mecanizado para a supressão de indivíduos arbóreos de menor porte, com o emprego de tratores. A derrubada da árvore deve ser realizada de uma maneira que facilite a retirada da madeira da área de exploração, sendo que a queda da árvore deverá ser direcionada no sentido dos acessos que serão utilizados para o escoamento da madeira. Vale ressaltar que os integrantes das equipes de campo deverão manter uma distância mínima de segurança, equivalente a no mínimo duas vezes o tamanho da árvore que esta sendo cortada, a fim de se evitar possíveis acidentes durante a operação de supressão. 
Extração e transporte do material lenhoso A retirada e o transporte de madeira da área de exploração são realizados através de acessos provisórios e de estradas distribuídas na área de maneira que facilite o escoamento do material lenhoso. Na sua implantação deve ser priorizada a conservação e proteção do solo e também, a estrutura do processo de retirada da vegetação arbórea. O arraste da madeira a curta distância poderá ser realizado por tratores de pneus, acoplados com carretas agrícola. O transporte da madeira até a área de estocagem intermediária deverá ser realizado por meio de caminhões. Caso os acessos existentes permitam o trânsito de caminhões que farão o transporte final do material lenhoso, não será necessário o uso de tratores para a retirada da madeira. Posteriormente deverá ser realizado o serviço de limpeza da área, o qual consiste nas operações de destocamento, retirada de restos de raízes, solo orgânico e outros materiais indesejáveis. 
Destinação do material lenhoso Além dos aspectos ambientais envolvidos, a retirada da cobertura vegetal é condicionada por mecanismos legais, que levam à obrigatoriedade desta ação.  
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A Portaria nº 022/2001-N da Agência Goiana de Meio Ambiente (AGMA), que dispõe sobre o Plano de Exploração Florestal e Uso Alternativo do Solo, estabelece a necessidade de obtenção de prévia autorização desse órgão para qualquer tipo de desmatamento e a obrigatoriedade de aproveitamento de madeira, material lenhoso ou de outros produtos e resíduos florestais decorrentes de desmatamento. De acordo com o Art. 4.º “a todo produto e subproduto florestal cortado, colhido ou extraído, incluindo seus resíduos, deverá ser dado aproveitamento socioeconômico”. Como já destacado ocorrem na área do projeto uma percentual de árvores de maior diâmetro e altura, incluindo indivíduos de espécies de interesse econômico regionalmente. Sendo assim, o material lenhoso gerado após o processo de supressão desses indivíduos poderá ser aproveitado na construção civil. Os indivíduos de menor porte poderão ser utilizados na geração de energia. 
12.3.2.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.2.5 Equipe técnica A execução do projeto de supressão florestal deverá ser realizada por uma equipe capacitada. As atividades deverão ser supervisionadas pela equipe da gerência de meio ambiente da contratante, levando-se em consideração as características do empreendimento e as estratégias a serem adotadas para a destinação adequada do material lenhoso, minimização dos impactos ambientais e definição das frentes de desmate com base na análise da paisagem e direcionamento da fuga de espécimes da fauna silvestre. 
12.3.2.6 Interface com outros Projetos/Programas  O Projeto de Supressão Florestal Controlada relaciona-se ao Programa de Resgate da Fauna, uma vez que o direcionamento do desmate poderá favorecer o deslocamento da fauna e diminuir o número de espécimes que serão resgatados. 
12.3.2.7 Cronograma O Quadro 253 contém o cronograma das atividades de supressão da vegetação. 
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Quadro 253 Cronograma da Projeto de Supressão Florestal Controlada na área do canteiro de obras e inundação da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 
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Projeto de Supressão Florestal Controlada Obtenção da licença de supressão da vegetação                                                   Contratação dos serviços de desmatamento                                                   Treinamento de segurança das equipes de supressão                                                   Definição das áreas de empilhamento (toras e galhos), veículos, maquinário, equipamento, pessoal etc.                                                   Delimitação das faixas de supressão                                                   Derrubada, desgalhamento e traçamento                                                   Empilhamento de toras e galhos                                                    Carregamento do material lenhoso                                                    Transporte ao depósito de armazenamento do material lenhoso                                                   Destoca e limpeza da área                                                    
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12.3.3 Programa de Resgate da Fauna  

12.3.3.1 Introdução/Justificativa Para a implantação da PCH Alvorada I será realizada a supressão florestal, o que acarretará a perda de ambientes naturais utilizados pela fauna silvestre, a fuga e/ou a morte acidental de indivíduos presentes nas áreas objeto de supressão. A maior parte dos espécimes tende a fugir dessas áreas em função dos ruídos e da movimentação de pessoal e equipamentos. Deve-se evitar a captura, em função do estresse e do sofrimento a que os animais são submetidos, realizando ações de resgate apenas quando for confirmada a impossibilidade de determinado animal se locomover ou se dispersar por seus próprios meios. O acompanhamento das atividades de desmatamento visa a priori direcionar as atividades de supressão florestal, favorecendo a fuga “passiva” de indivíduos.  Ainda que sejam implementadas ações de resgate, a perda de espécimes em decorrência do empreendimento é inevitável e implica na perda da informação científica a elas associada. Assim, a coleta prévia de exemplares das populações presentes em áreas a serem suprimidas e o registro científico dos dados obtidos durante os estudos e projetos ambientais ao longo de todas as fases do empreendimento são de vital interesse para o refinamento do conhecimento sobre a distribuição geográfica, da conservação e mesmo da biologia das espécies. A adoção da prática de publicação cientifica de trabalhos de licenciamento ambiental, mesmo que sejam apenas listas de espécies, é muito importante e deve ser incentivada. Tais publicações permitem maior compreensão da distribuição geográfica das espécies, sua biologia e conservação, e podem representar novos registros e embasar novas discussões. A publicação dos dados dá credibilidade para o trabalho, complementa trabalhos científicos e gera informação para outros estudos. Além dos estudos realizados para a elaboração deste EIA e os dados resultantes do processo de resgate durante a supressão vegetal, uma fonte importante de dados científicos é o acompanhamento de espécies após a derrubada da floresta, quando algumas espécies oportunistas são temporariamente favorecidas pelo desmatamento, enquanto espécies mais exigentes são expulsas para as áreas adjacentes que, muitas vezes, não têm capacidade de suportar o aumento do número de indivíduos, o que pode provocar sua morte.  Informações sobre a abundância e diversidade das espécies da mastofauna local são ainda escassas para a conservação efetiva da biodiversidade. A maior ameaça para os pequenos mamíferos é sem dúvida a escassez de conhecimento científico básico, principalmente de taxonomia, sistemática, distribuição e história natural (Costa et al., 2005). Os pequenos mamíferos não voadores sofrerão maior impacto com as atividades relacionadas às obras da PCH Alvorada I, pois essas espécies possuem menor mobilidade e área de vida. Vale ressaltar ainda que, como são animais de hábitos noturnos e as atividades de supressão ocorrerá no período em que estarão entocados, os pequenos mamíferos estão entre os mais afetados. 
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Tendo em vista o exposto anteriormente, a coleta de exemplares das populações presentes em áreas a serem suprimidas e o registro científico dos dados e informações ao longo de todas as fases dos estudos são de vital interesse para o refinamento do conhecimento sobre a distribuição geográfica, da conservação e mesmo de inúmeras questões ecológicas, além do mais as informações são coletadas em áreas de vegetação nativa que deverão ser suprimidas ou severamente descaracterizadas (Straube et 
al., 2010).  No caso da vegetação, os resultados dos levantamentos realizados na AID e AII da PCH Alvorada I também representam a ampliação do conhecimento científico a respeito da flora na região e a sua divulgação para a comunidade científica, mostra-se uma ferramenta útil para o planejamento da conservação da biodiversidade regional. 
12.3.3.2 Objetivo O presente programa tem como objetivos: 

 Acompanhar a supressão florestal na área do empreendimento da PCH Alvorada I, direcionando o corte e resgatando, durante sua execução, indivíduos da fauna que sejam encontrados em dificuldade de locomoção e fuga para áreas adjacentes, translocando-os para áreas com vegetação nativa na bacia do rio Corrente; 
 Coletar séries representativas das espécies de pequenos mamíferos antes do início da supressão da cobertura vegetal; e da herpetofauna encontradas durante a supressão;  
 Utilizar o grupo das aves como bioindicador para avaliar as reações da fauna residente nas áreas afetadas; melhor compreender padrões e processos ecológicos ocorridos durante o desmatamento e o potencial de dispersão das espécies e gerar conhecimento a respeito das variações nas comunidades de aves por meio da análise da distribuição, número, composição e abundância de espécies. 
 Registrar e sistematizar os dados obtidos durante o processo de resgate e durante a execução dos programas relacionados ao meio biótico, como forma de ampliar o conhecimento científico da biodiversidade regional; 
 Divulgar os resultados encontrados em periódicos científicos, como forma de contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica de diversas espécies; e  
 Divulgar os resultados encontrados no âmbito do Programa de Educação Ambiental, como forma de valorizar o Patrimônio Natural da região e angariar adeptos entre moradores e proprietários locais para contribuir com a sua preservação. 
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12.3.3.3 Metodologia  

Planejamentoe gestões institucionais As atividades preliminares referem-se à obtenção de licença para captura, coleta e transporte de espécimes da fauna na SECIMA, de acordo com as diretrizes da Instrução Normativa do IBAMA nº 146, de 10 de janeiro de 2007 que estabelece os critérios e padrões para a solicitação de concessão de autorização de captura, coleta e transporte de fauna no país, acompanhado de carta do empreendedor apresentando o empreendimento. Além disso, o biólogo responsável pelo monitoramento da avifauna nesse processo deverá ser cadastrado no CEMAVE/ICMBio para receber, gratuitamente, as anilhas de metal. Juntamente com esse pedido de licença deverão ser feitos contatos com instituições de pesquisa que queiram receber os exemplares eventualmente resgatados e/ou mortos, a exemplo da Universidade Federal de Goiás.  Será definido, juntamente com a empresa que realizará o serviço de supressão florestal, o direcionamento do desmatamento, para que o corte seja realizado de forma que facilite a fuga de indivíduos da fauna para ambientes naturais adjacentes aos impactados. Será feita ainda feita uma análise dos locais a serem desmatados e remanescentes florestais na bacia do rio Corrente, para definir áreas de soltura dos animais possivelmente resgatados. Uma primeira sugestão é feita de acordo com a Figura 226 apresentada anteriormente. Serão realizados, também, antes do início das atividades, treinamentos para a capacitação dos trabalhadores na coleta de animais, procurando obter, assim, um melhor entendimento e execução das atividades de acompanhamento, bem como convênio com o veterinário para eventuais atendimentos a animais.  Este programa pressupõe a instalação de um Centro de Triagem destinado à manutenção temporária dos animais que necessitem de atendimento veterinário. Neste local os animais serão identificados, catalogados, registrados e medidos, recebendo assistência médico-veterinária e alimentação condizente. Após o período mais curto possível os animais serão encaminhados para seu destino final (soltura ou encaminhamento a instituições).  
Procedimentos antes e durante a supressão florestal Durante a retirada da vegetação arbustiva do sub-bosque serão realizadas buscas de vestígios ou animais em fuga. Assim que as árvores forem derrubadas, deverá ser feita a vistoria em troncos e galhos, na busca de possíveis animais escondidos em meio a madeiras. Todos os espécimes encontrados mortos durante a execução dos projetos ambientais ao longo das diferentes etapas de implantação do empreendimento deverão ser devidamente preservados e acondicionados para aproveitamento científico e doados para instituições de pesquisa. Da herpetofauna, serão coletados de 5 a 10 indivíduos de cada espécie encontrada durante as ações de Supressão Florestal e deverá ser feita coleta de material genético; tais amostras deverão ser depositadas em coleções de referência.  
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Produção de material de divulgação científica A publicação dos resultados das ações de acompanhamento da supressão vegetal é de vital interesse para o refinamento do conhecimento sobre a distribuição geográfica, da conservação e da biologia das espécies (Straube et al., 2010). O resgate da informação científica terá como resultado os seguintes produtos: 
 Relatório técnico contendo o número de espécimes coletados e a carta de depósito em coleção de todo material coletado; 
 Publicações científicas de dados sobre flora, avifauna, mastofauna e herpetofauna obtidos durante as diversas fases dos estudos para licenciamento ambiental. 

12.3.3.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.3.5  Equipe técnica A supressão florestal deverá ser acompanhada por um biólogo e dois auxiliares de campo por frente de trabalho, durante todo do período do desmate. Para as frentes de desmate deverão ser priorizadas a contratação de biólogos ornitólogos, mastozoologos e herpetólogos que auxiliarão na coleta e identificação dos animais eventualmente resgatados. Um veterinário (ou clínica veterinária) deverá ser previamente contactado e acionado em caso de resgate de animal ferido ou que necessite de atendimento veterinário.  
12.3.3.6 Interface com outros Projetos/Programas  Este projeto tem interface com o Projeto de Supressão Florestal Controlada; Projeto de Resgate 
de Flora; Subprograma de Monitoramento da Avifauna; Programa de Educação Ambiental e 
Projeto de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte. Tem ligação ainda com o Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório e o 
Projeto de Conectividade Florestal, que visam à formação de áreas florestadas que possam abrigar a fauna silvestre no médio prazo e Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social, no âmbito dos quais os dados obtidos ao longo do monitoramento deverão ser divulgados para a comunidade científica e para as comunidades do entorno do empreendimento. Enfim, este projeto tem interface com todos os projetos relacionados ao meio biótico desenvolvidos ao durante a implantação e operação da PCH Alvorada I, no sentido de organizar e difundir o conhecimento científico neles gerado. 
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12.3.3.7 Cronograma O presente programa deverá ser realizado durante todo o período de supressão florestal. As ações de acompanhamento e salvamento da fauna deverão ser simultâneas à atividade de supressão da vegetação.  O planejamento e a execução das atividades preliminares (contato com instituições e solicitação de licenças específicas a SECIMA) deverão ocorrer com pelo menos 60 dias de antecedência do início das atividades de desmatamento. 
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Quadro 254 Cronograma de execução do Programa de Resgate da Fauna   
Principais marcos do empreendimento 
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Projeto de Resgate de Fauna Solicitação de Licença de captura e transporte de fauna - SECIMA                                                   

Atividades de supressão florestal                                                   Planejamento, gestões institucionais e treinamento das equipes de resgate                                                   Implantação do Centro de Triagem                                  
 

              
   Acompanhamento das Ações de Supressão florestal                                  

 
              

   Relocação de espécimes resgatados                                                   Sistematização e divulgação dos resultados                                                   
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12.3.4 Programa de Resgate da Ictiofauna 

12.3.4.1 Introdução/Justificativa Em empreendimentos hidrelétricos ocorrem atividades em diferentes fases que implicam impactos sobre a ictiofauna. Estes impactos estão relacionados ao aprisionamento de espécimes em poços formados no leito do rio ou nas unidades geradoras.  A seguir são explicitadas as atividades impactantes nas diferentes fases do empreendimento: 
 Durante a fase de construção de empreendimentos hidrelétricos são necessárias algumas ações de engenharia que implicam em impactos sobre a ictiofauna. Dentre estas ações, destacam-se a construções de ensecadeiras, para obras de construções do barramento. O desvio dos cursos d’água implica respectivamente, em interrupção e diminuição do fluxo de água no trecho ensecado. Desta forma, partes do leito do rio, podem vir a secar ou originar poços, aprisionando peixes. 
 Na fase de enchimento do reservatório a diminuição de vazão a jusante do barramento também pode proporcionar a formação de poços no leito do rio Corrente aprisionando os indivíduos que habitam o trecho; 
 Já na fase de operação do empreendimento a parada de unidades geradoras do tipo Kaplan, seja para manutenção periódica ou emergencialmente, poderá proporcionar a entrada de indivíduos de diferentes espécies de peixes, provenientes de jusante, no interior da estrutura da turbina, acarretando a mortandade de peixes pela depleção de oxigênio nestes locais.  Evitar o estresse das populações de peixes nas situações citadas anteriormente é um procedimento importante, como medida de proteção de ictiofauna. Para tanto, é fundamental ter o conhecimento da estrutura da ictiofauna e as características principais do canal do trecho a ter o fluxo de água diminuído e das unidades geradoras, evitando-se, dessa forma, possíveis mortandades ou, por outro lado, gastos com resgates desnecessários. Este Programa busca evitar ou mitigar a mortandade de peixes que fiquem confinados nas áreas descritas acima através de resgate e salvamento durante diferentes fases de implantação, enchimento e operação da PCH Alvorada I.  

12.3.4.2 Objetivo São objetivos desse programa: 
 Resgatar os peixes eventualmente confinados nos poços formados nas áreas ensecadas do rio Corrente, para construção do barramento – fase de implantação; 
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 Resgatar os peixes eventualmente confinados nos poços formados no segmento do rio Corrente localizado a jusante do barramento nos locais que sofreram redução de vazão para o enchimento do reservatório – fase de enchimento; 
 Resgatar os peixes eventualmente confinados no interior das unidades geradoras durante as paradas de máquinas para manutenção ou emergencialmente – fase de operação;  
 Realizar o manejo específico da ictiofauna nos resgates, no sentido de relocação, solturas e envio para instituições de ensino e pesquisa, com a devida autorização dos órgãos ambientais competentes. 

12.3.4.3 Metodologia A seguir é apresentada a metodologia a ser utilizada no resgate da ictiofauna, nas diferentes fases da PCH Alvorada I. 
Fase de Implantação O resgate da ictiofauna na fase de implantação da PCH Alvorada I consiste na retirada dos peixes que por ventura venham a ficar confinados nos poços formados nas áreas ensecadas para a construção do barramento. As ações nesta fase constituem no acompanhamento da drenagem das áreas ensecadas e resgate de peixes com a utilização de apetrechos que propiciem a captura dos exemplares confinados sem comprometimento a sua sobrevivência. A retirada dos peixes dos poços será feita, preferencialmente, com o auxílio de redes de arrasto, tarrafas e puçás. Após a captura os exemplares resgatados serão acondicionados em caixas de transporte para posterior soltura no rio Corrente. 
Fase de Enchimento Durante a fase de enchimento do reservatório da PCH Alvorada I será dada uma atenção especial ao trecho localizado a jusante do barramento. Neste período poderá ocorrer a formação de poços que podem requerer a relocação de peixes eventualmente confinados. Vale ressaltar que dependendo do tamanho dos bolsões d’água formados, deverá ser feito o monitoramento de parâmetros físico-químicos, que são determinantes para a sobrevivência dos peixes destacando: oxigênio dissolvido, pH, condutividade e temperatura da água. Caso os valores observados não comprometam a manutenção dos peixes confinados, o manejo deverá ser evitado. Caso seja necessário assim como no resgate na fase de implantação do empreendimento, deverão ser utilizados apetrechos que propiciem a captura dos exemplares confinados sem comprometimento a sua sobrevivência. Após a captura os exemplares resgatados serão acondicionados em caixas de transporte para posterior soltura no rio Corrente. 
Fase de Operação Na fase de operação da PCH Alvorada I, as unidades geradoras tipo Kaplan passarão por manutenção periódica e poderão ocorrer eventuais paradas emergenciais que confinarão peixes no interior das turbinas requerendo ações de resgate. Assim, nas paradas das unidades geradoras são acionados 
stoplogs, isolando o fluxo de água, resultando em possíveis confinamentos de exemplares de peixes fazendo-se necessárias ações de resgate.  
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O acesso da equipe de resgate bem como equipamentos necessários a execução das atividades, ao interior da unidade geradora deverá ser dimensionado em conjunto com os setores de engenharia, manutenção e segurança no trabalho para garantir um acesso rápido e seguro da equipe e equipamentos. Para a coleta dos peixes confinados nas turbinas serão utilizados aparelhos de pesca, como redes de arrastos, tarrafas e puçás e caixas de transporte de peixes com aeradores, além do recrutamento de um efetivo de ajudantes suficientemente dimensionados para permitir a realização do resgate em um menor tempo possível. Os recipientes com os animais coletados serão içados do local em caixas de transporte por um sistema de roldanas. Os mesmos serão transportados até o local de soltura em veículos preparados para este fim. 
12.3.4.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.4.5 Equipe técnica Este programa deverá ser coordenado por um biólogo ictiólogo e para sua execução em campo será necessária uma equipe composta por um biólogo ictiólogo e auxiliares de campo. Ressalta-se que para o sucesso desta operação deverão estar disponíveis auxiliares de campo para as atividades de resgate.  A quantidade necessária de auxiliares deverá ser dimensionada e definida de acordo com a etapa. 
12.3.4.6 Interface com outros Projetos/Programas  O presente programa de resgate da ictiofauna tem relação com o Programa de Monitoramento da 
Ictiofauna uma vez que existe a possibilidade de coleta de espécies que dificilmente seriam coletadas com as tradicionais metodologias utilizadas, fazendo com que aumente a riqueza de espécies do trecho de inserção da PCH Alvorada I e com o Programa de Educação Ambiental, no qual serão dados subsídios para a preparação de material para exemplificar as ações ambientais de mitigação implementadas;  
12.3.4.7 Cronograma O programa de resgate da ictiofauna deverá ser realizado durante as fases de implantação, enchimento e operação do empreendimento. 
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Quadro 255 Cronograma de execução do Programa de Resgate da Ictiofauna da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI                                                                                                      Contratação do consórcio construtor                                                                                                     Ordem de Serviço                                                                                                     Mobilização                                                                                                     Instalação do canteiro                                                                                                     Desvio do rio - Fase 1                                                                                                     Desvio do rio - Fase 2                                                                                                     Início do enchimento do reservatório                                                                                                     Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                                                                     

Programa de Resgate da Ictiofauna Solicitação de Licença para resgate da ictiofauna - SECIMA                                                   

Resgate da Ictiofauna – Fase de Implantação                                                   Relatório Parcial – Fase de Implantação                                                   Resgate da Ictiofauna – Fase de Enchimento                                                   Relatório Parcial – Fase de Enchimento                                                   Resgate da Ictiofauna – Fase de Operação                                                   Relatório Parcial – Fase de Operação                                                   Relatório Consolidado                                                   
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Ações de Monitoramento 

12.3.5 Programa de Monitoramento da Fauna 

12.3.5.1 Subprograma de Monitoramento da Avifauna  

12.3.5.1.1  Introdução/Justificativa O processo de fragmentação do ambiente existe naturalmente, mas tem sido intensificado pela ação humana, afetando negativamente a sobrevivência de populações e a diversidade biológica e as relações entre as espécies. Esses processos levam à redução da abundância e até a extinção de algumas espécies de aves, além de tornar o ambiente atrativo apenas para algumas espécies que são geralmente generalistas. Em áreas intensamente alteradas, o valor de pequenos fragmentos para conservação de espécies e até mesmo comunidades é potencializado, pois são os únicos ambientes capazes de manter espécies nativas, apresentando, portanto, alto valor para a conservação (MMA, 2003b; Ribon et al, 2003).  Na Área de Influência da PCH Alvorada I destaca-se a ocorrência da jacupemba (Penelope superciliaris), do mutum (Crax fasciolata) e do araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) frutívoros de grande porte que requerem extensas áreas de mata. Destacam-se ainda espécies de média sensibilidade inseridas na CITES como Amazona amazônica (curica), Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro), Ara ararauna (arara-canindé), Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido), Crax fasciolata (mutum-de-penacho), Patagioenas cayennensis (pomba-galega), Momotus momota (udu-de-coroa-azul), 
Antilophia galeata (soldadinho), Lanio penicillatus (pipira-da-taoca) e Sporophila maximiliani (bicudo). Esta ação de monitoramento proporcionará a aquisição de conhecimento científico acerca das modificações na comunidade de aves ao longo do processo de implantação e operação do empreendimento, a partir da comparação do IPA das espécies. A partir da coleta de informações básicas a respeito das espécies é possível caracterizar sua biologia, aspectos populacionais, distribuição e necessidades, identificar os movimentos migratórios, localizar ninhais, dentre outros (CAVALCANTI, 1999b; MMA, 2002).  
12.3.5.1.2 Objetivo Este programa de monitoramento tem como objetivo averiguar as  alterações nas populações das aves silvestres na Área de Influência da PCH Alvorada I após a supressão florestal e durante o início da fase de operação do empreendimento, com ênfase em espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e migratórias, por meio das análises do número, composição e abundância de espécies de aves, de forma a subsidiar futuras estratégias de conservação da ornitofauna na AII da PCH Alvorada I e em toda a bacia do rio Corrente, com ênfase em seu médio curso. 
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12.3.5.1.3 Metodologia Os pontos de amostragem devem ser escolhidos em áreas de floresta estacional ou semidecidual, na AID da PCH Alvorada I, com distância mínima de 200 metros um do outro. Os principais métodos de amostragem da ornitofauna utilizados serão: censo por ponto fixo, captura com redes de neblina e marcação dos espécimes com anilhas; e eventual coleta de espécimes, com exceção daquelas enquadradas em alguma categoria de ameaça. A primeira campanha deverá anteceder a supressão vegetal na área do empreendimento, de forma a caracterizar as áreas que possivelmente receberão espécimes oriundos da mesma, servindo de parâmetro para futuras comparações e avaliação de possíveis efeitos da chegada da avifauna sobre os fragmentos remanescentes. As demais campanhas serão realizadas com periodicidade trimestral. Durante a supressão florestal, no âmbito do Programa de Resgate da Fauna deverá ser realizada a captura de aves, em redes de neblina. A localização das redes e as áreas a serem amostradas devem ser selecionadas de acordo com o andamento do desmatamento da área da PCH Alvorada I. As redes deverão ser abertas logo ao amanhecer, permanecendo assim por cinco horas a cada dia. As aves capturadas serão identificadas e marcadas com anilhas de metal numeradas fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio). As aves serão então medidas, pesadas e analisadas quanto às características reprodutivas (atividade da placa de incubação), substituição das penas (PROCTOR; LYNCH, 1993; ROOS, 2010). Após esse procedimento, a soltura das aves deverá ser efetuada no mesmo local ou, relocadas para fragmentos florestais adjacentes a área desmatada. Eventualmente alguns indivíduos poderão morrer quando capturados nas redes ou durante sua manipulação (SPOTSWOOD et al., 2012) e, nesse caso, eles deverão ser devidamente preparados segundo técnicas de taxidermia e encaminhados para coleção ornitológica. Para a execução deste programa será necessária a obtenção de licença para captura, coleta e transporte de espécimes da ornitofauna junto a SECIMA. O biólogo coordenador deverá ser cadastrado no CEMAVE/ICMBio para receber, gratuitamente, as anilhas de metal. O material eventualmente coletado deverá ser devidamente preparado segundo técnicas de taxidermia e encaminhado para coleção ornitológica. 
12.3.5.1.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.5.1.5 Equipe técnica Este programa deverá ser coordenado por um biólogo ornitólogo e para sua execução em campo será necessária uma equipe especializada.  
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12.3.5.1.6 Interface com outros Projetos/Programas  O presente subprograma de monitoramento da avifauna tem relação direta com o Programa de 
Resgate da Fauna, no âmbito do qual serão marcados espécimes que possivelmente serão posteriormente recapturadas e além disso objetiva divulgar o conhecimento adquirido sobre a biota da bacia do rio Corrente. 
12.3.5.1.7 Cronograma O programa de monitoramento da ornitofauna com ênfase em espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e migratórias, na região da AID da PCH Alvorada I deverá ser realizado antes e durante o desmatamento e enchimento do reservatório; e durante a fase de operação, em campanhas trimestrais no primeiro ano, e reavaliação da continuidade do monitoramento após esse período. 
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Quadro 256 Cronograma de execução do Subprograma de Monitoramento da Avifauna  da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI                                                                                                      Contratação do consórcio construtor                                                                                                     Ordem de Serviço                                                                                                     Mobilização                                                                                                     Instalação do canteiro                                                                                                     Desvio do rio - Fase 1                                                                                                     Desvio do rio - Fase 2                                                                                                     Início do enchimento do reservatório                                                                                                     Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                                                                     

Subprograma de Monitoramento da Avifauna Solicitação de Licença para captura e transporte - SECIMA                                                   

Atividades de supressão florestal                                                   Monitoramento anterior à supressão vegetal para o enchimento do reservatório                                                   Coleta de dados durante e logo após a supressão vegetal                                                   Monitoramento da avifauna após o enchimento                                                   
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12.3.5.2 Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte 

12.3.5.2.1 Introdução/Justificativas Os remanescentes florestais estudados na AID da PCH Alvorada I mostraram-se relevantes do ponto de vista da conservação da mastofauna de médio e grande porte na região, visto que concentram uma expressiva riqueza de espécies, inclusive quatro espécies que constam na lista de espécies ameaçadas da fauna. Assim, em função impactos prognosticados, como perda de habitat, perda de indivíduos e alterações de suas populações, faz-se necessário o monitoramento das espécies de mamíferos de médio e grande porte que foram registradas na AID do empreendimento, dando-se ênfase principalmente aos primatas e às cinco espécies inseridas em alguma categoria de ameaça de extinção (consideradas de maior vulnerabilidade): Puma concolor (onça-parda), Chrysocyon brachyrus (lobo-guará), Tapirus terrestris (anta) e Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira).   Este subprograma irá contribuir para um melhor conhecimento da distribuição de suas populações, permitir acompanhar os impactos na comunidade ao longo do processo de implantação e operação do empreendimento, além de subsidiar futuras estratégias para a conservação e manejo dessas espécies. 
12.3.5.2.2 Objetivos 

 Acompanhar os efeitos da supressão da vegetação e formação do reservatório sobre as populações de médios e grandes mamíferos; 
 Quantificar e analisar as variações nas populações de mamíferos através das análises de riqueza e abundância de espécies; 
 Contribuir para o aumento do conhecimento sobre as espécies, gerando informações para subsidiar futuras estratégias de conservação e manejo das espécies. 

12.3.5.2.3 Metodologia Para o monitoramento da mastofauna de médio e grande porte serão utilizados os seguintes métodos de estudo: 
 Armadilhamento fotográfico: consiste na colocação de camera traps em áreas onde se observa a presença de trilhas percorridas por mamíferos de médio e grande porte, assim como em estradas abandonadas e margens de rios, ambientes comumente utilizados pelos representantes do grupo (Cullen Jr. et al., 2006). 
 Busca ativa por evidências diretas e indiretas: para tal, estima-se o tempo padrão de uma hora de esforço por porção de área amostrada, onde uma equipe de pesquisadores “varre” a área em busca de rastros e vestígios. Será tomado como referência um ponto central em cada porção de área, no entorno do qual será percorrido um raio de até 200 m. 
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 Transecto: consiste em uma lenta caminhada em silêncio em uma velocidade de 1km/h, ao longo de trilhas abertas, margens de rios e córregos, estradas de terra, em busca de vestígios, rastros e evidências da presença de espécies de mamíferos. Ao longo de um mesmo transecto, diferentes fitofisionomias podem ser amostradas simultaneamente, o que amplia a detecção de registros, uma vez que as espécies representantes do grupo em questão comumente apresentam amplas áreas de vida com consideráveis deslocamentos diários entre diferentes ambientes (Cullen Jr. et 
al., 2006). Para este subprograma estão envolvidas as seguintes instituições:  

 SECIMA – Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás 
 IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
 ICMBio  - Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade 
 Instituições Científicas do estado de Goiás, em especial Universidades, e outras que forem atuar ou contribuir com as ações do mesmo, bem como que estiverem envolvidos em projetos de pesquisa com fins conservacionistas. 

12.3.5.2.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.5.2.5 Equipe técnica Este programa deverá ser coordenado por um biólogo sênior mastozoólogo e executado por uma equipe especializada. 
12.3.5.2.6 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa apresenta interface com o Programa de Resgate da Fauna, bem como com o 
Programa de Educação Ambiental, no âmbito dos quais os dados obtidos ao longo do monitoramento deverão ser divulgados respectivamente para a comunidade científica e para a comunidade da bacia do rio Corrente.  
12.3.5.2.7 Cronograma Este subprograma deverá ser iniciado com a implantação do empreendimento, na fase de supressão da cobertura vegetal, com periodicidade trimestral. Após a supressão florestal este programa deverá ser continuado com periodicidade trimestral até um ano após o enchimento. Com este período acredita-se que os dados gerados sejam suficientes para se avaliar os impactos iniciais decorrentes da supressão florestal e consequente formação do reservatório. Somente após esse período deverá ser avaliada a necessidade de continuidade do monitoramento, sendo que poderá ser adotada uma das seguintes alternativas: encerramento do monitoramento ou continuidade do monitoramento com periodicidade a ser proposta. 
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Quadro 257 Cronograma de execução do Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI                                                                                                      Contratação do consórcio construtor                                                                                                     Ordem de Serviço                                                                                                     Mobilização                                                                                                     Instalação do canteiro                                                                                                     Desvio do rio - Fase 1                                                                                                     Desvio do rio - Fase 2                                                                                                     Início do enchimento do reservatório                                                                                                     Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                                                                     

Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e Grande Porte Atividades de supressão florestal                                                   Armadilhamento fotográfico                                                   Busca ativa por evidências diretas e indiretas                                                   
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12.3.5.3 SubPrograma de Monitoramento de Insetos Vetores  

12.3.5.3.1 Introdução/Justificativa O diagnóstico da área da PCH Alvorada I cita o registro na área do empreendimento de 25 espécies de mosquitos, sendo encontradas espécies vetores de febre amarela, malária e leishmaniose. Salienta-se que os transmissores dessas duas últimas endemias foram registrados em praticamente todos os locais amostrados nas áreas de influência.  Dentre as modificações que ocorrerão com a implantação da PCH Alvorada I, destaca-se a supressão da vegetação, que resultará numa redução dos habitats naturais dos mosquitos vetores assim como numa diminuição de suas fontes alimentares de origem silvestre. O desmatamento irá provocar a perda de locais utilizados pelos insetos para abrigo, forrageamento e nidificação de inúmeras espécies de vertebrados e, consequentemente, a fuga e/ou perda de populações de mamíferos, que constituem como fonte alimentar para os insetos vetores de endemias. Com a redução da população dos reservatórios silvestres (marsupiais e roedores), o homem poderá se tornar a fonte de alimentação desses insetos. Segundo alguns estudos, a supressão da vegetação, em variados tipos de empreendimentos, vem sendo reportada como um importante fator para o incremento da ocorrência de malária e febre amarela.  Associado às alterações ambientais, o aumento do número de homens que vivem ou circulam no entorno do empreendimento durante a implantação e operação, certamente, potencializará os casos de transmissão das endemias, podendo causar consequências graves para a saúde pública local. A execução do Subprograma de Monitoramento de Insetos Vetores torna-se necessária, devido ao risco das alterações da qualidade ambiental causadas pela implantação/operação do empreendimento podendo provocar o aumento populacional dos vetores na área potencializando a disseminação de endemias na região.  
12.3.5.3.2 Objetivos Realizar o monitoramento da entomofauna de importância vetorial, ou seja, dos potenciais transmissores de doenças (malária, dengue, febre amarela, leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral americana) na AID e entorno da PCH Alvorada I. 
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12.3.5.3.3 Metodologia Os trabalhos serão realizados em três etapas. Na primeira fase, prévia ao enchimento do reservatório, será executada uma campanha; na segunda, após o enchimento, será realizada mais uma  campanha; e na terceira etapa, no primeiro ano de operação do empreendimento serão executadas três campanhas, totalizando cinco campanhas. Os mosquitos deverão ser capturados usando o mesmo esforço empregado para o diagnóstico, e com a mesma metodologia de coleta (armadilhas). Deverão se realizadas amostragens em áreas de remanso ou com potencial para acumulo de água e matéria orgânica em decomposição.  No caso do combate aos criadouros, essa atividade somente deverá ser realizada se, durante o monitoramento for detectado um grande aumento das populações dos mosquitos, comparado ao que foi verificado no EIA. Para o combate deverá ocorrer a eliminação de coleções de água parada e aplicação de larvicida (biológico e abate). O empreendedor será responsável pela execução e coordenação geral do subprograma. Entretanto, para melhor funcionamento, poderão ser firmados alguns convênios entre o empreendedor e outras instituições, tais como: secretárias municipais de saúde e com instituições de pesquisa para recebimento do material testemunho coletado. 
12.3.5.3.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.5.3.5 Equipe técnica As amostragens e identificação dos mosquitos deverão ser realizadas por equipe técnica especializada  
12.3.5.3.6  Interface com outros Projetos/Programas  Este programa apresenta interface com o Programa de Saúde Pública, Programa de Comunicação 
Social e o Programa de Educação Ambiental. 
12.3.5.3.7 CronogramaNa primeira fase, anterior ao enchimento do reservatório, será executada uma campanhas; na segunda, após o enchimento, será realizadas mais uma campanha; e na terceira etapa, no primeiro ano de operação do empreendimento serão executadas três campanhas.  A seguir é apresentado o cronograma para execução deste subprograma.  
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Quadro 258   Cronograma de execução do Subprograma de Monitoramento de Insetos Vetores da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI                                                                                                      Contratação do consórcio construtor                                                                                                     Ordem de Serviço                                                                                                     Mobilização                                                                                                     Instalação do canteiro                                                                                                     Desvio do rio - Fase 1                                                                                                     Desvio do rio - Fase 2                                                                                                     Início do enchimento do reservatório                                                                                                     Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                                                                     
Subprograma de Monitoramento d e Insetos Vetores Solicitação da licença de coleta - SECIMA                                                   Integração e treinamento da equipe                                                    Coleta dos mosquitos                                                    Identificação em laboratório                                                    Elaboração de relatório final                                                   
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12.3.6 Programa de Monitoramento e Controle do Mexilhão Dourado (Limnoperna 
fortunei)  

12.3.6.1 Introdução/Justificativa  A formação de reservatórios favorece as condições ambientais para a proliferação do mexilhão dourado Limnoperma fortunei, que constitui um molusco originário da Ásia. Este molusco chegou as águas do Brasil, na região sul, por meio de águas de lastro de navios transoceânicos no inicio da década de 90, constituindo, portanto, uma espécie exótica a fauna brasileira. Esta espécie possui grande resistência a mudanças ambientais, além disso, altera as condições da água destruindo habitats de várias espécies nativas. No que diz respeito a impactos econômicos as industrias, principalmente aquelas que utilizam água bruta no seu processo industrial podem sofrer sérios prejuízos com o aparecimento do mexilhão dourado. As tubulações dos trocadores de calor de usinas hidrelétricas sofrem, também, entupimento, podendo causar a parada de unidades geradoras por aquecimento excessivo das máquinas. Tendo em vista o exposto anteriormente, fazem-se necessárias ações preventivas, tais como divulgação, além do acompanhamento das comunidades hidrobiológicas do rio Corrente após a formação do reservatório e caso seja necessário propor medidas de controle para esta espécie invasora. 
12.3.6.2 Objetivo O programa de monitoramento e controle do mexilhão dourado no rio Corrente tem como objetivo geral divulgar os males causados por esta espécie por meio da conscientização da comunidade local além de acompanhar as comunidades hidrobiológicas, no âmbito do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. Caso seja observada a ocorrência da espécie propor a adoção de medidas de controle. 
12.3.6.3 Metodologia Para execução deste programa prevê-se a realização de campanhas periódicas no âmbito do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. Nestas campanhas deverão ser vistoriadas também às estruturas do empreendimento, tais como, as tubulações, filtros, bombas, canalizações e turbinas, pois esta espécie adere facilmente a superfície destes equipamentos. Além da ação anterior, deverão ser realizadas palestras de conscientização para a comunidade de entorno do empreendimento, no âmbito do Programa de Educação Ambiental, com o objetivo de proporcionar conhecimento a comunidade local que poderão ser vigilantes ao aparecimento eventual do mexilhão dourado. 
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12.3.6.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.6.5 Interface com outros Projetos/Programas  O presente programa de monitoramento tem relação com o Programa de Educação Ambiental, no qual serão realizadas palestras para conscientização da comunidade local dos males causados pelo mexilhão dourado; e com o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota 
Aquática, o qual visa monitorar as comunidades hidrobiológicas na área do empreendimento. 
12.3.6.6  Cronograma O programa deverá ocorrer na fase de implantação no âmbito do Programa de Educação Ambiental e na fase de operação por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
12.3.7 Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

12.3.7.1 Introdução/Justificativa Impactos ambientais exercidos pelo homem acarretam o declínio na riqueza e diversidade de espécies, afetando a biodiversidade, modificando a estrutura das comunidades e permitindo a ocorrência de espécies oportunistas, com estratégia de vida adaptada às novas condições impostas pelo ambiente. Uma parte do declínio da biodiversidade ocorrida em sistemas lóticos é resultado de alterações ambientais provocadas por barramentos (Richter et al., 1997). O barramento de rios resulta em modificações nas condições físico-químicas do ambiente, com resultados, muitas vezes, imprevisíveis, especialmente a jusante dos empreendimentos (Baxter, 1977; Petts, 1984; Ligon et al., 1995). As alterações ocasionadas pelos barramentos são refletidas na composição e abundância das espécies (Martinez et al., 1994; Bonner & Wild, 2000; Lenesh et al., 2000). Neste sentido, é fundamental o monitoramento das variações espaço-temporais das comunidades de peixes em ambientes onde foram formados reservatórios para que o processo de estabilização da comunidade possa ser acompanhado, e para que eventuais medidas de manejo para a conservação da biodiversidade e/ou manutenção da produtividade pesqueira possam ser propostas com base nos resultados obtidos. 
12.3.7.2 Objetivo Este projeto de monitoramento tem como objetivos: 

 registrar a variação espaço-temporal na riqueza, diversidade, estrutura das comunidades, abundância total e relativa (CPUE) das espécies de peixes na área de influência da PCH Alvorada I; 
 comparar as variações na diversidade, equitabilidade e similaridade da ictiofauna entre os locais de coleta e em relação aos resultados obtidos antes da implantação do empreendimento;  
 acompanhar as modificações nos processos e estratégias reprodutivas, bem como variações na atividade reprodutiva das principais espécies. 
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12.3.7.3 Metodologia As atividades previstas neste programa deverão ocorrer, durante a fase de implantação e inicio da fase de operação do empreendimento (pelo menos 2 anos), para que se possam acompanhar as modificações impostas pela implantação do empreendimento a fim de serem verificadas as alterações impostas pelo início de operação do empreendimento.  Deverão ser amostrados, minimamente, pontos localizados a montante, no reservatório e a jusante do empreendimento, além de tributários do rio Corrente localizados na área de influência da PCH Alvorada I. Os pontos deverão ser os mesmos amostrados durante o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento, em função da distribuição geográfica, que visa cobrir toda a área passível de ser afetada pela construção e operação da PCH Alvorada I. Para a escolha desses pontos de coleta, foi considerado o tipo de ambiente a ser amostrado, de forma a incluir a maior variedade possível de habitats (pequenos afluentes, poços e corredeiras); e as condições de acesso aos locais nos diferentes períodos do ciclo hidrológico, possibilitando periodicidade na obtenção do material.  Alterações na periodicidade das coletas e nos locais de amostragem poderão ser propostas ao longo da execução do presente programa, visando à obtenção de mais informações sobre a biologia das espécies. Informações sobre parâmetros ambientais, como oxigênio dissolvido, pH, condutividade e temperatura, deverão ser obtidas em cada coleta, independentemente do aparelho de pesca utilizado. As variações ambientais deverão ser utilizadas para verificar como os dados obtidos para a ictiofauna se comportam em relação às variáveis ambientais, antes e após os impactos produzidos pela implantação e operação da PCH Alvorada I. As amostras deverão ser obtidas com uso de metodologias de amostragem do tipo quantitativa e qualitativa. Na amostragem quantitativa deverão ser utilizadas redes de emalhar (com malhas entre 15 e 70 mm, medidos entre nós opostos) em períodos de 24 horas. Para amostragem do tipo qualitativa deverão ser utilizados espinhéis, redes de arrasto, peneiras e tarrafas permitindo capturar espécies de pequeno porte, que não são capturadas com os demais aparelhos de pesca. Os espécimes capturados deverão ser acondicionados em sacos plásticos etiquetados com o código do local e data da captura, e mantidos em gelo até o momento do transporte para o laboratório de campo. No laboratório, cada exemplar deverá ser identificado, numerado e em seguida medido e pesado, anotando-se os dados referentes à sua biologia (comprimento padrão, peso, sexo, estádio de maturação sexual, e demais informações pertinentes). Após a obtenção dos dados biológicos, exemplares representativos de cada espécie, em cada local, deverão ser preservados em formalina 10%. A identificação macroscópica dos estádios de maturação dos ovários e testículos deverá ser  realizada para abordagens a respeito dos aspectos reprodutivos das principais espécies ocorrentes no segmento estudado do rio Corrente. 
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As informações obtidas em campo deverão ser transferidas para planilhas eletrônicas, constituindo um banco de dados sobre a ictiofauna. Sugere-se a realização de tratamento estatístico dos dados. Os resultados deverão ser expressos na forma de estimativas de riqueza de espécies, diversidade, equitabilidade, análises de composição e similaridade das comunidades, constância de ocorrência e dominância das espécies, abundâncias total e relativa (CPUE) por coleta, local e para as principais espécies. Todas as análises deverão contemplar comparações com os resultados equivalentes obtidos durante o período anterior às fases de implantação e operação do empreendimento. Outro quesito abordado no presente programa diz respeito aos estudos sobre distribuição de ovos e larvas de peixes. Estes estudos buscam evidências sobre a época de desova, locais de reprodução e criadouros naturais. O registro de adultos em estádios finais de desenvolvimento gonadal, ou com evidências de desova recente no local, associado ao período de maior densidade de ovos e larvas é uma informação adicional para comprovar a atividade reprodutiva na região. As coletas de ovos e larvas deverão ser efetuadas com a mesma periodicidade e nos mesmos pontos de coleta previstos para o monitoramento da ictiofauna. 
12.3.7.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.7.5 Equipe técnica Este programa deverá ser coordenado por um biólogo ictiólogo e para sua execução em campo será necessária uma equipe especializada no tema. 
12.3.7.6 Interface com outros Projetos/Programas  O presente programa de monitoramento da ictiofauna tem relação com o Programa de Educação 
Ambiental, para o qual serão dados subsídios para a preparação de material para combater a pressão sobre a ictiofauna durante a implantação do empreendimento; e com o Programa de Resgate da 
Ictiofauna, o qual visa, também, sistematizar e divulgar o conhecimento adquirido sobre a biota da bacia do Corrente. 
12.3.7.7 Cronograma O programa de monitoramento da ictiofauna na área de influência da PCH Alvorada I deverá ser realizado logo após o inicio da implantação do canteiro de obras, bem como durante o enchimento do reservatório e fase de operação. Serão realizadas oito campanhas, com periodicidade trimestral durante a fase de implantação. Na fase de operação, as campanhas deverão ocorrer com periodicidade trimestral no primeiro ano. Após este período a continuidade ou não do monitoramento deverá ser avaliada. No caso especifico do ictioplâncton deverão ser realizadas campanhas com a mesma periodicidade das coletas de ictiofauna. (Quadro 259). 
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Quadro 259 Cronograma do Programa de Monitoramento de Ictiofauna   
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI                                                                                                      Contratação do consórcio construtor                                                                                                     Ordem de Serviço                                                                                                     Mobilização                                                                                                     Instalação do canteiro                                                                                                     Desvio do rio - Fase 1                                                                                                     Desvio do rio - Fase 2                                                                                                     Início do enchimento do reservatório                                                                                                     Comissionamento e teste nas unidades geradoras                                                                                                     
Programa de Monitoramento da Ictiofauna Solicitação da licença de coleta                                                   Campanhas na fase de implantação                                                   Campanhas de ictioplâncton                                                   Atividades de laboratório                                                   Relatórios anuais                                                    Relatório Final                                                   
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Medidas de compensação 

12.3.8 Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório 

12.3.8.1 Introdução/Justificativa O plantio de espécies vegetais nativas em reflorestamento com objetivo de recuperar comunidades florestais ciliares tem assumido um papel muito importante nas propostas de conservação da biodiversidade e no desenvolvimento sustentado nas regiões tropicais (Ferreira et al., 2009). Nessa perspectiva, a formação de reservatórios para empreendimentos hidrelétricos tem ocupado um lugar de destaque devido ao alto grau de perturbação que causam nessas comunidades e nos ecossistemas associados (Sinisgalli et al., 2006).  O mapeamento do uso e ocupação do solo e a caracterização da vegetação da área de influência  do empreendimento destacou que a cobertura vegetal da região encontra-se seriamente descaracterizada. Observou-se que, na região, os remanescentes de vegetação florestal concentram-se quase exclusivamente na faixa de vegetação ciliar e em pequenos fragmentos disjuntos (Savana Florestada e Floresta Estacional Semidecidual). Neste contexto, com a necessidade de supressão de 288,5 ha de tipologias florestais (Floresta ciliar/Galeria, Veredas, Florestas Estacionais semideciduasl e Savana Florestada) presentes na área do empreendimento, torna-se necessário o plantio de mudas de espécies nativas com objetivo de recompor as margens do reservatório após a fase de implantação do empreendimento. Esse projeto baseia-se nas informações fornecidas pelos levantamentos pedológico, florístico e fitossociológico, no sentido da adequação das propostas de plantio das mudas aos sítios de plantio. O Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório tem interface com o Projeto de 
Resgate de Flora, já que os propágulos oriundos do resgate subsidiarão as mudas para o futuro plantio; também com o Projeto de Conectividade Florestal, pois, o plantio contribuirá com a conexão de fragmentos localizados na AID e também a definição da APP do reservatório.  
12.3.8.2 Objetivo O Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório da PCH Alvorada I tem como objetivo promover o reflorestamento com espécies nativas das margens do reservatório, visando assim, assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e ainda promover a conservação de espécies e a manutenção da diversidade genética na área de influência do empreendimento.  As ações aqui previstas se adequam à legislação florestal vigente, em especial pelo Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais. Essa mesma norma, dentre outras providências, institui para os reservatórios artificiais destinados à geração de energia e abastecimento público a obrigação de apresentar o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA). 
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12.3.8.3 Metodologia  A recomposição florestal será realizada na faixa de Preservação Permanente no entorno do reservatório. Vale ressaltar que será proposta, posteriormente, uma APP variável com base em indicadores físicos e socioeconômico, utilizando-se metodologia que considera, para delineamento da faixa de APP, as áreas com remanescente florestal nativo. Em áreas de terceiros será de fundamental importância o estabelecimento de parcerias entre o empreendedor e os proprietários para viabilização dos trabalhos. Para tal, o programa de reflorestamento terá o apoio do Programa de Educação Ambiental, o qual terá parte da sua programação destinada aos produtores rurais com o objetivo de preservação dos remanescentes florestais e do aumento na área florestada em sua propriedade. 
Delineamento do plantio O presente programa fundamenta-se nos mecanismos naturais da dinâmica de florestas tropicais. A restauração florestal utilizará espécies nativas, levantadas no diagnóstico do presente EIA, pertencentes a estágios sucessionais distintos e manejados com o propósito de favorecer o estabelecimento da dinâmica da sucessão natural. O estabelecimento das linhas de plantio deve atentar-se, dentre outros, para a combinação de grupos de espécies com exigências complementares, principalmente quanto à necessidade de luz, de forma que as espécies de estágios iniciais (pioneiras) sejam sombreadoras das espécies de estágios finais (secundárias e climáxicas), recobrindo rapidamente a área, tutorando o crescimento da vegetação e atraindo a fauna. Serão estabelecidas, portanto linhas de plantio intercalando espécies pioneiras e secundárias iniciais, com crescimento mais rápido e mais tolerantes ao sol (“linhas de preenchimento”) e espécies melhor adaptadas a ambientes sombreados com menor taxa de crescimento (“linhas de diversidade”). 
Plantio de Enriquecimento Indica-se realizar análises químicas de solo nas áreas destinados ao plantio das mudas com objetivo de adequações do sítio de plantio às mudas. Deve ser adotado no plantio um espaçamento mínimo de 3 x 3 m e ser realizado o preparo do solo  A lista de espécies indicadas para o plantio será baseada nas espécies identificadas durante o diagnóstico da vegetação e inventário fitossociológico, entretanto, outras espécies nativas típicas poderão ser utilizadas dependendo da sua disponibilidade em viveiros. Sugere-se utilizar o maior número possível de espécies e realizar o plantio nos meses de novembro a janeiro (estação chuvosa). O combate a formigas deve ser priorizado entre os meses de julho e setembro (estação seca). Todas as áreas reflorestadas deverão ser cercadas, evitando-se a entrada de animais (gado e cavalo) que podem danificar as plantas e prejudicar o sucesso dos plantios. 
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Durante a fase de implantação está prevista a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), o qual contempla medidas relacionadas à reintegração das áreas degradadas à paisagem, proteção do solo, controle de processos erosivos e geração de poeira e prevê o plantio de mudas de rápido crescimento para a estabilização do solo no entorno do reservatório. Sendo assim, ao redor de todas as mudas plantadas no Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório deverá ser mantida uma faixa de 1 m com a finalidade de livrá-las da concorrência (coroamento). Para a manutenção desta deverá der realizada a capina das plantas indesejáveis pelo menos uma vez ao ano, ou mais intensamente se for necessário. 
Produção de Mudas Para produção de mudas de espécies arbóreas e arbustivas a serem empregadas no projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório será realizada a coleta de sementes e plântulas de espécies nativas na área da PCH Alvorada I. Os propágulos serão coletados nas áreas afetadas e de entorno do reservatório, antes da supressão de vegetação, conforme previsto no Projeto de Resgate 
da Flora. Esta medida tem por objetivo preservar a variabilidade genética da flora da região, bem como produzir mudas adaptadas às condições locais e que apresentem mais chances de sucesso nos plantios. De forma complementar, poderão ser adquiridas mudas nativas produzidas em viveiros particulares, organizações não governamentais e órgãos ambientais da região. 
Deposição de topsoil como estímulo à regeneração natural Além da condução da regeneração, o topsoil proveniente das áreas de supressão de áreas florestais será encaminhado para áreas de pastagem e cultura pré-selecionadas, tendo em vista que este material é de grande importância por guardar propágulos e nutrientes que otimizarão o processo de regeneração florestal. 
Monitoramento do plantio O acompanhamento do pegamento das mudas deve ser feito com objetivo de replantar mudas falhas (mortas) e para que o tutoramento das mesmas seja feito. O tutoramento das mudas deve ser realizado com estacas de madeira para evitar a ocorrência de perfilhamento precoce da muda ou o tombamento das plantas.  O controle das plantas competidoras e de formigas também deve ser feito periodicamente a fim de favorecer o desenvolvimento inicial das mudas. Durante o período pós-plantio, o qual é decisivo para o bom estabelecimento das mudas, e durante os primeiros dois anos de plantio. Após esse período, e de acordo com o estabelecimento do reflorestamento, considera-se que a comunidade vegetal plantada tem condições de seguir o processo de dinâmica florestal. Os tratos silviculturais (capina de coroamento, reposição de mudas, adubação de cobertura, tutoramento, reposição de mudas e controle de formigas) deverão ser mantidos por cinco anos. 
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12.3.8.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.8.5 Equipe técnica A execução do Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório deverá ser realizada por empresa especializada e receber o apoio de um agrônomo. Todas as atividades deverão ser supervisionadaspela gerência de meio ambiente do empreendedor, levando-se em consideração as características do empreendimento e as estratégias a serem adotadas. 
12.3.8.6 Interface com outros Projetos/Programas  As mudas a serem utilizadas no Projeto de Restauração Florestal das Margens  do Reservatório poderão ser obtidas via Projeto de Resgate de Flora. A restauração florestal das margens do reservatório terá início quando finalizadas as atividades relativas à contenção do solo e prevenção de processos erosivos, conforme previsto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
12.3.8.7 Cronograma A Restauração Florestal das Margens  do Reservatório terá início quando finalizadas as atividades relativas à contenção do solo e prevenção de processos erosivos, conforme previsto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. O Quadro 260 apresenta o cronograma de atividades do projeto. 
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Quadro 260 Cronograma de desenvolvimento do Projeto de Restauração Florestal das Margens  do Reservatório da PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 
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12.3.9 Projeto de Conectividade Florestal 

12.3.9.1 Introdução/Justificativa A fragmentação e a redução de habitats, em virtude de interferências antrópicas, provocam vários tipos de distúrbios na flora e na fauna, tais como isolamento de populações e perda de variabilidade genética, bem como aumento de espécies generalistas. É um fenômeno mundial e a região de inserção do empreendimento vem sofrendo fragmentação dos habitats florestais há várias décadas, em função das altas taxas de desmatamento para a implantação de culturas e pastagens. Algumas propriedades rurais da região apresentem atividades agropecuárias em toda a sua extensão, incluindo o entorno dos cursos d’água, o que não está em conformidade com a legislação ambiental vigente, que determina a proteção das APPs e destinação de áreas para Reserva Legal. Essas áreas devem ser recuperadas não só para a melhoria das condições ambientais e conservação de biodiversidade e de recursos naturais, mas também porque assim determina a legislação.  Dessa forma, propõe-se como medida compensatória aos impactos não mitigáveis do empreendimento a implantação de um programa de incentivo à formação de corredores ecológicos, a fim de promover a conservação, a restauração da vegetação de APP, o estabelecimento e/ou recuperação de áreas de Reserva Legal nas sub-bacias da bacia do rio Corrente onde se insere o empreendimento. 
12.3.9.2 Objetivo Considerando que um dos principais impactos diagnosticados sobre o meio biótico refere-se à perda de hábitats para espécies animais e vegetais e que a implantação do empreendimento intensificará o processo de fragmentação dos ambientes naturais, em particular dos remanescentes de tipologia florestal ao longo do rio Corrente, este projeto busca mitigar estes impactos através do estímulo ao estabelecimento e manutenção de áreas florestadas na região, de forma a evitar a diminuição das populações das espécies animais e vegetais dentro na AID e AII, sobretudo àquelas ameaçadas de extinção, bem como favorecer o deslocamento da fauna. 
12.3.9.3 Metodologia  

Ações preliminares A primeira etapa deste programa será desenvolvida em escritório e consistirá na análise de imagem de satélite recente em escala de 1:10.000 ou superior, para identificação de áreas prioritárias para o enriquecimento florestal ou revegetação, de forma a favorecer o estabelecimento de conexão entre remanescentes já existentes. Posteriormente será realizada uma etapa de campo para detalhamento do mapeamento no tocante ao estágio sucessional dos fragmentos florestais mapeados na AID e no entorno o reservatório da PCH Alvorada I. Os critérios para priorização das áreas para reposição florestal visando à conectividade de remanescentes serão determinados a partir de características da paisagem como: 
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 Uso atual do solo, grau de fragmentação florestal e potencial de conexão entre os fragmentos florestais; 
 Contextualização das APPs e reservas legais; 
 Características da paisagem que favorecem o fluxo de fauna e o progresso da regeneração natural (distância entre remanescentes de vegetação nativa e proximidade de fontes de propágulos); 
 Facilidade de acesso e monitoramento das ações a serem implementadas; 
 Potencial de integração futura entre o entorno do reservatório e os fragmentos remanescentes na área do empreendimento. As propriedades onde se inserem as áreas prioritárias para o estabelecimento do programa serão visitadas e também priorizadas nas ações dos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social, no sentido de: 
 incentivar a averbação das Reservas Legais e a recuperação da vegetação das APPs e das áreas de Reserva Legal, quando já averbadas.  
 divulgar práticas agrícolas de baixo impacto, exploração silvicultural sustentável e técnicas de recuperação de acordo com as características da área. A partir de um acordo a ser estabelecido com um proprietário voluntário, poderá ter início a implantação do Projeto na forma de uma experiência piloto, a partir da qual as ações serão divulgadas para os demais proprietários envolvidos. Será necessário o estabelecimento de parcerias entre o empreendedor e instituições locais ligadas à conservação de solos, bem como entre órgãos ambientais estaduais e federais e organizações locais de proprietários rurais, para intermediar as questões legais referentes à averbação de Reserva Legal e recuperação nas propriedades rurais. Poderá também ser estabelecida uma parceria com instituições de pesquisa e universidades que possuam cursos de graduação ou pós-graduação nas áreas de Biologia, Zoologia ou Ecologia, de modo a fomentar monografias, dissertações de mestrado ou teses de doutorado envolvendo técnicas e monitoramento de processos de restauração florestal, implantação de corredores e ecologia da paisagem. 

Cercamento de áreas para favorecer a regeneração natural A restauração florestal nas áreas de pastagem objeto do Projeto de Conectividade Florestal será realizada por meio de plantios de enriquecimento com espécies arbóreas e meio da condução da regeneração natural. Nas regiões tropicais a regeneração natural é um dos meios que podem ativar o processo de sucessão secundária. Em áreas desprovidas de vegetação, mas com vegetação nativa no entorno, existe a possibilidade de que ainda exista um banco de sementes e a sua simples ativação pode levar a uma condição satisfatória de sucessão secundária, desde que cessados os fatores que impedem a germinação das espécies, como é o caso do pisoteio pelo gado. 
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Plantios de enriquecimento em áreas em regeneração Durante a identificação das áreas prioritárias para a reposição florestal (área que possui elementos favoráveis para a implantação de corredores) pode ser identificada a necessidade de aceleração do processo de regeneração. Nestes locais será realizado o plantio de mudas nativas, respeitando-se as características sucessionais de cada espécie. Deverá ser priorizado o uso de espécies pioneiras e atrativas de fauna, de forma a favorecer a regeneração e potencializar o fornecimento de recursos. Sugere-se a utilização de um maior número de espécies possível, pois o sucesso da reabilitação como um todo está diretamente relacionado, entre outras coisas, à variabilidade de espécies plantadas. Poderão ser utilizadas nesta etapa plantas oriundas das ações de resgate de mudas e plântulas de espécies florestais previstas no Projeto de Resgate de Flora. 
Delineamento do plantio Serão utilizadas espécies nativas levantadas na fase de diagnóstico do presente EIA, de acordo com a listagem apresentada no Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório. Serão selecionadas espécies pertencentes a estágios sucessionais distintos, de forma a favorecer o estabelecimento da dinâmica da sucessão natural.  
Plantio de Enriquecimento Os procedimentos de plantio e as práticas silviculturas deverão seguir aqueles propostos no Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório, destacando-se aqui algumas peculiaridades: 

 Nas áreas de pastagem, ao redor de todas as mudas plantadas deverá ser mantida uma faixa de 1 m com a finalidade de livrá-las da concorrência. Para a manutenção desta deverá der realizada a capina das plantas indesejáveis pelo menos uma vez ao ano, ou mais intensamente se for necessário; 
 Durante os três primeiros anos posteriores ao plantio, depois da capina de coroamento, preferencialmente após a estação chuvosa, será feita uma adubação de cobertura. 

Nichos orgânicos atrativos de fauna dispersora Além de ações de plantio, recomenda-se a implantação de nichos atrativos de fauna, que podem ser amontoados de tocos mortos, de pedras e de resíduos orgânicos. Esses nichos constituirão áreas de colonização para algumas espécies, que por sua vez contribuem para a dispersão de propágulos que aceleram o processo de regeneração natural dos ecossistemas. Além dos montes de galhos e resíduos, deverão ser implantados poleiros artificiais para se atrair aves, de forma a induzir a dispersão e o recrutamento de sementes de diferentes locais. Esse tipo de intervenção tende a acelerar a sucessão natural, permitindo o aumento da biodiversidade local, propiciando uma estabilidade aos processos ecológicos e conferindo autossustentabilidade às atividades de reabilitação das áreas degradadas. Os poleiros artificiais têm um importante papel na entrada das espécies, pois servem de locais estratégicos para o pouso das aves entre os fragmentos de vegetação. Podem ser construídos com três varas de bambus ou construídos com madeira, ou com galhos de árvores mortas. Poderão ser instalados também em árvores existentes nas áreas em recuperação ninhos para aves feitos de pequenas caixas de madeira ou cabaças.  
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Parcerias com a comunidade  A melhoria das condições ambientais na bacia do rio Corrente demanda ações de todos os agentes desse território. Ainda que o empreendedor responsável pela PCH Alvorada I envide esforços no sentido de compensar seu passivo ambiental e recuperar áreas degradadas e restaurar ecossistemas degradados, é importante considerar a parceria de proprietários rurais, instituições governamentais e não governamentais para viabilizar resultados. A divulgação do presente estudo pode contribuir para o envolvimento da comunidade para a valorização dos recursos naturais da região e a importância de se preservar os serviços ecossistêmicos. 
Avaliação e Monitoramento  Anualmente, por um período de dez anos, deverá ser realizado o acompanhamento da regeneração de vegetação florestal nas áreas do Projeto de Conectividade Florestal, visando avaliar a efetividade da regeneração natural nas áreas de deposição de topsoil e também nos plantios de enriquecimento. A constatação do sucesso das iniciativas propostas serão baseadas em aspectos como recrutamento de novas mudas e plântulas, adensamento e porte da cobertura vegetal, redução da cobertura de espécies exóticas e a eventual necessidade de submeter tais áreas a plantios de enriquecimento. Os resultados obtidos, mesmo que qualitativos, poderão indicar as adequações necessárias para o sucesso do projeto. O monitoramento da colonização faunística em áreas em regeneração também deve ser objeto de análise para avaliar a eficácia dos processos de sucessão ecológica e a efetividade das áreas como passagem de fauna. Indica-se o monitoramento de aves ou morcegos (bons indicadores do processo de sucessão e enriquecimento do ecossistema) e médios/grandes mamíferos (para averiguação da utilização das áreas como passagem de fauna terrestre). As aves constituem um conjunto de espécies extremamente diversificado e de detecção relativamente fácil, permitindo com que informações que caracterizam o estado de conservação de uma determinada área sejam obtidas de forma rápida. Associa-se a estes parâmetros o fato da enorme disponibilidade de informações biológicas e ecológicas sobre as aves quando comparadas a outros grupos faunísticos, caracterizando-o como um importante bio-indicador de qualidade ambiental. Os morcegos são excelentes candidatos para avaliação de sucesso nos projetos de restauração, pois desempenham importante papel na recuperação de áreas degradadas (Medellin et al., 2000), atuando como espécies-chaves na dispersão de sementes e na polinização de muitas espécies de plantas pertencentes à flora do Cerrado (Zortéa, 2001; Zortéa, 2003; Reis et al., 2007). Estas espécies, dispersores de sementes ou de pólen, podem se enquadrar na categoria de espécies-chave como élos-móveis (mutualistas-chaves), termo utilizado para descrever animais que são importantes na perpetuação de muitas espécies de plantas, as quais, por sua vez, apoiam outras redes tróficas (Pedro, 1998; Begon et al., 2007). Tais fatores incluem os morcegos na lista dos grupos que merecem atenção especial em programas de conservação e monitoramento. Cabe salientar que a metodologia para o monitoramento deverá ser adaptada de forma a buscar respostas específicas sobre o local restaurado, com foco na oferta de recursos alimentares e de habitat. 
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12.3.9.4 Responsável pela implantação O programa é de responsabilidade do empreendedor, que dará apoio e suporte para a operacionalização do referido programa. Ressalta-se que a realização do mesmo dependerá de apoio do poder público para a implementação de ações que viabilizem a aderência dos proprietários do entorno do empreendimento ao referido programa. 
12.3.9.5 Equipe técnica A equipe técnica para a execução deste programa deverá ser formada por um coordenador, contanto com o apoio de de especialistas em fauna e flora. 
12.3.9.6 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa tem forte interface com o Programa de Educação Ambiental, no sentido de divulgar na região práticas conservacionistas, Programa de Comunicação Social e com o Projeto de Resgate 
de Flora, que poderá fornecer mudas para plantio em áreas de enriquecimento e restauração. Eventualmente, o investimento neste programa poderá compor o montante dos investimentos exigidos no âmbito da Compensação Ambiental, a ser discutido com o órgão ambiental.  
12.3.9.7 Cronograma A implantação deste programa deverá ser iniciada após o início da obra e o incentivo será mantido durante toda a vida útil do empreendimento. 
12.3.10 Compensação Ambiental 

12.3.10.1 Introdução/Justificativa O estabelecimento de áreas protegidas é um dos principais instrumentos para a conservação e manejo da biodiversidade, devendo ser o componente central das estratégias de conservação (Bruner et al., 2001). Os principais problemas para promover a conservação da região do cerrado são a carência de conhecimento cientifico e a necessidade de implantação de mais áreas protegidas (Cavalcanti, 1999b; MMA, 2002). Dos 34,2% de vegetação remanescente no cerrado, apenas 5% encontra-se protegido (Machado et al., 2004). São poucas as unidades de conservação de proteção integral com área acima de 10 mil ha, e a maior parte destas está distribuída nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso (Braz, 2003). As poucas reservas grandes com mais de 250 mil hectares estão distribuídas aleatoriamente pelo bioma, consequentemente, uma importante parte da diversidade não está protegida nestas áreas de preservação (Silva & Bates, 2002). O conjunto de unidades de conservação do cerrado abriga aproximadamente 85% das espécies de aves registradas no bioma e 17,2% destas espécies está protegida em apenas uma unidade, tornando o sistema de proteção deficiente na representação da riqueza total do bioma assim como no potencial de manutenção das espécies em longo prazo (Braz, 2003).  
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A implantação de medidas compensatórias associadas ao processo de licenciamento ambiental é um dos requisitos estabelecidos pela legislação vigente no estado de Goiás. A Instrução Normativa SEMARH nº 3 de 13 de junho de 2014 regula os procedimentos administrativos para celebração de termos de compromisso em cumprimento às obrigações de compensação ambiental dirigidas a unidades de conservação estaduais por meio de apoio a implantação e a manutenção de Unidade de Conservação nos casos de licenciamento ambiental de significativo impacto ambiental. Ainda de acordo com a referida Lei o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade será fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, sendo também de competência do órgão ambiental definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Além da Instrução Normativa SEMARH nº3/2014 tem-se, também, a Lei nº14.241 de 29 de julho de 2002 que no seu art. 10º dispõe que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto, que afetem a fauna e a dinâmica da população de qualquer espécie silvestre assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a adotar medidas mitigadoras e compensatórias, aprovadas pelas Câmaras Superior de Unidades de Conservação e de Compensação Ambiental, destinadas a reparar o dano dos impactos ambientais não mitigáveis sobre a fauna. Para que seja realizada a implantação do empreendimento em questão, será necessária a supressão de vegetações nativas em um total de 422,9 ha, sendo 288,5 ha em vegetação marginal (Floresta Ciliar/galeria e veredas), 122,6 ha de Campo Limpo; 11, 41 ha de Floresta Estacional Semidecidual em associação com o Cerrado e 0,5 ha de Savana Florestada. Além de áreas nativas, para a implantação do projeto em questão, será necessária, também, a intervenção em áreas cobertas por pastagens e áreas de cultivo, além de outras áreas que já se encontram antropizadas, perfazendo um total de área de intervenção de 1.024,3 ha. 
12.3.10.2 Objetivos Com a compensação ambiental, o empreendedor terá como objetivo atender os requisitos legais em vigor, assim como compensar os impactos ambientais não mitigáveis causados pela implantação do seu empreendimento na região. 
12.3.10.3 Metodologia Para a determinação da compensação ambiental deverão ser considerados fatores relacionados à ecologia da paisagem, ao potencial de conectividade dos ambientes, à proximidade de outros fragmentos de vegetação nativa, às áreas de preservação permanente (APPs), aos corredores ecológicos e à presença de remanescentes de fitofisionomias a serem suprimidas. 
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Tendo em vista os fatos acima apresentados e considerando que, de acordo com os procedimentos de licenciamento adotados, as indicações das medidas de compensação ambiental e florestal deverão ser discutidas previamente com a SECIMA e submetidas à análise.  Desta forma, a Minas PCH se compromete a adotar as medidas compensatórias cabíveis, de acordo com a legislação vigente no estado. 
12.3.10.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor.  
12.3.10.5  Equipe Técnica A negociação sobre a destinação dos recursos da Compensação Ambiental será de responsabilidade do empreendedor. 
12.3.10.6  Interação com outros programas / projetos A Compensação Ambiental tem interface com os Projetos de Restauração Florestal das Margens do 
Reservatório e de Conectividade Florestal, uma vez que em todos eles visam favorecer o estabelecimento de conectividade entre remanescentes de vegetação nativa, favorecendo a regeneração natural e o deslocamento da fauna. 
12.3.10.7 Cronograma  O prazo de definição da medida compensatória ocorrerá de acordo com as diretrizes e procedimentos estabelecidos pela SECIMA. As discussões das propostas e da definição da compensação ambiental deverão ser realizadas durante o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 
12.4 Meio Socioeconômico e Cultural 

12.4.1 Programa de Educação Ambiental 

12.4.1.1 Introdução/Justificativas A implantação da PCH Alvorada I constitui um fator de alteração da realidade física, biológica, demográfica, econômica, sociocultural e política da região. Neste contexto, um Programa de Educação Ambiental - PEA é necessário como parte das medidas de controle e mitigação dos impactos ambientais prognosticados, entre os quais se destaca um possível aumento na pressão antrópica sobre os biótopos decorrente do aumento de pessoas circulando na região durante as obras, o que inclui a possibilidade de coleta e caça predatória.  A educação constitui um processo importante para a divulgação de temas ambientais e a sensibilização do público interno (trabalhadores do empreendimento) e externo (comunidade em geral e instituições de ensino dos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa) a respeito da necessidade do uso racional dos recursos naturais e cuidados com o meio ambiente. É importante que toda a comunidade envolvida com o empreendimento, tanto em sua fase de implantação como de operação, seja alvo de ações e informações educativas que possam resultar em uma postura de cuidado com o patrimônio natural, visando sua proteção e preservação.  
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As ações propostas neste programa são coerentes com o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) do Ministério do Meio Ambiente, o qual propõe diferentes linhas de ação em educação ambiental; com a Instrução Normativa IBAMA no 2, de 27 de março de 2012 que determina que “O PEA 
deverá ser elaborado com base nos resultados de um diagnóstico socioambiental participativo, aqui 
considerado como parte integrante do processo educativo, cujo objetivo é projetos que considerem as 
especificidades locais e os impactos gerados pela atividade em licenciamento, sobre os diferentes grupos 
sociais presentes em suas áreas de influência”; com a  Lei 9.795/99 e com o Decreto 4.281/02 que a regulamenta; tendo por objetivo principal a mitigação dos impactos socioambientais do empreendimento ou atividade licenciada. Segue ainda as recomendações do Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano (2005), que propõe o Programa de Educação Ambiental entre as medidas de controle a serem previstas no âmbito do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos da bacia do rio Corrente.  O eixo temático que norteará as ações de educação ambiental a serem implantadas será a microbacia hidrográfica. O conceito de microbacia possibilita inúmeras análises de causa e efeito, uma vez que a qualidade ambiental da bacia hidrográfica é o reflexo do uso do solo, influindo na qualidade e quantidade das águas. Considerando que a água é um recurso que pode se esgotar e que a vegetação natural contribui para sua captação, as nascentes e as regiões cobertas por vegetação natural ao longo de uma bacia desempenham funções especiais no processo de conservação dos recursos hídricos.  Os resultados dos levantamentos realizados na AID e AII da PCH Alvorada I representam a ampliação do conhecimento científico a respeito da flora e da fauna na região, bem como do Patrimônio Natural e Cultural local. Sua divulgação para as populações residentes na AID e AII, bem como para a comunidade científica, mostra-se uma ferramenta útil ao Programa de Educação Ambiental.  
12.4.1.2 Objetivos 

 Alcançar os diferentes públicos envolvidos com o empreendimento (trabalhadores, comunidade residente na Área de Influência e na porção afetada da bacia, instituições de ensino e órgãos afins aos temas abordados); 
 Divulgar o conhecimento científico adquirido durante o diagnóstico ambiental, referente à flora e à fauna da região, e sensibilizar o público-alvo com relação aos cuidados necessários para a preservação da biodiversidade na bacia do rio Corrente;  
 Diminuir o risco de atropelamento da fauna, especialmente de mamíferos e répteis; 
 Incentivar práticas ambientalmente sustentáveis na bacia do rio Corrente, incluindo a averbação das Reservas Legais e a restauração florestal das APPs e das áreas de Reserva Legal, quando já averbadas; práticas agrícolas de baixo impacto, exploração silvicultural sustentável e técnicas de recuperação adequadas às características da área; 
 Divulgar aspectos da legislação ambiental. 
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12.4.1.3 Metodologia 

Gestões institucionais / Estabelecimento de parcerias A etapa inicial do programa é a articulação de parcerias com instituições governamentais e não governamentais ligadas à área educacional e de meio ambiente, atuantes no município.  
Produção de cartilhas educativas Será elaborada uma cartilha tratando da realidade ambiental local e regional, a partir dos dados obtidos no EIA. Os textos deverão ser pedagogicamente adequados visando à sua utilização pela comunidade e por escolas locais.  
Placas educativas no canteiro de obras e ao longo das vias de circulação Distribuídas por toda a área do canteiro de obras, deverão ser instaladas placas educativas visando alertar os trabalhadores sobre a importância do patrimônio natural e cultural da região e a necessidade de cuidados especiais para se evitar processos de erosão, poluição das águas e dos solos, excesso de poluição sonora, ações predatórias contra flora e fauna, atropelamento da fauna e incêndios florestais. As placas deverão ser grandes e chamativas, e trazer ilustrações expressivas e textos simples. 
Palestras para trabalhadores nas fases de implantação e operação Durante o período de implantação da infraestrutura da PCH Alvorada I, deverão ser realizadas palestras trimestrais para os trabalhadores envolvidos. A primeira delas deverá ser feita por ocasião da mobilização da mão-de-obra. Cada trabalhador contratado deverá ser alertado sobre a importância de ações preservacionistas na bacia do rio Corrente. 
Encontros educativos informais com a comunidade (proprietários rurais e moradores das Áreas 
de Influência Direta)  Constituirão oportunidades para estimular a população a adotar práticas de conservação dos recursos naturais e culturais da região e para esclarecer suas dúvidas relativas ao empreendimento. Esses encontros deverão ser divulgados através da mídia local. Para serem realmente mobilizadores da comunidade, os encontros pretendem ser agradáveis e informais, podendo incluir oficinas, exposições locais com o material didático disponível (painéis, cartilhas e folders) e utilização de atividades lúdicas.  
Oficinas de formação de professores multiplicadores  Na rede estadual de educação de Goiás, as ações de Educação Ambiental são orientadas e acompanhadas pelo Núcleo de Educação Ambiental e desenvolvidas pelas escolas dentro do próprio currículo ou por meio dos Projetos de Atividades Educacionais Complementares (Praec's). O presente Programa poderá apoiar as escolas presentes nas Áreas de Influência Direta promovendo oficinas de elaboração de projetos nas quais os professores serão capacitados a desenvolver projetos com seus alunos dentro do eixo temático “bacia hidrográfica”. 
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12.4.1.4 Responsável pela implantação A responsabilidade de implementação das ações previstas é do empreendedor, o qual deverá contar com a participação e a parceria de instituições governamentais e não governamentais ligadas à área educacional e de meio ambiente, atuantes no município.  
12.4.1.5 Equipe Técnica Este programa deverá ser coordenado por um educador ambiental, com uma equipe formada por um comunicador social e dois biólogos. Para a produção do material de divulgação deverão ser contratadas equipes especializadas em design. 
12.4.1.6 Interface com outros Projetos/Programas  Este programa apresenta interface com todos os programas ambientais previstos para a PCH Alvorada I, como forma de auxiliar em sua divulgação e apoiar seus objetivos. Ênfase deve ser dada à interface com o Programa de Comunicação Social, no âmbito do qual as ações do PEA serão divulgadas, , 
Programa de Controle Ambiental Durante as Obras, com Projeto de Conectividade Florestal, o qual prevê ações com foco social e ambiental, e com o Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH. 
12.4.1.7 Cronograma Este programa deverá ser iniciado preferencialmente no início das obras da PCH Alvorada I, tendo continuidade durante as fases de enchimento e operação. 
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Quadro 261 Cronograma de execução do Programa de Educação Ambiental da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 
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12.4.2 Programa de Comunicação Social 

12.4.2.1 Introdução / Justificativa As ações propostas para o Programa de Comunicação Social buscam consolidar relacionamentos com os atores envolvidos no projeto de implantação da PCH Alvorada I considerando a ética e a transparência em torno das informações sobre o empreendimento. As atividades aqui apresentadas têm o objetivo de responder à demanda de informações sobre o processo de licenciamento ambiental relativo à implantação da PCH Alvorada I, como os impactos e as ações de controle ambiental – incluindo-se as medidas mitigadoras e compensatórias. As atividades também visam prestar esclarecimentos sobre a atuação da Minas PCH na região.  Como parte do programa, estão previstas ações de comunicação com o público interno (empregados e contratados pela Minas PCH), externo (comunidades) e com a imprensa, bem como a atualização constante das informações sobre o empreendimento para os principais atores envolvidos no projeto. Por sua característica dinâmica, as ações de comunicação social podem ser revisadas e adequadas periodicamente às diversas fases do empreendimento, garantindo sua sintonia aos cenários que se estabeleçam no decorrer do processo. 
12.4.2.2 Objetivos O Programa de Comunicação social tem como objetivo geral promover a informação e a comunicação permanente e transparente entre o empreendedor e as comunidades, abrangendo todos os atores envolvidos no empreendimento e possibilitando o fortalecimento das iniciativas de diálogo entre a empresa e seus públicos de relacionamento. Os objetivos específicos são:  

 Contribuir com o compartilhamento adequado de informações socioambientais sobre o empreendimento aos diversos públicos de relacionamento (públicos interno e externo); 
  Apresentar informações sobre os programas sociais e ambientais propostos pelo empreendedor e contribuir com as necessárias demandas de comunicação social dos mesmos. 

12.4.2.3 Metodologia  A viabilização das ações de comunicação social será baseada na realização de eventos (reuniões abertas e palestras para os diversos segmentos da comunidade) e utilização de outros instrumentos de comunicação, como correspondências, folhetos, cartazes, realeses para a imprensa local/regional. A execução das ações tomará como orientação a ocorrência dos principais eventos relativos ao desenvolvimento do projeto. São previstas as seguintes ações a serem implementadas, por etapa do projeto:   
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ETAPA DE LICENÇA PRÉVIA 
AÇÕES OBJETIVOS PERÍODO PÚBLICO Divulgação, por meio de correspondência, da finalização do EIA/RIMA e disponibilização do RIMA para conhecimento da comunidade. 

Esclarecimentos sobre as características do empreendimento Após protocolo do EIA/RIMA 
Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo) da área de influência, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias da AID. Realização de reunião com os proprietários dos estabecimentos agropecuários atingidos pelo reservatório, APP e estruturas do empreendimento. 

Exposição detalhada das características do empreendimento e do andamento do processo Após protocolo do EIA/RIMA Proprietários dos estabelecimentos agropecuários definidos como AID. Apoio ao Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias, auxiliando nas ações de comunicação com os proprietários, produtores rurais e moradores nos estabelecimentos agropecuários com áreas atingidas pelo projeto. 

Repasse de informações a respeito do empreendimento e das posturas do empreendedor no que diz respeito ao processo de negociação com as partes interessadas 
Durante toda a fase de licença prévia, quando houver demanda

Proprietários, produtores rurais e residentes nos estabelecimentos agropecuários com porções de terra atingidas pelo reservatórios e estruturas da PCH. 
ETAPA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

AÇÕES OBJETIVOS PERÍODO PÚBLICO Envio de correspondências e publicação na imprensa local/regional para informar sobre a obtenção da LP 
Comunicar a obtenção da LP e os procedimentos seguintes para obtenção de LI Logo após obtenção da LP 

Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo), organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias da AID. 
Realização de reunião com as comunidades 

Discussão sobre o andamento dos programas e projetos a serem desenvolvidos na etapa de licença de instalação 
Sempre que necessário 

Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo) da área de influência, organizações da sociedade civil, lideranças da AID e moradores, produtores rurais e proprietários dos estabelecimentos agropecuários definidos como AID. Envio de correspondências e publicação na imprensa local/regional para informar sobre a obtenção da LI 
Comunicar a obtenção da LI e os procedimentos seguintes para obtenção de LI Logo após obtenção da LI 

Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo), organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias da AID. 
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Continuação 
FASE DE IMPLANTAÇÃO: PERÍODO DE OBRAS CIVIS 

AÇÕES OBJETIVOS PERÍODO PÚBLICO 

Reunião geral com a comunidade e públicos específicos, caso haja demanda 
Informar sobre a obtenção da LI e o início das obras. Nessa oportunidade, serão realizadas palestras sobre temas específicos, pertinentes a essa etapa 

Antes do início das obras. 
Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo) da área de influência, organizações da sociedade civil, moradores e lideranças comunitárias da AID e da AII Elaboração de um Boletim Informativo, contendo informações e notícias sobre o andamento da obra e questões ambientais, dentre outras 

Prestar informações e notícias sobre o andamento da obra e questões ambientais, dentre outras 
Durante o período das obras civis, semestralmente. 

Empregados e contratados da Minas PCH e comunidade em geral da AID por meio da distribuição do boletim em locais de grande circulaçãoRelease para imprensa e utilização de veículos externos (impressos e/ou eletrônicos) 
Prestar informações e notícias sobre o andamento da obra e questões ambientais, dentre outras 

Sempre que houver necessidade Comunidade, poder público, lideranças e imprensa 
ETAPA DE ENCHIMENTO 

AÇÕES OBJETIVOS PERÍODO PÚBLICO 

Elaboração de um número especial do Boletim Informativo Prestar esclarecimentos sobre as atividades a serem realizadas na etapa do enchimento 
Período imediatamente anterior ao enchimento 

Empregados e contratados da Minas PCH e comunidade em geral da AID por meio da distribuição do boletim em locais de grande circulaçãoDivulgação de notícias sobre o enchimento nos veículos de comunicação local/regional 
Prestar esclarecimentos sobre as atividades a serem realizadas na etapa do enchimento 

Sempre que houver necessidade Comunidade, poder público, lideranças e imprensa 
Realização de contatos e reuniões sobre temas pertinentes a essa fase 

Prestar esclarecimentos sobre as atividades a serem realizadas na etapa do enchimento 
Período imediatamente anterior ao enchimento 

Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo) da área de influência e proprietários rurais 
Realização de reunião com as comunidades e públicos específicos, caso haja demanda 

Informar sobre PCA, licenças ambientais e outros assuntos relacionados à operação do empreendimento 
Sempre que necessário 

Representantes do Poder Público Municipal (executivo e legislativo) da área de influência, organizações da sociedade civil, moradores e lideranças comunitárias da AID e da AII 
Elaboração de um número especial do Boletim Informativo 

Explicar todo o funcionamento da usina, incluindo o descomissionamento da obra e os procedimentos operativos e as consequências no cotidiano das comunidades
Início da fase de operação 

Empregados e contratados da Minas PCH e comunidade em geral da AID por meio da distribuição do boletim em locais de grande circulação
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12.4.2.4 Responsabilidade pela implantação O programa é de responsabilidade do empreendedor, que buscará, quando necessário, parcerias tanto públicas quanto privadas para sua operacionalização. 
12.4.2.5 Equipe Técnica  A equipe técnica para desenvolver os trabalhos, incluindo o detalhamento do Programa, será composta por especialista em comunicação social, sempre em articulação com a coordenação técnica da área ambiental do empreendedor. 
12.4.2.6 Interface com outros Projetos/Programas  O Programa de Comunicação Social apresenta relações de sinergia com diversos programas integrantes deste EIA, notadamente aqueles voltados ao meio socioeconômico, consolidando informações e conteúdos a serem utilizados na comunicação social e dando suporte às ações. No contexto dos programas voltados ao meio socioeconômico, aqueles de maior interface com o 
Programa de Comunicação Social são o Programa de Educação Ambiental; Programa de 
Capacitação e Mobilização de Mão de Obra; Programa de Prevenção à Exploração Infanto-
Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas; Programa de Saúde Pública e Programa de 
Negociação de Terras e Benfeitorias já que terá papel fundamental no apoio e divulgação das atividades previstas nestes programas; além do Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH.  
12.4.2.7 Cronograma O cronograma para a implementação das atividades previstas contempla a fase de desenvolvimento dos estudos ambientais e do licenciamento (Prévio e de Instalação), se estendendo durante as fases de implantação, enchimento e início da operação da PCH, quando deverá ser avaliado. 
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Quadro 262 Cronograma de execução do Programa de Comunicação Social da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 
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12.4.3 Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos e Apoio 
Institucional 

12.4.3.1 Introdução/Justificativa Considerando-se a relevância da implantação de um aproveitamento hidroelétrico em determinada região, ainda que o empreendimento possua as reduzidas dimensões de uma PCH, a formulação de um Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos torna-se necessária como um instrumento sistematizador de informações para acompanhar possíveis variações em aspectos socioeconômicos relevantes, quais sejam: mudanças nas estruturas produtiva e fundiária, no comportamento das demandas referentes aos serviços sociais básicos, na renda e no emprego locais, além de possibilidades de ocorrências de conflitos com a comunidade. No quesito apoio institucional busca-se potencializar os impactos positivos do empreendimento, com proposição de valorização da cultura local e das habilidades individuais que auxiliem na geração de emprego e renda. Para a implantação e eficácia destas ações torna-se relevante a articulação entre a comunidade, o poder público, instituições e entidades representativas da sociedade civil. Para formulação deste programa, adotou-se como premissa conceitual que o monitoramento, entendido como o acompanhamento e a medição dos resultados e impactos de um projeto ou empreendimento a partir de indicadores, metodologias e ferramentas de fácil aplicação e interpretação objetiva, constitui uma importante ferramenta para o planejamento, possibilitando desenhar novas ações mitigadoras ou potencializadoras. 
12.4.3.2 Objetivos O objetivo básico do Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional é o de acompanhar, tendo em vista o processo de implantação e operação da PCH Alvorada I, as mudanças socioeconômicas ocorridas na Área de Influência da PCH. Considerando que o território municipal é o ambiente onde ocorrerão as principais transformações socioeconômicas, propõe-se o acompanhamento de algumas variáveis que permitam auferir as transformações ocorridas na realidade dos municípios (Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Cassilândia) e, eventualmente, na realidade das comunidades e estabelecimentos agropecuários da AID. Procura-se, então, a partir dos dados obtidos, subsidiar ações que minimizem os impactos negativos e potencializem os positivos do empreendimento. Além do exposto anteriormente destaca-se também a busca de articulações entre a comunidade, poder público e organizações governamentais e não governamentais de Itarumã e Lagoa Santa, a fim de possibilitar o desenvolvimento de projetos socioambientais junto à comunidade. Desta forma, procura-se potencializar os efeitos positivos da implantação da PCH Alvorada I. 
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12.4.3.3 Metodologia 

Monitoramento dos Indicadores socioeconômicos Os indicadores a serem monitorados pelo Programa de Monitoramento estarão relacionados aos impactos para o meio socioeconômico descritos do EIA: incômodos à população, incremento no emprego e na renda, geração de impostos municipais e aumento da demanda por serviços sociais básicos. A coleta de dados secundários deverá ser feita em órgãos públicos, como prefeitura, secretarias municipais de saúde e educação, polícias civil e militar; junto ao empreendedor e aos outros programas socioeconômicos em andamento; por meio de documentos, sítios existentes na Internet e entrevistas com os responsáveis pelos estabelecimentos agropecuários e unidades econômicas.  Dentre as principais fontes oficiais, serão consultadas o IBGE (Censo Demográfico 2010, estimativas populacionais, Produto Interno Bruto dos Municípios, etc.); RAIS/Caged (emprego e renda formais); DATASUS (informações de saúde); INPEP (informações sobre educação formal); STN (arrecadação tributária), além de outras que se julgarem pertinentes, ligadas às administrações federal, estadual e dos municípios. Os levantamentos primários deverão ser feitos utilizando-se o método de amostragem aleatória representativa e proporcional à relevância e amplitude de cada variável/indicador. Serão realizadas entrevistas, contemplando um público-alvo capaz de indicar as transformações ocorridas na realidade socioeconômica do município, no primeiro período da implantação da PCH Alvorada I. Para tanto, serão entrevistados: 
 proprietários ou gerentes de estabelecimentos de diversos segmentos econômicos presente nas sedes municipais de Itarumã e Lagoa Santa; 
 representantes do poder público municipal (dos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Cassilândia) e estadual cujas competências estão diretamente relacionadas com a oferta de serviços públicos, tais como saúde, educação, segurança, e finanças públicas; 
 Conselho Tutelar, CRAS e/ou CREAS em Lagoa Santa e Itarumã;  
  Diretor do hospital em Itarumã, agentes de saúde e diretores ou coordenadores de escolas de Itarumã e Lagoa Santa.  Como afirmado anteriormente, transformações socioeconômicas advindas da implantação da PCH Alvorada I possivelmente ocorrerão nas esferas públicas e privadas dos municípios. Por isso, serão realizadas entrevistas específicas em instituições que possam fornecer subsídios para as alterações ocorridas nos seguintes setores dos municípios: 
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 Segurança: aferição da situação do setor em termos de atendimento à demanda e levantamento estatístico de criminalidade e violência; 
 Finanças públicas: estudo da evolução das fontes das receitas municipais; 
 Comércio e serviços: levantamento de dados sobre o setor, visando verificar as variações na demanda dos estabelecimentos comerciais do município; 
 Saúde: aferição da situação do setor em termos de atendimento às variações da demanda e situação/evolução do quadro epidemiológico; 
 Educação: aferição da evolução da demanda por vagas e capacidade de resposta do setor; 
 Assistência social: indicadores de abuso sexual de crianças e adolescentes e prostituição.  Para uma avaliação qualitativa, principalmente no que diz respeito à dinâmica social e convívio com a nova realidade, serão feitas entrevistas abertas, baseadas em roteiros semi-estruturados, com lideranças formais, como o prefeito municipal, presidente da Câmara de Vereadores, secretários municipais de finanças, educação e saúde, o presidente da Associação Comercial, representantes das polícias civil e militar e, eventualmente, outras lideranças que possam contribuir para a obtenção de informações relevantes ao monitoramento.  

Apoio Institucional A estratégia básica a ser implementada será a de buscar o envolvimento dos segmentos sociais organizados e o poder público na proposição de projetos socioambientais. Para realização destas ações prevê-se a articulação institucional com a formação de parcerias entre a Prefeitura Municipal de Itarumã e de Lagoa Santa, associações de artesão e sindicatos rurais existentes, empreendedor, Senac, Senai e Sebrae (situado em Quirinópolis), e outras entidades governamentais e não governamentais. Como ação inicial deverão ser mapeados os programas existentes no âmbito federal, regional, estadual e municipal que poderão apoiar os projetos socioambientais propostos. O programa tem como público alvo a comunidade residente na AID, em especial, mulheres, jovens e idosos. 
12.4.3.4 Responsabilidade pela implantação O programa é de responsabilidade do empreendedor, que poderá buscar formas de parcerias, tanto públicas quanto privadas, necessárias para sua operacionalização. Considera-se importante reforçar o papel de parceiros, como as agências de desenvolvimento locais, a sociedade civil organizada, o Poder Público e outros investidores da área. 
12.4.3.5 Equipe técnica O trabalho será conduzido por um economista ou profissional da área de socioeconomia.   
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12.4.3.6 Interface com outros Projetos/Programas  O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional está relacionado ao: 
 Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra, que tem como meta ampliar ao máximo possível o aproveitamento de trabalhadores locais durante as obras, de modo a aumentar o nível de renda dos municípios da área de influência e minimizar o influxo migratório para a área; 
 Programa de Saúde Pública, que tem como objetivo propiciar a implementação de um conjunto de ações de apoio ao sistema de saúde dos municípios da AI e desenvolver um conjunto de medidas preventivas, de monitoramento e de controle de endemias; 
 Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH. 

12.4.3.7 Cronograma O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional será desenvolvido durante a fase de implantação e no primeiro ano de operação da PCH Alvorada I. As pesquisas socioeconômicas serão realizadas semestralmente.  
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Quadro 263 Cronograma de execução do Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucionalda futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI Contratação do consórcio construtor Ordem de Serviço Mobilização Instalação do canteiro Desvio do rio - Fase 1 Desvio do rio - Fase 2 Início do enchimento do reservatório Comissionamento e teste nas unidades geradoras 
Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional Coleta de dados secundários em instituições públicas                                                   Coleta de dados primários nos município de Lagoa Santa e Itarumã                                                   Elaboração de relatórios parciais e relatório final                                                   
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12.4.4 Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias Uma das questões que mais se destacam na implantação de empreendimentos como os aproveitamentos hidrelétricos diz respeito à inundação de terras e de benfeitorias rurais, assim como à interferência em faixas de terra para instalação do canteiro de obras, alojamentos, bota-fora, eixo da barragem e circuito de adução e casa de força. Tal impacto remete à necessidade de se formular uma proposta de negociação. Em geral, há grande expectativa por parte dos proprietários e produtores rurais sobre os critérios de avaliação e os procedimentos a serem adotados pelo empreendedor para a aquisição das terras. Na área sob interferência do empreendimento, encontram-se instaladas principalmente estabelecimentos de médio e grande porte. Nas menores propriedades, as estruturas familiares de trabalho e gestão são frequentes, enquanto que nas grandes tende a ocorrer uma divisão entre estas duas esferas – gestão e trabalho. Em 80% dos estabecimentos agropecuários foram identificados trabalhadores permanentes. Em uma propriedade, verificou-se número mais elevado de trabalhadores, permanentes ou não: oito a quinze trabalhadores. Nos estabecimentos agropecuários com faixas de terras atingidas pelo reservatório e estruturas da PCH Alvorada I residem aproximadamente 28 famílias, segundo pesquisa de campo realizada. A atividade de destaque é a bovinocultura de corte em 60% dos estabecimentos agropecuários pesquisados.  Considerando o padrão de uso e ocupação na AID, observa-se que as áreas inundadas são formadas, sobretudo por pasto (aproximadamente 50%). O nível estimado de comprometimento das propriedades é, em média, de 19% (é considerada aqui a intervenção apenas do reservatório, sem incluir a APP).  
12.4.4.1 Objetivos O objetivo do presente Programa é apresentar as ações que o empreendedor deverá realizar, com a finalidade de adquirir ou obter direito de uso das terras correspondentes às áreas a serem inundadas pelo reservatório e aquelas a serem ocupadas pelas estruturas do empreendimento, tais como canteiro de obras, casa de força, canal/túnel de adução, áreas de empréstimo, bota-fora etc.. Na negociação deverão ser consideradas as benfeitorias, os usos do solo presentes em cada propriedade e os acessos a serem afetados. 
12.4.4.2 Metodologia Para a realização deste Programa, propõe-se que as negociações sejam feitas com cada proprietário envolvido. A aquisição das terras pelo empreendedor será feita a partir de critérios estabelecidos para negociação de todos os estabelecimentos diretamente afetados pela implantação do empreendimento, ou seja, aqueles utilizados para implantação das obras e para a formação do reservatório. 
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Para o ressarcimento das benfeitorias, deverão ser conjugados critérios previamente definidos por uma equipe técnica responsável com elementos obtidos a partir de levantamentos fornecidos pela população atingida, procedimento usualmente utilizado para a realização de perícias destinadas a subsidiar formas de ressarcimento, assim como valores indenizatórios. Serão realizadas perícias para classificação do solo, das culturas, pastagens, cercas, edificações e quaisquer outras benfeitorias existentes no estabelecimento. As perícias terão como função classificar a qualidade de cada item a ser indenizado, tendo como referência os critérios definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Essas perícias serão realizadas em cada estabelecimento da Área Diretamente Afetada, concentrando-se, sobretudo, sobre a qualidade e as potencialidades de solo para o plantio, qualidade e vida útil das benfeitorias rurais e padrões de reativação das edificações existentes (área construída, condições estruturais, padrões dos acabamentos, dentre outros). Os laudos resultantes dessas perícias deverão ser combinados com os diagnósticos sobre a população diretamente atingida. Etapas a serem seguidas pelo empreendedor na condução do processo de negociação: 
Delimitação do perímetro e cadastro físico das propriedades A delimitação do perímetro do reservatório é uma operação topográfica para determinar com precisão a área das propriedades que serão atingidas. No caso da PCH Alvorada I, deverá ser realizado cadastro físico socioeconômico documental das propriedades com faixas de terras atingidas pelo reservatório e estruturas. 
Avaliação das terras Deverá ser realizada uma avaliação, por equipe especializada, em todas as propriedades cadastradas. A avaliação da propriedade é realizada com os dados da vistoria, com base nas normas técnicas de avaliação e considerando os preços dos mercados imobiliários, local e regional. Com este conjunto de informações, deverão ser estabelecidos critérios básicos preliminares de indenização. Os proprietários a serem afetados terão participação garantida no processo de avaliação mediante a nomeação de representantes da comunidade e/ou técnicos para acompanhar a equipe encarregada do processo. No caso dos imóveis apresentarem irregularidades na documentação, os proprietários deverão ser orientados e auxiliados juridicamente pelo empreendedor, no sentido de se obter e/ou regularizar a posse das terras e/ou propriedades. Ressalte-se que o laudo de avaliação forma a base técnica para a indenização. 
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Negociação 

Proprietários dos estabelecimentos agropecuários  Considerando as características da estrutura fundiária da AID, existem quatro possibilidades principais no processo de negociação com os proprietários dos estabelecimentos agropecuários: 
 Indenização (pagamento em dinheiro pela compra de toda a propriedade); 
 Relocação de benfeitorias dentro do terreno e negociação somente da área a ser inundada;  
 Negociação do remanescente do terreno, caso seja inviável economicamente; 
 Permuta de terras e benfeitorias.  As áreas deverão ser adquiridas através de entendimento direto com os proprietários. Com relação à faixa a ser estabelecida como Área de Preservação Permanente - APP poderá ser firmada com os proprietários uma remuneração pela servidão de uso ou ser procedida uma negociação, considerando-se as exigências da legislação vigente na época de realização da mesma. Cabe mencionar, que em todas as áreas de APPs, será priorizada a Instituição de Servidão como forma de negociação das terras. A servidão, como não gera transferência de titularidade sobre a parcela do imóvel, não irá causar distorção quanto ao percentual atual de preservação legal (APP + Reserva Legal) gravado sobre a propriedade, evitando a necessidade do proprietário adquirir novas áreas ou comprometer áreas produtivas. Será facultada ao proprietário a venda ou não do remanescente, se for constatada a inviabilidade do estabelecimento. Para esse caso, será oferecida a opção de negociação de compra integral do estabelecimento rural por parte da Minas PCH, respeitando-se o direito de escolha do proprietário das formas de negociação, se indenização ou permuta. 

Produtores Rurais nos estabelecimentos agropecuários (arrendatários)  Durante cadastro socioeconômico realizado, verificou-se a existência de estabelecimento agropecuário com terras arrendadas. Além dos proprietários, deverão ser explicitados os critérios e opções a serem seguidos durante o processo de negociação com os produtores rurais. 
 Indenização das benfeitorias e lavouras, desde que pertencentes ao produtor, adotando-se os mesmos critérios utilizados para os proprietários rurais, não sendo necessário o registro jurídico de posse para comprovação do bem; 
 Viabilização de relocação das benfeitorias, adotando-se os critérios utilizados para os proprietários rurais, em comum acordo com o proprietário da terra e conforme acordo entre as partes; 
 Negociação com o produtor não proprietário concomitante à negociação com o proprietário da terra; 
 Levantamento de proprietários rurais da região com interesse na cessão de áreas para a exploração em regime de arrendamento; 
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Trabalhadores rurais afetados Os empregados rurais afetados terão direito às seguintes alternativas: 
 Recomposição de moradia para continuar no estabelecimento ou com os proprietários com os que estão atualmente; 
 Indenização em dinheiro pelas benfeitorias que atualmente possuem com reconhecimento do proprietário; 
 Reassentamento em terreno (rural ou urbano) com moradia, em local que permita acesso a oportunidade de trabalho. 

12.4.4.3 Responsabilidade pela implantação O programa é de responsabilidade do empreendedor, que poderá realizar parcerias com a Prefeitura Municipal e órgãos técnicos como INCRA, EPAMIG, Universidades e EMATER para fornecer assessoria técnica na concepção do programa e posteriormente aos seus beneficiários. 
12.4.4.4 Equipe técnica As ações sociais deverão ser desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar com profissionais das áreas produtiva, ambiental e social, com estrutura administrativa constituída de técnicos de nível médio e superior.  
12.4.4.5 Interface com outros Projetos/Programas  O desenvolvimento do Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias terá interface com o 
Programa de Comunicação Social. Isto por que os proprietários, produtores rurais e famílias residentes nos estabelecimentos agropecuários deverão ser contemplados, de acordo com o que está previsto no Programa de Comunicação Social, com reuniões específicas para repasse de informações a respeito do empreendimento e das posturas do empreendedor no que diz respeito ao processo de negociação com as partes interessadas. 
12.4.4.6 Cronograma O desenvolvimento do Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias terá interface com o 
Programa de Comunicação Social. Isto por que os proprietários, produtores rurais e famílias residentes nos estabelecimentos agropecuários deverão ser contemplados, de acordo com o que está previsto no Programa de Comunicação Social, com reuniões específicas para repasse de informações a respeito do empreendimento e das posturas do empreendedor no que diz respeito ao processo de negociação com as partes interessadas; e com o Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH. 
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12.4.5 Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra 

12.4.5.1 Introdução/Justificativa A implantação da PCH Alvorada I desencadeia a necessidades de mão de obra em segmentos diversos, com especialidades diferenciadas. Durante a fase de implantação serão necessárias 350 pessoas nos meses de pico de obras, entre mão de obra própria e terceirizada; durante a operação, estima-se 10 trabalhadores. A realidade tem mostrado, no entanto, que muitas vezes não é possível encontrar pessoal com qualificação profissional e os conhecimentos e habilidades requeridos para atender tais necessidades nos locais onde serão instalados os empreendimentos.  Observou-se, durante as pesquisa para realização do diagnóstico socioeconômico dos municípios de Itajá, Itarumã e Lagoa Santa, que ainda há percentual significativo de responsáveis pelos domicílios com baixo nível de formação (em Itarumã apenas 25,10% das pessoas com mais de 25 anos de idade residentes nos domicílios do município possuíam ensino médio completo ou nível de escolaridade superior; em Itajá, esse percentual é de 25,26%; em Lagoa Santa, de 25,61%). Desta forma, a capacitação e formação da mão de obra surgem como mecanismos que contribuem para o desenvolvimento social e econômico local, minimizando as deficiências de capital humano e maximizando a utilização da mão de obra local. A capacitação da mão de obra local é justificada não somente para o empreendimento em particular, mas como estratégia social de longo prazo que permitirá aos trabalhadores que serão capacitados a elevação de capital humano, com maiores possibilidades de acesso a oportunidades de trabalho especializado. Isso possibilitará, ainda em caráter permanente e de longo prazo, a elevação no nível de renda e melhores condições de vida a todos os envolvidos. Considerando o perfil do empreendimento, com maior geração de emprego durante a sua implantação, este programa terá como enfoque esta fase. 
12.4.5.2 Objetivos O presente programa visa a aumentar a capacidade de aproveitamento de trabalhadores locais, através de mecanismos desenhados para facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho geradas pela implantação da PCH Alvorada I, aumentando a competitividade e capacitação profissional da população economicamente ativa dos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, especialmente, e de Cassilândia. Prevê-se a contratação de 65% de mão de obra da região. 
12.4.5.3 Metodologia 

 Para efetivar o máximo de contratação de mão de obra na área de influência do empreendimento, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 
 Envolver as Prefeituras Municipais, repassando informações sobre as diretrizes de recrutamento da mão de obra e mostrando disposição para articular e realizar ações conjuntas voltadas para promover a divulgação dos procedimentos para a contratação; 
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 Estabelecer contatos com instituições voltadas para o treinamento de mão de obra a fim de que sejam realizados cursos de formação, tornando a população residente na AID, principalmente, e AII interessada apta a pleitear as vagas de trabalho ofertadas. Neste aspecto, citam-se como potencias instituições parceiras do programa, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).  
 Após definição do catálogo de cursos com a participação das instituições parceiras, deverá haver ampla divulgação nas sedes de Itarumã, Lagoa Santa e Itajá (principalmente) e Cassilândia, a fim de possibilitar que o maior número possível de potenciais participantes obtenham informações sobre o programa. Caberá à Gerência Ambiental do empreendedor promover os contatos e as formas de se estabelecer a participação das referidas instituições no processo de desenvolvimento das ações mencionadas anteriormente. Todas essas ações serão desenvolvidas em parceria e envolverá discussões com as instituições envolvidas sobre a participação de cada uma. Sendo assim, parte-se do entendimento de que o empreendedor participará como um agente contribuinte, potencializando o que a região dispõe em termos de capacidade organizativa e de recursos humanos e financeiros. Vale ressaltar que, inicialmente, será dada prioridade à contratação de mão de obra disponível nos municípios e povoados da Área de Influência.  

12.4.5.4 Responsabilidade pela implantação A reponsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, que deverá articular as parcerias necessárias à sua execução.  
12.4.5.5 Equipe técnica Será alocada equipe técnica pela Minas PCH para execução e acompanhamento do programa.  Cabe observar que o processo de treinamento, capacitação e formação da mão de obra contará com a participação de instituições com excelência na área, a exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, entre outras, governamentais e não governamentais atuantes.  
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12.4.5.6 Interface com outros Projetos/Programas  O Programa de Capacitação e Mobilização da Mão de Obra se relaciona com outros que também contribuirão para o desenvolvimento econômico e social da AID e AII, a exemplo do Programa de 
Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional. Cita-se ainda sua inter-relação com o Programa de Comunicação Social, esse fundamental para mobilização dos moradores da área de influência em torno do programa, e com o Programa de Educação Ambiental, em função do atendimento ao Art. 6º do Decreto nº 4.281/2002, que determina a integração do PEA aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas. Por fim, possui interface com o Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH. 
12.4.5.7 Cronograma O Programa de Capacitação e Mobilização da Mão de Obra se inicia antes do inicio da implantação do empreendimento, visando potencializar o uso de mão de obra local, e se estende por toda a fase de implantação. 
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Quadro 264 Cronograma de execução do Programa de Capacitação e Mobilização da Mão de Obra da futura PCH Alvorada I  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI Contratação do consórcio construtor Ordem de Serviço Mobilização Instalação do canteiro Desvio do rio - Fase 1 Desvio do rio - Fase 2 Início do enchimento do reservatório Comissionamento e teste nas unidades geradoras 
Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra Informações às prefeituras municipais sobre as diretrizes de recrutamento de mão de obra                                                   Contratos com instituições voltadas para o treinamento de mão de obra                                                   Divulgação/realização de cursos                                                    





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1177 

12.4.6 Programa de Saúde Pública  

12.4.6.1 Introdução/Justificativa A implantação de empreendimentos hidrelétricos implica na mobilização de um razoável contingente de trabalhadores, sobretudo na fase de implantação. Uma das consequências desse processo é a atração de população em busca de emprego e oportunidades. No caso da PCH Alvorada I, esse contingente não será elevado, uma vez que a obra é de menor porte, resultando em menor afluxo de população. Além disso, será priorizada a contratação de mão de obra local. A saúde, no que se refere a projetos ambientais de empreendimentos desse tipo, deve ser abordada considerando dois aspectos que se inter-relacionam. Um diz respeito à saúde da população trabalhadora (fase de implantação, especialmente), que remete à instância da medicina do trabalho. O outro se refere às implicações do aumento da demanda por serviços de saúde, assim como à possibilidade de potencializar, introduzir ou reintroduzir endemias na região em função do acréscimo de população afluente. A questão da medicina do trabalho já se encontra classicamente estabelecida e há legislação específica para tal. Assim, a empresa a ser contratada para implantação das obras cumprirá uma série de requisitos legais, dentre os quais se destacam os exames pré-admissional e os periódicos. Em se tratando do segundo aspecto assinalado anteriormente, há uma interligação com a questão da saúde pública, indicando a necessidade de um claro conhecimento da situação das condições do setor na região receptora do empreendimento e de sua capacidade de responder às pressões que advirão. Não há como separar, no tema em foco, os dois aspectos abordados, pois haveria o risco de não serem propostas medidas eficazes de mitigação dos impactos detectados. Torna-se imprescindível, para responder às pressões, articular ações (preventivas e de planejamento emergencial) no âmbito da saúde, envolvendo todos os agentes. Neste sentido, a proposição de um Programa de Saúde Pública deve enfocar as ações a serem implementadas, estabelecendo articulações com os agentes atuantes num esquema de parceria. Esse programa está em consonância com as diretrizes do EIBH (2005), que recomenda Programa de Saúde Pública no âmbito processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos localizados no rio Corrente/GO. 
12.4.6.2 Objetivos O Programa de Saúde Pública, o qual deverá ser desenvolvido em duas linhas básicas, tem por objetivos: 

 Propiciar a implementação de um conjunto de ações de apoio ao sistema de saúde dos municípios da área de influência, em especial Itarumã, para fazer face ao aumento da demanda da população por atendimento; 
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 Desenvolver um conjunto de medidas preventivas, de monitoramento e de controle que garantam, efetivamente, a não reintrodução de endemias hoje erradicadas; o não recrudescimento daquelas que se encontram sob controle; o não agravamento/instalação de focos de doenças transmissíveis; e a prevenção de outros agravos à saúde, tais como a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos, acidentes de trabalho e de trânsito, entre outros. 
12.4.6.3 Metodologia O Programa de Saúde Pública abrange dois enfoques básicos, que envolvem medidas voltadas tanto à saúde do trabalhador quanto à saúde coletiva na Área de Influência do empreendimento. Dessa forma, a execução do Programa ora proposto estará referenciada numa perspectiva de se buscar trabalhar em parceria com instituições públicas envolvidas com o tema. Parte-se do entendimento de que o empreendedor estará participando como um agente contribuinte, potencializando o que a região dispõe em termos de capacidade organizativa e de recursos humanos e financeiros. Do ponto de vista operacional, são propostas as ações: 

 Reforço no monitoramento e controle dos vetores de doenças transmissíveis, que se constituem em atividades tradicionalmente realizadas por técnicos da Secretaria de Vigilância em Saúde. No caso específico dos municípios da área de influência da PCH Alvorada I se destaca principalmente a dengue; 
 Fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica a fim de assegurar o diagnóstico precoce, tratamento, notificação sistemática, investigação epidemiológica de casos suspeitos, adoção de medidas profiláticas e de controle, abrangendo a população de trabalhadores envolvidos no empreendimento; 
 Estabelecimento de um trabalho de acompanhamento do serviço médico ambulatorial do canteiro, por parte de um médico da Secretaria Municipal de Saúde de Itarumã, no sentido de monitorar o andamento das ações de saúde do canteiro, promovendo campanhas de esclarecimentos e preventivas com relação às doenças transmissíveis, incluindo as sexualmente transmissíveis. Neste caso, atenção especial deverá ser dada ao acompanhamento dos exames pré-admissionais, cuja realização é obrigatória por lei. Cabe ressaltar que a implantação do serviço ambulatorial no canteiro, assim como a prestação de assistência médica aos trabalhadores é de responsabilidade da empresa contratada para execução das obras; 
 Desenvolvimento de campanhas informativas junto aos trabalhadores do empreendimento e comunidades da AID para prevenção a acidentes com animais peçonhentos. As campanhas atuarão conjuntamente a atividades já contempladas no Programa de Controle Ambiental durante as Obras, no qual está previsto o treinamento dos trabalhadores durante as obras para prevenção de acidentes ofídicos (uso de botas e perneiras) e atenção durante os trabalhos.  
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Cabe mencionar que no Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional está indicada a realização de monitoramento de indicadores de saúde a fim de se avaliar as condições de oferta e demanda da rede de saúde dos municípios da área de influencia, em especial Itarumã e Lagoa Santa. Por meio de tal programa, procura-se avaliar a adoção de possíveis ações corretivas em um caso de necessidade. Todas essas ações serão desenvolvidas num esquema de parceria e caberá uma discussão com as instituições envolvidas sobre a participação de cada uma. Sendo assim, parte-se do entendimento de que o empreendedor estará participando como um agente contribuinte, potencializando o que a região dispõe em termos de capacidade organizativa e de recursos humanos e financeiros. Caberá a Gerência Ambiental do empreendedor promover os contatos e as formas de se estabelecer as participações das referidas instituições no processo de desenvolvimento das ações mencionadas anteriormente. Finalmente cabe fazer menção ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. A responsabilidade da estruturação de um serviço de saúde ocupacional é competência da executora da obra e obrigatório para todos os empregadores, segundo a Norma Reguladora Nº 7 (NR 7) do Ministério do Trabalho. Desde então a legislação de segurança e saúde no trabalho vem se ampliando, visando proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador. A organização das atividades do serviço de segurança ocupacional se faz a partir da elaboração do PCMSO que estabelece uma série de medidas referentes à: avaliação dos riscos associados ao trabalho; promoção e manutenção do bem estar físico, mental e social dos trabalhadores; prevenção de doenças ocupacionais; proteção dos trabalhadores contra os riscos resultantes de fatores adversos à saúde; adequação dos ambientes de trabalho às aptidões físicas e psicológicas do empregado.  
12.4.6.4 Responsabilidade pela implantação A Gerência Ambiental do empreendedor será responsável pela implementação desse programa. Sua execução requer a participação das diversas instituições envolvidas, incluindo os órgãos responsáveis pela saúde pública, notadamente as Secretarias Municipais de Saúde de Itarumã, Lagoa Santa e Itajá, Conselhos Municipais de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde. 
12.4.6.5 Equipe técnica Deverá ser alocada pelo empreendedor equipe técnica para execução e acompanhamento do programa, a qual deverá contar com profissionais com experiência em saúde pública e saúde e segurança ocupacional. Deve ser ressaltado que a eficácia do programa exige o estabelecimento de parcerias, envolvendo, por exemplo, a equipe técnica da Vigilância em Saúde dos municípios envolvidos.  
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12.4.6.6 Interface com outros Projetos/Programas  A comunicação social e a educação ambiental constituem instrumentos indispensáveis à implementação de vários objetivos e atividades constantes do Programa de Saúde Pública no que diz respeito à prevenção de doenças transmissíveis, à melhoria das condições sanitárias, tanto ambientais, como de higiene alimentar e pessoal e à prevenção de acidentes com animais peçonhentos. Cabe ainda mencionar o Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso 
de Drogas, que propõe a disseminação da adoção de medidas profiláticas relativas a DST/AIDS como fatores de promoção e preservação da saúde. Cita-se ainda vinculação entre as ações propostas neste programa e aquelas contempladas no 
Programa de Controle Ambiental Durante as Obras e Programa de Educação Ambiental, bem como sua interação com o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e 
Apoio Institucional. Como ocorre com dos demais programas do Meio Socioeconômico, haverá interface com o Programa de Gerenciamento Ambiental, que objetiva prover o empreendimento de mecanismos de gestão que assegurem a adequada condução das questões ambientais durante as obras de implantação da PCH. 
12.4.6.7 Cronograma O Programa de Saúde Pública inicia-se três meses antes da implantação do empreendimento, estendendo-se durante todo o período de implantação.   
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Quadro 265 Cronograma de execução do Programa de Saúde Pública  
Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI Contratação do consórcio construtor Ordem de Serviço Mobilização Instalação do canteiro Desvio do rio - Fase 1 Desvio do rio - Fase 2 Início do enchimento do reservatório Comissionamento e teste nas unidades geradoras 
Programa de Saúde Pública Apresentação do Programa às prefeituras e realização de convênio                                                   Reforço no monitoramento e controle dos vetores de doenças transmissíveis                                                   Fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica                                                   Acompanhamento do serviço médico ambulatorial do canteiro                                                   Desenvolvimento de campanhas informativas para prevenção de acidentes com animais peçonhentos junto a trabalhadores e comunidade                                                    
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12.4.7 Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e 
Uso de Drogas 

12.4.7.1 Introdução/Justificativas O desenvolvimento deste programa se justifica uma vez que as comunidades da AID envolvidas no processo de implantação da PCH Alvorada I (sede de Itarumã e Lagoa Santa, além de residentes nos estabecimentos agropecuários próximos ao canteiro de obras e futuras instalações da PCH), passarão por uma nova situação com a convivência outros atores sociais. Essa situação implicará contatos inevitáveis entre os trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento e as comunidades próximas. Dessa forma, tal situação requer a implementação de ações proativas no sentido de prevenir a ocorrência de possíveis problemas de convivência social, tais como prostituição (especialmente a prostituição infanto-juvenil) e disseminação de drogas e álcool, que geram um quadro social de vulnerabilidade e propensão a conflitos violentos. Como o próprio nome indica, esse programa integra ações do Projeto de Apoio ao Combate à Prostituição Infantil, projeto proposto, no âmbito do EIBH (2005), para elaboração no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos localizados no rio Corrente/GO. 
12.4.7.2 Objetivos O objetivo central do programa é buscar o envolvimento da sociedade e das instituições no sentido de prevenir a disseminação de serviços marginais durante o processo de implantação do empreendimento, implementando-se ações de esclarecimentos e de combate.  
12.4.7.3 Metodologia O desenvolvimento do programa se dará por meio de palestras, campanhas educativas e outras atividades a fim de envolver a comunidade, principalmente os jovens e os trabalhadores da obra, na promoção de uma conduta socialmente responsável.  As palestras e demais atividades versarão sobre os seguintes temas: 

 Doenças sexualmente transmissíveis (DST): informações sobre o contágio e as formas de prevenção. Aqui será incluída a discussão sobre a gravidez indesejada, tema correlato ao da DST;  
 Drogas e álcool: os males do uso para a saúde e para o relacionamento social e formas de evitá-lo, desenvolvendo campanhas com a participação dos jovens, público de grande vulnerabilidade; 
 Prostituição infanto-juvenil: trata-se de tema pertinente em situações de maior movimentação de pessoas do sexo masculino, especialmente em regiões de maior carência e vulnerabilidade social. Os governos federal e estadual têm desenvolvido amplas campanhas sobre o assunto (cita-se o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, divulgação da lei Maria da Penha), as quais podem ser divulgadas junto aos trabalhadores envolvidos no empreendimento. 
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12.4.7.4 Responsável pela implantação A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor. Para o desenvolvimento das ações do presente programa, será buscado o envolvimento das secretarias de educação e saúde de Itarumã e Lagoa Santa, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, associações comunitárias, entre outras.  
12.4.7.5 Equipe Técnica O Programa será implementado pela equipe do empreendedor, que inclui profissionais da área de comunicação e de relação com comunidade e o envolvimento de profissionais da área de saúde. 
12.4.7.6 Interação com outros Programas Este programa tem estreita vinculação ao Programa de Saúde Pública, já que tem como foco a saúde da comunidade e dos trabalhadores do empreendimento. Cita-se ainda sua interação com o Programa 
de Comunicação Social, no apoio à divulgação e execução das atividades previstas, o Programa de 
Educação Ambiental, pelo seu enfoque na saúde, meio ambiente e segurança, o Programa de 
Controle Ambiental Durante as Obras, com atuação junto aos trabalhadores durante a fase de obras civis, o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional, em especial, nos indicadores relacionados à saúde e o Programa de Gerenciamento Ambiental.  
12.4.7.7 Cronograma Considerando que boa parte das ações previstas no Programa tem caráter preventivo, a sua execução será iniciada em período antecedente ao começo das obras, estendendo-se pela fase de implantação e alcançando a fase de operação por um período de três meses.  
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Quadro 266 Cronograma de execução do Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas da futura PCH Alvorada I 
 

Principais marcos do empreendimento 

ANO 

0 1 2 3 4+ 

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Obtenção da LI Contratação do consórcio construtor Ordem de Serviço Mobilização Instalação do canteiro Desvio do rio - Fase 1 Desvio do rio - Fase 2 Início do enchimento do reservatório Comissionamento e teste nas unidades geradoras 
Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas Palestras, campanhas educativas e outras atividades que abordem os temas, envolvendo trabalhadores e comunidade.                                                   





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A. DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1187 

12.4.8 Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório - PACUERA  

12.4.8.1  Introdução/Justificativas Nesta fase do licenciamento ambiental, a formulação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório - PACUERA - é um instrumento eficaz de planejamento e gestão, que viabiliza o aproveitamento racional dos recursos naturais e a integração entre as ações entre os atores envolvidos no empreendimento (população, órgãos gestores e empreendedor).  Pretende-se, com este Plano, que os principais impactos negativos decorrentes da inserção do empreendimento sejam mitigados e os impactos positivos potencializados em decorrência de oportunidades de desenvolvimento ou da melhoria da qualidade de vida da população da região. O PACUERA representa a busca de ordenamento do território de forma a compatibilizar o aproveitamento racional dos recursos naturais pelo empreendimento, considerando as características naturais e históricas e as necessidades dos habitantes deste território, considerando os seus usos futuros. Pressupõe o envolvimento da população das áreas de influência do empreendimento em foco na discussão e na formulação de diretrizes disciplinadoras destes usos. A partir da avaliação coletiva, será estabelecido o zoneamento socioambiental, definindo-se áreas de diferentes tipos de uso (particular, público e de interesse socioambiental e preservação). Para cada uma dessas zonas serão indicadas medidas de uso, conservação, recuperação e/ou potencialização dos recursos naturais. Vale ressaltar que, tendo em vista o histórico de ocupação da região de inserção da PCH Alvorada I, deverão ser propostas ações que potencializem, por exemplo, a formação de corredores entre os fragmentos florestais ainda presentes na AID do empreendimento, aumentando assim a conectividade de áreas florestais na região, o que, do ponto de vista ecológico, é mais representativo do que as condições atualmente observadas. 
12.4.8.2  Objetivos O objetivo geral do Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da PCH Alvorada I é estabelecer diretrizes para o uso e ocupação dos solos na área de entorno do reservatório, que passarão a fundamentar as decisões dos órgãos competentes no processo de gestão do território e do uso do reservatório no intuito de assegurar a manutenção da qualidade ambiental dos corpos hídricos (rio Corrente e seus tributários na área do reservatório), a partir do estabelecimento de um zoneamento ambiental que considere a compatibilização de áreas destinadas à preservação, à conservação e aos usos múltiplos. Assim, o PACUERA pretende contribuir para as decisões socioambientais e institucionais mais acertadas, de forma a estabelecer diretrizes gerais para o adequado uso e ocupação dos solos no entorno do reservatório da PCH Alvorada I, com vistas à compatibilizar o aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Corrente e os usos múltiplos de suas águas, por meio do estabelecimento de diretrizes para a gestão integrada do reservatório. As ações propostas deverão considerar as características naturais da região com as necessidades e projetos de outros usuários dos recursos hídricos e do entorno do reservatório, visando à sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
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12.4.8.3 Metodologia A elaboração do PACUERA terá como base o diagnóstico ambiental elaborado para o empreendimento e a legislação vigente (federal, estadual e municipal), para estabelecer o zoneamento ambiental, através da indicação de áreas destinadas à preservação, à conservação e aos usos múltiplos passíveis de serem implantados nessas áreas, buscando a compatibilização entre os interesses ambientais e sociais, ou seja, daqueles relacionados às populações que utilizam o espaço objeto deste Plano. Para desenvolvimento do Plano serão executadas as seguintes atividades: 
 Levantamento e consolidação de dados referentes aos diversos componentes ambientais que subsidiarão a elaboração da Caracterização Socioambiental da área de entorno do reservatório; 
 Por meio da análise multidisciplinar do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico e cultural, estabelecer critérios para definição da área de abrangência deste Plano, tendo como recorte espacial mínimo a áreas de preservação permanente (APP) do reservatório  a ser formado pela PCH Alvorada I e como limite máximo a Área de Influência Direta (AID) definida para os meios físico e biótico, correspondente a uma faixa de 2 km de largura a partir dos limites da área do projeto; 
  Identificar as unidades da paisagem local por meio da superposição de mapas temáticos de uso do solo e cobertura vegetal, solos e aptidão agrícola e declividade; 
 Com base nas unidades da paisagem, na legislação existente para a área, nos Planos e Programas da gestão pública, estabelecer uma proposta de zoneamento ambiental da área de abragência definida para  este Plano, bem como as diretrizes de uso compatíveis com os objetivos traçados e com as necessidades das populações usuárias desta área; 
  Propor medidas de ordenamento dos usos do solo e dos recursos hídricos, de conservação, recuperação e/ou proteção da área de abrangência deste Plano, buscando a compatibilização das atividades socioeconômicas com a preservação/conservação dos recursos naturais; 
 Propor diretrizes que possibilitem o uso múltiplo do reservatório, compatibilizando a produção de energia com os usos existentes e pretendidos pelos usuários dos recursos hídricos superficiais; 
 Realizar reuniões entre os envolvidos no processo, com objetivo de buscar soluções que atendam a todas as partes interessadas. No estabelecimento de Diretrizes, devem ser consideradas todas as informações levantadas e geradas na área do entorno do reservatório, no intuito de promover a elaboração do PACUERA. Devem ser consideradas as instâncias legais, institucionais e políticas que permeiam as ações sobre essas áreas na elaboração de uma proposta de uso e ocupação do solo compatível com a legislação vigente, considerando as limitações do meio físico e as expectativas da população local envolvida neste processo.  
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Ressalta-se, portanto, a importância da participação de todos os envolvidos no processo (empreendedor, população atingida, órgãos e instituições públicas e sociais da região e locais) nas discussões referentes à tomada de decisão quanto aos usos futuros da área do entorno do reservatório.  
Critérios para zoneamento do entorno do reservatório: 

 Definição e avaliação dos usos atuais da área de abrangência deste Plano;  
 Delimitação das áreas de especial interesse para a conservação da fauna e da flora; 
 Avaliação da fragilidade ambiental da área; 
 Levantamento das condicionantes legais; 
 Definição e avaliação dos usos potenciais do reservatório formado pela PCH Alvorada I e seu entorno, conforme as demandas de uso potencial, projetando-se uma utilização sustentável deste reservatório para o desenvolvimento econômico da região de inserção do empreendimento. A partir do cruzamento destes conjuntos de informações, deverão ser definidos os usos consolidados, as zonas de uso e restrição e as potencialidades de uso futuro, podendo ser contempladas neste Plano: 
 Zona de segurança do reservatório e da barragem da PCH Alvorada I; 
 Zona de Preservação Ambiental para Conservação da Vida Silvestre; 
 Zona de Uso Antrópico para Atividades Agrossilvipastoris; 
 Zona de Preservação Ambiental com Potencial Uso para Turismo e Lazer; 
 Zona de Uso Diversificado. 

Plano de uso e ocupação A partir do levantamento realizado pelo Diagnóstico Ambiental, considerando-se as avaliações no âmbito dos meios físico, biótico e socioeconômico e cultural, das potencialidades verificadas e do zoneamento proposto, a consolidação do PACUERA prevê o conhecimento da população acerca das regras estabelecidas no zoneamento proposto. Para efetivação dos objetivos do Plano, bem como para sua consolidação, deverão ser implementados os programas de controle ambiental e medidas de compensação previstos neste EIA, os quais contemplam as medidas/ações necessárias para a manutenção da qualidade ambiental na área em foco. Os programas deverão ser implementados pelo empreendedor em parceria com os proprietários de terras da área de abrangência deste Plano e com as instituições/órgãos envolvidos. Os Programas Ambientais enfocam diversas ações, entre as quais educação ambiental, recuperação ambiental, divulgação e informação sobre o zoneamento, monitoramento e incentivo às potencialidades econômicas do local. 
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Articulação Sociopolítica A participação dos agentes sociais, dos usuários dos recursos hídricos e dos solos das áreas do entorno do reservatório, dos representantes do Poder Público local e das instituições interessadas na gestão dos recursos naturais é de grande importância para elaboração do PACUERA. O processo participativo, por conseguinte, deverá ser incentivado junto aos agentes sociais envolvidos através de participação nas discussões sobre as potencialidades e as restrições de usos dos recursos hídricos e dos solos das áreas no entorno do reservatório, de modo a propiciar um processo de conscientização sobre a responsabilidade coletiva de preservação e gestão dos recursos naturais. Essa participação promoverá a construção de proposições condizentes com as expectativas e disposições dos agentes envolvidos, e, além disso, estará em sintonia com o Programa de Comunicação Social. 
Elaboração do PACUERA De posse do diagnóstico ambiental elaborado para o presente EIA da PCH Alvorada I, e a partir de articulações sociopolíticas e da compatibilização das diretrizes básicas, o que se propõe neste Plano é uma elaboração participativa do mesmo, ou seja, um processo no qual serão ouvidos os agentes interessados na utilização do reservatório e do seu entorno, sensibilizando as comunidades locais para a responsabilidade coletiva relacionadas à preservação e à conservação dos recursos naturais. Espera-se que, com a participação efetiva destes agentes durante o processo de elaboração do PACUERA, as normas e o zoneamento estabelecidos serão mais respeitadas, uma vez que farão parte de uma construção coletiva que compartilha valores sociais dessas entidades locais. 
Aprovação do PACUERA O PACUERA a ser desenvolvido a partir da implantação da PCH Alvorada I deverá ser apresentado pelo empreendedor em reuniões e audiências públicas para avaliação, validação e apoio das diretrizes pela população e pelas organizações envolvidas no processo desua elaboração, instituições de interesse na gestão dos recursos hídricos e o Poder Público local.  Ficará a cargo do órgão ambiental, no caso a SECIMA-GO (Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás), a responsabilidade de aprovação deste Plano. Vale ressaltar que a legislação prevê a realização de reuniões públicas e de uma audiência com as comunidades e entidades envolvidas.  
12.4.9 Responsabilidade pela implantação A responsabilidade pela implementação do programa é do empreendedor.  
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12.4.10 Equipe Técnica A equipe participante deste Plano inclui representantes do empreendedor, da população local e atingida pelo empreendimento e de órgãos/instituições gestoras. 
12.4.11 Interface com outros Projetos/Programas  O PACUERA terá interface direta com diversos programas previstos neste EIA, com destaque para os seguintes programas:  

 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;  
 Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno do Reservatório;  
 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática;  
 Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório;  
 Projeto de Conectividade Florestal;  
 Compensação Ambiental;  
 Programa de Comunicação Social; e 
  Programa de Saúde Pública.   

12.4.12 Cronograma  A elaboração participativa do PACUERA deverá ocorrer ao longo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, durante a fase de implantação, devendo estar aprovado até o início da operação da PCH Alvorada I. 
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13. PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
13.1 Prognóstico sem o empreendimento 

13.1.1 Meio Físico Sem a implantação do empreendimento, a tendência geral é que permaneçam as atividades antrópicas já existentes nas áreas de influência, considerando-se o quadro socioeconômico atual. Conforme apresentado mais adiante no prognóstico socioeconômico, a previsão é que se mantenha a tendência, já em curso, de atividades agrícolas baseadas em lavouras temporárias de cana-de-açúcar e pela produção de leite, com possível intensificação e/ou expansão, principalmente decorrente da atividade de arrendamento para plantio da cana de açúcar. A expansão da cultura de cana de açúcar na região pode também proporcionar uma piora da qualidade da água do rio Corrente e tributários tendo em vista a utilização massiva de defensivos agrícolas e adubação química neste tipo de atividade agrícola. As características gerais da paisagem conferem um aspecto suave ao relevo, sendo o leito do rio Corrente, constituído por rocha basáltica recoberta por depósitos arenosos aluvio e coluvionares. Embora a agricultura empreendida na região adote técnicas de conservação de solos, a tendência é o empobrecimento do solo causado pela monocultura, e agravamento dos processos erosivos já existentes. Foram identificadas erosões laminares distribuídas nas áreas de uso agrícola, em pequenos trechos de pastagens e em áreas de solo exposto. No caso das pastagens, em geral bem manejadas e sobre relevo suave, não há a tendência de aumento da intensidade dos processos erosivos. Em vista disso, as condições morfodinâmicas vigentes deverão sofrer alterações tendo em vista a expectativa de expansão agrícola da cultura canavieira. Caso esta expansão não ocorra as condições morfodinâmicas devem sofrer alterações pontuais ou permanecerem similares às do cenário atual. 
13.1.2 Meio Biótico De acordo com os dados apresentados no diagnóstico ambiental do empreendimento, a Área de Influência Direta -AID vêm sofrendo intensamente com as atividades antrópicas há várias décadas. Atualmente, os ambientes ali presentes e a biota a eles associada apresentam alterações significativas: os fragmentos florestais remanescentes são esparsos, pouco extensos e, em sua maioria, encontram-se já perturbados, sofrendo pressões antrópicas diversas (abertura de trilhas, penetração de gado, retirada seletiva de madeira, expansão de áreas agrícolas, principalmente de cana de açúcar e pastagens; ação periódica de fogo, caça, etc.), que impactam negativamente os processos de regeneração florestal. A evolução das atividades antrópicas na região, com atenção voltada para a expansão agrícola da cultura de cana de açúcar, tende a limitar a manutenção das espécies no longo prazo e promover a perda gradual da vegetação nativa e consequente perda da diversidade biológica. No que diz respeito a ictiofauna, observa-se que no rio Corrente existem poucas populações de espécies migratórias de peixes, em baixa abundância. Este fato, está relacionado as características fisiográficas deste curso d’água que não apresenta, afluentes de porte significativo, além de não serem observadas áreas alagáveis, que constituem sistemas imprescindíveis para o sucesso do recrutamento dessas ictiocenoses.  
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Considerando a dinâmica atual da paisagem, a cultura local e o histórico do uso e ocupação do solo, ainda que sejam mantidos os poucos remanescentes atualmente existentes, eles tenderão a permanecer sujeitos à pressão antrópica; em alguns trechos, eventualmente poderia ocorrer alguma regeneração natural resultando no aumento de área florestada; entretanto, mudanças significativas são pouco prováveis. Dessa forma, sem a implantação do empreendimento em foco, percebe-se uma tendência à manutenção do quadro atual. 
13.1.3 Meio Socioeconômico e Cultural A economia de Itarumã não se coloca entre as mais relevantes no contexto global da microrregião de Quirinópolis: seu Produto Interno Bruto (PIB) representa entre 3 e 4% do total microrregional. Seu PIB e receita orçamentária por habitante também não são significativos no contexto da microrregião. As receitas orçamentárias são muito dependentes das transferências da União, como aquelas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Em termos de pessoal ocupado, observa-se dependência da administração municipal, mas um contingente relevante de trabalhadores encontra-se no setor agropecuário (40%), ressaltando a importância das atividades rurais no município.  A produção do setor primário em Itarumã está conformada atualmente pelas lavouras temporárias de cana-de-açúcar e soja e pela produção de leite. Nota-se a expansão da soja, mas, principalmente, da cana de açúcar, em detrimento das culturas de arroz e milho. Após a cana-de-açúcar, o leite constitui o segundo produto em termos de valor da produção agropecuária. Em 2014, Itarumã contava com 267.000 cabeças de gado bovino, o 11º maior rebanho bovino do estado de Goiás. O município possui potencial energético, com empreendimentos hidrelétricos situados no seu território, sendo o maior deles a usina Salto, com capacidade de 108 MW.   A tendência da economia itarumaense é de continuidade do padrão atual de desenvolvimento, com a ascensão da cana-de-açúcar, em detrimento de outras culturas, configurando-se em um polo canavieiro. A pecuária também tende a continuar como uma atividade relevante.  A maior limitação existente na opção de orientar o desenvolvimento para as atividades de plantio de cana-de-açúcar e pecuária é o fato de, apesar da geração de emprego, renda e efeitos multiplicadores que elas proporcionam, não se constituírem em relevantes pagadores de impostos municipais. Essa realidade interfere no nível de arrecadação da prefeitura municipal e na capacidade de realização de gastos públicos. Itajá possui perfil semelhante ao de Itarumã, tendo um porte populacional ligeiramente inferior (5.062 habitantes,). É um município de pequeno porte e com base econômica restrita, tem no setor terciário, notadamente administração pública, a maior fonte geradora de valor adicionado (56% do Valor Adicionado em 2012). E, de fato, dados da RAIS, contabilizaram em 31/12/2014 que 43,19% das vagas formais totais no mercado de trabalho eram provenientes da administração pública. Mas, assim como Itarumã, a agropecuária assume relevância, tanto em termos de Valor Adicionado - VA na economia, quanto na geração de postos de trabalho (37% das vagas formais em dezembro/2014).  No setor 
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primário de Itajá, destaca-se a produção de leite, que vem aumentando continuamente desde 2011, resultando em um crescimento de 26% entre 2007 e 2014. A produção de leite do município, em 2014, representava aproximadamente 8% da produção total da microrregião de Quirinópolis. A tendência é a continuidade desse padrão de desenvolvimento, tendo o setor agropecuário como base econômica que estimule o desenvolvimento do município. Como centro local, a dependência em relação a municípios próximos (como Cassilândia) para obtenção de serviços e produtos diferenciados tende a continuar, bem como da transferência federal do FPM para financiar as despesas do município. Lagoa Santa possui apenas 1.254 habitantes, 766 na área urbana. Até 1998 pertencente à Itajá, a localidade tem como principal atividade o turismo, com o grande atrativo de uma lagoa natural de águas termais com temperatura de 29º à 33°C. O setor de serviços é aquele que mais gera Valor Adicionado - VA no município (53% do VA, em 2012), mas o setor agropecuário também apresenta relevância (31% do VA). A importância do setor terciário na economia de Lagoa Santa está calcada no desenvolvimento do turismo. Entre as 47 empresas do setor terciário existentes em 2013, 24 empresas (51,06%) estavam vinculadas ao Comércio e outras 13 (27,66%), às atividades de Alojamento e Alimentação. Já o setor primário é representado quase que exclusivamente pela atividade pecuária e de produção de leite. Ainda assim, o município apresenta grande dependência da administração pública em termos de geração de emprego, e sua capacidade de investimento público está relacionada às transferências da União. A tendência é a continuidade desse padrão de crescimento, embora o turismo, principal potencialidade da localidade, possa aumentar sua importância econômica com reflexo na qualidade de vida dos moradores.  Já Cassilândia, com 20.966 habitantes, possui importância econômica na região e têm em seu raio de influência, municípios como Itajá, Aporé e Lagoa Santa. A economia do município baseia-se no sistema de pecuária extensiva, sistema utilizado por grande, médio e pequeno produtor rural. O efetivo bovino e a produção de leite é relevante no contexto microrregional e mesmo regional. Em 2014, a produção de origem animal ocupava o 13º lugar entre os 79 municípios do estado. Destaca-se, também, a produção de ovos de galinha, 6ª maior do estado do Mato Grosso do Sul.  A soja também é um produto agropecuário relevante, sendo o primeiro em termos de valor da produção municipal. Observa-se, entretanto, uma diminuição da contribuição de Cassilândia na geração de riqueza no contexto microrregional, mesorregional e estadual. Relacionado a este aspecto, em um cenário futuro, poderá ocorrer uma pequena reordenação nos polos econômicos micro e macrorregionais e seus raios de influência. A área de inserção do empreendimento segue um padrão relativamente homogêneo em termos de uso e ocupação. Existem 16 estabelecimentos agropecuários, distribuídos, principalmente, entre médios e grandes, segundo critérios adotados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA. Em termos quantitativos, predominam as grandes propriedades (10), sendo a área ocupada principalmente por pastagem. A bovinocultura é a atividade de destaque. A produção agrícola comercial ocorre principalmente em duas grandes propriedades (cana-de-açúcar), nos demais estabelecimentos a agricultura é realizada, essencialmente, para consumo próprio.   
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Na microrregião de Quirinópolis observa-se grande crescimento do cultivo de cana de açúcar e do agronegócio, com destaque para os municípios de Quirinópolis, Gouvelândia e Paranaiguara, em substituição às culturas, tanto de grãos, como de pastagens. Tal cenário pode indicar uma mudança na estrutura fundiária e utilização de terras na AID em médio prazo, ganhando maior espaço o cultivo da cana de açúcar, para firmar-se, ao lado da pecuária, como atividade de destaque.  
13.2 Prognóstico de impactos com o empreendimento 

13.2.1 Meio Físico A morfodinâmica atual na AID da PCH Alvorada I é caracterizada por uma relativa estabilidade, visto que as áreas a serem ocupadas pelo empreendimento apresentam baixo gradiente de declividade e ausência de processos erosivos e de movimentos de massa dignos de nota. As ocorrências de erosão laminar identificadas estão distribuídas nas áreas de uso agrícola, em pequenos trechos de pastagens e em áreas de solo exposto. Com a implantação do empreendimento, é prevista uma intensificação temporária do quadro erosivo e de assoreamento de canais fluviais a jusante, propiciada por intervenções de obras de implantação do empreendimento. Vale ressaltar que embora seja esperada uma intensificação temporária no quadro erosivo, no âmbito da implantação do empreendimento, são previstos programas, como por exemplo, o Programa de Controle Ambiental Durante as Obras e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, destinados a assegurar a manutenção da qualidade ambiental. Na faixa de terrenos marginais ao reservatório, a elevação do nível da água do rio criará condições diversas da atual (saturação do solo e embate de marolas), podendo favorecer o surgimento de pontos de instabilidade. Já o barramento do rio Corrente e a formação do reservatório promoverão mudanças no equilíbrio morfodinâmico do rio a montante e a jusante da barragem. Assim, tais alterações, na área do reservatório, nos terrenos marginais e no rio a jusante da barragem, serão monitoradas e controladas no âmbito do Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de Encostas no Entorno do Reservatório, de maneira a conter a evolução dos processos e potenciais perdas da qualidade ambiental local. Ressalta-se, ainda, que a implementação de alguns programas propostos como medidas de mitigação e compensação de impactos do empreendimento apontam para melhorias da qualidade ambiental da faixa de terras no entorno do reservatório, tais como: o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, o Programa de Educação Ambiental e o Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório. Em relação à qualidade das águas, na fase de operação da PCH as principais tendências prognosticadas estão relacionadas à alteração do corpo hídrico, com a formação do reservatório, levando a modificação das características limnológicas. Vale ressaltar que o rio Corrente no trecho de inserção da PCH Alvorada I apresenta boa qualidade da água. Sendo assim, levando-se em conta a qualidade da água observada atualmente, o tamanho do reservatório e o pequeno tempo de residência, sugere-se que não haverá alteração significativa da qualidade da água no reservatório em foco.  
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13.2.2 Meio Biótico Atualmente, a região da PCH Alvorada I apresenta um alto nível de antropização, tendo sua paisagem altamente descaracterizada em relação a suas feições originais. A intensa fragmentação da cobertura vegetal resulta em um empobrecimento da biota associada e uma tendência de gradual diminuição da biodiversidade. O surgimento de um novo impacto do porte de uma PCH gerará um efeito cumulativo sobre os impactos existentes, com a eliminação de fragmentos remanescentes de matas ciliares ao longo do rio Corrente que abrigam exemplares da biota nativa e a conversão do ambiente lótico em lêntico na área do reservatório a ser formado. No que diz respeito a eliminação dos remanescentes florestais, deve-se ressaltar a formação de uma faixa de APP no entorno do futuro reservatório, o que amenizará o impacto na biota. Para alguns aspectos, no entanto, a implantação das medidas mitigadoras e compensatórias vinculadas ao empreendimento poderá contribuir a médio/longo prazo para uma melhoria ambiental, como no caso do projeto de Conectividade Florestal com a restauração de matas ciliares ao longo de cursos d’água da bacia do rio Corrente; e também no caso do monitoramento e controle de doenças transmitidas por mosquitos vetores. A exploração hidrelétrica de rios brasileiros está condicionada a avaliações de impacto sobre as paisagens naturais, incluindo seus elementos bióticos e abióticos presentes nas áreas de influência. Essas avaliações devem ter níveis de detalhamento específicos para as fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento (Goldemberg & Lucon, 2007). Dentre os elementos mais vulneráveis aos impactos gerados por atividades hidrelétricas está a fauna terrestre e aquática suscetíveis às alterações nos ciclos hidrológicos naturais decorrentes da elevação de cotas de inundação dos cursos d’água (Vasconcelos, 1999). Especificamente sobre o tema ictiofauna, a compartimentação da rota migratória do rio Corrente, pela implantação da PCH Alvorada I, não trará impactos significativos sobre as populações de peixes migradores deste trecho da bacia do rio Paranaíba, uma vez que são observadas poucas espécies de peixes migradores e populações pouco significativas, além da fragmentação do rio já existente por outros dois empreendimentos hidrelétricos em operação a montante da futura PCH Alvorada I. 
13.2.3 Meio Socioeconômico e Cultural As áreas das pastagens plantadas correspondem a maior parte da área em estudo, em consonância com a identificação da bovinocultura de corte como atividade mais relevante em quase todos os estabelecimentos agropecuários pesquisados. Na região há também lavouras de cana-de-açúcar, grande parte arrendada pela empresa Odebrecht Agroindustrial. A implantação do empreendimento implicará a alteração do uso das propriedades. A interferência em modos de vida e geração de valor econômico não tenderá a ser expressiva, afetando principalmente áreas de pasto e, secundariamente, floresta ciliar. Entretanto, em quatro estabelecimentos identificaram-se benfeitorias atingidas e, em dois deles, lavoura de cana-de-açúcar para fins comerciais. Haverá também necessidade de relocação de apenas 04 (quatro) famílias. Por outro lado, ocorrerá aumento na geração de energia, com crescimento na oferta existente e menor dependência da importação de outras regiões. 
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Os municípios de Itarumã e Itajá possuem condições urbanísticas satisfatórias, mas alguma escassez de oferta de serviços. O perfil dessas localidades ainda é predominantemente rural (atividades ligadas à pecuária e, em anos mais recentes, lavoura de cana-de açúcar) e observa-se um baixo patamar de receita orçamentária. A implantação da PCH geraria empregos na construção civil para os moradores e incrementaria a demanda por bens e serviços. Proporcionaria aumento da arrecadação tributária nos municípios, principalmente de ISSQN na implantação e ICMS na operação. Itarumã deverá ser o principal município beneficiado pelo ICMS, onde será instalada a casa de força. Poderá ocorrer alguma pressão sobre os serviços públicos, porém de pequena magnitude.  Lagoa Santa possui base econômica ainda mais restrita do que Itajá e Itarumã e tem no turismo sua principal potencialidade. Durante a fase de implantação, pela sua proximidade, e por contar com infraestrutura de lazer, que atrairá trabalhadores, principalmente aos finais de semana, e, relacionado ao perfil turístico, estabelecimentos para hospedagem e alimentação, deverá ter incremento na demanda por bens e serviços, relacionado a maior circulação de veículos e pessoas na região. Tal afluxo de pessoas pode levar a alterações no cotidiano da comunidade, que passará a interagir com pessoas de outras localidades e segmentos sociais diferentes, alguns com hábitos culturais diversos. A implantação da PCH representa uma possibilidade de incremento na oferta de postos de trabalho para moradores do município.  Na AII, Cassilândia se configura num polo comercial e de serviços que atrai consumidores residentes em municípios vizinhos de menor porte. Conta com estabelecimentos comerciais de maior porte e conhecidos nacionalmente, como Lojas Gazin e Lojas Zema. O município é um grande produtor de leite e de ovos de galinha. A implantação do empreendimento causaria um aumento da movimentação econômica e da arrecadação de impostos, especialmente durante a fase de implantação; além do aumento da oferta de emprego para os moradores. Na fase de operação, tenderá a ocorrer incremento na demanda por serviços e geração de emprego. 
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14. CONCLUSÃO Atualmente, os ecossistemas de vegetação nativa remanescentes são importantes para a manutenção da biodiversidade local. Tal diversidade é reflexo da coexistência, principalmente, de remanescentes de Cerrado, Florestas ciliares e Veredas, com suas transições e variações. As fitofisionomias florestais observadas na área do empreendimento, embora alteradas pela ocupação humana, atuam como corredores de dispersão das espécies e oferecem recursos de abrigo e alimentação, resultando na riqueza, abundância e diversidade de plantas e animais observada na área de estudos. Alguns grupos da fauna são mais restritos aos ambientes florestados, como algumas aves, os primatas e espécies de mamíferos de médio e grande porte. Com a implantação da PCH Alvorada I, e a formação da Área de Preservação Permanente – APP no entorno do futuro reservatório, espera-se o incremento da conectividade dos fragmentos florestais atualmente existentes. No que diz respeito à ictiofauna, observa-se que, a maioria dos exemplares coletados são de pequeno porte e possuem ampla distribuição geográfica. Foram inventariadas apenas quatro espécies migradoras de longa distância que, por sua vez, baseado nos dados obtidos, possuem pequenas populações no rio Corrente, demonstrando que esta drenagem não constitui uma rota migratória expressiva no sudoeste goiano. Sendo assim não se espera impacto significativo sobre a fauna migradora da bacia do rio Paranaíba.  A análise do conjunto dos impactos prognosticados para todas as fases do empreendimento demonstra que o maior número de impactos ocorre durante a implantação e a operação do empreendimento. A maior parte dos impactos prognosticados apresenta baixa magnitude e importância, classificação relacionada, em geral, à existência de ações que serão adotadas para evitar ou controlá-los, como no caso daqueles relacionados à geração de ruídos, poeira, resíduos sólidos; ao carreamento de sedimentos etc. Para tais impactos classificados como de baixa importância, deverão ser adotadas ações de mitigação e de monitoramento, destinadas a minimizar as alterações produzidas no ambiente e a identificar alterações ambientais que superem um nível aceitável, visando à adoção de ações corretivas. Considerando, portanto, a adoção de todas as medidas recomendadas, esses impactos de baixa magnitude não constituem impedimentos à implantação e operação do empreendimento.  Quanto aos impactos classificados como de magnitudes e importâncias média e alta, que não podem ser evitados (como aqueles relacionados à alteração da paisagem, perda de solos ou inviabilização de seu uso, perda de ecossistemas terrestres e sua biota associada, alteração de corpos hídricos e supressão de rotas migratórias de peixes), são propostas ações de minimização e de compensação, destinadas a atenuá-los (medidas mitigadoras) ou a compensar aqueles que não podem ser minimizados (medidas compensatórias). Nesses casos, a implementação criteriosa das ações de mitigação, monitoramento e compensação recomendadas é determinante para a viabilidade ambiental do empreendimento.  
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Por outro lado, ressaltam-se as mudanças positivas que a implantação e operação de um empreendimento dessa natureza promoverão na estrutura socioeconômica de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, com repercussão em termos de geração de emprego, renda e dinamização econômica, embora a pressão sobre a infraestrutura existente deva ser monitorada. Durante a fase de operação, o município, onde a Casa de Força da PCH será instalada, será o principal beneficiado, devido, principalmente, ao incremento da arrecadação tributária ocasionado pelo repasse de parte do ICMS recolhido pelo estado por conta da geração de eletricidade.  As medidas propostas sob a forma de Ações, Planos e Programas Ambientais, apresentadas no item 1 – Ações de Controle Ambiental - deste documento, têm como objetivo prevenir, mitigar, monitorar ou compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos identificados nas diferentes fases do empreendimento: Planejamento, Implantação, Enchimento e Operação.  De acordo com o exposto anteriormente conclui-se que os impactos ambientais prognosticados para a PCH Alvorada I são em sua maioria mitigáveis e/ou compensáveis, de maneira a assegurar a manutenção da qualidade ambiental da região no qual se insere, considerando a execução das ações, planos e programas indicados no item 1, permitindo considerar, na análise técnica da equipe responsável pela elaboração deste EIA, que o empreendimento é ambientalmente viável sob os pontos de vista físico, biótico e socioeconômico e cultural. 
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16. GLOSSÁRIO 
A 

Adensamento: Deformação do material com diminuição de volume, redução dos vazios e expulsão de água.  
Afloramento: qualquer exposição de rochas, na superfície terrestre, que não tenha sofrido transporte. Os afloramentos são fundamentais para os estudos geológicos, pois a partir deles podem-se medir estruturas, classificar rochas, fazer mapeamentos etc. O material rochoso sofre transporte por movimento de massa é classificado como blocos ou matacões. 
Afluente: curso d’água que deságua em outro curso d’água. 
Água subterrânea: Água doce existente sob a superfície da terra, em um aquífero ou no solo, que forma um reservatório natural para o uso do homem.  
Água superficial: Água que escoa ou se acumula na superfície do solo.  
Álico: condição química de um solo com muito baixo potencial nutricional abaixo da camada arável (horizonte no B, ou no horizonte C se não existir horizonte B, ou no horizonte A dos Neossolos Litólicos) devido a alta saturação por alumínio (maior ou igual a 50% e ao mesmo tempo com teor de alumínio variando de 0,3 a 4,0 cmol kg-1).  
Altitude: Distância vertical de um ponto na superfície da Terra em relação ao nível dos oceanos (nível zero).  
Aluvião: detritos ou sedimentos clásticos de qualquer natureza, carregados e depositados pelos rios. 
Alúvio: Detritos ou sedimentos clásticos carregados e depositados pelos rios. Este material é arrancado das margens e das vertentes, sendo levado em suspensão pelas águas dos rios que o acumulam em bancos, constituindo os depósitos aluvionares. 
Anfibolito: Rocha metamórfica pesada, de coloração muito escura, na qual domina anfibólio associado a um feldspato básico e a micas, podendo ainda possuir quartzo. 
Antrópico: Aquilo que é resultado da ação humana sobre um ambiente natural. Relativo à humanidade, à sociedade humana, ou à ação dos humanos. 
Anuros: Sapos, rãs e pererecas. Os anuros são um grupo de anfíbios que não possuem cauda e possuem estrutura de esqueleto adaptada para locomoção aos saltos. 
Aproveitamento Hidrelétrico: é o aproveitamento de um curso d'água para produção de energia elétrica, podendo ser feito com ou sem acumulação de água. 
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Aquífero: Estrato subterrâneo de terra, cascalho ou rocha porosa ou fraturada que contém água. 
Área de estudo: área delimitada para desenvolvimento dos estudos ambientais, que neste caso compreende a área afetada pelo projeto, além das AII (Área de Influência Indireta) e AID (Área de Influência Direta). 
Área de Preservação Permanente – APP: Área protegida por lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Argissolos: Solos constituídos por material mineral, apresentando o horizonte B textural imediatamente abaixo do horizonte A ou E. 
Assoreamento: Processo de elevação de uma superfície, por deposição de sedimentos, podendo ser fluvial (água dos rios), eólico (vento) ou marinho (água do mar). 
Atividade: É um conjunto de tarefas de implantação ou de operação do empreendimento. 
B 

Bacia hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes (cursos d’água tributários).  
Bacia: área extensa e deprimida para onde correm os rios que drenam as áreas adjacentes. 
Bacteriológicos: Relativo ao estudo das bactérias. 
Barramento: Barreira, normalmente construída de terra (solo), que impede o fluxo de água ou de materiais sólidos, também denominada barragem ou maciço.  
Bentônicos: Relativo ao zoobênton, animais aquáticos que vivem junto ao substrato (fundo), podendo ser fixos (sedentários), ou apenas pousados (vágeis) e locomovendo-se de formas diversas. 
Biodiversidade: Conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região e determinada época. 
Bioespeleologia: Estudo dos organismos vivos que habitam as cavernas.  
Bioindicação/bioindicadora: A bioindicação envolve a decodificação de informações de biossistemas com o propósito de avaliar uma dada área (areal) ou domínio. A bioindicação envolve a decodificação de informações de biossistemas com o propósito de avaliar uma dada área. Bioindicadores são espécies escolhidas por sua sensibilidade ou tolerância a vários parâmetros, como poluição orgânica, derramamento de óleo, alterações de pH da água, lançamento de pesticidas, entre outros. 
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Bioma: Região que possui uma vegetação similar e contínua, com um clima mais ou menos uniforme; grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de certa região e, geralmente, caracterizada por um tipo principal de vegetação, como, por exemplo, o Cerrado e a Mata Atlântica. 
Biota: Conjunto de seres vivos -plantas e animais- que habitam um determinado ambiente. 
Biótico: relativo ao bioma ou biota, ou seja, ao conjunto de seres animais e vegetais de uma região; referente a organismos vivos ou produzidos por eles. Antônimo: Abiótico. Condição física ou química do ambiente, como a luz, a temperatura, a água, o pH, a salinidade, as rochas, os minerais entre outros componentes. (2) Diz-se dos fatores químicos ou físicos naturais. Os fatores químicos ou incluem elementos inorgânicos básicos, como cálcio (Ca), oxigênio (O), carbono (C), fósforo (P), magnésio (Mg), entre outros, e compostos, como a água (H2O), o gás carbônico (CO2) etc. Os fatores físicos incluem umidade, vento, corrente marinha, temperatura, pressão, luminosidade, etc. 
Biotita: Variedade de mica de coloração negra, também chamada mica negra. A biotita é um silicato hidratado ferromagnesiano. A mica biotita é, por conseguinte, um silicato de alumínio, potássio, magnésio e ferro, contendo geralmente menos água que a moscovita. 
Borda: Margem. De um fragmento de floresta, por exemplo. 
C 

Cambissolos: Solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial.  
Canal de fuga: canal de saída de água de uma turbina hidráulica. 
Características edáficas: Características do solo. Ex: composição química, profundidade, nutrientes, umidade. 
Caverna: Cavidade subterrânea com dimensão suficiente para ser penetrável pelo homem. O mesmo que gruta. 
Censo Demográfico: Registro estatístico de determinação população, segundo critérios como sexo, idade, ocupação, religião etc. No Brasil o censo demográfico é realizado, a cada dez anos, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE. 
Cisalhamento: Fraturação, ou tendência à fraturação de uma rocha sob a ação de esforços paralelos, mas não em linha um com o outro. 
Classe de solo: grupo de solos que apresentam uma variação definida em determinadas propriedades e que se distinguem de quaisquer classes, por diferenças nessas propriedades. 
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Clástica: Nome dado às rochas sedimentares compostas de fragmentos desagregados, ou ainda, à desagregação produzida pela erosão mecânica ao realizar a desintegração das rochas. Os sedimentos assim desagregados das rochas existentes podem ser classificados quanto à sua textura quando agregados em novas rochas em: macroclástico ou psefitos – conglomerados e criptoclástico ou pelitos – argilitos. 
Coliformes: Trata-se de bactérias que habitam o intestino de animais mamíferos, como o homem, largamente utilizadas na avaliação da qualidade das águas, servindo de parâmetro microbiológico básico às leis de consumo criadas pelos governos e empresas fornecedoras que se utilizam desse número para garantir a qualidade da água para o consumo humano. Nesse caso, a presença de um número alto de Coliformes na água significa um nível elevado de poluição e risco à saúde pela presença de organismos patogênicos 
Colinas: Pequenas elevações do terreno, isoladas umas das outras. Monte, morro. 
Colúvio: Material transportado de um local para outro, principalmente por efeito de gravidade. O material coluvial só aparece no sopé de vertentes ou em lugares pouco afastados de declives que lhe estão acima. 
Cominuição: é o processamento de materiais para quebrar rochas e matéria-prima crua em partículas menores e pedaços. 
Comunidade: População local (municípios, bairros ou cidades) residente na área de influência do empreendimento. 
Condutividade elétrica: Capacidade da água em conduzir corrente elétrica. Relação entre a quantidade de substâncias ionizáveis dissolvidas. A condutividade elétrica da água é determinada pela presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions e pela temperatura. As principais fontes dos sais naturalmente contidos nas águas correntes e de origem antropogênica são: descargas industriais de sais, consumo de sal em residências e no comércio, excreções de sais pelo homem e por animais. A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água. A determinação da condutividade pode ser feita através do método eletrométrico. 
Conservação: aplica-se à utilização racional de um recurso natural qualquer, de modo a se obter um rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua renovação ou sua auto sustentação. Proteção de recursos naturais renováveis e seu manejo para uma utilização sustentada e de rendimento ótimo. Difere de preservação por permitir o uso e manejo da área. 
Coordenadas UTM: coordenadas métricas referentes a cada uma das 60 Zonas UTM da Projeção Universal Tranversa de Mercator cujos eixos referenciais cartesianos são o Equador. 
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Cráton: Grande área continental que sofreu pouca ou nenhuma deformação em sua estrutura desde a origem. 
Cumeada: Feição topográfica referente a linha ou faixa que une pontos mais elevados (cume) do terreno e que separa bacias ou sub-bacias de drenagem.  A linha de crista é um caso especial de cumeada. 
Curva de rarefação: Gráfico que representa o número de espécies encontradas por área amostrada. 
D 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio. A expressão Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), utilizada para exprimir o valor da poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente, corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos microorganismos do esgoto ou águas poluídas, na oxidação biológica, quando mantida a uma dada temperatura por um espaço de tempo convencionado. Essa demanda pode ser suficientemente grande, para consumir todo o oxigênio dissolvido da água, o que condiciona a morte de todos os organismos aeróbios de respiração subaquática. Medida para avaliar o potencial poluidor das águas residuais. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20oC é frequentemente usado e referido como DBO5. É a forma mais utilizada para estimar a quantidade de matéria orgânica presente num corpo d'água, ou seja, determina-se a quantidade de oxigênio necessário para estabilizar a matéria orgânica com a cooperação de bactérias aeróbias. Quanto maior o grau de poluição orgânica maior será a DBO. 
Decídua: qualidade de uma comunidade vegetal que perde todas as folhas, ou parte delas, por um determinado períodos, em resposta a um evento climático desfavorável (geralmente a chegada do outono, quando os níveis de iluminação e temperatura tornam-se fatores limitantes para o crescimento). Uma comunidade é considerada decídua quando 90% das árvores e arbustos altos permanecem sem folhas durante certo período. 
Declividade: Inclinação maior ou menor do relevo. 
Decomposição: processo de conversão de organismos mortos, ou parte destes, em substâncias orgânicas e inorgânicas, através da ação escalonada de um conjunto de organismos (necrófagos, detritívoros, saprófafos, decompositores e saprófitos propriamente ditos). 
Deslizamento: Tipo de deslocamento de massa (solo ou rocha) pela encosta, por ação da gravidade.  
Desmatamento: Operação que consiste em derrubar uma árvore ou conjunto de árvores em uma dada superfície, ou também a parcela da mata a ser explorada. 
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Detrítico: (depósito) Sedimentos ou fragmentos desagregados de uma rocha. Esse material destacado da rocha in situ é geralmente susceptível de transporte, indo constituir os depósitos sedimentares. Algumas vezes os detritos são reunidos por um cimento, constituindo as rochas detríticas ou depósitos detríticos, geralmente  compostos de material muito heterogêneo. 
Distrófico: especifica distinção de solos com saturação por bases (valor V) inferior a 50%. Para esta distinção é considerada a saturação por bases no horizonte B, ou no C quando não existe B. 
Distróficos: Solos que apresentam saturação por base inferior a 50%. 
Dossel: Estrato superior de uma floresta. Camada de folhagem contínua de uma mata, composta pelo conjunto das copas das plantas arbóreas mais altas. 
Dossel: região de uma floresta compreendida entre o solo e a parte superior da copa das árvores. Qualquer cobertura a meia altura no meio de um compartimento. 
DQO - Demanda Química de Oxigênio: é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste realizado num prazo menor e em primeiro lugar, servindo os resultados de orientação para o teste da DBO. O aumento da concentração de DQO num corpo d'água se deve principalmente a despejos de origem industrial. 
E 

Edáficas: pertencentes ou relativas ao solo. 
Educação ambiental: Processo formativo que utiliza conjuntos de atividades e idéias para levar o homem a conhecer o ambiente e utilizar os recursos naturais de maneira racional. 
Efluentes: descargas, no ambiente, de despejos sólidos, líquidos ou gasosos, industriais ou urbanos, parcial ou complementarmente tratados. 
EIA: Estudo de Impacto Ambiental, obrigatório pela resolução CONAMA nº 001/86 para o licenciamento de atividades consideradas modificadoras do meio ambiente. Sempre vem acompanhado do RIMA. 
Embasamento: Conjunto de rochas que existem desde o começo da formação da crosta terrestre, portanto, as rochas mais antigas. As principais rochas que constituem o embasamento brasileiro são o granito e o gnaisse. 
EMBRAPA: A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi criada em 26 de abril de 1973. Sua missão é viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade brasileira. 
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Endêmico: Nativo e restrito a uma determinada área ou região. 
Endemismo: ocorrência de uma dada espécie em área restrita, específica, como, p. ex., numa ilha ou montanha. 
Epicentro: Termo que designa, em geologia, o ponto da superfície terrestre onde se registra a intensidade máxima de um movimento sísmico. Em geral situado sobre o hipocentro, ponto subterrâneo em que se origina o foco do sismo. 
Epífitas: Plantas que crescem utilizando outras espécies como suporte. Ex: orquídeas e samambaias. 
Equitabilidade: Distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo proporcional a diversidade, exceto se houver co-dominância de espécie. 
Erosão: Processo pelo qual a camada superficial do solo, ou partes do solo, é retirada pela ação do vento e/ou da água e são transportadas e depositadas em outro lugar. Esse fenômeno é, muitas vezes, intensificado pelas práticas humanas, principalmente devido à retirada da cobertura vegetal que protege o solo. 
Escarpas: Rampa ou aclive de terrenos que aparecem nas bordas dos planaltos, serras etc. 
Escorregamento: Deslizamento de uma encosta ou talude natural ou artificial. 
Espécies nativas: Espécies animais ou vegetais que ocorrem naturalmente em determinadas regiões.  
Espeleologia: Estudo das grutas ou cavernas. 
Estação meteorológica: Local onde são feitas as análises do tempo por meio de equipamentos específicos para medir temperatura, pressão atmosférica, umidade, velocidade e direção do vento, quantidade de chuva, dentre outros. 
Eutrófico: condição química de um solo com elevado potencial nutricional abaixo da camada arável (horizonte no B, ou no horizonte C se não existir horizonte B, ou no horizonte A dos Neossolos Litólicos). Os valores de soma de bases são maiores ou iguais a 1,5 cmol kg-1 de solo e os de saturação por bases maiores ou iguais a 50%. 
Eutrofização: Em ecologia, chama-se eutrofização ao fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio, normalmente causado pela descarga de efluentes agrícolas, urbanos ou industriais) num corpo de água mais ou menos fechado, o que leva à proliferação excessiva de algas, que, ao entrarem em decomposição, levam ao aumento do número de microorganismos e à consequente deterioração da qualidade do corpo de água (rios, lagos, baías, estuários etc). 
Eutrofização: processo de envelhecimento dos lagos, que os torna ricos em nutrientes, especialmente o nitrogênio e o fósforo. 
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Expectativa de vida: parâmetro demográfico que corresponde ao tempo médio provável de vida de indivíduos de uma determinada idade ou classe etária. 
F 

Fácies: Conjunto de caracteres de ordem litológica e paleontológica que permite conhecer as condições em que se realizaram os depósitos.  
Fauna: Conjunto de espécies de animais de uma determinada região. 
Fitofisionomias: Feições características ou aspecto de uma vegetação; intimamente relacionado à distribuição das plantas nos diferentes tipos de vegetação. 
Fitossociológico: Relativo ao estudo das características, classificação, relações e distribuição de comunidades vegetais naturais. 
Fitoplâncton: conjunto dos organismos aquáticos microscópicos que têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna de água. 
Flora: Conjunto de espécies vegetais de uma determinada região. 
Floresta Estacional Decidual: Tipo de Floresta Estacional em que as estações climáticas, uma chuvosa e outra seca, condicionam o comportamento das plantas: mais de 50% das árvores perdem as folhas durante o período seco. 
Floresta Estacional Semidecidual: Tipo de Floresta Estacional em que as estações climáticas, uma chuvosa e outra seca, condicionam o comportamento das plantas: entre 20 e 50% das árvores perdem as folhas durante o período seco. 
Floresta Estacional: Floresta situada em regiões com períodos - estação chuvosa e seca, bem definidos. 
Florística: Famílias, gêneros e espécies vegetais ocorrentes em uma determinada região. 
Folhiço: Camada de folhas e restos vegetais que se acumula no solo das florestas e outras formações arbóreas. 
Formações secundárias: As florestas secundárias são aquelas resultantes de um processo natural de regeneração da vegetação, em áreas onde no passado houve corte raso da floresta primária. Nesses casos, quase sempre as terras foram temporariamente usadas para agricultura ou pastagem e a floresta ressurge espontaneamente após o abandono destas atividades. Também são consideradas secundárias as florestas muito descaracterizadas por exploração madeireira irracional ou por causas naturais, mesmo que nunca tenha havido corte raso e que ainda ocorram árvores remanescentes da vegetação primária. 
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Forrageira: Qualquer espécie de vegetação, natural ou plantada, que cobre uma área e é utilizada para alimentação de animais, seja ela formada por espécies de gramíneas, leguminosas ou plantas produtoras de grãos. 
FPM: Fundo de Participação dos Municípios (FPM): parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios. 
Fragmento florestal: Remanescente isolado de uma formação florestal. 
G 

Geologia: é a ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas, história e os processos que lhe dão forma. 
Geomorfologia: Ciência que estuda as formas de relevo, sua origem, estrutura e evolução. 
Gleissolos: solos constituídos por material mineral com horizonte glei  imediatamente abaixo de horizonte A, ou de horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura; ou horizonte glei começando dentro de 50 cm da superfície do solo; não apresentam horizonte plíntico ou vértico, acima do horizonte glei ou coincidente com horizonte glei, nem qualquer tipo de horizonte e diagnóstico acima do horizonte glei. 
Gnaisse: Rocha cristalofiliana com os mesmos elementos do granito – quartzo, feldspatos e mica – porém, orientados.  
GPS (Global Positioning System): sistema de posicionamento global que permite a localização de um ponto no espaço mediante a leitura de suas coordenadas por um conjunto de satélites orbitais. 
Gradiente textural: Relação da porcentagem de argila do horizonte B em comparação com a do horizonte A.  
Granulometria: Diâmetro de materiais, como minério, solo, argilas.  
H 

Habitat: Conjunto de características ecológicas do lugar de vida de um organismo ou população; morada natural. 
Háplico: Termo usado sempre no 2º nível categórico (Subordem) de classificação de solos. Háplico significa - "o mais simples". Em uma chave taxonômica é aquela classe ou indivíduo que não apresenta a(s) característica(s) que qualifica(m) classes ou indivíduos que lhe antecedem na sequência da chave. 
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Herbáceo: Relativo ao porte de ervas. 
Herpetofauna: Fauna de répteis e anfíbios. 
Hidrogeologia: É o ramo da geologia e da hidrologia que estuda as águas subterrâneas quanto ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. 
Hidrografia: Estudo das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas, incluindo, portanto, os rios, lagos, mares, oceanos etc. 
Hidrologia: Ciência que estuda a ocorrência, distribuição e movimentação da água no planeta Terra. 
Hipsométrico: Carta hipsométrica ou carta hipsográfica é aquela que representa a repartição das altitudes, geralmente por coloridos variados, que limitam curvas de mesmo nível altimétrico. 
Horizonte A: horizonte superficial mineral, no qual a feição enfatizada é a acumulação de matéria orgânica decomposta intimamente associada com a fração mineral. 
Horizonte B: horizonte subsuperficial com predomínio das características genéticas sobre as características herdadas. 
Horizonte glei: horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente superficial caracterizado pela intensa redução de ferro e formado sob condições de excesso de água, o que lhe confere cores neutras ou próximas de neutras na matriz do solo, com ou sem mosqueados. Este horizonte é fortemente influenciado pelo lençol freático, sob prevalência de um regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido, em virtude da saturação com água durante todo o ano ou pelo menos por um longo período. 
Horizonte: Diferenciação de cor, de textura e de composição química das diversas camadas que compõem solo. Os diferentes horizontes reunidos constituem o que se chama perfil do solo. 
I 

ICMS: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é cobrado, por cada estado da Federação, por ocasião da primeira operação de venda de uma mercadoria. Nas etapas subsequentes da circulação dessa mercadoria, o imposto incide apenas sobre o valor acrescentado em relação á operação anterior. 
Ictiofauna: Fauna de peixes. 
IDH: O Índice de Desenvolvimento Humano é indicador utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD desde o ano de 1993; este índice utiliza certos critérios de avaliação (renda, longevidade e educação) para medir o desenvolvimento humano em 177 países, podendo ser utilizado também, observando-se as modificações para adequá-lo a núcleos sociais (estado, regiões e municípios). O IDH varia de 0 a 1, sendo considerados de baixo desenvolvimento os países que atingem menos de 0,499 pontos, de médio desenvolvimento os que possuem notas de 0,500 até 0,799, e de alto desenvolvimento os países que atingem pontuação superior a 0,800. No critério educação, considera-se a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula; no critério longevidade considera-se a expectativa de vida ao nascer; e no critério renda considera-se o PIB per capita (PIB total dividido pelo número de habitantes do país) medido em dólares. 
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Impacto ambiental: (1) Qualquer alteração significativa no meio ambiente, em um ou mais de seus componentes, provocada por uma ação humana. (2) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, resultante das atividades humanas e que, direta ou indiretamente, afete: i) a saúde, a segurança e o bem estar da população; (ii) as atividades sociais e econômicas; (iii) a biota; (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) a qualidade dos recursos ambientais (Resolução Conama 001/86, art. 10) 
INCRA: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é um órgão do governo federal criado em 1970, vinculado ao Ministério da Reforma Agrária. Tem como finalidade principal a demarcação de áreas prioritárias para colonização e reforma agrária, e cuidar das medidas executivas para sua implementação. 
Índice de Gini: Índice ou coeficiente de Gini é uma medida da concentração de renda e oligopolização dos setores industriais. Usado, também, para medir a concentração de terras. O Índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 maior é a concentração e vice-versa. 
Índice de Jaccard: Índice utilizado para calcular a similaridade existente entre dois ambientes. 
Índice de Shannon: Índice utilizado para calcular a diversidade. 
Intemperismo: Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas. 
Intrusão: Penetração de rochas eruptivas ou em fusão, entre outras formações, ex.: batólito, lacólito, dique, sill ou filão camada, e neque (neck). Chama-se também a este fenômeno de injeção. 
J 

Jusante: Posição topograficamente abaixo de um ponto determinado, tendo como referência a direção de escoamento da água. 
L 

Latossólico: identifica solos intermediários para a classe dos Latossolos. 
Latossolo: Solo submetido ao processo de laterização. Tipo de solo bem desenvolvido e profundo. 
Lençol freático: Do grego phréar + atos, significa "reservatório de água", "cisterna" é o nome dado à superfície que delimita a zona de saturação da zona de aeração, abaixo da qual a água subterrânea preenche todos os espaços porosos e permeáveis das rochas ou dos solos ou ainda de ambos ao mesmo tempo. 
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Lêntico: ambiente aquático continental em que a massa de água é estacionária, como em lagos ou tanques. Antônimo: Lótico. 
Levantamentos topográficos: Levantamento de terreno em suas dimensões (área) e em suas alturas internas. 
Lianas: Trepadeiras ou cipós de grande porte. 
Licenciamento Ambiental: É o procedimento administrativo pelo qual o órgão competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos. 
Litólicos: Rochoso; solo onde aflora grande número de matacões de dimensões variadas. 
Litologia: Estudo científico da origem das rochas e suas transformações. Esta parte da geologia é também denominada de petrografia. É uma importante ciência auxiliar de geomorfologia no estudo das formas do relevo terrestre. 
Litotipo: Tipo de rocha. 
M 

Manifestações culturais: Conjunto de remanescentes recorrentes, como instrumentos, tipos de habitação, métodos de sepultamento dentre outros testemunhos de um modo de vida que diferenciam um grupo. 
Medidas Mitigadoras: são as medidas que visam minimizar os impactos adversos identificados e quantificados no diagnóstico ambiental da área de influência.  
Meio ambiente: Determinado espaço onde ocorre a interação dos componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água, rocha e ar) e biótico-abióticos (solo). Em decorrência da ação humana, caracteriza-se também o componente socioeonômico-cultural. 
Meio Biótico: a caracterização e análise do meio biótico abrange o entendimento dos ecossistemas terrestres, aquáticos e de transição da área de influência do empreendimento. 
Meio Físico: a caracterização e análise do meio físico abrange o entendimento do clima e condições meteorológicas, da geologia, da geomorfologia, dos solos e dos recursos hídricos, além de outros, da área de influência do empreendimento. 
Meio Socioeconômico: a caracterização e análise do meio socioeconômico abrange o entendimento da dinâmica populacional, do uso e ocupação do solo, do nível de vida, da estrutura produtiva e de serviços, da organização social, além de outros, da área de influência do empreendimento. 
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Mesorregião: Subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa. 
Microrregião: De acordo com a Constituição brasileira de 1988, um agrupamento de municípios limítrofes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. Entretanto, raras são as microrregiões assim definidas. Consequentemente, o termo é muito mais conhecido em função de seu uso prático pelo IBGE que, para fins estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, divide os diversos estados da federação brasileira em microrregiões. 
Montante: Área de divisão de um curso d’água ou não que fica acima de um ponto qualquer ou estrutura de referência. 
N 

Neossolo Litólico: Tipo de solo pouco evoluído, raso, com camada de pequena espessura assentada diretamente sobre a rocha. 
Neossolos: Solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou pouco material orgânico com menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 
Níveis tróficos: Posição de um organismo na cadeia alimentar, determinada pelo número de passos de transferência de energia e matéria até aquele nível. 
Nível de base: nível limite além do qual a ação erosiva das águas correntes não pode mais rebaixar uma região. Assim o nível do mar ou o nível de um lago representam os níveis de base para os rios que neles desembocam. 
Nutrientes: as águas naturais, em geral, contêm nitratos em solução, e além disso, principalmente tratando-se de águas que recebem esgotos, podem conter quantidades variáveis de compostos mais complexos, ou menos oxidados, tais como: compostos orgânicos quaternários, amônia e nitritos. Em geral, a presença destes denuncia a existência de poluição recente, uma vez que essas substâncias são oxidadas rapidamente na água, graças principalmente à presença de bactérias nitrificantes. Por essa razão, constituem um importante índice da presença de despejos orgânicos recentes. Os compostos de fósforo são um dos mais importantes fatores limitantes à vida dos organismos aquáticos e a sua economia, em uma massa d’água, é de importância fundamental no controle ecológico das algas. Despejos orgânicos, especialmente esgotos domésticos, bem como alguns tipos de despejos industriais, podem enriquecer as águas com esse elemento. 
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O 

OD - Oxigênio dissolvido: as concentrações de oxigênio dissolvido têm papel determinante na capacidade de um corpo d'água natural manter a vida aquática. Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção dos processos naturais de autodepuração em sistemas aquáticos e estações de tratamento de esgotos. Com a determinação do teor de oxigênio dissolvido, podem ser avaliados os efeitos dos resíduos oxidáveis sobre as águas receptoras e sobre a eficiência do tratamento dos esgotos, durante o processo de oxidação bioquímica. 
Ombreira: Setor do barramento, maciço de terra ou fundação de uma barragem afastado do núcleo. 
Orogênese: conjunto de fenômenos que, no ciclo geológico, levam à formação de montanhas ou cadeias montanhosas, produzidas principalmente pelo diastrofismo (dobramentos, falhas ou combinações destes). A orogênese reflete os diversos aspectos das forças endógenas, porém as formas de relevo dela resultantes estão sempre esculpidas pelos agentes exógenos. 
P 

Paleontologia: ciência que estuda os seres vivos que existiram nos diversos períodos da história da Terra. Graças à paleontologia, os geólogos puderam definir e caracterizar as mudanças na coluna geológica. A determinação da idade dos terrenos pode ser feita com relativa segurança, quando baseada em dados fornecidos pela paleontologia. Os fósseis, encontrados em certos depósitos, são fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência. 
Patrimônio natural: Conjunto de elementos da paisagem aos quais a coletividade atribui valor. 
Pedologia: ciência que estuda os solos. 
pH (potencial Hidrogeniônico): é uma escala logarítmica que varia de 0 a 14 indicando se uma determinada substância é ácida ou alcalina. Soluções que apresentam valores de pH abaixo de 7,0 são ácidas e acima são alcalinos. O valor 7,0 corresponde a uma solução neutra. O aumento da acidez é inversamente proporcional ao valor do pH, isto é uma diminuição do valor pH significa um aumento da acidez, em forma logarítmica. 
PIB – Produto Interno Bruto: Valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico do país, independentemente da nacionalidade dos proprietários de suas unidades produtoras. Do PIB, excluem-se as transações intermediárias. É medido a preços de mercado e pode ser calculado sob três aspectos: ótica da produção, ótica da renda e ótica do dispêndio. É um importante referencial para avaliar a dimensão da economia de qualquer território.  
PIB per capita: É o resultado do PIB pelo total de habitantes de um país, região, estado ou município.  
Pirâmide Etária: Forma de apresentação gráfica da distribuição, por idade, da população de um país, região, estado ou município. 
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Plânctons: conjunto de organismos que vivem na água e que, apesar de possuírem movimentos próprios, são incapazes de vencer correntezas, sendo arrastados passivamente. 
Plíntico: qualificação referente a classes de solos que contém plintita, mas em quantidade insuficiente para caracterizar um horizonte plíntico. 
População: Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que habitam uma determinada área. 
Precipitação: Queda de água do céu, na forma de chuva, chuva de granizo ou neve. 
Processos erosivos: Processos de retirada e transporte de material do solo, por um agente de transporte (água, vento etc.), e deposição do material em outro local.   
PSF – Programa Saúde da Família: O PSF teve início em 1994, como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção básica. O PSF é tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais nesse nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. 
Q 

Qualidade da água: Características químicas, físicas e biológicas relacionadas ao uso da água para um determinado fim. 
Quartzito: Tipo de rocha metamórfica com predomínio de quartzo. 
Quilombola: Atualmente, as denominações de quilombo, quilombola ou remanescente de quilombo vêm sendo utilizadas para classificar comunidades negras, bairros rurais negros, isolados negros, comunidades negras rurais geralmente em luta por sua regularização territorial.  
Quirópteros: Morcegos. 
R 

Regeneração: Processo de recuperação natural ou induzida de uma área alterada.  
RIMA: Relatório de Impacto Ambiental: refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental EIA. 
Ripária: mesmo que ribeirinha, originária da beira do rio. 
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S 

Saprolito: Termo utilizado para caracterizar a rocha completa, ou parcialmente intemperizada, in situ.  
SEBRAE: O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas, criado em 1972, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos micro e de pequeno porte no Brasil. 
Sedimentação: Processo de deposição de materiais no fundo de um recipiente ou curso d’água. 
Sedimento: Material em forma de fragmentos transportado pela água, vento ou gelo do lugar de origem ao de deposição. Em cursos d’água, os sedimentos são materiais carreados em suspensão ou como material sólido de fundo. 
Sensoriamento Remoto: Técnica para obter informações sobre objetos através de dados coletados por instrumentos que não estejam em contato físico como os objetos investigados. Exemplos de informações obtidas por sensoriamento remoto são as imagens obtidas por meio de satélites. 
Serrapilheira: Consiste nos restos de vegetação (folhas, ramos, caules, casacs e frutos) em diferentes estágios de decomposição, que forma uma camada ou cobertura sobre o solo de uma floresta. 
Sismicidade: Derivado de sismologia - Parte da geologia e da geofísica que se dedica a estudar e prever os terremotos e as ondas sísmicas artificiais e, associadamente, determinar a estrutura da Terra. 
Solo residual: Solo originário da decomposição das rochas que se encontram no próprio local em que se formaram. 
Solo: Camada superficial de terra arável, resultante do processo de intemperismo (decomposição) das rochas. 
Status taxonômico: Situação relativa à classificação científica da espécie. 
Sub-bosque: Estratos inferiores de uma floresta. 
Sulcos: Incisões que se formam nos solos, em função do escoamento superficial concentrado. 
T 

Talude: É o plano inclinado; terreno em declive, rampa. Pode resultar de cortes e aterros, por exemplo. 
Talvegue: Linha de maior profundidade no leito fluvial. Resulta da interseção dos planos das vertentes com dois sistemas de declives convergentes. É o oposto da crista. 
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Taxidermia: Arte de montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo. É a técnica de preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais. 
Taxidermizado: Submetido à taxidermia.  
Táxon/taxonômicas: Ciência de classificar organismos vivos, bem como à classificação de coisas ou aos princípios subjacentes da classificação. Quase tudo - objectos animados, inanimados, lugares e eventos - pode ser classificado de acordo com algum esquema taxonômico. 
Tectônica: Ramo da geologia que estuda a movimentação das camadas, por efeito de forças endógenas causando uma arquitetura especial do subsolo. A tectônica estuda também o dinamismo das forças que interferem na movimentação das camadas da crosta. De modo geral, o resultado dessas forças consiste no aparecimento de dobras, falhas, fraturas, lençóis de arrastamento etc. Qualquer processo geológico em que se tem movimentação ou deslocamento de massas rochosas, construindo ou reorganizando a estrutura terrestre devido a tensões crustais, por exemplo, orogênese e epirogênese. 
Tegumentar: Relativo ao tegumento (parte exterior do corpo de um animal, podendo ser constituído de pele, penas etc.; este termo também se aplica à parte externa das sementes). 
Terraço: superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída por depósito sedimentar, ou superfície topográfica modelada pela erosão fluvial, marinha ou lacustre e limitada por dois declives do mesmo sentido. 
Textura: refere-se à composição granulométrica do solo, em termos de percentagem de areia do tamanho entre 2 e 0.5 mm, silte entre 0.5 e 0.002mm e argila no tamanho igual ou menor que 0.002mm.  
Transecto: Linha de amostragem. 
Tributário: diz-se de um curso de água que vai desaguar noutro maior; afluente. 
Turbidez: medida da transparência de uma amostra ou corpo d’água, em termos da redução de penetração da luz, devido à presença de matéria em suspensão ou substâncias coloidais. Mede a não propagação da luz na água. É o resultado da maior ou menor presença de substâncias coloidais na água. 
U 

Unidade de conservação: Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
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Unidade Geomorfológica: Unidade espacial com padrão de formas de relevo semelhantes, tendo em vista a origem, estrutura e natureza das rochas, o clima da região e as diferentes forças atuantes.  
Unidades Litoestatigráficas: Conjunto de rochas individualizadas e delimitadas com base nos seus caracteres litológicos, independentemente da sua idade. 
Uso consuntivo: uso que leva ao consumo do recurso. 
V 

Veios: Intrusões, constituindo diques, pegmatitos ou filões, onde se encontra, grande número de minerais principalmente não-metálicos, de valor econômico. 
Vertedouro: Sistema integrante de uma barragem que tem como finalidade verter a água de chuva acumulada no reservatório durante a época das cheias. 
Vertente: Planos de declives variados ou dos interflúvios, enquadrando o vale. Trecho da encosta que liga o topo ao fundo do vale. 
Vida útil: Tempo de operação de um empreendimento.  
X 

Xisto: Rocha metamórfica na qual os diferentes minerais se encontram dispostos em camadas, ao contrário do que se observa nas eruptivas. 
Z 

Zooplâncton: Conjunto de organismos aquáticos heterotróficos, viventes na coluna superficial da água, seja de rios, lagos ou no oceano. Normalmente apresentam pouca capacidade locomotora, sendo arrastados pelas correntes oceânicas ou pela vazão de um rio.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Despacho Aneel nº 346/2015





AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

DESPACHO Nº 346, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

Texto Original 

 

O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas pela 

Portaria nº 411, de 24 de outubro de 2006, tendo em vista o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 

343, de 9 de dezembro de 2008, e o que consta do Processo nº 48500.000275/2014-42, resolve: (i) aceitar 

o Projeto Básico da PCH Alvorada I, com potência instalada de 24.000 kW, às coordenadas 19º04’00” de 

Latitude Sul e 51º10’30” de Longitude Oeste, situada no Rio Corrente, integrante da sub-bacia 60, bacia 

hidrográfica do Rio Paraná, no Estado de Goiás, apresentado pelas empresas Minas PCH S.A. e Guerra 

Lage Engenheiros Associados Ltda., inscritas respectivamente no CNPJ sob os nºs 07.895.905/0001-16 e 

02.625.443/0001-01. 

 

 

 

 

HÉLVIO NEVES GUERRA 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2015346.pdf
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ANEXO 2 

Ficha Resumo - Projeto Básico da PCH Alvorada I





DATA: dez/14

POT. (MW): 24,0

TEL.: 31-3069 0770 FAX: 31-3069 0770

TEL.: 11-3804 4608 FAX: 11-3804 4608

RIO: BACIA: PARANÁ (6) SUB-BACIA: 60 79,89 km

MUNICÍPIO(S): UF: GO MUNICÍPIO(S): UF: GO

(BARRAGEM) UF: GO (C.DE FORÇA) UF:

LATITUDE: 19 graus 4 minutos 0 segundos

LONGITUDE: 51 graus 10 minutos 30 segundos

LATITUDE: 19 graus 4 minutos 0 segundos

LONGITUDE: 51 graus 10 minutos 30 segundos

ZONA: DATUM: SIRGAS 2000 MC: 51

DATA: ESCALA: 1:100.000 FONTE: IBGE

DATA: ESCALA: 1:15.000 FONTE: GEOFOTO

ESCALA:

TIPO: CÓD.: 60940000 ENTIDADE: ANA NOME: Campo Alegre RIO: CORRENTE AD (em km²): 3.133

TIPO: CÓD.: 60950000 ENTIDADE: ANA NOME: Canastra RIO: CORRENTE AD (em km²): 6.730

TIPO: CÓD.: 60955000 ENTIDADE: CESP NOME:
Fazenda 
Munbela

RIO: CORRENTE AD (em km²): 7.258

TIPO: CÓD.:

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

143,2 149,7 154,5 131,6 105,7 94,9 84,1 78,4 80,4 85,7 98,1 120,3

5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 %

178,1 159,1 137,0 123,9 111,6 100,9 95,1 89,0 82,8 75,0 67,9 39,5

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

272,2 198,3 212,0 117,0 45,3 12,5 13,9 26,7 56,5 162,9 287,7 303,5

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

76,6 78,9 77,2 94,1 106,6 130,0 165,4 198,2 181,1 145,7 93,7 82,8

1.709 mm 110,40 m³/s

1.430 mm VAZÃO FIRME - m³/s

119,2 mm 232,30 m³/s

6.631  km² 39,50 m³/s

EVAP. MÉDIA MENSAL: VAZÃO MÁX. REGISTRADA (FEV/2008)

ÁREA DE DRENAGEM: VAZÃO MÍN. REGISTRADA (AGO/1972)

EVAPOR. MÉDIA MENSAL (mm) – PERÍODO: (DE 01/1961 A 12/1990)

PREC. MÉDIA ANUAL: VAZÃO MLT  – PERÍODO: (DE 08/1972 A 12/2013)

EVAP. MÉDIA ANUAL: CRITÉRIO: (P.Critico)

VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m3/s) – PERÍODO: (DE 01/1972 A 12/2013) TIPO DA SÉRIE (REGULARIZADA ou NATURAL): NATURAL

PERMANÊNCIA DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m³/s):

PRECIP. MÉDIA MENSAL (mm) – PERÍODO: (DE 01/1961 A 12/1990)

FOTOS AÉREAS: abr/13

RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA: 1:10.000

3. HIDROMETEOROLOGIA

POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA:

OESTE (W)

2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA

PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA: UTM 22

CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS: 1977 A 1986

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA BARRAGEM:

SUL (S) OU NORTE (N): S

OESTE (W)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA CASA DE FORÇA:

SUL (S) OU NORTE (N): S

ITAJÁ ITARUMÃ

ITARUMÃ

CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-mail): Augusto Machado

NOME DA(S) EMPRESA(S) PROJETISTA(S): GEOESTUDOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA.

CONTATO (resp. técnico pelo estudo / e-mail): Eng. Newton Bitencourt Santos / geoestudos@geoestudos.com.br

FICHA-RESUMO -  PROJETO BÁSICO

NOME DA USINA: PCH ALVORADA I 

ETAPA: PROJETO BÁSICO

NOME DO(S) INTERESSADO(S): MINAS PCH S.A. / GUERRA LAGE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.

1. LOCALIZAÇÃO

CORRENTE DISTÂNCIA DA FOZ:

VERSÃO ABRIL/2008





388,00 m

153 anos 24 m

46,160 km

12.043 m 70,541 x106 m³

11,5 m 70,541 x106 m³

25 m - x106 m³

17 dias

- dias 11,122  km²

-  km²

385,00 m 11,122  km²

386,08 m

385,00 m 153 anos

- anos

365,00 m 397.860 t / ano

368,87 m 30 mg / l

365,00 m 50 t / km².ano

UF TOTAL

GO 6,089

GO 5,033

COTA (m) ÁREA (km²) VOL. (hm³) COTA (m) ÁREA (km²) VOL. (hm³) VAZÃO (m³/s) VAZÃO (m³/s)

365,20 0,0000 0,0000 385,00 11,1220 70,5410 10 300

370,00 0,4430 1,0632 390,00 18,3070 144,1130 25 500

375,00 2,1910 7,6482 100 700

380,00 5,9220 27,9307 150 800

200 900

COEFICIENTE A0 A1 A2 A3 A4

VALOR -2,7971170E+05 1,6050478E+03 -6,5021123E-01 -9,5731146E-03 1,3860387E-05

COEFICIENTE A0 A1 A2 A3 A4

VALOR -1,0065413E+05 1,0717713E+03 -4,2501860E+00 7,4343451E-03 -4,8353518E-06

69,95 m³/s

2 - 139,90 m³/s

12.435,23 kW 20,99 m³/s

150 r.p.m. 92 %

19,27 m n/a kN

2 - 0,9 -
13.333,33 kVA 96,5 %

13,8 kV - kN

2 -
- kVA

6,9 kV

138 kV

n/a -
n/a kVA

45,5 km n/a kV

138 kV n/a kV

n/a kV

CIRCUITO (Simples ou Duplo): Simples SECÇÃO DE L.T. (QUANDO APLICÁVEL)

PONTO DE CONEXÃO: TENSÃO:

A CONSTRUIR ? (sim ou não): NÃO CIRCUITO (Simples ou Duplo): n/a

UF (S): GO POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL:

EXTENSÃO: TENSÃO ENR. PRIM.:

TENSÃO: TENSÃO ENR. SEC.:

TENSÃO ENR. SEC.: CONCESSIONÁRIA: CELG

LINHA DE TRANSMISSÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (QUANDO APLICÁVEL)

MUNICÍPIO (S): ITARUMÃ NÚMERO DE UNIDADES:

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: UF: GO

TENSÃO ENR. PRIM.: NOME: SE CACHOEIRA ALTA

7. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO À CENTRAL GERADORA (INDICATIVA)

SUBESTAÇÃO ELEVATÓRIA - DADOS DO TRANSFORMADOR TIPO (S.E. ou SECÇÃO L.T.): SUBESTAÇÃO

NÚMERO DE UNIDADES: MUNICÍPIO: ITARUMÃ

6. GERADORES

NÚMERO DE UNIDADES: FATOR DE POTÊNCIA:

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: RENDIMENTO MÉDIO: 

TENSÃO NOMINAL: PESO DO ROTOR:

POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: VAZÃO MÍNIMA TURBINADA:

ROTAÇÃO SÍNCRONA: RENDIMENTO MÉDIO: 

QUEDA DE REFERÊNCIA: PESO TOTAL POR UNIDADE:

5. TURBINAS

TIPO: KAPLAN VERTICAL VAZÃO NOMINAL UNITÁRIA:

NÚMERO DE UNIDADES: VAZÃO MÁXIMA TURBINADA:

VALOR 361,6797692 3,7575641E-02 -1,1227947E-04 1,5920795E-07 -7,8793596E-11

POLINÔMIOS

 VOLUME x COTA (RESERVATÓRIO)
VAZÂO X N.A.JUSANTE (CANAL DE FUGA)

COEFICIENTE A0 A1 A2 A3 A4
COTA X ÁREA (RESERVATÓRIO)

364,54 368,42

365,16 368,79

365,65 369,12

366,43

367,56

362,21

362,94

N.A.JUSANTE (m) N.A.JUSANTE (m)

ITAJÁ 4,515 0,518

CURVAS

PONTOS DAS CURVAS COTA x ÁREA x VOLUME DO RESERVATÓRIO PONTOS DA CURVA CHAVE DO CANAL DE FUGA

ÁREAS INUNDADAS POR MUNICÍPIO (em km²) - NO NA MÁX NORMAL

MUNICÍPIO (S) SUBTRAÍDA A CALHA DO RIO NA CALHA DO RIO

ITARUMÃ 5,540 0,549

NA NORMAL de JUSANTE: VAZÃO SÓLIDA AFLUENTE

NA MÁX. de JUSANTE: CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE SEDIMENTOS

NA MÍN. de JUSANTE: PRODUÇÃO ESPECÍFICA DE SEDIMENTOS

NA MÁX. MAXIMORUM: VIDA ÚTIL

NA MÍN. NORMAL: VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO (VOL. MAX. OPERATIVO):

NÍVEIS DE JUSANTE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO (VOL. ÚTIL):

TEMPO DE RESIDÊNCIA: NA MÁX. NORMAL:

NÍVEIS DE MONTANTE NA MÁX. MAXIMORUM:

NA MÁX. NORMAL: NA MÍN. NORMAL:

PROFUNDIDADE MÉDIA: No NA MÍN. NORMAL:

PROFUNDIDADE MÁXIMA: ÚTIL:

TEMPO DE FORMAÇÃO: ÁREAS (INCLUÍNDO CALHA DO RIO)

4. RESERVATÓRIO

CARACTERÍSTICAS GERAIS CRISTA DA BARRAGEM:

VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO: ALTURA DA BARRAGEM:

PERÍMETRO: VOLUMES

COMPRIMENTO: No NA MÁX. NORMAL:





20 m 1,50 m³/s

1,5 % 18,00 MW médios

0,0126 - 17,28 MW médios

0,0174 - n/a MW / m³/s

88,78 % n/a MW / m³/s

n/a m³/s n/a MW / m³/s

71.095,27 X 103 R$ 13.368,14 X 103 R$

48.294,32 X 103 R$ 197.403,25 X 103 R$

31.208,25 X 103 R$ 10 %

X 103 R$ 30 anos

150.597,83 X 103 R$ 12,00 R$/MWh

17.394,05 X 103 R$ 152,37 R$/MWh

167.991,88 X 103 R$

184.035,11 X 103 R$ 2,45 R$/US$

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

40 60

100

EXTENSÃO: 0,6 km

EXTENSÃO: 0,02 km

DIRETOS: INDIRETOS:

12 meses 24 meses

10 meses

8 meses 12 meses

1 meses 22 meses

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

ÁREAS DE PESQUISA OU EXPLORAÇÃO MINERAL ? (sim ou não) NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

n/a m³

260 m³/s n/a m³

2 - n/a m³

25 m2 n/a m³

15 m 14.256 m³

NÚMERO DE UNIDADES: ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

SEÇÃO: CONCRETO (CONVENCIONAL):

COMPRIMENTO: ENSECADEIRA:

DADOS DE ARRANJO

14. DESVIO

TIPO: VÃOS DO VERTEDOURO ESCAVAÇÃO COMUM:

VAZÃO DE DESVIO: (TR = 50 ANOS - ESTIAGEM) ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

TURISMO LOCAL (sim ou não)

LAZER (sim ou não)

OUTROS (sim ou não) Pesca, irrigação e dessedentação animal.

OUTROS ? (sim ou não)

13. DESCRIÇÃO SOBRE OS OUTROS USOS DA ÁGUA

NAVEGAÇÃO (sim ou não)

ABASTECIMENTO PÚBLICO (sim ou não)

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS ? (sim ou não)

CAVERNAS ? (sim ou não)

DISPONIBILIDADE HÍDRICA ? (sim ou não)

ÁREAS INDÍGENAS ? (sim ou não)

ÁREAS DE QUILOMBOLAS ? (sim ou não)

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA ? (sim ou não)

PRAZO DE GERAÇÃO ENTRE UNIDADES: MARCO - OPERAÇÃO PRIMEIRA UNIDADE:

12. ASPECTOS CRÍTICOS DO EMPREENDIMENTO

NÚCLEOS URBANOS ATINGIDOS ? (sim ou não)

ÁREAS INDUSTRIAIS ATINGIDAS ? (sim ou não)

INÍCIO DAS OBRAS ATÉ O DESVIO DO RIO: PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)

DESVIO DO RIO ATÉ O FECHAMENTO:

FECHAMENTO ATÉ GERAÇÃO DA 1ª UNIDADE: MARCO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA (1ª UNIDADE):

RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não) SIM

EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:

300 pessoas 450 pessoas

11. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES

TOTAL: n/a TOTAL: 3

RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não) SIM

URBANA: n/a URBANA: n/a

RURAL: n/a RURAL: 3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (% DO CUSTO TOTAL S/ JDC)

USINA (%)

SIST. DE TRANS. ASSOC. (%)

10. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS

POPULAÇÃO ATINGIDA (N° HABITANTES): FAMÍLIAS ATINGIDAS:

CUSTO TOTAL S/ JDC: DATA DE REFERÊNCIA: set/14

CUSTO TOTAL C/ JDC: (JDC =  10,0%) TAXA DE CÂMBIO:

OUTROS CUSTOS: PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA USINA:

CUSTO DIRETO TOTAL: O & M:

CUSTOS INDIRETOS: CUSTO DA ENERGIA GERADA:

9. CUSTOS

OBRAS CIVIS: SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO:

EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS: CUSTO TOTAL C/ SIST. DE TRANS. ASSOCIADO:

MEIO AMBIENTE: JUROS ANUAIS:

FATOR DE INDISP. PROGRAMADA: PRODUTIBILIDADE MÉDIA (NA com 65 % V.U. armazenado)

RENDIMENTO DO CONJ. TURBINA/GERADOR: PRODUTIBILIDADE MÁXIMA (NA máximo normal)

VAZÃO REMANESCENTE: CRITÉRIO: PRODUTIBILIDADE MÍNIMA (NA mínimo normal)

8. ESTUDOS ENERGÉTICOS

QUEDA BRUTA: VAZÃO DE USOS CONSUNTIVOS (PREVISÃO 2020):

PERDA HIDRÁULICA: ENERGIA GERADA:

FATOR DE INDISP. FORÇADA: GARANTIA FÍSICA:





25.530 m³

1.020 m n/a m³

13.850 m³ 57.604 m³

522.920 m³ n/a m³

38.954 m³ 57.604 m³

n/a m³

n/a m n/a m³

n/a m n/a m³

n/a m n/a m³

n/a m³ n/a m³

n/a m³

825 m³/s

376,00 m

54,5 m

2 - 6,00 m

6,00 m 8,50 m

10.253 m³

19.798 m³

9.560 m³

m³

50 m

36 m / m2

1.122 m³

2.821 m³ 5,00 m

n/a m³ 5,00 m

n/a m³

n/a m

n/a m² n/a m

n/a m

n/a m 2 -
4,2 m

5 m

11,9 m n/a m³

2 - n/a m³

519 m³ n/a m³

5.946 m³ n/a t

n/a m³

31.833 m³

2 - 9.625 m³

18 m n/a m³

30 m 27.125 m³

43 m

n/a m³

n/a m³ n/a m³

n/a m³ n/a m³

105.186 m³ 13.850 m³

51.326 m³ 522.929 m³

n/a m³ 62.215 m³

n/a m³ n/a m³

20. OBRAS ESPECIAIS

TIPO: n/a ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA:

ESCAVAÇÃO COMUM: CONCRETO CONVENCIONAL:

LARGURA DOS BLOCOS: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A SUBTERRÂNEA:

ALTURA DOS BLOCOS:

2. Os volumes referentes à escavação  da casa de força, área de montagem, do canal de fuga, da subestação e do pátio de manobras estão inseridos no Item 19. Casa de Força.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA: CONCRETO CONVENCIONAL:

SOLO: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

22. OBSERVAÇÕES

1. Os volumes de escavação e de concreto das obras de desvio estão inseridos no Item 17. Vertedouro.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

21 . VOLUMES TOTAIS

ESCAVAÇÃO COMUM: ENROCAMENTO:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: ATERRO COMPACTADO:

CONCRETO:

COMPRIMENTO DOS BLOCOS:

19. CASA DE FORÇA

TIPO: ABRIGADA ESCAVAÇÃO COMUM:

NÚMERO DE UNIDADES: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

ESCAVAÇÃO COMUM: CONCRETO:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: TRECHO BLINDADO:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA  SUBTERRÂNEA:

TIPO: GRAVIDADE COMPRIMENTO MÉDIO:

COMPRIMENTO TOTAL: ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

NÚMERO DE VÃOS: ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

SOBREVELEVAÇÃO MÁXIMA: CONDUTO/TÚNEL FORÇADO

DEPLEÇÃO MÁXIMA: NÚMERO DE UNIDADES:

TOMADA D'ÁGUA: DIÂMETRO INTERNO:

CONCRETO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO

CÂMARA DE CARGA: 2

ÁREA SUPERFICIAL: ALTURA:

ESCAVAÇÃO COMUM: ACIONAMENTO: SERVOMOTOR

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: LARGURA:

ESCAVAÇÃO EM ROCHA  SUBTERRÂNEA: ALTURA:

CANAL/TÚNEL DE ADUÇÃO: CONCRETO:

COMPRIMENTO: COMPORTAS

LARGURA / SEÇÃO: TIPO: VAGÃO

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: TIPO: BACIA DE DISSIPAÇÃO

CONCRETO CONVENCIONAL

18. CIRCUITO HIDRÁULICO DE GERAÇÃO

NÚMERO DE VÃOS: LARGURA:

LARGURA DO VÃO: ALTURA:

ESCAVAÇÃO COMUM: ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA:

COTA DA SOLEIRA: TIPO: SEGMENTO

COMPRIMENTO TOTAL: ACIONAMENTO: SERVOMOTOR

17. VERTEDOURO

TIPO: CONTROLADO CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

VAZÃO DE PROJETO: (TR = 10.000 ANOS) COMPORTAS:

ALTURA MÁXIMA: CONCRETO CONVENCIONAL:

COTA DA CRISTA: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:

ENROCAMENTO: VOLUME TOTAL:

16. DIQUES

TIPO DE ESTRUTURA / MATERIAL: n/a ATERRO COMPACTADO:

COMPRIMENTO TOTAL DA(S) CRISTA(S): FILTROS E TRANSIÇÕES:

ENROCAMENTO: ESCAVAÇÃO COMUM:

ATERRO COMPACTADO: ESCAVAÇÃO EM ROCHA:

FILTROS E TRANSIÇÕES: VOLUME TOTAL:

15. BARRAGEM

TIPO DE ESTRUTURA / MATERIAL: TERRA CONCRETO CONVENCIONAL:

COMPRIMENTO TOTAL DA CRISTA: CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CCR:
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ANEXO 3 

Arranjo Geral da PCH Alvorada I
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ANEXO 4 

Vertedouro e Muro de Encosto – Escavação / Cortes
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ANEXO 5 

Ensecadeiras de Desvio - PCH Alvorada I
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ANEXO 6 

Sequência Construtiva do Desvio do rio Corrente para Construção da 
PCH Alvorada I
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ANEXO 7 

Arranjo Geral - Barragem da PCH Alvorada I
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ANEXO 8 

Barragem da PCH Alvorada I – Esvcavações / Cortes 
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ANEXO 9 

Casa de Força e Muro de Abraço – Escavação / Cortes
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ANEXO 10 

Planta Geral – Reservatório da PCH Alvorada I 
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ANEXO 11 

Subestação da PCH Alvorada I – Arranjo Eletromecânico – Planta e 
Cortes
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ANEXO 12 

Origem e Destino de Materiais de Construção - Planta
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ANEXO 13 

Canteiro e Acessos da PCH Alvorada I - Planta
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ANEXO 14 

Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da AID da PCH Alvorada I
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ANEXO 15 

Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente – APP’s na AID da 
PCH Alvorada I 
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ANEXO 16 

Mapa Geológico – Geotécnico Local – Localização das Investigações 









1 32 4 5 6 7 8

em Centrais Hidrelétricas Ltda.
GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria

Engenheiros Associados





1 32 4 5 6 7 8

em Centrais Hidrelétricas Ltda.
GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria

Engenheiros Associados

























Estudo de Impacto Ambiental - EIA

PCH Alvorada I

Fevereiro de 2016

Volume III

STE-MPH009-EIA-INT-PDF001-FF





STE-MPH009-EIA-INT-PDF001-FF Belo Horizonte Fevereiro de 2016  

  

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

PCH Alvorada I 

Volume III 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A.  DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1291 

ANEXO 17 

Resultados das Análises Químicas de Solos
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ANEXO 18 

Deliberação nº 48/2014 – Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 
Paranaíba





 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 48, de 20 de novembro de 2014 

 

Aprova os novos indicadores de potencialidade de conflito 

em substituição aos do Anexo III do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 

conforme determinação do CBH Paranaíba e dá outras 

providências. 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no 

uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, 

de 08 de janeiro de 1997,  

 

Considerando que a versão final do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba, aprovada 

pelo CBH Paranaíba e publicada em junho de 2013, no que se refere aos critérios para 

minimização de conflitos entre empreendimentos hidrelétricos e outros usos, especialmente no 

que tange à classificação potencial de conflitos, determinou a criação de Grupo de Trabalho para 

aperfeiçoar os indicadores de potencialidade de conflito de uso a partir daqueles que foram 

apresentados no Anexo III; 

 

Considerando que a Portaria da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, CTPI nº19, de 23 de agosto de 2013, instituiu o Grupo de 

Trabalho de Indicadores de Potencialidade de Conflito, para que fosse discutida e apresentada 

proposta de aperfeiçoamento dos indicadores de potencialidade de conflito de uso, apresentados 

no Anexo III, do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba, para apreciação e 

encaminhamentos para as devidas providências e deliberação do Plenário do CBH Paranaíba; 

 

Considerando que a Lei n.º 9.433/97, que trata da Política Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, estabeleceu dentre seus fundamentos que a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e que dentre esses usos, a prioridade é 

estabelecida para o consumo humano e a dessedentação de animais e que a Lei n.º 13.199/99, 

que trata da a Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, estabelece ainda como 

prioridade o abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas. 

 

Considerando que a mesma Lei n.º 9.433/97 estabelece que o objetivo do regime de outorga pelo 

direito de uso dos recursos hídricos é o de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água; 

 





 

 

Considerando que a Resolução ANA/ANEEL n° 003/2010, que estabelece as condições e os 

procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia 

hidrelétrica, obriga-as a instalar, operar e manter estações hidrométricas visando ao 

monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da 

água associado a aproveitamentos hidrelétricos, ferramenta da maior importância para o 

atendimento ao fundamento legal supracitado; 

 

Considerando que o GT, no uso de suas atribuições, convidou especialistas renomados nas áreas 

de geração de energia, da irrigação e de organismos aquáticos, cujos debates resultantes das 

apresentações e conclusões deram subsídios técnicos importantes para o aperfeiçoamento dos 

indicadores; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º - Ficam aprovados os novos indicadores de potencialidade de conflito em substituição aos 

do Anexo III do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, conforme 

quadro apresentado anexo a esta Deliberação, reconhecendo que em situação de escassez o uso 

prioritário da água é para consumo humano e dessedentação animal e em Minas Gerais, também, 

a manutenção dos ecossistemas aquáticos.  

 

§1º – As recomendações apresentadas no quadro devem ser atendidas pelo empreendedor e 

devidamente instruídas pelos órgãos competentes, de acordo com a legislação vigente. 

 

§2º - Os critérios para definir a necessidade de aplicação das recomendações expressos no Anexo 

III se referem aos trechos de rio identificados e não aos empreendimentos, estando excluídas as 

figuras constantes do capítulo “3 – Resultados e Discussão” do Anexo III original. 

 

Art.2º - Em decorrência dos novos indicadores fica determinada a necessidade de revisão integral 

do Anexo III para sua correta aplicação. 

 

Art.3º - Ficam aprovadas também as seguintes recomendações para o processo de revisão e 

atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba: 

 

I- reavaliar e detalhar os cálculos de irrigação para a cadeia da indústria sucroalcooleira no 

balanço hídrico refletido no indicador “usos competitivos da água”; 

 

II – identificar áreas sujeitas à restrição de usos com vistas a proteção dos recursos hídricos e 

ecossistemas aquáticos.  

 

Art. 4º – Para a recomendação relativa ao Aspecto “Usos competitivos da água” constante do 

Anexo III, após o cumprimento da recomendação do inciso I art. 3º, adotar-se-á o mesmo 

critério, porém considerando o Cenário resultante da revisão do Plano. 





 

 

 

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação e revoga as disposições 

contrárias. 

 

 

 

 

 

BENTO DE GODOY NETO DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA 
Presidente do CBH Paranaíba Secretário do CBH Paranaíba 

 

 

  





 

 

 

NOVO ANEXO III 

 

Aspecto Fator Identificação 

Critério para definir 

a necessidade de 

aplicação da 

Recomendação 

Recomendação 

Usos 

competitivos 

da água 

Uso Intensivo 

da Água 

Relação entre consumo 

de água e 

disponibilidade hídrica 

(balanço hídrico) – 

Condição Atual (2010) 

e Cenário Crítico 

(2030) 

Relação 

demanda/disponibilidade  

> que 50% no Cenário 

Crítico 

(Figura 51 do PRH – 

p.148) 

Este aspecto deve ser avaliado no processo de outorga pelo direito de uso da 

água, na fase de avaliação da DRDH ou equivalente.  

 

Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, a recomendação é de 

que sejam apresentados estudos de projeção de usos futuros no horizonte de 

concessão, considerando na avaliação os usos prioritários e múltiplos, em 

observância ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia existente e as 

metodologias indicadas para estimativas das vazões para atividade de uso 

consuntivo da água. Apresentar a base de dados utilizada para estimativa de 

uso atual, assim como a metodologia de projeção de usos futuros. Realizar 

análise entre a demanda futura estimada com a vazão de referência e a vazão 

média de longo termo. 

Qualidade 

da água 

Risco de 

Eutrofização 

por cargas 

poluidoras.  

 

Relação entre carga de 

fósforo total afluente e 

disponibilidade hídrica 

– Condição Atual 

(2010) e Cenário 

Tendencial (2030) – 

considerando a 

classificação 

CONAMA 357/2005 e 

430/2012 

Classe 3 ou 4 – Cenário 

Crítico 

(Figura 52-Mapa Fósforo 

Total – do PRH – p.150) 

Este aspecto deve ser avaliado no processo de licenciamento ambiental e no 

processo de outorga pelo direito de uso da água, na fase de transformação da 

DRDH em outorga. 

  

Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, é de que deverão ser 

realizados estudos específicos sobre qualidade de água, em especial o risco 

de eutrofização, levando em consideração os parâmetros determinados pelo 

órgão gestor. 





 

 

Aspecto Fator Identificação 

Critério para definir 

a necessidade de 

aplicação da 

Recomendação 

Recomendação 

Importância 

Ambiental 

Alto 

Endemismo e 

Biodiversidade 

(Espécies Raras 

/ Rotas 

Migratórias) 

Estudos específicos, 

análise de barramentos 

e seleção de bacias 

Áreas demarcadas na 

Figura 11 do PRH (p.56) 

Este aspecto deve ser avaliado no processo de licenciamento ambiental  

 

Para os trechos de rio que atingirem o critério ao lado, a recomendação é de 

que deverão ser realizados estudos específicos sobre espécies endêmicas, 

migratórias, reofílicas e ameaçadas de extinção, bem como estudos sobre 

reprodução, padrão de migração e avaliação do regime hidrológico nos 

aspectos que influenciem a ictiofauna. 
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ANEXO 19 

Laudos Técnicos de Limnologia – Qualidade das Águas superficiais e 
Biota Aquática – LIFE Projetos Limnológicos
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Laudos técnicos referente  às 
amostragens limnológicas de 

água superficial e comunidades 
hidrobiológicas - Maio Julho, 
Outubro e Dezembro de 2015. 
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ANEXO 1 

Laudos Técnicos – Variáveis Abióticas 

Parâmetros Físico-químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 513/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 Coordenadas Geográficas: 493973 / 7884239 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 30,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 06/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 1,092 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 17,08 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 1,30 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 12,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,002 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,002 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,242 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,240 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,40 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,62 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 17,14 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 8,54 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 3,60 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

27,20 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 8,14 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 7,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
10,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 513/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 2.100 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100mL 

 
Até 1000 460 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 514/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 Coordenadas Geográficas: 479572/ 7891651 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 06/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 1,638 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 16,80 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 1,90 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 30,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,008 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,290 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,290 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,20 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,70 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 18,20 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 8,40 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 9,80 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

27,70 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 12,41 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 18,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
10,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 514/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 2.200 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 330 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 515/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 27,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 06/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 1,365 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 15,09 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 <0,1 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 12,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,012 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,320 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,320 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 5,60 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,61 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 32,74 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 7,54 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 25,20 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

27,30 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 28,70 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 24,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
8,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 515/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 16.000 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 790 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 516/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P4 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 27,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 05/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,546 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 42,60 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 2,00 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 12,00 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,010 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,002 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 1,482 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 1,480 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 6,40 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,37 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 23,70 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 21,30 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 2,40 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

26,80 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 3,42 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 5,00 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
22,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 516/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 4.300 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 78 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 517/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P5 Coordenadas Geográficas: 477479 / 7894233 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 25,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 05/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 2,184 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 18,40 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 1,50 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 14,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,10 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 1,80 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 1,70 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 6,90 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,28 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 17,0 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 9,20 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 7,80 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

27,0 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 6,12 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 6,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
9,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 517/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 840 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 430 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 519/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P6 Coordenadas Geográficas: 476671 / 7895118 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 05/05/2015 

Entrada no laboratório: 07/05/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,819 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 65,70 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 0,30 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 14,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,023 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,10 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,370 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,270 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 6,0 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,52 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 41,40 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 0,819 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 8,60 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

25,80 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 13,83 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 20,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
34,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 518/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR >16.000 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 4.300 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 520/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 Coordenadas Geográficas: 493973 / 7884239 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 26,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 27/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,546 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 10,0 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 3,10 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 4,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,033 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 0,028 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,004 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 2,864 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 2,850 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,20 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 8,53 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 55,0 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 6,0 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 49,0 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

25,60 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 2,99 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 <1,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 7,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 520/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR >16.000 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100mL 

 
Até 1000 170 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 521/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 Coordenadas Geográficas: 479572/ 7891651 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 25,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 27/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,546 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 10,0 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 3,5 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 8,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,033 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 0,030 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,005 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,155 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,150 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,50 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 8,16 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 36,0 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 6,0 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 30,0 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

24,80 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 10,30 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 4,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 10,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 521/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 940 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 170 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 522/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 25,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 27/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,273 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 11,0 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 2,90 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 31,0 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,037 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,100 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,006 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,296 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,190 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,000 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 8,390 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 32,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 7,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 25,000 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 24,600 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 7,270 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 3,000 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 10,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 522/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 460 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 330 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 523/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P4 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 25,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 27/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 <0,01 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 28,000 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 1,400 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 18,000 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,042 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 0,031 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,100 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,006 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,496 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,390 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 6,300 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,930 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 56,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 17,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 39,000 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 24,000 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 7,480 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 6,000 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 20,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 523/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR >16.000 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 210 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 524/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P5 Coordenadas Geográficas: 477479 / 7894233 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 20,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 0,546 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 65,000 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 2,300 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 10,000 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,044 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 0,031 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,300 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,005 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,435 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,130 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 7,300 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,810 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 40,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 32,500 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 7,500 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 21,000 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 9,050 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 4,000 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 15,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 524/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 210 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 45 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 525/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P6 Coordenadas Geográficas: 476671 / 7895118 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 20,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/07/2015 

Entrada no laboratório: 29/07/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 1,365 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 19,000 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 2,100 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 9,000 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,035 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 0,027 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,100 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 0,006 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,536 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,430 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 6,400 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 6,910 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 29,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 10,000 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 19,000 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 21,500 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 3,000 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 <1,0 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 7,0 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 525/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 170 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 20 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 526/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 Coordenadas Geográficas: 493973 / 7884239 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 27,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
0,546 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

11,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
2,600 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
4,000 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,100 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,002 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,412 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,110 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
0,200  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,400 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,550 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
26,30 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
7,000 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
14,30 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

29,900 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
23,700 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
52,000 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
10,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 526/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 1.400 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100mL 

 
Até 1000 230 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 527/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 Coordenadas Geográficas: 479572/ 7891651 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
1,517 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

10,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
0,400 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
4,000 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,200 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,003 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,513 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,110 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
0,200  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,200 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,700 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
15,00 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
6,000 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
9,00 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

30,400 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
17,800 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
50,000 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
9,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 527/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 1.400 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 630 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 528/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 30,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
0,819 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

14,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
2,800 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
5,000 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,200 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,481 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,080 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
0,200  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,800 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,280 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
20,40 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
9,00 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
11,40 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

29,800 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
18,700 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
47,000 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
9,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 528/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 1.700 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 490 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 529/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P4 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 <0,01 NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 30,000 NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 0,400 0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 9,000 <1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 0,062 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 0,300 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 0,620 <0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 0,320 <0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - <0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 4,400 NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 7,180 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 58,50 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 19,00 NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 39,50 NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 28,600 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 43,100 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 141,00 <1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 19,00 <1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 529/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 1.700 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 330 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 530/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P5 Coordenadas Geográficas: 477479 / 7894233 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 29,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
1,050 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

28,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
1,400 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
5,000 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,100 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,281 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,080 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
0,100  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,600 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
8,580 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
32,80 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
18,00 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
14,80 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

31,100 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
19,600 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
37,000 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
9,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 530/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 9.200 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 490 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 531/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P6 Coordenadas Geográficas: 476671 / 7895118 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 28/10/2015 

Entrada no laboratório: 29/10/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
<0,01 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

63,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
1,100 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
7,000 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
0,035 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,500 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,750 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,150 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
0,100  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
4,800 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,960 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
74,50 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
40,00 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
34,50 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

29,900 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
29,800 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
56,000 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
34,00 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 531/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 1.400 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 200 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2049/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 Coordenadas Geográficas: 493973 / 7884239 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 26,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
0,952 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

16,52 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
1,2 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
22,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,20 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,003 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,208 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,050 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
4,5 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,06 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
52,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
8,260 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
43,74 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

26,7 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
31,50 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
73,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
10,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2049/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
840 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100mL 

 
Até 1000 

630 

18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2050/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 Coordenadas Geográficas: 479572/ 7891651 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 16/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
2,022 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

17,90 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
3,5 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
17,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,50 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,002 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,622 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,120 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
8,4 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
6,86 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
53,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
8,950 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
44,05 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

20,7 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
27,20 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
70,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
12,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2050/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
16.000 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
3.500 

18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2051/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 28,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 16/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
0,780 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

16,61 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
0,7 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
14,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,40 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,009 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,539 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,130 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
7,7 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
6,82 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
39,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
8,30 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
30,70 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

20,7 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
23,70 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
63,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
9,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2051/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
790 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
170 

18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2052/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P4 Coordenadas Geográficas: 479713 / 7890969 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 29,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
0,273 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

38,00 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
1,0 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
11,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,50 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,631 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,130 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,5 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
6,93 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
59,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
19,00 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
40,00 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

20,5 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
22,30 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
38,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
20,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2052/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
>16.000 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
>16.000 

18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2053/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P5 Coordenadas Geográficas: 477479 / 7894233 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 26,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
2,133 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

22,20 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
0,9 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
15,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,60 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
0,003 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,743 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,140 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
5,8 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
6,80 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
51,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
11,10 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
39,90 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

20,6 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
29,00 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
63,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
13,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2053/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 2.200 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 700 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2054/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

1/ 2 

 
DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P6 Coordenadas Geográficas: 476671 / 7895118 

Item Ensaiado: água in natura Temp. ar: 26,0°C 

Coletor (es): Victor e Clayton Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 17/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 31/01/2016 

 

Parâmetros 

 Físico-Químicos 

Profundidade Unidade Limite 

(VMP) 

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 

LQ  Metodologia 

Clorofila-a Superfície µg/L 30 
<0,01 

NR 0,01 SM22 10200 H 

Condutividade 

Elétrica 
Superfície µS/cm NR 

65,50 
NR 0,1 SM22 2510 A 

DBO5 Superfície mg/L  5,0 
1,5 

0,1 0,1 SM22 5210 B 

DQO Superfície mg/L NR 
16,0 

<1,0 1,0 SM22 5220 C 

Fósforo Total Superfície mg/L 0,05 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato Superfície mg/L NR 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Nitrato Superfície mg/L 10 
0,40 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito Superfície mg/L  1 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio total Superfície mg/L __ 
0,480 

<0,1 0,1 SM22 4500 

Nitrogênio Amoniacal Superfície mg/L * 
0,080 

<0,01 0,01 SM22 4500-NH3 F 

Nitrogênio orgânico Superfície mg/L - 
<0,1  <0,1 0,1  SM22 4500-Norg A  

Oxigênio Dissolvido Superfície mg/L NI a 5,0 
6,8 

NR 0,1 SM22 4500-O C 

pH Superfície __ 6,0-9,0 
7,11 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Sólidos Totais  Superfície mg/L NR 
78,0 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Totais Dissolvido   Superfície mg/L 500 
32,70 

NR 0,1 SM22 2540 C 

Sólidos Suspensos Superfície mg/L NR 
45,30 

NR NA SM22 2540 D 

Temperatura da água Superfície 
o
C NR 

20,7 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez Superfície NTU 100 
25,20 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Cor verdadeira Superfície mg Pt/L 75 
36,0 

<1,0 1,0 SM22 2120 C 

Alcalinidade Superfície mg/L NR 
33,0 

<1,0 1,0 SM22 2320 B 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

 ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO  

RSE 2054/015 

REVISÃO 

01 

FOLHA Nº 

2/ 2 

 
Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 330 18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 330 18 SM22 9221 B 

 

Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pela 

Resolução Conama 357- Classe 2. 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) conforme 

tabela 1. 

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        
 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 31/01/2016 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

Laudos Técnicos – Variáveis Bióticas 

Fitoplâncton, Zooplâncton e Zoobenton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Achnanthidium minutissimum 3,7 2,9 13,8 4,5 3,4

Discostella stelligera 4,3 1,9 2,7 2,9 5,9 7,7

Cocconeis  sp. 1,3 1,5

Cyclotella sp. 2,5 6,9 9,1

Eunotia bilunaris  4,0 6,0

Eunotia  cf. tukanorun 2,6

Eunotia  sp. 3,7 4,0 6,9 1,5 1,3

Fragilaria  sp. 0,8 0,9 4,0 2,7 1,0

Frustulia  sp. 1,3

Gyrosigma sp. 7,1 16,7

Gomphonema augur 9,1

Gomphonema parvulum 2,7 6,0 16,7

Navicula amphiceropsis  2,0

Navicula cryptocephala 6,0 7,7

Navicula  sp. 12,6 57,1 17,6 2,0 20,7 4,0 3,0 5,3 1,9 2,9 4,2 27,3

Nitzschia acicularis 2,0

Nitzschia palea 7,4 4,0 50,0 1,5 7,7

Nitzschia  sp. 5,3 2,9

Synedra goulardii 2,5 1,9 2,0 6,9 4,0 3,0 2,7 1,9 2,1

Surirella sp. 3,7 1,5 1,5 5,3 3,9 2,1

Terpsinoe musica 0,8

Ulnaria ulna 2,0 2,1

Pennales N.I 1 12,3 4,0 4,0

Pennales N.I 2 1,5

Chroococcus limneticus 2,5 2,9 4,0

Coelomorum  sp. 1,9

Cyanogranis ferruginea 2,4 4,2 7,7

Geitlerinema  sp. 75,9 50,0

Komvophoron  sp. 5,3 1,5

Lemmermanniella parva 7,7 12,0 2,6

Merismopedia glauca 7,7

Merismopedia tenuissima 2,5 9,0 3,9 4,2

Microcystis  sp. 1,9 2,9

Planktolyngbya limnetica 41,2

Planktothrix isothrix 1,9 4,0 9,1

Pseudanabaena limnetica 4,0 4,5 3,4 16,7

Pseudoanabaena  sp. 10,6 2,7 9,1

Snowella atomus 8,7 12,3 28,6 3,7 32,4 20,0 6,9 24,0 1,0 18,2

Snowella sp. 4,3

Ankistrodesmus Bernardii  1,9 11,8 4,0 3,0 2,7 1,0 16,7

Ankistrodesmus densus 3,7 6,9

Ankistrodesmus falcatus 1,9

Ankistrodesmus fusiformis 4,3 3,0 2,7 18,0 7,7

Ankistrodesmus spiralis 0,8 8,0 7,7 7,7 9,1

Chlamydomonas sp. 3,7

Closteriopsis  sp. 1,9 2,9 4,2 4,5

Coelastrum pseudomicroporum 1,5

Coelastrum reticulatum 10,4 38,3 4,2 18,5 2,9 4,0 6,9 4,0 11,9 2,7 5,8 2,9 12,5

Crucigenia tetrapedia 4,3 1,9

Desmodesmus communis 3,9 0,8

Desmodesmus denticulatus 2,9

Desmodesmus intermedius var. acutispinus 2,0

Elakatothrix sp. 2,5

Eutetramorus fottii 2,9 2,7 15,4 12,0 23,1 27,3

Fusola  sp. 2,7 3,9

Monoraphidium arcuatum 10,2 2,8 10,9 3,0 2,9

Monoraphidium contortum 50,0 9,7

Monoraphidium convolutum 7,4 5,9 8,0 3,0 4,2 9,1

Monoraphidium griffithii 4,3 7,4 8,8 2,0 2,7 1,9 4,2 6,0 18,2

Monoraphidium irregulare 6,0 3,4

Monoraphidium komarkovae 6,9 7,7 3,0

Monoraphidium minutum 4,3 7,1 3,7 11,9 8,0 23,3 1,5 8,3

Monoraphidium tortile 4,3 32,8 2,7 1,9 4,2

Nephrochlamys subsolitaria  3,0

Oocystis lacustris 2,8 4,2 28,2 6,0 7,7

Oocystis tainoensis  3,7 8,8 16,0 5,3 7,8

Scenedesmus acunae 3,0

Scenedesmus ecornis 21,3 1,5 3,0 1,0 6,0

Scenedesmus obtusus  3,4

Schroederia setigera 4,0 2,9

Spermatozopsis exsultans 6,9

Sphaerocystis planctonica 2,6 9,1

Tetraedron caudatum  1,9

Westella botryoides  3,7 10,7 7,8 12,5

Chlorococcales N.I.1 39,4 34,9 26,9

Chlorococcales N.I.2 7,7

Dinobryon divergens 2,0 7,7

Dinobryon sertularia 1,5 10,7 5,8 2,1 6,0

Euglena sp. 7,1

Strombomonas scabra 2,9

Trachelomonas oblonga 3,4

Trachelomonas volvocina 7,1 17,6

Trachelomonas volvocinopsis 8,0

Chroomonas acuta 2,8

Cryptomonas brasiliensis 1,9

Cryptomonas marssonii 8,7 7,5 11,9 64,7 24,0 20,6 4,2 9,1

Actinotaenium wollei  2,0 4,0

Closterium setaceum 1,3

Closterium  sp. 2,4 3,7 1,0

Cosmarium regnesi 1,9 1,0

Cosmarium subspeciosum  1,9

Cosmarium trilobulatum 1,9

Cosmarium sp. 6,3 10,4 1,9 4,0

Mougeotia  sp. 4,5

Penium  sp. 6,9

Staurastrum mamillatum  2,4

Staurastrum tectum 5,9

Staurastrum sp. 1,5

Peridinium  sp. 3,9 2,8 6,7 3,7 8,8 2,0 6,9 8,0 6,0 5,3 1,0 12,5 7,7 15,4 9,1

Peridinium  sp 1 2,6

Oedogonium  sp. 3,4 1,5 1,3 1,0 6,0

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AR % FITO - Jul/15 AR % FITO - Out/15 AR % FITO - Dez/15
Categoria Taxonômica

AR % FITO - Mai/15



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Bosmina hagmanni 6,1

Bosminopsis deitersi 2,1 9,4 0,6 12,2 0,5 2,0 11,1 0,2 16,5 4,7

Alona cf. verrucosa 10,6 0,1

Alona dadayi 9,5

Alona gutatta 3,4 0,9

Chydorus eurynotus 0,1

Graptoleberis testudinaria 2,7

Leydigia sp. 0,1

Leydigiopsis curvirostris 0,4

Nicsminovilus fitzpatricki 0,5

Ilyocryptus spinifer 16,5

Macrothrix spinosa 14,2

Copepodito 0,7 2,1 0,9 5,7 6,1 0,5 0,3 1,0 1,1 0,3 12,4 0,1 14,2

Ectocyclops rubencens 2,1 0,6

Ectocyclops  sp. 0,3

Metacyclops mendocinus 0,3

Nauplius 6,9 29,0 21,3 1,3 2,1 18,9 17,2 24,4 1,6 9,7 8,2 1,1 0,1 4,7 0,2

Paracyclops chiltonni 33,3

Thermocyclops decipiens 0,1

Thermocyclops minutus 1 2,1 6,1 24,8 0,1

Copepodito 1,4 0,4 0,5 0,1 0,1

Nauplius 10,6 1,3 0,5 2,7 2,0 0,1 0,3 12,4

Notodiaptoms cf. cearensis 0,4

Brachionus dolabratus 9,4

Brachionus falcatus 24,8 1,1

Brachionus zahnenzeri 3,4 7,2 10,6 4,2 1,9 5,7 6,1 15,6 9,7 2,7

Brachionus zahniseri reductus 12,4 0,3 0,1

Plathyas quadricornis 1,6

Plationus patulus patulus 16,5

Platyias quadricornis quadricornis 4,7

Epiphanes cf. clavatula 3,4 0,4 9,4 0,6

Beuchampiella eudactylota 0,2

Euchlanis dilatata 9,4 9,7

Euchlanis incisa 4,7

Filinia longiseta 11,5 6,1

Lecane bulla 5,7 6,1 19,3 2,7

Lecane cornuta 33,3

Lecane leontina 4,7

Lecane ludwigi 0,3

Lecane lunaris 1,4 5,7

Lecne curvicornis 2,7

Cephalodella sp. 1,3

Bdelloidea 6,9 7,2 10,6 6,3 4,2 18,9 5,7 1,6 6,6 0,1 0,1 9,5

Synchaeta pectinata 3,4

Testudinella patina 6,1 0,2 4,7

Trichocerca cilindrica 0,7 0,4

Trichocerca similis 0,1 0,1

Macrachaetus sericus 3,4 5,5

Trichotria tetractis 0,3

Arcella artocrea 6,3 2,1 9,7 5,5 0,1

Arcella costata 3,4 8,4 9,7 16,4 9,5

Arcella crenulata 6,3 0,4 24,8

Arcella dentata 0,7 7,2 1,3 2,1 88,2 6,6 24,8 0,1 0,5

Arcella discoides 3,4 7,2 12,7 4,2 0,9 5,7 0,6 1,6 9,7 2,7 0,3 1,0 33,2 2,1 0,7 0,1 0,1 0,2

Arcella gibbosa 1,4 4,2 2,7

Arcella hemisphaerica 12,7 6,3 0,6 0,6 0,3 1,0 0,1

Arcella megastoma 2,7 0,1 0,2 0,1 0,1

Arcella vulgaris 3,4 12,6 15,6 8,2 39,4 0,1

Centropyxis aculeata 37,9 29,0 10,6 33,3 31,6 29,3 9,4 17,2 12,2 15,6 9,7 24,6 24,8 3,9 44,2 39,4 79,8 66,1 49,8 16,5 49,7 9,5 79,3

Centropyxis aerophila 6,3

Centropyxis cassis 1,4 2,7

Centropyxis constricta 0,5 0,1

Centropyxis discoides 6,9 1,3 6,1

Centropyxis ecornis 3,4 2,1 4,2 5,7 0,6 15,6 9,7 5,5 0,3 1,0 0,4 0,1

Centropyxis hirsuta 19,8

Centropyxis marsupiformis 0,3 19,7 33,1 0,1

Cucurbitella dentata quinquilobata 6,6

Difflugia acuminata 3,4 10,6

Difflugia corona 0,6

Difflugia echinulata 16,5

Difflugia gramen 0,9

Difflugia muriformis 4,7

Difflugia oblonga 5,7 0,1

Difflugia pleustonica 0,3

Difflugia  sp. 0,5

Diflugia stellastoma 7,2

Protocucurbitella coroniformis 0,1

Heleopera petricola 0,1 0,1

Lesquereusia modesta 2,1

Lesquereusia spiralis 3,4 24,8 11,1 0,2

Netzelia cf. oviformis 15,6

Nebella  sp. 6,3

Plagiopyxis callida 12,4 16,5

Cyclopyxis kahli 0,7 2,1 6,3 2,1 9,4 5,7

Cyclopyxis sp. 10,6 15,6 94,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AR % ZOO - Jul/15 AR % ZOO - Out/15 AR % ZOO - Dez/15
Categoria Taxonômica

AR % ZOO - Mai/15



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

 Baetidae Cloeodes 3,6

Trichoptera NI 12,5

Hydroptila 6,5

Leptonema 3,2 3,2

Smicridea 3,3 7,1

Helicopsyche 49,7 50,0

Chironomidae 9,7 36,7 64,5 28,6 72,1 63,8 100,0 74,8 28,6 42,9 50,0 83,3 75,0 75,0 20,0 66,7 12,5 2,0 87,0

Pupa Chironomidae 8,7

Ceratopogonidae 3,2 8,3 20,0 12,5

Tipulidae 2,9 25,2

Simuliidae 35,7

Elmidae 16,1 6,5 3,6 25,2 14,3

Pleidae 3,3 3,2

Pyralidae 3,3

Libellulidae 3,2 3,2 12,5

Oligochaeta 25,8 30,0 6,5 10,7 16,3 24,6 100,0 25,2 57,1 14,3 50,0 25,0 16,7 100,0 20,0 92,2 4,3

Hirudinea 32,3 10,0 11,6 8,7 28,6 5,9

Hydracarina 3,3

Nematoda 3,3 3,6 14,3 40,0

Nemertea 3,2

Planorbidae 6,5

Bivalvia NI 3,2 3,3

Ostracoda 3,3 7,1 16,7 33,3

TOTAL 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AR % Benton - Jul/15 AR % Benton - Out/15 AR % Benton - Dez/15
Categoria Taxonômica

AR % Benton - Mai/15



P1 P2 P3 P4 P5 P6
BACILLARIOPHYCEAE

Discostella	stelligera	 (Cleve	e	Grunow)	Holk	e	Klee 2
Cyclotella	 sp. 3
Eunotia 	sp.	 x
Fragilaria 	sp. 1 1
Gyrosigma	 sp.	 3
Gomphonema	 sp. x
Navicula 	sp. 16 24 3
Pinnularia	 sp. x
Synedra	goulardii	Bréb. 3
Surirella	 sp.	 x x x
Terpsinoe	musica	 C.	G.	Ehrenb. 1
Ulnaria	ulna	 (Nitzsch.)	Comp. x x
Pennales	N.I 13

CYANOBACTERIA
Chroococcus	limneticus	Lemmerm. 3
Cyanogranis	ferruginea 	(Waw.)	Hindák 3 5
Merismopedia	tenuissima 	Lemmerm. 3
Pseudoanabaena 	sp.	 5
Snowella	atomus 	Komárek	e	Hindák 11 13 34
Snowella	 sp. 2
Oscillatoriales	N.I. x

CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus	densus	Kors. x
Ankistrodesmus	fusiformis 	Corda 2
Ankistrodesmus	spiralis	 (Turn.)	Lemmerm. 1
Coelastrum	reticulatum 	(Dang.)	Senn. 11 18 5
Crucigenia	tetrapedia 	(Kirch.)	W.	e	G.S.	West 2
Desmodesmus	communis	 (E.	Hegew.)	E.	Hegew. 5 1
Elakatothrix	 sp. 3
Eudorina	elegans	C.	G.	 Ehrenb. x
Eutetramorus	fottii	 (Hindák)	Komárek	sensu	Komárek x
Monoraphidium	arcuatum 	(Korshikov)	Hindák 13 3 13
Monoraphidium	griffithii 	(Berk.)	Komárk.‐Legn. 2
Monoraphidium	minutum 	(Naegeli)	Komárk.	‐	Legn. 2 3
Monoraphidium	tortile 	(W.	e	G.S.	West)	Komárk.Legn. 2
Oocystis	lacustris 	Chodat 3 5
Scenedesmus	ecornis 	(Ehrenb.)	Chodat 10
Chlorococcales	colonial	não	identificada 50 37 32

EUGLENOPHYCEAE
Euglena	 sp. 3
Trachelomonas	volvocina	Ehrenb. 3 3

CRYPTOPHYCEAE
Chroomonas	acuta	Uterm. 3
Cryptomonas	marssonii	 Skuja 11 8 5 11

ZYGNEMAPHYCEAE
Closterium 	lineatum 	Ehrenb.	ex	Ralfs x
Closterium 	sp. 1
Cosmarium	 sp. 8 11
Euastrum	gemmatum 	Ralfs x
Staurastrum	leptocladum	Nordsted. x
Staurastrum	mamillatum 	Nordstedt 3

DINOPHYCEAE
Peridinium 	sp. 5 3 8

OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium 	sp. x
*	N.I.	‐	não	identificada

Categoria	Taxonômica	 Fitoplâncton	‐	maio	de	2015



P1 P2 P3 P4 P5 P6
BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthidium	minutissimum	 (Kütz.)	Czarn. 2 2 4
Cyclotella	 sp. 2
Discostella	stelligera	 (Cleve	e	Grunow)	Holk	e	Klee 1
Eunotia	bilunaris 	(Ehrenb.)	Schaar. 1
Eunotia	camelus 	Ehrenberg X
Eunotia 	sp.	 2 2 2
Fragilaria 	sp. 2
Fragilaria 	sp.1 x
Gyrosigma	 sp.	 x
Navicula 	sp. 1 6 1
Nitzschia	acicularis	 (Kütz.)	W.	Smth 1
Nitzschia	palea	 (Kütz.)	W.	Smith 4 2 2
Synedra	goulardii	Bréb. 1 1 2 1
Surirella	 sp.	 2 1
Surirella	 sp1 x
Ulnaria	ulna	 (Nitzsch.)	Comp. 1
Pennales	N.I.		1 2 1
Pennales	N.I.		2 1

CYANOBACTERIA
Chroococcus	limneticus	 Lemmerm. 2 2
Komvophoron 	sp. x
Merismopedia	tenuissima 	Lemmerm. x
Microcystis 	sp. 1 2

Planktolyngbya	limnetica 	(Lemmerm.)	Komárek‐Legn.	e	Cronberg x

Planktothrix	isothrix	 (Skuja)	Komárek 1 1
Pseudanabaena	limnetica	 (Lemmerm.)	Komárek 2
Snowella	atomus 	Komárek	e	Hindák 2 22 10 2 6

CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus	bernardii 	Komárek 1 8 2
Ankistrodesmus	densus	 Kors. 2 2
Ankistrodesmus	spiralis	 (Turn.)	Lemmerm. 4
Chlamydomonas	 sp.	 2
Closteriopsis 	sp.	 1
Coelastrum	pseudomicroporum	 Korshikov 1
Coelastrum	reticulatum 	(Dang.)	Senn. 10 2 2 2 1
Desmodesmus	denticulatus 	(Lagerh.)	An,	T.	Friedl,	E.	Hegew. 2
Eutetramorus	fottii	 (Hindák)	Komárek	sensu	Komárek 2
Monoraphidium	contortum 	(Thur.)	Komárk.	‐	Legn. 2
Monoraphidium	convolutum 	(Corda)	Komárk.Legn. 4 4 2
Monoraphidium	griffithii 	(Berk.)	Komárk.‐Legn. 4 6 1
Monoraphidium	minutum 	(Naegeli)	Komárk.	‐	Legn. 2
Oocystis	tainoensis 	Komárek 2 6 8
Scenedesmus	ecornis 	(Ehrenb.)	Chodat 1
Schroederia	setigera 	(Schröd.)	Lemmerm. 2
Spermatozopsis	exsultans	 Korshikov 2
Westella	botryoides 	(Oeste)	De	Wildeman 2

CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon	divergens	 O.	E.	Imhof	 1

EUGLENOPHYCEAE
Trachelomonas	volvocinopsis	 Svirenko 2

CRYPTOPHYCEAE
Cryptomonas	marssonii	 Skuja 6

ZYGNEMAPHYCEAE
Actinotaenium	wollei 	(West	&	GS	West)	Teiling 1 1
Closterium 	sp. 2
Cosmarium	regnesi	 Reins. 1
Cosmarium	subspeciosum 	Nordstedt 1
Cosmarium	trilobulatum	 Reinsch 1
Cosmarium	protractum	 (Nag.)	de	Bary		
Cosmarium	 sp. 1 2
Penium 	sp. 2
Staurastrum	leptacanthum	Nordstedt. x x
Staurastrum	leptocladum	Nordsted. x
Staurastrum	tectum	O.F.Borge x
Xanthidium 	sp. x

DINOPHYCEAE
Peridinium 	sp. 2 6 1 2 2

OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium 	sp. 1
*	N.I.	‐	não	identificada

Categoria	Taxonômica Fitoplâncton	‐	julho	de	2015



P1 P2 P3 P4 P5 P6
BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthidium	minutissimum	 (Kütz.)	Czarn. 1
Discostella	stelligera	 (Cleve	e	Grunow)	Holk	e	Klee 2 3 4
Cocconeis 	sp. 1 1
Cyclotella	 sp. 2
Eunotia	bilunaris 	(Ehrenb.)	Schaar. x
Eunotia 	sp.	 1 1
Fragilaria 	sp. 2 1
Frustulia 	sp. 1
Gyrosigma	 sp.	 x
Gomphonema	augur	Ehrenb. 2
Gomphonema	parvulum	 (Kütz.)	Kütz. 2
Navicula 	sp. 2 4 2 2 2 6
Nitzschia	acicularis	 (Kütz.)	W.	Smth 1
Nitzschia	palea	 (Kütz.)	W.	Smith 1
Nitzschia 	sp. 4 2
Synedra	goulardii	Bréb. 2 2 2 1
Surirella	apiculata 	W.Smith x x
Surirella	 sp.	 1 4 4 1
Ulnaria	ulna	 (Nitzsch.)	Comp. 1

CYANOBACTERIA
Coelomorum 	sp. 2
Komvophoron 	sp. 4 1
Merismopedia	tenuissima 	Lemmerm. 6 4 2
Planktolyngbya limnetica (Lemmerm.) Komárek‐Legn. e
Cronberg

28

Planktothrix	isothrix	 (Skuja)	Komárek 2
Pseudanabaena	limnetica	 (Lemmerm.)	Komárek 1
Pseudoanabaena 	sp.	 2 2
Snowella	atomus 	Komárek	e	Hindák 1

CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus	Bernardii 	Komárek 2 2 1 8
Ankistrodesmus	falcatus 	(Cor.)	Ralfs 2
Ankistrodesmus	fusiformis 	Corda 2 2
Coenochloris	pyrenoidosa 	Korshikov 1
Closteriopsis 	sp.	(mesmo	que	scolia) 2 2 1
Coelastrum	reticulatum 	(Dang.)	Senn. 8 2 6 2 6
Crucigenia	tetrapedia 	(Kirch.)	W.	e	G.S.	West 2
Desmodesmus	communis	 (E.	Hegew.)	E.	Hegew. x
Eutetramorus	fottii	 (Hindák)	Komárek	sensu	Komárek 2
Fusola 	sp. 2 4
Monoraphidium	arcuatum 	(Korshikov)	Hindák 2 2
Monoraphidium	contortum 	(Thur.)	Komárk.	‐	Legn. 10
Monoraphidium	convolutum 	(Corda)	Komárk.	‐	Legn. 2 2 2
Monoraphidium	griffithii 	(Berk.)	Komárk.‐Legn. 2 2 2
Monoraphidium	minutum 	(Naegeli)	Komárk.	‐	Legn. 8 6 24 1 4
Monoraphidium	tortile 	(W.	e	G.S.	West)	Komárk.	‐	Legn. 22 2 2 2
Oocystis	tainoensis 	Komárek 4 8
Scenedesmus	ecornis 	(Ehrenb.)	Chodat 2 1
Schroederia	setigera 	(Schröd.)	Lemmerm. 2
Tetraedron	caudatum 	(Corda)	Hansgirg 2
Westella	botryoides 	(Oeste)	De	Wildeman 8 8 6

CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon	sertularia	C.	G.	Ehrenb. 1 8 6 1

EUGLENOPHYCEAE
Strombomonas	scabra	 (Playf.)	Tell	e	Conf. 2
Trachelomonas	hispida	 (Perty)	Stein	 x

CRYPTOPHYCEAE
Cryptomonas	brasiliensis 	Castro,	Bic.	e	Bic. 2
Cryptomonas	marssonii	Skuja 14 2 2

ZYGNEMAPHYCEAE
Closterium	setaceum 	Ehrenb.	ex	Ralfs 1
Actinotaenium	wollei 	(West	&	GS	West)	Teiling x
Closterium	dianae 	Ehrenberg	ex	Ralfs x
Closterium 	sp. 1
Cosmarium	regnesi	Reins. 1
Cosmarium	 sp. x
Mougeotia 	sp.	 1
Staurastrum	tectum 	O.F.Borge 4
Staurastrum	 sp. 1

DINOPHYCEAE
Peridinium 	sp. 4 4 1 6

OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium 	sp. 1 1 1
*	N.I.	‐	não	identificada

Categoria	Taxonômica Fitoplâncton	‐	outubro	de	2015



P1 P2 P3 P4 P5 P6
BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthidium	minutissimum	 (Kütz.)	Czarn. 3
Discostella	stelligera	 (Cleve	e	Grunow)	Holk	e	Klee 3
Eunotia	bilunaris 	(Ehrenb.)	Schaar. 3
Eunotia		cf.	tukanorun 1
Gyrosigma	 sp.	 3
Gomphonema	parvulum	 (Kütz.)	Kütz. 3 3
Navicula	amphiceropsis 	Lange‐Bertalot	&	Rumrich	 1
Navicula	cryptocephala	 Kütz. 3 3
Nitzschia	palea	 (Kütz.)	W.	Smith 3
Surirella	 sp.	 x x

CYANOBACTERIA
Cyanogranis	ferruginea 	(Waw.)	Hindák 3
Aphanocapsa	koordersii	 Ström x
Geitlerinema 	sp. 66 9
Lemmermanniella	parva	Hindák 3 6 1
Limnococcus	limneticus	(Lemmermann)	Komárková	et	al. x
Merismopedia	glauca	 (Ehrenb.)	Kütz. 3
Pseudanabaena	limnetica	 (Lemmerm.)	Komárek 3 3
Snowella	atomus 	Komárek	e	Hindák 6

CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus	fusiformis 	Corda 9 3
Ankistrodesmus	spiralis	 (Turn.)	Lemmerm. 3 3 3
Desmodesmus	intermedius	 var.	acutispinus	 (Roll)	E.	Hegew. 1
Eutetramorus	fottii	 (Hindák)	Komárek	sensu	Komárek 6 6 9 9
Monoraphidium	griffithii 	(Berk.)	Komárk.‐Legn. 3 6
Monoraphidium	irregulare 	(G.	M.	Smith)	Komárk.‐Legn. 3 3
Monoraphidium	komarkovae	Nygaard 6 3 1
Nephrochlamys	subsolitaria 	(GSWest)	Korshikov 1
Oocystis	lacustris 	Chodat 11 3 3
Scenedesmus	acunae	Com. 1
Scenedesmus	ecornis 	(Ehrenb.)	Chodat 3
Scenedesmus	obtusus 	Meyen 3
Sphaerocystis	planctonica	 (Korshikov)	Bourrelly 1 3
Chlorococcales	colonial	não	identificada 3

CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon	divergens	O.	E.	Imhof	 3
Dinobryon	sertularia	C.	G.	Ehrenb. 3

EUGLENOPHYCEAE
Trachelomonas	oblonga	 Lemmerm. 3

DINOPHYCEAE
Peridinium 	sp. 3 6 3
Peridinium 	sp	1 1

OEDOGONIOPHYCEAE
Oedogonium 	sp. 3
*	N.I.	‐	não	identificada

Categoria	Taxonômica Fitoplâncton	‐	dezembro	de	2015



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
Cladóceros
Bosminidae Bosmina	hagmanni 10

Bosminopsis	deitersi 5 10 1 20 1 2 90 1 120 90
Chydoridae Alona	 cf.	verrucosa 5 1

Alona	dadayi 180
Alona	gutatta 5 1
Chydorus	eurynotus 1
Graptoleberis	testudinaria 10
Leydigia	 sp. 1
Leydigiopsis	curvirostris 1
Nicsminovilus	fitzpatricki 1

Ilyocriptidae Ilyocryptus	spinifer 120
Macrothricidae Macrothrix	spinosa 270

Cyclopidae Copepodito 1 5 1 10 10 1 1 1 1 1 120 1 270
Ectocyclops	rubencens 5 10
Ectocyclops 	sp. 1
Metacyclops	mendocinus 1
Nauplius 10 20 10 1 5 20 30 40 1 20 30 1 1 90 1
Paracyclops	chiltonni 1
Thermocyclops	decipiens 1
Thermocyclops	minutus 1 5 10 90 1

Diaptomidae Copepodito 1 1 1 1 1
Nauplius 5 3 1 10 2 1 1 120
Notodiaptoms	 cf.	cearensis 1

Brachionidae Brachionus	dolabratus 10
Brachionus	falcatus 90 1
Brachionus	zahnenzeri 5 5 5 10 2 10 10 10 20 10
Brachionus	zahniseri	reductus 120 2 1
Plathyas	quadricornis 1
Plationus	patulus	patulus 120
Platyias	quadricornis	quadricornis 90

Epiphanidae Epiphanes	 cf.	clavatula 5 1 10 1
Euchlanidae Beuchampiella	eudactylota 1

Euchlanis	dilatata 10 20
Euchlanis	incisa 90

Filinidae Filinia	longiseta 20 10
Lecanidae Lecane	bulla 10 10 40 10

Lecane	cornuta 1
Lecane	leontina 90
Lecane	ludwigi 1
Lecane	lunaris 1 10
Lecne	curvicornis 10

Notommatidae Cephalodella	 sp. 1
Philodinidae Bdelloidea 10 5 5 5 10 20 10 1 120 1 1 180
Synchaetidae Synchaeta	pectinata 5
Testudinellidae Testudinella	patina 10 1 90
Trichocercidae Trichocerca	cilindrica 1 1

Trichocerca	similis 1 2
Trichotridae Macrachaetus	sericus 5 20

Trichotria	tetractis 1

Arcellidae Arcella	artocrea 5 5 20 20 1
Arcella	costata 5 20 20 60 180
Arcella	crenulata 5 1 120
Arcella	dentata 1 5 1 5 90 120 120 1 3
Arcella	discoides 5 5 10 10 1 10 1 1 20 10 1 1 270 2 3 1 1 1
Arcella	gibbosa 1 10 10
Arcella	hemisphaerica 10 15 1 1 1 1 1
Arcella	megastoma 10 1 1 1 2
Arcella	vulgaris 5 30 10 30 180 1

Centropyxidae Centropyxis	aculeata 55 20 5 1 25 70 10 30 20 10 20 90 90 4 360 0 180 1440 240 480 120 240 180 480
Centropyxis	aerophila 5
Centropyxis	cassis 1 10
Centropyxis	constricta 1 1
Centropyxis	discoides 10 1 10
Centropyxis	ecornis 5 1 10 10 1 10 20 20 1 1 2 1
Centropyxis	hirsuta 120
Centropyxis	marsupiformis 1 90 120 1

Difflugiidae Cucurbitella	dentata	quinquilobata 120
Difflugia	acuminata 5 5
Difflugia	corona 1
Difflugia	echinulata 120
Difflugia	gramen 1
Difflugia	muriformis 90
Difflugia	oblonga 10 1 0
Difflugia	pleustonica 1
Difflugia 	sp. 1
Difflugia	stellastoma 5
Protocucurbitella	coroniformis 1

Hyalosphenidae Heleopera	petricola 1 1
Lesquereusiidae Lesquereusia	modesta 5

Lesquereusia	spiralis 5 90 90 1
Netzelia	 cf.	oviformis 10

Nebellidae Nebella 	sp. 5
Plagiopyxidae Plagiopyxis	callida 120 120
Trigonopyxidae Cyclopyxis	kahli 1 1 5 5 10 10

Cyclopyxis	 sp. 5 10 90

Copépodes

Rotíferos

Protozoários	testáceos

Categorias	Taxonômicas

Família Espécies
abr/15 jul/15 out/15 dez/15

Comunidade	Zooplanctônica



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
Ephemeroptera	 Baetidae Cloeodes 19

19
Hydroptilidae Hydroptila 38

Leptonema 19 19
Smicridea 19 38

Helicopsyche Helicopsyche 79 76
Chironomidae 57 209 380 152 589 836 40 119 38 57 19 95 57 171 19 152 19 19 380

Pupa	Chironomidae 38
Ceratopogonidae Ceratopogonidae 19 19 19 19

38 40
190

Coleoptera	 95 38 19 40 19
Heteroptera	 19 19
Lepidoptera	 19
Odonata	 19 19 19

Oligochaeta 152 171 38 57 133 323 40 40 76 19 19 19 38 19 19 893 19
Hirudinea 190 57 95 114 38 57

Aracnida	 Hydracarina Hydracarina 19
Nematoda 19 19 19 0 38
Nemertea 19

38
19 19

Microcrustacea	 19 38 19 76

Maio	de	2015 Julho	de	2015 Novembro	de	2015 Dezembro	de	2015

Ostracoda

Elmidae

Pyralidae
Libellulidae

Nematoda
Nemertea

Comunidade	de	Macroinvertebrados	Bentônicos

Pleidae

Annelida	

Categorias	Taxonômicas

Mollusca	
Planorbidae
Bivalvia

Trichoptera	

Trichoptera	NI

Hydropsychidae

Diptera

Chironomidae

Tipulidae
Simuliidae

Filo/Ordem Família/Classe/Gênero
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ANEXO 20 

Laudos Técnicos de Água Subterrânea – LIFE Projetos Limnológicos 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 M.D  Coordenadas Geográficas: 481878 / 7891706  

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 29/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 

51,800 
NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 
0,400 

<0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 
0,038 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 
<0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 
0,500 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 
0,005 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,200  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 
6,410 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,400 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
8,360 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 
0,019 

<0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO  DDEE  

EENNSSAAIIOO 

IDENTIFICAÇÃO  

2060/15 

REVISÃO 

00 

FOLHA Nº 

4/ 4 

 

 

ANEXO I 

 

Ponto P1 M.D.: Coletado na “Fazenda Carajás” nos meses de Outubro e Dezembro na 

torneira mais próxima do poço artesiano (±23m de profundidade).  
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 M.E  Coordenadas Geográficas: 469999 / 7898728 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 30/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 

21,600 
NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 
<0,01 

<0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 
0,055 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 
<0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 
<0,1 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 
0,004 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  <0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 
6,820 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 19,900 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
0,430 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 
0,011 

<0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Presente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L  <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L  <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

ENSAIO 

IDENTIFICAÇÃO  

2063/15 

REVISÃO 

00 

FOLHA Nº 

2/ 4 

 

 

DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P1 M.E. : coletado na “Fazenda Corrente” nos meses de Outubro e Dezembro em uma 

torneira no quintal da fazenda próxima ao poço artesiano que tem 32m de profundidade.  

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 M.D  Coordenadas Geográficas: 469891 / 7896585 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 29/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 

58,900 
NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 
0,130 

<0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 
0,010 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 
<0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 
<0,1 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 
0,005 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  <0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 
6,890 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 19,900 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
1,730 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 
0,020 

<0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 Ausente 
18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L  <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L  <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

ENSAIO 

IDENTIFICAÇÃO  

2061/15 

REVISÃO 

00 

FOLHA Nº 

4/ 4 

 

 

P2M.D.: Coletado na “Fazenda Água Limpa nos meses de Outubro e Dezembro  na 

torneira com mangueira mais próxima do poço artesiano (±80m de profundidade, sendo 

que, apenas nos 4 primeiros metros não tem água 

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 M.E  Coordenadas Geográficas: 469000 / 7899528 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 30/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 9,150 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 <0,01 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,004 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  <0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 5,280 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,100 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 0,310 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,011 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P2 M.E. : coletado na “Fazenda Aroeira” nos meses de Outubro e Dezembro em uma 

mangueira que vem direto do poço artesiano (15m de profundidade, 8m até chegar na 

água). 

Dezembro                             
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 M.D  Coordenadas Geográficas: 467174 / 7897696 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 29/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 51,800 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 0,110 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 0,022 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 0,200 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,006 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  <0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 6,770 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 19,900 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 0,880 <0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,015 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P3 M.D. : coleta realizada na “Fazenda Paché”  nos meses de Outubro e Dezembro  na 

torneira mais próxima do poço artesiano (±120m de profundidade, sendo que, 20 metros 

até chegar na água).  

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 M.E  Coordenadas Geográficas: 484288 / 7891685 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 30/10/2015 

Entrada no laboratório: 01/11/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 

55,000 
NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 
0,160 

<0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 
<0,001 

<0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 
<0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 
0,100 

<0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 
0,003 

<0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,100  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 
7,020 

NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,300 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
1,120 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 
0,006 

<0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Presente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P3 M.E. : Coletado nos meses de Outubro e Dezembro na “Fazenda Santa Luzia”. Em 

nenhuma das duas campanhas não souberam nos informar a profundidade do poço 

artesiano.  

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 M.D  Coordenadas Geográficas: 481878 / 7891706  

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 47,8 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 0,11 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 1,6 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,004 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  <0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 6,09 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 21,2 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
1,83 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,043 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

 

 

 



 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO  DDEE  

EENNSSAAIIOO 

IDENTIFICAÇÃO  

2060/15 

REVISÃO 

00 

FOLHA Nº 

3/ 4 

 

 

Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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ANEXO I 

 

Ponto P1 M.D.: Coletado na “Fazenda Carajás” nos meses de Outubro e Dezembro na 

torneira mais próxima do poço artesiano (±23m de profundidade).  
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P1 M.E  Coordenadas Geográficas: 469999 / 7898728 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 9,2 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 0,01 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,028 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,2  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 5,74 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,9 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
0,49 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,017 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L  <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L  <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P1 M.E. : coletado na “Fazenda Corrente” nos meses de Outubro e Dezembro em uma 

torneira no quintal da fazenda próxima ao poço artesiano que tem 32m de profundidade.  

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 M.D  Coordenadas Geográficas: 469891 / 7896585 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 73,5 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 0,30 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,005 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 6,54 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 21,0 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
2,37 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,015 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 Ausente 
18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L  <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L  <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P2M.D.: Coletado na “Fazenda Água Limpa nos meses de Outubro e Dezembro  na 

torneira com mangueira mais próxima do poço artesiano (±80m de profundidade, sendo 

que, apenas nos 4 primeiros metros não tem água 

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P2 M.E  Coordenadas Geográficas: 469000 / 7899528 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 74,6 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 <0,01 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 0,050 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - 0,032 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 <0,1 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,006 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,2  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 6,73 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,7 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
0,28 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,019 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 



 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE 

ENSAIO 

IDENTIFICAÇÃO  

2064/15 

REVISÃO 

00 

FOLHA Nº 

2/ 4 

 

 

DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P2 M.E. : coletado na “Fazenda Aroeira” nos meses de Outubro e Dezembro em uma 

mangueira que vem direto do poço artesiano (15m de profundidade, 8m até chegar na 

água). 

Dezembro                             
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 M.D  Coordenadas Geográficas: 467174 / 7897696 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 55,9 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 <0,01 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - 0,016 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - 0,003 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 0,3 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,003 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,2  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 6,37 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,6 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
0,22 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,030 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P3 M.D. : coleta realizada na “Fazenda Paché”  nos meses de Outubro e Dezembro  na 

torneira mais próxima do poço artesiano (±120m de profundidade, sendo que, 20 metros 

até chegar na água).  

Dezembro 
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DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa Solicitante: SETE STA 

Endereço:- 

Nome do Solicitante: Minas PCH 

 
DADOS REFERENTES À AMOSTRA 

Identificação da amostra: PCH Alvorada Ponto P3 M.E  Coordenadas Geográficas: 484288 / 7891685 

Item Ensaiado: água Subterrânea Temp. ar: - 

Coletor (es): Victor Olinto Data da Coleta: 15/12/2015 

Entrada no laboratório: 16/12/2015 Data da Elaboração do RSE: 25/01/2016 

 

Parâmetros 

Físico-Químicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Condutividade 

Elétrica 
µS/cm NR 13,8 NR 0,1 SM22 2510 A 

Ferro total mg/L 0,3 <0,01 <0,01 0,01 SM22 3500-Fe B 

Fósforo Total mg/L - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE 

Orto-fosfato mg/L  - <0,001 <0,001 0,001 SM22 4500-PE  

Nitrato mg/L 0,01 0,2 <0,1 0,1 SM22 4500-NO3
-
 E 

Nitrito mg/L 0,001 0,003 <0,001 0,001 SM22 4500-NO2
-
 A 

Nitrogênio orgânico mg/L -  0,1  -  0,1  SM22 4500-Norg A  

pH __ - 5,59 NR 0,03 SM22 4500-H
+
 B 

Temperatura da água 
o
C NR 20,8 NR NA SM22 2550 B 

Turbidez NTU - 
0,25 

<0,069 0,069 SM22 2130 B 

Manganês mg/L 0,1 0,046 <0,010 0,010 SMEWW 22 3030 E 

 

Parâmetros Bacteriológicos Unidade Limite* Resultados 

Analíticos 

LQ Metodologia 

Coliformes Totais NMP/100mL NR 
Presente 

18 SM22 9221 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Até 1000 
Ausente 

18 SM22 9221 B 

 

Parâmetros 

Agrotóxicos 
Unidade Limite  

Resultados 

analíticos 

Branco 

analítico 
LQ Metodologia 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Azinfos metil µg/L - <0,005 <0,005 0,005 EPA 8270 D 

Bolstar µg/L - <0,036 <0,036 0,036 EPA 8270 D 

Clordano µg/L 0,2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 <0,001 <0,001 0,001 EPA 525.2 
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DDT + DDD + DDE µg/L 1 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 

Demeton (O e S) µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Diazinon µg/L - <0,013 <0,013 0,013 EPA 8270 D 

Endossulfan (α β e sais) µg/L 20 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Endrin µg/L 0,6 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Fensulfotion µg/L - <0,011 <0,011 0,011 EPA 8270 D 

Fention µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Forato µg/L - <0,019 <0,019 0,019 EPA 8270 D 

HCH beta µg/L - <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270 D 

Heptacloro epóxido µg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,01 EPA 8270D 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 <0,001 <0,001 0,001 EPA 8270D 

Merfos µg/L - <0,02 <0,02 0,02 EPA 8270 D 

Mervinfos µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Metil Paration µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Naled µg/L - <0,007 <0,007 0,007 EPA 8270 D 

Ronel µg/L - <0,021 <0,021 0,021 EPA 8270 D 

Stirifos µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Tokution µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Toxafeno µg/L - <0,01 <0,01 0,01 EPA 8081 B 

Trocloronato µg/L - <0,044 <0,044 0,044 EPA 8270 D 

PCBs-Bifeniilas policoradas µg/L - <0,1 <0,1 0,1 EPA 8270 D 

Etoporp µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

Diclorovos µg/L - <0,008 <0,008 0,008 EPA 8270 D 

Disulfoton µg/L - <0,025 <0,025 0,025 EPA 8270 D 

 

Notas: 

VMP – Valor Máximo Permitido 

NR = Não há referência. 

NA = Não aplicável. 

NI = Não inferior. 

LQ = Limite de Quantificação 

*= Valor recomendado 0,2 a 2,0 mg/L e VMP  5,0 mg/L de acordo com o Anexo VII da Portaria nº 2.914 

 

 Incerteza de medição: 

As incertezas estimadas dos métodos utilizados para as análises não afetam a conformidade com os Valores Máximos Permitidos pelo 

Resolução Conama 396 de 2008. 

 

Abrangência: 

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s). 

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
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Data da realização das análises 

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo 

o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas 

estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado. 

 

Plano de Amostragem 

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).  

 

Referências 

SM22 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 22ª ed. Washington: APHA, 2012. 

Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Procedimento Operacional Padrão 

 

Revisores 

Juliana Machado do Couto Curti 

Kátia Bittar Haddad 

 

Responsável Técnica 

Juliana Machado do Couto Curti        

 

 

 

                                          ________________________ 
M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti 

Diretora Técnica - CRBio nº 30921 

Goiânia, 25/01/2016 
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P3 M.E. : Coletado nos meses de Outubro e Dezembro na “Fazenda Santa Luzia”. Em 

nenhuma das duas campanhas não souberam nos informar a profundidade do poço 

artesiano.  

Dezembro 
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Terradentro Estudos Ambientais 

INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o resultado dos trabalhos de prospecção espeleológica realizados na área de implantação da 
PCH Alvorada I, localizada no médio-baixo curso do rio Corrente, na divisa dos municípios de Itarumã e Itajá, sudeste do 
Estado de Goiás. A prospecção abrangeu além da área do empreendimento, os 250 m de seu entorno (área 
correspondente a 2.280 hectares, cujo perímetro é apresentado na Figura 1), de modo a atender ao Artigo 4o da 
Resolução CONAMA No 347/2004: 

“Art. 4o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de 
influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente. 

§ 1o As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea relevante ou de sua área de 
influência, na forma do art. 2o inciso II, dependerão, no processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que 
deverá se manifestar no prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo de outras manifestações exigíveis. 

§ 2o A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental competente que poderá, 
para tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor. 

§ 3o Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das cavidades naturais subterrâneas será a 
projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinqüenta metros, em forma de poligonal 
convexa.”  

 

Figura 1 – Localização do Projeto PCH Alvorada I 

Rio Corrente 
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Terradentro Estudos Ambientais 

PROCEDIMENTOS 

O estudo aqui apresentado foi concebido a partir dos seguintes procedimentos: 

 Análise de dados secundários – estudos geológicos, geomorfológicos e espeleológicos da região; 

 Produção cartográfica – avaliação e validação de mapa de potencialidade espeleogenética, mapas de campo e 
mapas temáticos utilizados neste documento. O Datum utilizado foi o SIRGAS 2000; 

 Definição dos critérios de identificação, registro e topografia de cavidades – as cavidades, se registradas, serão 
identificadas na área externa (próximo da entrada) com fita colorida e placa metálica contendo o nome 
adotado. Serão fotografadas as entradas, as feições internas, espeleotemas que se destaquem e caso existam, 
colônias de quirópteros. Será preenchida uma ficha padrão com informações sobre sua posição geográfica, sua 
litologia, seus depósitos clásticos e químicos, além de impactos ambientais, caso ocorram. Será elaborado mapa 
da caverna em grau de precisão 2C – BCRA, contendo planta baixa, cortes e dimensões básicas (desenvolvimento 
linear e desnível); 

 Trabalhos de campo – foi realizada uma vistoria preliminar da área para planejamento das atividades. A 
prospecção foi realizada através de caminhamento sistemático em linhas paralelas ao perímetro da área do 
empreendimento, tanto em seu interior, como na faixa de 250 m ao longo de suas bordas. Buscou-se, além de 
cavidades, identificar feições indicativas de sua existência, tais como, depressões fechadas (dolinas), paredões 
rochosos, sumidouros, surgências, entre outras. Também buscou-se a identificação de paleotocas, feições já 
documentadas em litotipos similares aos da área do empreendimento. Os caminhamentos foram registrados em 
aparelhos GPS (modelo GPSMap 60CSX – Garmin). Nesses aparelhos também foram armazenadas as 
coordenadas de pontos de controle, que tiveram por objetivo registrar as características dos locais vistoriados, 
tais como, topografia, áreas alagadas, tipo de cobertura vegetal, presença de afloramentos rochosos, entre 
outros aspectos da paisagem.  

 Relatório final – documento elaborado a partir da síntese dos procedimentos acima descritos.  

ASPECTOS FÍSICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

A área do projeto PCH Alvorada I está localizada na bacia (na altura do médio-baixo curso) do Rio Corrente, afluente 
da margem direita do rio Paranaíba no sudeste do estado de Goiás. Segundo Lousa (2007), a bacia do rio Corrente está 
inserida em camadas paleomesozóicas da sinéclise da Bacia Sedimentar do Paraná. O rio Corrente nasce na borda da 
bacia sedimentar, no pediplano de cimeira, que corresponde ao reverso da serra do Caiapó. Ao longo de seu curso, que 
acompanha o mergulho das camadas sedimentares, expõe, por entalhe erosivo, os depósitos mais antigos. Na altura da 
área de estudo, já se encontram exumados os basaltos da Formação Serra Geral, que são observados na forma de uma 
extensa faixa de direção NW-SE com largura entre 2 e 5 km a longo das margens do rio. Sobreposta à Formação Serra 
Geral, a Formação Vale do Rio do Peixe, composta por arenitos e argilitos arenosos, em sua maior parte inconsolidados, 
ocupa grandes extensões da superfície na parte de jusante da bacia hidrográfica. Acima da Formação Vale do Rio do 
Peixe, limitadas a remanescentes serranos, que constituem os divisores com as bacias do rio Verde e Aporé, afloram as 
camadas da Formação Marília, constituídas por arenitos vermelhos, arenitos argilitos, siltitos e lamitos (Figura 2). 
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Terradentro Estudos Ambientais 

 
Figura 2 – Mapa geológico da área do Projeto PCH Alvorada I. Base cartográfica: Valente et al (2004). 

 
Mamede et al. (1983) divide a bacia do rio Corrente em dois compartimentos geomorfológicos, caracterizados por níveis 
topográficos distintos, ambos inseridos na Unidade Geomorfológica “Planalto Setentrional da Bacia do Paraná”: o 
Compartimento Elevado, que compreende a alta bacia do rio Corrente e; o Compartimento Rebaixado, limitado a 
montante pelas imediações das confluências do ribeirão Jataí e córrego do Lajeado com o rio Corrente. O primeiro 
compartimento, o mais elevado, corresponde a resíduos de superfície pediplanada, com altitudes entre 650 e 1000 m, 
sendo representado por formas tabulares e baixo grau de incisão da drenagem. Essa superfície de aplainamento se 
desenvolve sobre sedimentos da Formação Cachoeirinha, com exposições da Formação Vale do Rio do Peixe nas áreas 
mais dissecadas. O segundo compartimento, no qual se insere a área de estudo, corresponde às formas dissecadas que 
circundam o primeiro, com altitudes entre 350 e 650 m. Assim como o Compartimento Elevado, se desenvolve 
concordantemente com o mergulho geral das camadas sedimentares. Nesse compartimento, predominam as formas 
tabulares, com formas convexas subordinadas, desenvolvidas em grande parte sobre arenitos da Formação Vale do Rio 
do Peixe, sotoposta aos remanescentes da Formação Marília, que ocorre na forma de superfícies tabulares residuais. Ao 
longo da incisão da drenagem, controlada pela rede de falhas (NW-SE e NE-SW) encontram-se expostos afloramentos 
basálticos da Formação Serra Geral. Na Figura 3 é apresentada a hipsometria da região onde se insere o Projeto. 
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Figura 3 – Mapa hipsométrico da área do Projeto PCH Alvorada I.  

ESPELEOLOGIA REGIONAL E POTENCIAL ESPELEOLÓGICO 

A partir dos dados disponíveis no CANIE, a base de informações espeleológicas do CECAV (CECAV, 2015), as mais 
próximas cavidades existentes da área de estudo encontram-se nos municípios de Quirinópolis e Serranópolis, localizados 
a nordeste e noroeste, respectivamente. Em Serranópolis foram registradas três cavidades a cerca de 110 km da área de 
estudo, na RPPN Pousada das Araras. As cavernas estão inseridas em arenitos da Formação Botucatu: Gruta das Araras, 
Gruta da Varanda, Gruta Oh! Linda e Gruta do Paredo. Aproximadamente 20 km a noroeste dessas cavernas está a 
Gruta do Diogo, também inserida em arenito da Formação Botucatu. Em Quirinópolis, a 98 km da área de estudo, 
encontra-se a Caverna da Fortaleza, em arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe. Essa é a única das cavernas da 
região com dados cadastrais disponíveis (CNC, 2015), como pode ser observado na Tabela 1. 

No Estado do Mato Grosso do Sul a cavidade mais próxima encontra-se no município de Chapadão do Sul, localizada 
170 km a sudoeste da área de estudo. A caverna denominada Caverna Carro Velho está inserida em basaltos da 
Formação Serra Geral (informação obtida por sobreposição da coordenada à base geológica: CPRM - Brasil ao 
Milionésimo, Folha SE-22 (Valente et al. 2004). Alguns quilômetros a noroeste, no mesmo município, a caverna Estrela III 
está inserida em arenitos da Formação Santo Anastácio. 
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As coordenadas e dados cadastrais, quando disponíveis, das cavernas citadas são apresentados na Tabela 1. 
 

Nome Município/ 
Localidade 

Coordenada Altitude P.H. Desn. Litologia Hidrologia Arqueologia Paleontologia

Caverna 
da 

Fortaleza 

Quirinópolis 
(Faz. Da 

Fortaleza) 

S18o25’1000’’ W50o29’2000’’ 750m 43m 1m Arenito Seca Não Não

Gruta do 
Paredo 

Serranópolis 
/ RPPN 
Pousada 

das Araras 

S18o43’9264’’ W51o99’3829’’ - - - Arenito* - - -

Gruta 
das 

Araras 

Serranópolis 
/ RPPN 
Pousada 

das Araras 

S18o44’5257’’ W52o00’0444’’ - - - Arenito* - - -

Gruta da 
Varanda 

Serranópolis 
/ Faz. 
Manoel 
Braga 

S18o43’9059’’ W52o00’2857’’ - - - Arenito* - - -

Gruta 
Oh! 

Linda 

Serranópolis 
/ Faz. 
Manoel 
Braga 

S18o43’9059’’ W52o00’2857’’ - - - Arenito* - - -

Caverna 
Carro 
Velho 

Chapadão 
do Sul 

S19o23’6749’’ W52o76’5666’’ - - - Basalto* - - -

Caverna 
Estrela III 

Chapadão 
do Sul 

S18o69’2946’’ W53o00’1166’’ - - - Arenito* - - -

 
 * Informação sobre litologia obtida por sobreposição de coordenada à carta geológica (Valente et al. 2004). 

Tabela 1 – Coordenadas e dados cadastrais das cavidades (CNC, 2015). 

 

A ocorrência restrita de cavernas nos arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe, assim como nos basaltos da Formação 
Serra Geral, litotipos aflorantes na área de estudo, os leva a serem classificados como rochas de média e baixa 
potencialidade espeleogenética, de acordo com o “Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil”. O 
mapa, em escala 1:2.500.000 está disponível na página do CECAV: http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e- 
atividades/potencialidade-de-ocorrencia-de-cavernas.html (Jansen et al. 2012). A Figura 4 apresenta os graus de 
potencialidade espeleogenética para a região do Projeto, elaborado a partir da base cartográfica do CECAV. 

É importante salientar que a ocorrência de afloramentos rochosos, associada a um elevado grau de declividade, pode 
constituir um atributo capaz de aumentar o potencial espeleogenético em uma determinada área, independentemente de 
sua litologia. Isso se deve ao fato de que tais fatores poderiam favorecer a formação de depósitos de tálus na base de 
escarpas rochosas ou mesmo nas calhas de drenagem. Muitas cavernas podem se formar nesse tipo de depósito. 

Menos recorrentes que as cavernas naturais, cavidades de origem biológica, denominadas paleotocas (Buchman et al. 
2003), são feições em geral na forma de túneis, escavadas por mamíferos de grande porte atualmente extintos. São 
feições que merecem atenção durante os trabalhos de prospecção espeleológica. Paleotocas foram registradas em 
diferentes litologias, entre elas, cangas que recobrem formações ferríferas bandadas (Coelho et al. 2010), cangas que 
recobrem diamictitos ferruginosos (Carmo et. al 2011), ferricretes (Piló et al. 2013) e até em arenitos. Este é o caso da 
paleotoca denominada Arroio da Bica (Frank et al. 2010), que está localizada no Estado do Rio Grande do Sul em 
arenitos da Formação Botucatu intercalados a basaltos da Formação Serra Geral. Sua entrada tem a forma de arco com 
um metro de altura e dois de largura e está posicionada na base de um afloramento rochoso. 
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Figura 4 – Mapa de potencialidade espeleogenética da região do Projeto PCH Alvorada I. Base: CECAV (2015).  

 

RESULTADOS 

Os trabalhos de campo foram iniciados em 05 de setembro de 2015 por uma equipe composta por três espeleólogos. Foi 
realizada uma avaliação inicial da área de estudo com ajuda do material cartográfico. Tendo em vista o médio e baixo 
graus de potencialidade espeleogenética representado pelos litotipos que afloram na área e o baixo gradiente 
topográfico,  decidiu-se pelo caminhamento linear, de forma paralela às margens, com sistemático registro e anotação de 
pontos de controle.  

A prospecção durou 12 dias, nos quais buscou-se, ao longo das vertentes que margeiam o rio Corrente, além de 
cavidades, feições que pudessem indicar a presença destas. Uma busca exaustiva foi realizada, tendo em vista que, 
apesar dos litotipos indicarem potencial reduzido, a existência de cavidades nessas rochas já foi constatada na região.  

Nenhuma cavidade foi encontrada na área de estudo. Afloramentos rochosos encontram-se limitados à calha do rio. Ao 
longo das margens, constatou-se o predomínio de áreas cobertas por material argiloso e arenoso inconsolidado. O 
predomínio da pastagem, onde o alcance visual é elevado, facilitou a prospecção, que atingiu uma densidade de 
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caminhamento de 14,2 km/km2. Em outras palavras, foram percorridos 323 km ao longo dos 2.280 hectares da área de 
estudo, o resultado pode ser visto na Figura 5. Os respectivos arquivos vetoriais (em formado shapefile) estão disponíveis 
no Anexo I. 

 

Figura 5 – Mapa do caminhamento espeleológico na área do Projeto PCH Alvorada I.  

 
Foram armazenadas em GPS as coordenadas de 338 pontos de controle, que tiveram por objetivo registrar as 
características dos pontos vistoriados. A distribuição dos pontos de controle pode ser observada na Figura 6. O arquivo 
vetorial dos pontos de controle encontra-se no Anexo I. O mapa de pontos em formato A1 está disponível no Anexo II. 
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Figura 6 – Mapa de pontos de controle espeleológico na área do Projeto PCH Alvorada I.  

 
Entre as características da área prospectada podemos citar: a baixa declividade entre a margem do rio e os topos das 
encostas; inexistência de depósitos de tálus; a quase inexistência de escarpas e afloramentos rochosos. Algumas 
depressões fechadas foram registradas, em geral, próximas das margens do rio. A dimensão decimétrica, a forma elíptica 
e o baixo gradiente entre as bordas e o fundo (em geral inferior a 5 m) são as características predominantes dessas 
feições. Mesmo com a presença dessas depressões fechadas, as características gerais da paisagem não constituem 
atributos que possam elevar o grau de potencialidade espeleogenética da área de estudo, o que valida o mapa de 
classes proposto pelo CECAV. Com relação à cobertura vegetal, constatou-se substituição abrangente da vegetação 
original por pastagens, além de algumas lavouras de cana. Há poucos remanescentes florestais, em geral próximos a 
áreas alagadas e das margens do rio Corrente e dos tributários. A seguir é apresentada uma síntese das características 
da área de estudo, feita com base nos pontos de controle registrados ao longo da prospecção. 

No terço de montante da área de estudo (Figura 7), entre as coordenadas 473150E/7896230N e 476140E/7895430N, 
o relevo é suave, com baixa declividade. As altitudes variam entre aproximadamente 385 m na margem do rio e 400 m 
na borda da área prospectada (faixa de 250 m). A superfície é constituída por material inconsolidado, com afloramentos 
rochosos restritos às proximidades da calha do rio. A margem direita do rio Corrente é ocupada em praticamente toda a 
sua extensão por pasto. Ocorrem remanescentes de mata ao longo da margem do Corrente e dos três tributários 
existentes nesse trecho. A margem esquerda é ocupada por pastagem e canaviais. Remanescentes de mata ocorrem nas 
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margens do rio Corrente e de um tributário, além de um capão isolado de aproximadamente três hectares de área. Há 
uma extensa área alagada nesse trecho.  

 

 

 

Figura 7 – Fotografias tomadas nos pontos de controle: G85 (interior do capão de mata na margem esquerda); G89 (área alagada 
na margem esquerda); A256 (canavial e pasto próximos do limite de 250 m da faixa prospectada, margem esquerda); M179 (área 
alagada na foz de um tributário da margem direita); M198 (Afloramento de arenito na margem direita) e A141 (pasto em área 
aplainada na margem direita). 

 

G85 G89 

A256 M179

M198 A141 
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No terço intermediário da área de estudo (Figura 8), entre as coordenadas 476140E/7895430N e 477960E/7892860N, as 
altitudes variam entre 380 m nas margens do rio Corrente e 400 m nas bordas da faixa prospectada. O relevo é igualmente suave e 
de baixa declividade, com extensas áreas alagadas em ambas as margens. Na superfície predomina material inconsolidado de 
constituição argilo-arenosa a arenosa, praticamente sem afloramentos rochosos. A cobertura vegetal predominante é o pasto, com 
estreitas faixas de floresta nas margens e alguns capões nas extremidades sudeste e norte. 
 

 

 

 

Figura 8 – Fotografias tomadas nos pontos de controle: A233 (área de pastagem na margem esquerda, próxima do limite da faixa 
prospectada); M97 (área alagada na margem direita); M413 (área alagada próxima de um tributário da margem esquerda); M302 
(área alagada próxima da margem esquerda); M308 (material arenoso inconsolidado exposto próximo da margem direita); M315 
(remanescente florestal próximo da margem esquerda). 

A233 M97

M413 M302 

M308 M315 
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No terço de jusante (Figura 9), entre as coordenadas 477960E/7892860N e 481660E/7892120N, foram observadas basicamente 
as mesmas características de relevo e cobertura vegetal. Uma depressão fechada de forma elíptica bastante rasa foi identificada nas 
proximidades da margem direita. Nesse segmento há pelo menos cinco tributários na margem direita e um na margem esquerda. A 
altitude varia de aproximadamente 365 m na margem do rio a 400 m na borda da faixa prospectada.  
 

 

 

 

 

Figura 9 – Fotografias tomadas nos pontos de controle: M66 (solo argiloso vermelho exposto em ravina próxima da margem direita); 
M285 (depressão fechada alagada próxima da margem esquerda); M331 (superfície aplainada com trechos alagados próxima da 
margem esquerda); A89 (área de pastagem próxima da margem direita); M172 (material arenoso nas margens de um tributário); 
A131 (interior de remanescente de mata em tributário da margem direita); M332 (área alagada próxima da margem esquerda). 

 

M332 A131 

M172 A89 

M66 

M331 M285 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área onde se insere o Projeto Alvorada I está em sua maior parte sobre rochas basálticas alteradas da Formação Serra 
Geral. Esse litotipo ocupa as partes mais baixas ao longo da calha do rio Corrente e de alguns de seus tributários, 
controlados estruturalmente por falhas de direção SE-NW e SW-NE, respectivamente. Alguns afloramentos de arenito da 
Formação Vale do Rio do Peixe foram observados de modo bastante pontual nas extremidades do rio. Esse litotipo ocupa 
parte da área afetada e da faixa de 250 m do entorno, em geral, na forma de coberturas arenosas inconsolidadas. Os 
litotipos mencionados apresentam baixo e médio grau de potencialidade de ocorrência de cavernas, segundo o Mapa de 
Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (Jansen et al. 2012). A prospecção ali realizada, demonstrou que a 
área possui realmente potencial espeleológico muito reduzido. Nenhuma cavidade foi identificada. Isto se deve em parte 
à caraterística geológica local, que apresenta avançado estado de intemperismo das rochas e, consequentemente, espesso 
manto de alteração superficial. A ausência de afloramentos expressivos e escarpas rochosas, aliados à baixa declividade, 
também contribuíram para a redução do potencial espeleológico, uma vez que reduzem a probabilidade de ocorrência 
de depósitos de tálus. Algumas depressões fechadas rasas foram identificadas. Diferentemente das dolinas clássicas, 
comuns nos carbonatos, mais profundas e, com certa frequência associadas a cavernas ou mesmo a grandes sistemas 
subterrâneos, as depressões aqui identificadas são bastante rasas e desenvolvidas sobre rochas vulcânicas. Feições 
semelhantes, também desenvolvidas sobre basaltos da Formação Serra Geral, foram estudadas em detalhe por Guareschi 
(2012). Apesar de o autor atribuir à formação dessas depressões a perda de massa por processos de dissolução da sílica 
amorfa (presente no vidro vulcânico existente na base dos derrames basálticos) e do transporte mecânico de materiais em 
subsuperfície (ao longo de fraturas ou falhas) não ficou demonstrada a relação direta entre tais feições e a presença de 
cavernas.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Buchmann, F.S.C.; Caron, F; Lopes, R.P.; Tomazelli, L. J. 2003. Traços fósseis (paleotocas e crotovinas) da megafauna 
extinta no Rio Grande do Sul, Brasil. In: IX Congresso da ABEQUA - Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, 
Recife, PE, Anais, 1 CD-ROM. 

Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC). 2015. Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). Disponível em: 
<www.cavernas.org.br\cnc_consultaasp> acessado em 15/09/2015.  

Carmo, F. F.; Carmo, F. F.; Salgado, A. A. R.; Jacobi, C. M. 2011. Novo Sítio Espeleológico em sistemas Ferruginosos, no 
Vale do Rio Peixe Bravo, norte de Minas Gerais, Brasil. Espeleo-Tema, 22: 25-39. 

Coelho, A.; Piló L.B.; Auler, A.; Bessi, R. 2010. Espeleologia da área do Projeto Apolo, Quadrilátero Ferrífero, MG. Carste 
Consultores Associados, 179 p. Inédito. 

BRASIL. CONAMA. Resolução CONAMA Nº 347, de 10 de setembro de 2004. Dispõe sobre a proteção do Patrimônio 
Espeleológico. In: IBAMA. CECAV. Legislação espeleológica. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/cecav/index.php?id_menu=159>. 

Frank, H. T.; Caron, F.; Lima, L. G.; Lopes, R. P. Fornari; M. Buchmann, F. S. C. 2010. Uma Caverna Formada Por Processos 
Biofísicos e Geológicos: A Paleotoca do Arroio da Bica (Nova Hartz, Rio Grande do Sul, Brasil). Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 16 p. 

Guareschi, V.D. 2012. Feições de carste sobre a Formação Serra Geral no município de São Martinho da Serra – RS. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Geografia e Geociências da Universidade Federal de Santa 
Maria. 

Jansen, D. C. Mapa Brasileiro de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas. Encontro Nacional da Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia, 9., Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 8 a 12 de outubro de 2009, 6p. 
Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas/potencialidade-de-cavernas.html>. Acesso em: 
Setembro 2015. 





 Lorem Ipsum
 

  
14 

Terradentro Estudos Ambientais 

Lousa, J. 2007. Pequena Central Hidrelétrica Queixada - Estudo de Impacto ambiental – EIA. Centro Tecnológico de 
Engenharia Ltda, p. 84-89. 

Mamede, L.; Ross, J.L.; Santos, L.M.dos; Nascimento, M.A.L.S.do. 1983. Geomorfologia Folha SE.22 Goiânia. Levantamento 
de Recursos Naturais, V. 31, Projeto Radambrasil. Rio de Janeiro. 

Piló, L. B.; Auler, A.; Coelho, A.; Scherer, R. 2013. Indícios de bioerosão (paleotocas) em cavernas ferríferas da região de 
Carajás, Pará. In: Simpósio Mineiro do Carste – carste e cavernas: Minas de Informações, 2, 2013. Resumos e pôsteres... 
CNKC/IGC-UFMG, Belo Horizonte Brasil, p.39-40. 

Valente, C. R.; Lacerda Filho, J. F.; Rizzotto, G. J.; Lopes, R. C.; Romanini, S. J.; Oliveira, I. W. B.; Sachs, L. L. B.; Silva, V. A.; 
Batista, I. H. 2004. Folha SE 22 – Goiânia. In: Schobbenhauss, C.; Gonçalves, J. H.; Santos, J. O. S.; Abram, M. B.; Leão 
Neto, R.; Matos, G. M. M.; Ramos, M. A. B.; Jesus, J. D. A. de. (eds.). Carta Geológica Brasil ao Milionésimo, Sistemas de 
Informações Geográficas – SIG. Programa Geologia do Brasil, CPRM, Brasília. CD-ROM. 

 

 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A.  DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1301 

ANEXO 22 

Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem de Flora 





!.

!.

!.
!.

!.!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

LAGOA
SANTA

ITAJÁ

ITAJÁ

ITARUMÃ

Córr. Cac hoeirinhaCórrego da Ág
ua

Lim
pa

Có
rreg

o do Vau

Córreg o Ca
nc

a

Có rre
go

Cana
s t

ra

Ribeirã o do Meio

C ó
rre

go
do

Ba
ix a

dã
o

Có
rre

go
da

La
go

a

Córrego da Queixad a

Córre go da Invernada

Có
rrego Croado

Rio Corrente

Córrego Divisa

P01

P02
P03-1P03-2

P04-1
P04-2

P05

P06

P07P08

P09

P10-1
P10-2

P11

P12-1
P12-2

P13

P14-1

P14-2

P15-1 P15-2

P16

P17

P18

P19

P24

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P35

P34

465000

465000

470000

470000

475000

475000

480000

480000

485000

485000

490000

490000

789
000

0

789
000

0

789
500

0

789
500

0

790
000

0

790
000

0

0 1 2 3 km

Documento

Título

EscalaCartografia Data Desenho

Projeto

PCH ALVORADA I

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

PONTOS DE AMOSTRAGEM DE FLORA

Geoprocessamento SETE 1:50.000 0101/2016

®
Datum: SIRGAS 2000 UTM Zone 22S

Có
dig

o d
o D

ocu
me

nto
: ST

E_M
PH

00
9_E

IA_
FLO

_M
AP

001
_01

.m
xd

Ver
são

 do
 M

od
elo

: 0
1   

    D
ata

 do
 m

od
elo

: 2
2/0

1/2
014

     
  Lo

cal
 de

 Ar
ma

zen
am

en
to:

 \\S
ERV

ER2
\ge

op
roc

ess
am

en
to\

3-F
orm

ato
s\t

em
pla

tes
\

!. Pontos de Amostragem de Flora PCH Alvorada I
Estruturas
Reservatório
Área de Influência Direta - AID
Meios Físico e Biótico (Ecossistema Terrestre)

Convenções Cartográficas
Curso d'água
Limite municipal

Fonte: IBGE (2010); SIEG (2012), Imagens de satélite: SPOT (2014),
Landsat 8 (2015)





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A.  DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1303 

ANEXO 23 

Dados Brutos do Inventário Florestal da PCH Alvorada I 





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
1 1 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
1 2 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata
1 3 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
1 4 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
1 5 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
1 6 Cyperus giganteus Vahl. Piri
1 7 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
1 8 Serjania sp. Cipó-quina
1 9 Curatella americana L. Lixeira
1 10 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
1 11 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
1 12 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
1 13 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
1 14 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
1 15 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
1 16 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
1 17 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
1 18 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba
1 19 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
1 20 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
1 21 Cyperus sp. Cyperus
1 22 Syngonanthus sp. Falso-capim-dourado
1 23 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
1 24 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
1 25 Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. Rhynchospora
1 26 Microlicia euphorbioides Mart. Microlicia
1 27 Paspalum lineare Trin. Capim-folha-fina
1 28 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
1 29 Macairea radula (Bonpl.) DC. Galha
1 30 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
1 31 Matayba sp. Matayba
1 32 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
1 33 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
1 34 Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira
1 35 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
1 36 Genipa americana L. Genipapo
1 37 Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba
1 38 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
1 39 Não-identificada Cipó
1 40 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
1 41 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
1 42 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
1 43 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
1 44 Não-identificada NI5
2 1 Curatella americana L. Lixeira 64 20,37 5 2 0,1859
2 2 Curatella americana L. Lixeira 46 14,64 5 2 0,0821
2 3 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 37 11,78 4 2 0,0448
2 4 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 26 8,28 6 3 0,0212
2 5 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 71 22,6 4 2 0,2249
2 6 Platypodium elegans Vogel Canzileiro 34 10,82 8 4 0,0447
2 7 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 48 15,28 8 4 0,1051
2 8 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 37 11,78 5 2 0,0479
2 9 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 28 8,91 5 3 0,024
2 10 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 16 5,09 4 2 0,0056
2 11 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 6 3 0,0254
2 12 Erythroxylum sp. Erythroxylum 26 8,28 5 2 0,02
2 13 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 54 17,19 8 5 0,1406
2 14 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida 31 9,87 7 4 0,0342
2 15 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 83 26,42 5 3 0,3539
2 16 Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. Maria-mole 47 14,96 4 1 0,081
2 17 Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. Maria-mole 36 11,46 5 1 0,0448
2 18 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 75 23,87 18 5 0,4043
2 19 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole 80 25,46 6 2 0,3411
2 20 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 88 28,01 15 6 0,5687
2 21 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 82 26,1 18 10 0,5043
2 22 Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa 39 12,41 8 4 0,0628
2 23 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole 28 8,91 4 4 0,0225
2 24 Morta 11 3,5 8 4 0,0027
2 25 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 51 16,23 8 2 0,122
2 26 Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Goiabinha-da-mata 20 6,37 4 2 0,0098
2 27 Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba 46 14,64 12 9 0,1067
2 28 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole 56 17,83 6 2 0,1412
2 29 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 78 24,83 15 8 0,422





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
2 30 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 44 14,01 12 8 0,0957
2 31 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 127 40,43 12 8 1,3193
2 32 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 105 33,42 20 8 0,9598
2 33 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado 40 12,73 5 2 0,0581
2 34 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 17 5,41 6 2 0,0074
2 35 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri 78 24,83 6 2 0,3206
2 36 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 45 14,32 6 2 0,0821
2 37 Ficus gardneriana (Miq.) Miq. Gameleira 58 18,46 8 4 0,1678
2 38 Morta 63 20,05 10 3 0,2201
2 39 Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann Cipó-escova-de-macaco
2 40 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta
2 41 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
2 42 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
2 43 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
2 44 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
2 45 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
2 46 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
2 47 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
2 48 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
2 49 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
2 50 Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb. Chapéu-de-couro
2 51 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
2 52 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba
2 53 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
2 54 Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca
2 55 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
2 56 Não-identificada Samambaia-branca
2 57 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
2 58 Eugenia sp. Eugenia
2 59 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
2 60 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco
2 61 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira
2 62 Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato
2 63 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro
2 64 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro
2 65 Guazuma ulmifolia L. Mutamba
2 66 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha
2 67 Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo
2 68 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud Louro-pardo
2 69 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
2 70 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
2 71 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
2 72 Randia sp. Randia
2 73 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro
2 74 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba
2 75 Myrcia sp. Myrcia 3
3 1 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 32 10,19 8 3 0,0385
3 2 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 40 12,73 8 4 0,0669
3 3 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 25 7,96 6 3 0,0192
3 4 Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don Bacupari 20 6,37 5 3 0,0105
3 5 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 85 27,06 11 8 0,4757
3 6 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 26 8,28 5 2 0,02
3 7 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 16 5,09 4 6 0,0056
3 8 Nectandra cissiflora Nees Canelão 72 22,92 10 8 0,3065
3 9 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 47 14,96 7 3 0,0958
3 10 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 75 23,87 8 3 0,317
3 11 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 66 21,01 8 3 0,2311
3 12 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 25 7,96 4 2 0,017
3 13 Morta 14 4,46 5 3 0,0043
3 14 Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Bacupari-da-mata 36 11,46 4 6 0,0419
3 15 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 38 12,1 2 2 0,0389
3 16 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 48 15,28 8 4 0,1051
3 17 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado 27 8,59 4 2 0,0205
3 18 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 33 10,5 5 5 0,0361
3 19 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 125 39,79 15 10 1,356
3 20 Sweetia fruticosa Spreng Canjica 42 13,37 8 4 0,0755
3 21 Maytenus sp. Maytenus 38 12,1 8 5 0,059
3 22 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 56 17,83 15 10 0,1859
3 23 Cordia sellowiana Cham. Louro-mole 90 28,65 14 10 0,5891
3 24 Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá 70 22,28 12 10 0,3018
3 25 Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Goiabinha-da-mata 26 8,28 6 3 0,0212
3 26 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 77 24,51 13 8 0,3915
3 27 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 48 15,28 15 10 0,1269





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
3 28 Cordia sellowiana Cham. Louro-mole 23 7,32 8 6 0,017
3 29 Maytenus sp. Maytenus 30 9,55 6 3 0,0301
3 30 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 50 15,92 9 4 0,1205
3 31 Sweetia fruticosa Spreng Canjica 22 7 7 3 0,0146
3 32 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 61 19,42 12 4 0,2148
3 33 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 18 5,73 4 2 0,0075
3 34 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 90 28,65 15 3 0,6014
3 35 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta
3 36 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco
3 37 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
3 38 Serjania sp. Cipó-quina
3 39 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
3 40 Rhynchospora consaguinea (Kunth) Boeck. Capim-estrela
4 1 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 38 12,1 6 1 0,0541
4 2 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud Louro-pardo 18 5,73 6 2 0,0085
4 3 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 32 10,19 7 3 0,037
4 4 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 18 5,73 6 2 0,0085
4 5 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 17 5,41 4 1 0,0065
4 6 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri 115 36,61 6 4 0,8382
4 7 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 94 29,92 15 9 0,6696
4 8 Não identificada NI3 20 6,37 8 3 0,012
4 9 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 27 8,59 7 3 0,0243
4 10 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 16 5,09 6 2 0,0063
4 11 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 49 15,6 8 3 0,1106
4 12 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 60 19,1 8 4 0,1826
4 13 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 48 15,28 7 2 0,101
4 14 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 15 4,77 3 1 0,0044
4 15 Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don Bacupari 21 6,68 4 1 0,011
4 16 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 25 7,96 7 3 0,0201
4 17 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 15 4,77 5 3 0,0051
4 18 Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don Bacupari 26 8,28 4 1,5 0,0187
4 19 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 18 5,73 4 2 0,0075
4 20 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 28 8,91 7 3 0,0266
4 21 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 60 19,1 10 4 0,1952
4 22 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 35 11,14 10 3 0,0514
4 23 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo 50 15,92 15 4 0,1405
4 24 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 36 11,46 17 10 0,0646
4 25 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 60 19,1 17 10 0,2289
4 26 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 21 6,68 3 3 0,0101
4 27 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 20 6,37 8 6 0,012
4 28 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa 24 7,64 5 2 0,0164
4 29 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 26 8,28 8 4 0,0231
4 30 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 58 18,46 15 7 0,2026
4 31 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 24 7,64 5 2 0,0164
4 32 Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Bacupari-da-mata 23 7,32 5 2 0,0148
4 33 Guazuma ulmifolia L. Mutamba 55 17,51 7 4 0,1414
4 34 Sweetia fruticosa Spreng Canjica 23 7,32 7 4 0,0163
4 35 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo 126 40,11 17 6 1,4361
4 36 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 30 9,55 7 3 0,0315
4 37 Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa 19 6,05 5 2 0,0092
4 38 Guazuma ulmifolia L. Mutamba 55 17,51 12 6 0,1663
4 39 Guazuma ulmifolia L. Mutamba 73 23,24 15 8 0,3583
4 40 Maytenus sp. Maytenus 31 9,87 7 2 0,0342
4 41 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 33 10,5 8 2 0,0415
4 42 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole 38 12,1 7 12 0,0567
4 43 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 114 36,29 18 8 1,1403
4 44 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 54 17,19 10 5 0,1504
4 45 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
4 46 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta
4 47 Não-identificada Cipó
4 48 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
4 49 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
4 50 Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann Cipó-escova-de-macaco
4 51 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
4 52 Não-identificada Cipó
4 53 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
4 54 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
4 55 Byttneria sp. Byttneria
4 56 Heliconia sp. Heliconia
4 57 Geonoma pohliana Mart. Oricana
4 58 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
4 59 Piper aduncum L. Falso-jaborandi
4 60 Costus spicatus (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
4 61 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo
4 62 Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Renealmia
4 63 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
4 64 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
4 65 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba
4 66 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo
4 67 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão-do-mato
4 68 Erythroxylum suberosum A. St-Hil. Cabelo-de-negro
4 69 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
4 70 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
4 71 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
4 72 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
4 73 Randia sp. Randia
4 74 Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. Moreira
4 75 Randia armata (Sw.) DC. Veludo-de-espinho
4 76 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
4 77 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
4 78 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri
4 79 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca
4 80 Panicum parvifolium Lam. Capim
4 81 Pteridium sp. Samambaia 2
5 1 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 24 7,64 7 3 0,0182
5 2 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 70 22,28 15 4 0,3227
5 3 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 90 28,65 17 6 0,6244
5 4 Morta 40 12,73 6 3 0,0613
5 5 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 73 23,24 10 3 0,3172
5 6 Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Goiabinha-da-mata 37 11,78 12 5 0,0623
5 7 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 18 5,73 5 2 0,0081
5 8 Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. Moreira 50 15,92 8 2 0,1163
5 9   Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré 48 15,28 10 4 0,1124
5 10 Machaerium paraguariense Hassl. Jacarandá-branco 47 14,96 8 2 0,0997
5 11 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco 53 16,87 10 2 0,1435
5 12 Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo 18 5,73 6 1 0,0085
5 13 Genipa americana L. Genipapo 60 19,1 8 3 0,1826
5 14 Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo 20 6,37 5 2 0,0105
5 15 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 85 27,06 15 8 0,5221
5 16 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 30 9,55 8 4 0,0328
5 17 Morta 70 22,28 8 8 0,2673
5 18 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco 85 27,06 15 4 0,5221
5 19 Nectandra cissiflora Nees Canelão 40 12,73 12 4 0,0755
5 20 Eugenia florida DC. Guamirim 35 11,14 8 5 0,0481
5 21 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo 52 16,55 12 7 0,1446
5 22 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 26 8,28 5 2 0,02
5 23 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 27 8,59 5 3 0,0219
5 24 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 24 7,64 5 3 0,0164
5 25 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo 70 22,28 10 4 0,2858
5 26 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 80 25,46 17 5 0,4662
5 27 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 120 38,2 17 3 1,2727
5 28 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 32 10,19 9 5 0,0399
5 29 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 22 7 5 2 0,0132
5 30 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 85 27,06 18 8 0,5515
5 31 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 66 21,01 9 4 0,2394
5 32 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba 18 5,73 5 2 0,0081
5 33 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 20 6,37 5 2 0,0105
5 34 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 46 14,64 8 3 0,0945
5 35 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 40 12,73 10 3 0,0715
5 36 Guazuma ulmifolia L. Mutamba 60 19,1 15 4 0,2204
5 37 Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. Goiabinha-da-mata 40 12,73 10 6 0,0715
5 38 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 65 20,69 8 3 0,2225
6 1 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 48 15,28 11 5 0,1156
6 2 Morta 13 4,14 6 4 0,0038
6 3 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 24 7,64 8 3 0,0189
6 4 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 22 7 8 4 0,0152
6 5 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 18 5,73 8 4 0,0093
6 6 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 27 8,59 10 5 0,027
6 7 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 15 4,77 7 4 0,0057
6 8 Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. Maria-mole 21 6,68 6 3 0,0124
6 9 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 17 5,41 6 2 0,0074
6 10 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 27 8,59 9 6 0,0262
6 11 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 20 6,37 8 3 0,012
6 12 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 32 10,19 7 3 0,037
6 13 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 46 14,64 11 4 0,104
6 14 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 53 16,87 7 3 0,129





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
6 15 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 16 5,09 6 3 0,0063
6 16 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 15 4,77 5 3 0,0051
6 17 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 8 4 0,0231
6 18   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 22 7 7 3 0,0146
6 19 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 39 12,41 10 5 0,0671
6 20   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 24 7,64 7 3 0,0182
6 21 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 52 16,55 12 4 0,1446
6 22 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 70 22,28 11 6 0,2941
6 23 Talauma ovata St. Hil Pinha-do-brejo 26 8,28 7 3 0,0222
6 24   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 18 5,73 5 2 0,0081
6 25 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 72 22,92 15 8 0,3462
6 26 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 17 5,41 5 3 0,007
6 27 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 75 23,87 15 10 0,3828
6 28 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 21 6,68 6 2 0,0124
6 29 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 22 7 5 2 0,0132
6 30 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 18 5,73 4 2 0,0075
6 31 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 50 15,92 12 4 0,1314
6 32 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 10 5 0,0957
6 33 Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca 55 17,51 8 2 0,1472
6 34 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 102 32,47 17 10 0,8512
6 35 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 83 26,42 18 10 0,5198
6 36 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 95 30,24 15 8 0,6874
6 37 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 40 12,73 15 10 0,0807
6 38 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 65 20,69 15 5 0,2687
6 39 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 45 14,32 8 6 0,0895
6 40 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 75 23,87 17 8 0,3974
6 41 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 62 19,74 7 2 0,1903
6 42 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 70 22,28 7 3 0,2568
6 43 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 10 4 0,1952
6 44 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 17 5,41 5 2 0,007
6 45 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 22 7 5 2 0,0132
6 46 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 10 4 0,0957
6 47 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 8 2 0,0669
6 48 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 25 7,96 7 3 0,0201
6 49   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 20 6,37 5 2 0,0105
6 50 Ilex affinis Gardner Congonha 44 14,01 8 2 0,0848
6 51 Ilex affinis Gardner Congonha 50 15,92 10 6 0,1244
6 52 Ilex affinis Gardner Congonha 35 11,14 10 5 0,0514
6 53 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 50 15,92 12 6 0,1314
6 54 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 43 13,69 12 5 0,0904
6 55 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 30 9,55 8 4 0,0328
6 56 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 60 19,1 7 4 0,1754
6 57 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 44 14,01 8 4 0,0848
6 58 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 22 7 7 4 0,0146
6 59 Styrax camporum Pohl Laranjinha 38 12,1 10 3 0,0631
6 60 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 20 6,37 7 3 0,0116
6 61 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 43 13,69 10 5 0,0856
6 62 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 32 10,19 10 6 0,0412
6 63 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 36 11,46 10 5 0,0551
6 64 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 27 8,59 6 3 0,0232
6 65 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 45 14,32 12 7 0,1011
6 66 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 22 7 7 4 0,0146
6 67 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 31 9,87 8 3 0,0356
6 68 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 55 17,51 15 8 0,1778
6 69 Dendropanax cuneatum DC. Decne & Planch. Maria-mole 21 6,68 10 6 0,0145
6 70 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 43 13,69 8 4 0,0801
6 71 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 22 7 8 4 0,0152
6 72 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 17 5,41 7 3 0,0077
6 73 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 32 10,19 8 5 0,0385
6 74 Morta 22 7 1 1 0,0082
6 75 Siparuna sp. Cidreira-do-brejo
6 76 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla
6 77 Não-identificada Samambaia
6 78 Não-identificada Cipó
6 79 Costus spicatus (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
6 80 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
6 81 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
6 82 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
6 83 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
6 84 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
6 85 Digitaria horizontalis Willd. Capim-colchão
6 86 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
6 87 Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. Rhynchospora
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6 88 Xyris savanensis Miq. Botão-de-ouro 1
6 89 Syngonanthus sp. Falso-capim-dourado
6 90 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
6 91 Clidemia sp. Clidemia
6 92 Aristida recurvata Kunth. Aristida
7 1 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 8 3 0,0895
7 2 Morta 70 22,28 4 2 0,2171
7 3 Morta 179 56,98 18 7 3,4836
7 4 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 40 12,73 8 5 0,0669
7 5 Morta 94 29,92 12 5 0,6262
7 6 Maytenus sp. Maytenus 17 5,41 6 3 0,0074
7 7 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 19 6,05 7 4 0,0102
7 8 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 34 10,82 5 2 0,0388
7 9 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 33 10,5 8 5 0,0415
7 10 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo 30 9,55 8 4 0,0328
7 11 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro 35 11,14 6 2 0,0441
7 12 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 20 6,37 5 3 0,0105
7 13 Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano 27 8,59 4 2 0,0205
7 14 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 30 9,55 12 8 0,0371
7 15 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 40 12,73 8 4 0,0669
7 16 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 33 10,5 8 5 0,0415
7 17 Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-macaco 21 6,68 7 4 0,013
7 18 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 22 7 4 2 0,0124
7 19 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo 35 11,14 7 2 0,0462
7 20 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 35 11,14 8 4 0,0481
7 21 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 31 9,87 4 1 0,0289
7 22 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 70 22,28 5 2 0,2321
7 23 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 5 2 0,0581
7 24 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 35 11,14 5 1 0,0417
7 25 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 19 6,05 7 4 0,0102
7 26 Morta 147 46,79 13 6 1,9401
7 27 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 26 8,28 6 2 0,0212
7 28 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 25 7,96 6 2 0,0192
7 29 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 35 11,14 12 8 0,0543
7 30 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 20 6,37 5 2 0,0105
7 31 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
7 32 Serjania sp. Cipó-quina
7 33 Curatella americana L. Lixeira
7 34 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata
7 35 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
7 36 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
7 37 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
7 38 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
7 39 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
7 40 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
7 41 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
7 42 Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé
7 43 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica
7 44 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
7 45 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
7 46 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
7 47 Platymenia reticulata Benth. Vinhatico
7 48 Não-identificada Cipó
7 49 Erythroxylum sp. Erythroxylum
7 50 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
7 51 Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca
7 52 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
7 53 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
7 54 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro
7 55 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
7 56 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
7 57 Andira inermis (W.Wright) DC. Angelim-de-morcego
7 58 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba
8 1 Ilex affinis Gardner Congonha 15 4,77 6 4 0,0054
8 2 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 20 6,37 7 4 0,0116
8 3 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 57 18,14 15 8 0,194
8 4 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 16 5,09 4 3 0,0056
8 5 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 18 5,73 7 4 0,0089
8 6 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 68 21,65 11 6 0,2739
8 7 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 18 5,73 7 5 0,0089
8 8 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 26 8,28 8 5 0,0231
8 9 Morta 94 29,92 11 6 0,6101
8 10 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 20 6,37 8 5 0,012





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
8 11 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 47 14,96 12 7 0,1126
8 12 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 42 13,37 12 7 0,0853
8 13 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 16 5,09 5 2 0,006
8 14 Ilex affinis Gardner Congonha 22 7 7 3 0,0146
8 15 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 17 5,41 4 2 0,0065
8 16 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 20 6,37 4 3 0,0098
8 17 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 22 7 8 4 0,0152
8 18 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 23 7,32 5 3 0,0148
8 19 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 28 8,91 8 4 0,0276
8 20 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 30 9,55 8 5 0,0328
8 21 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 140 44,56 18 12 1,8955
8 22 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 20 6,37 5 3 0,0105
8 23 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 32 10,19 10 7 0,0412
8 24 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 26 8,28 10 6 0,0247
8 25 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 30 9,55 10 7 0,0351
8 26 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 18 5,73 4 2 0,0075
8 27 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 20 6,37 6 3 0,0111
8 28 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 33 10,5 10 5 0,0444
8 29 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 16 5,09 6 3 0,0063
8 30 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 22 7 4 3 0,0124
8 31 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 25 7,96 9 4 0,0217
8 32 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 15 4,77 5 2 0,0051
8 33 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 16 5,09 5 2 0,006
8 34 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 7 3 0,1754
8 35 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 30 9,55 5 2 0,0285
8 36 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 30 9,55 8 4 0,0328
8 37 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 40 12,73 12 6 0,0755
8 38 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 28 8,91 7 4 0,0266
8 39 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 16 5,09 7 5 0,0066
8 40 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa 25 7,96 4 2 0,017
8 41 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 55 17,51 18 10 0,1878
8 42 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 35 11,14 12 5 0,0543
8 43 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 15 4,77 6 3 0,0054
8 44 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 8 3 0,0093
8 45 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 15 4,77 8 4 0,0059
8 46 Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita 78 24,83 8 3 0,3495
8 47 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 16 5,09 5 3 0,006
8 48 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 15 4,77 4 2 0,0048
8 49 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 22 7 7 3 0,0146
8 50 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 16 5,09 5 2 0,006
8 51 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 18 5,73 6 3 0,0085
8 52 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 26 8,28 8 3 0,0231
8 53 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 35 11,14 7 3 0,0462
8 54 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 27 8,59 7 4 0,0243
8 55 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 20 6,37 5 3 0,0105
8 56 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 25 7,96 7 4 0,0201
8 57 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 28 8,91 7 3 0,0266
8 58 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 26 8,28 10 5 0,0247
8 59   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 50 15,92 12 4 0,1314
8 60 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 19 6,05 10 6 0,0113
8 61 Ilex affinis Gardner Congonha 20 6,37 8 4 0,012
8 62 Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita 25 7,96 7 3 0,0201
8 63 Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita 50 15,92 8 3 0,1163
8 64 Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita 45 14,32 8 3 0,0895
8 65 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 25 7,96 8 2 0,0209
8 66 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 22 7 8 4 0,0152
8 67 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 8 3 0,0231
8 68 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 20 6,37 6 3 0,0111
8 69 Morta 30 9,55 4 2 0,0267
8 70 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 7 3 0,0222
8 71 Richeria grandis Vahl Pau-de-santa-rita 26 8,28 6 2 0,0212
8 72 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 15 4,77 7 3 0,0057
8 73 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 7 4 0,0089
8 74 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 34 10,82 12 7 0,0505
8 75 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 22 7 7 4 0,0146
8 76 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 20 6,37 8 4 0,012
8 77 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 17 5,41 8 5 0,008
8 78 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 18 5,73 8 5 0,0093
8 79 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 40 12,73 12 7 0,0755
8 80 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 18 5,73 8 6 0,0093
8 81 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 30 9,55 12 8 0,0371
8 82 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 35 11,14 15 10 0,058
8 83 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 27 8,59 10 4 0,027
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8 84 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 35 11,14 12 8 0,0543
8 85 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 15 4,77 19 7 0,0076
8 86 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa 25 7,96 5 2 0,0182
8 87 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa 15 4,77 4 1 0,0048
8 88 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 40 12,73 12 6 0,0755
8 89 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 16 5,09 7 4 0,0066
8 90 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 26 8,28 8 5 0,0231
8 91 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 26 8,28 10 7 0,0247
8 92 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 28 8,91 7 3 0,0266
8 93 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 30 9,55 6 2 0,0301
8 94 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 25 7,96 3 1,5 0,0156
8 95 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 34 10,82 13 8 0,0517
8 96 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 30 9,55 5 2 0,0285
8 97 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 16 5,09 6 3 0,0063
8 98 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 20 6,37 6 4 0,0111
8 99 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 26 8,28 7 3 0,0222
8 100 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 16 5,09 5 2 0,006
8 101 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 16 5,09 4 3 0,0056
8 102 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez Canela-do-brejo 18 5,73 5 3 0,0081
8 103 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 50 15,92 15 6 0,1405
8 104 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 50 15,92 15 7 0,1405
8 105 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 67 21,33 7 2 0,2305
8 106 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 18 5,73 6 4 0,0085
8 107 Não-identificada Samambaia
8 108 Tococa guianensis Aubl. Búzio-de-formiga
8 109 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
8 110 Xyris savanensis Miq. Botão-de-ouro 1
8 111 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
8 112 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
8 113 Digitaria horizontalis Willd. Capim-colchão
8 114 Macairea radula (Bonpl.) DC. Galha
8 115 Miconia camossois Naudim Comida-de-anta
8 116 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
8 117 Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. Rhynchospora
8 118 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Capim-jaraguá
8 119 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
8 120 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
8 121 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
8 122 Não-identificada Palmeira
8 123 Xanthosoma striatipes (Kunth & C.D. Bouché) Madison Xanthosoma
9 1 Eugenia florida DC. Guamirim 23 7,32 7 4 0,0163
9 2 Nectandra cissiflora Nees Canelão 32 10,19 7 3 0,037
9 3 Morta 25 7,96 5 3 0,0182
9 4 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 23 7,32 4 1 0,0138
9 5 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 31 9,87 6 2 0,0327
9 6 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo 75 23,87 12 5 0,358
9 7 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 38 12,1 10 6 0,0631
9 8 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 16 5,09 4 2 0,0056
9 9 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 32 10,19 10 5 0,0412
9 10 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 16 5,09 4 2 0,0056
9 11 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 28 8,91 7 3 0,0266
9 12 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 23 7,32 5 3 0,0148
9 13 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 46 14,64 10 7 0,1011
9 14 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 20 6,37 5 2 0,0105
9 15 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 24 7,64 8 4 0,0189
9 16 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 21 6,68 8 4 0,0136
9 17 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 55 17,51 9 4 0,1525
9 18 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 26 8,28 5 3 0,02
9 19 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 43 13,69 8 1 0,0801
9 20 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha 37 11,78 8 4 0,0552
9 21 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 22 7 4 2 0,0124
9 22 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 40 12,73 8 2 0,0669
9 23 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 110 35,01 12 8 0,9239
9 24 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 20 6,37 6 3 0,0111
9 25 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 18 5,73 5 2 0,0081
9 26 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 22 7 6 2 0,014
9 27 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 30 9,55 8 5 0,0328
9 28 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 51 16,23 8 4 0,122
9 29 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca 17 5,41 5 2 0,007
9 30 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 15 4,77 5 2 0,0051
9 31 Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa 32 10,19 10 4 0,0412
9 32 Morta 40 12,73 7 4 0,0642
9 33 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 100 31,83 15 4 0,7804
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9 34 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 104 33,1 18 10 0,9081
9 35 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 27 8,59 10 4 0,027
9 36 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 41 13,05 12 6 0,0803
9 37 Nectandra cissiflora Nees Canelão 22 7 7 3 0,0146
9 38 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 35 11,14 8 4 0,0481
9 39 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 75 23,87 20 12 0,4173
9 40 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 57 18,14 8 3 0,1607
9 41 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 90 28,65 12 4 0,5625
9 42 Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato 90 28,65 18 5 0,6352
9 43 Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato 88 28,01 12 7 0,5319
9 44 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 35 11,14 8 3 0,0481
9 45 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 18 5,73 5 2 0,0081
9 46 Nectandra cissiflora Nees Canelão 45 14,32 12 7 0,1011
9 47 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 37 11,78 15 7 0,0666
9 48 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 18 5,73 4 2 0,0075
9 49 Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato 28 8,91 8 3 0,0276
9 50 Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. Marinheiro 21 6,68 5 2 0,0118
9 51 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 30 9,55 8 4 0,0328
9 52 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 25 7,96 6 3 0,0192
9 53 Nectandra cissiflora Nees Canelão 24 7,64 7 3 0,0182
9 54 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 160 50,93 19 5 2,6817
9 55 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
9 56 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
9 57 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
9 58 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri
9 59 Nectandra cissiflora Nees Canelão
9 60 Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. Trembleya
9 61 Não-identificada Samambaia
9 62 Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa
9 63 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
9 64 Serjania sp. Cipó-quina
9 65 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
9 66 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica
9 67 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco
9 68 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água
9 69 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro
9 70 Guazuma ulmifolia L. Mutamba
9 71 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
10 1 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
10 2 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
10 3 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
10 4 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
10 5 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão
10 6 Andira inermis (W.Wright) DC. Angelim-de-morcego
10 7 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
10 8 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
10 9 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
10 10 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
10 11 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
10 12 Myrcia rostrata DC. Cambuí
10 13 Brosimum gaudichaudii Tréc Mama-cadela
10 14 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
10 15 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
10 16 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
10 17 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
10 18 Campomanesia pubescens (A. DC.) O. Berg Gabiroba
10 19 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
10 20 Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa
10 21 Rourea induta Planch. Conta
10 22 Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola
10 23 Myrcia pubiflora DC. Guamirim-do-cerrado
10 24 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
10 25 Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa
10 26 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
10 27 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
10 28 Senna sp. Sena
10 29 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
10 30 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
10 31 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
10 32 Aegiphila sellowiana Cham. Fruta-de-papagaio
10 33 Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado
10 34 Strychnos pseudoquina St. Hil. Quina-do-campo
10 35 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
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10 36 Serjania sp. Serjania
10 37 Byrsonima intermedia A.Juss. Muricizinho
10 38 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
10 39 Tachigali aurea Tul. Tatarema
10 40 Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-de-cavalo
10 41 Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg. Algodãozinho-do-campo
10 42 Curatella americana L. Lixeira
10 43 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
10 44 Bulbostylis sellowiana (Kunth) Palla Capim
11 1 Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana 50 15,92 10 4 0,1244
11 2 Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana 40 12,73 8 3 0,0669
11 3 Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana 30 9,55 8 4 0,0328
11 4 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 80 25,46 10 6 0,3976
11 5 Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-mirim 25 7,96 6 3 0,0192
11 6 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 20 6,37 4 1 0,0098
11 7 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. var. Angico-branco 30 9,55 7 3 0,0315
11 8 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 20 6,37 4 2 0,0098
11 9 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 18 5,73 4 2 0,0075
11 10 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 15 4,77 4 1 0,0048
11 11 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 24 7,64 5 2 0,0164
11 12 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 30 9,55 5 2 0,0285
11 13 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 30 9,55 5 2 0,0285
11 14 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 34 10,82 7 2 0,043
11 15 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 33 10,5 7 1 0,0399
11 16 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 30 9,55 6 1 0,0301
11 17 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 121 38,52 18 9 1,3217
11 18 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 23 7,32 8 2 0,017
11 19 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 16 5,09 4 2 0,0056
11 20 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 18 5,73 3 1 0,0069
11 21 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 35 11,14 6 3 0,0441
11 22 Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana 41 13,05 10 4 0,076
11 23 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 35 11,14 5 3 0,0417
11 24 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 30 9,55 5 2 0,0285
11 25 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 27 8,59 6 1 0,0232
11 26 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 32 10,19 2 2 0,0254
11 27 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 26 8,28 7 1 0,0222
11 28 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 25 7,96 4 2 0,017
11 29 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 46 14,64 12 3 0,1067
11 30 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 40 12,73 5 1 0,0581
11 31 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 25 7,96 5 3 0,0182
11 32 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 18 5,73 4 1 0,0075
11 33 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 24 7,64 7 4 0,0182
11 34 Erythroxylum sp. Erythroxylum 32 10,19 5 2 0,0335
11 35 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 8 6 0,0209
11 36 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 20 6,37 7 5 0,0116
11 37 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 30 9,55 10 6 0,0351
11 38 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 23 7,32 5 2 0,0148
11 39 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 20 6,37 7 3 0,0116
11 40 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 21 6,68 5 2 0,0118
11 41 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 19 6,05 5 2 0,0092
11 42 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 15 6 0,2204
11 43 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 35 11,14 5 2 0,0417
11 44 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta 25 7,96 4 1 0,017
11 45 Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-mirim 70 22,28 12 4 0,3018
11 46 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 90 28,65 12 4 0,5625
11 47 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 25 7,96 10 5 0,0224
11 48 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 22 7 8 6 0,0152
11 49 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 12 8 0,0755
11 50 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 32 10,19 10 6 0,0412
11 51 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 20 6,37 8 4 0,012
11 52 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 36 11,46 12 7 0,0582
11 53 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 22 7 7 3 0,0146
11 54 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 10 5 0,0296
11 55 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 10 6 0,0224
11 56 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 8 4 0,0093
11 57 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 30 9,55 10 6 0,0351
11 58 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 17 5,41 6 2 0,0074
11 59 Eugenia florida DC. Guamirim 43 13,69 12 4 0,0904
11 60 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 30 9,55 7 3 0,0315
11 61 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 110 35,01 17 5 1,0256
11 62 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 36 11,46 7 3 0,0495
11 63 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 21 6,68 7 2 0,013
11 64 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 20 6,37 7 2 0,0116
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11 65 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 39 12,41 8 3 0,0628
11 66 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 18 5,73 6 2 0,0085
11 67 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 37 11,78 10 4 0,059
11 68 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
11 69 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
11 70 Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé
11 71 Nectandra cissiflora Nees Canelão
11 72 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
11 73 Dipterix alata Vogel Baru
11 74 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
11 75 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
11 76   Callophylum brasiliense  Cambess Landim
11 77 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
11 78 Não-identificada Samambaia
11 79 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
11 80 Myrcia sp. Myrcia 1
12 1 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 32 10,19 8 6 0,0385
12 2 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 26 8,28 7 2 0,0222
12 3 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 39 12,41 3 1,5 0,0468
12 4 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 22 7 5 3 0,0132
12 5 Morta 25 7,96 4 3 0,017
12 6 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 115 36,61 6 2 0,8382
12 7 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 42 13,37 10 6 0,0807
12 8 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 47 14,96 10 6 0,1066
12 9 Eugenia florida DC. Guamirim 56 17,83 15 3 0,1859
12 10 Erythroxylum sp. Erythroxylum 22 7 4 2 0,0124
12 11 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 26 8,28 9 4 0,0239
12 12 Eugenia florida DC. Guamirim 38 12,1 15 8 0,0712
12 13 Erythroxylum sp. Erythroxylum 18 5,73 4 2 0,0075
12 14 Eugenia florida DC. Guamirim 55 17,51 15 8 0,1778
12 15 Eugenia florida DC. Guamirim 49 15,6 12 5 0,1249
12 16 Erythroxylum sp. Erythroxylum 32 10,19 5 2 0,0335
12 17 Erythroxylum sp. Erythroxylum 22 7 4 2 0,0124
12 18 Eugenia florida DC. Guamirim 62 19,74 12 3 0,2237
12 19 Morta 104 33,1 5 5 0,6183
12 20 Erythroxylum sp. Erythroxylum 22 7 4 2 0,0124
12 21 Erythroxylum sp. Erythroxylum 25 7,96 5 3 0,0182
12 22 Eugenia florida DC. Guamirim 55 17,51 10 4 0,1574
12 23 Eugenia florida DC. Guamirim 16 5,09 5 3 0,006
12 24 Erythroxylum sp. Erythroxylum 33 10,5 6 2 0,0381
12 25 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 33 10,5 5 3 0,0361
12 26 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 29 9,23 5 3 0,0262
12 27 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 45 14,32 5 3 0,0777
12 28 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 25 7,96 7 3 0,0201
12 29 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 40 12,73 8 4 0,0669
12 30 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 25 7,96 4 1 0,017
12 31 Ilex affinis Gardner Congonha 15 4,77 4 2 0,0048
12 32 Ilex affinis Gardner Congonha 15 4,77 4 2 0,0048
12 33 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 40 12,73 7 3 0,0642
12 34 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 6 3 0,0212
12 35 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 43 13,69 7 4 0,0769
12 36 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 35 11,14 7 4 0,0462
12 37 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 137 43,61 18 10 1,7971
12 38 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 5 3 0,024
12 39   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 25 7,96 7 4 0,0201
12 40 Ilex affinis Gardner Congonha 22 7 5 1 0,0132
12 41 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 4 2 0,0075
12 42 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 122 38,83 18 12 1,3482
12 43 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 29 9,23 6 3 0,0277
12 44 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 8 3 0,0669
12 45 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 20 6,37 7 5 0,0116
12 46   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 16 5,09 6 3 0,0063
12 47   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 50 15,92 8 5 0,1163
12 48 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo
12 49 Miconia camossois Naudim Comida-de-anta
12 50 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
12 51 Costus spicatus (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
12 52 Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca
12 53 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
12 54 Geonoma pohliana Mart. Oricana
12 55 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri
12 56 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
12 57 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
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12 58 Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-macaco
12 59 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
12 60 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
12 61 Ficus dendrocida Kunth Mata-pau
12 62 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
12 63 Nectandra cissiflora Nees Canelão
12 64 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
12 65 Unonopsis lindmanii R. E. Fr. Embira-preta
12 66 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
12 67 Não-identificada Samambaia
12 68 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca
12 69 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
12 70 Philodendron martianum Engl Pacová
12 71 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
12 72 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
12 73 Xyris jupicai Rich. Botão-de-ouro 2
13 1 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
13 2 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
13 3 Virola sebifera Aubl. Bicuíba
13 4 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
13 5 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
13 6 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
13 7 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
13 8 Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina
13 9 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
13 10 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
13 11 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
13 12 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
13 13 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
13 14 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
13 15 Dipterix alata Vogel Baru
13 16 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha
13 17 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
13 18   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa
13 19 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
13 20 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
13 21 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
13 22 Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Bananeira-do-campo
13 23 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
13 24 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
13 25 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
13 26 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
13 27 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
13 28 Serjania sp. Cipó-quina
13 29 Jacaranda decurrens Cham. Carobinha
13 30 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
13 31 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
13 32 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
13 33 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
13 34 Olyra sp. Taquarinha
13 35 Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini Falsa-pororoca
13 36 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
13 37 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
13 38 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
13 39 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
13 40 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
13 41 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
14 1 Epyphyllum phyllanthus (L.) Haw. Flor-do-baile
14 2 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
14 3 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
14 4 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
14 5 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha
14 6 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
14 7 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
14 8 Dipterix alata Vogel Baru
14 9 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
14 10 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Marmelada-branca
14 11 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
14 12 Olyra latifolia L. Taboquinha
14 13 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
14 14 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
14 15 Gouania sp. Gouania
14 16 Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina
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14 17 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
14 18 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
14 19 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
14 20 Virola sebifera Aubl. Bicuíba
14 21 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
14 22 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
14 23 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
14 24 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
14 25 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
14 26 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
14 27 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
14 28 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
14 29 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
14 30 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
14 31 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
14 32 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
14 33 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
14 34 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
14 35 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro
14 36   Antonia ovata Pohl Antonia
14 37 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
14 38 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
14 39 Arrabidaea sp. Arrabidaea
14 40 Lavoisiera bergii Cogn. Lavoisiera
14 41 Erythroxylum sp. Erythroxylum
14 42 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
14 43 Olyra sp. Taquarinha
14 44 Platymenia reticulata Benth. Vinhatico
14 45 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
14 46 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
14 47 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
14 48 Pseudobombax longiflorum  (Mart. &Zucc.) A. Robyns Imbiruçu-folha-lisa
14 49 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
14 50 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
15 1 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
15 2 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
15 3 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
15 4 Senna sp. Sena
15 5 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
15 6 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
15 7 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão
15 8 Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola
15 9 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
15 10 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
15 11 Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado
15 12 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
15 13 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
15 14 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
15 15 Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba
15 16 Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-de-cavalo
15 17 Byrsonima intermedia A.Juss. Muricizinho
15 18 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
15 19   Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. Pau-de-cobra
15 20 Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Sofre-do-rim-quem-quer
15 21 Campomanesia pubescens (A. DC.) O. Berg Gabiroba
15 22 Anacardium humile St. Hil. Cajuí
15 22 Campomanesia pubescens (A. DC.) O. Berg Gabiroba
15 23 Campomanesia pubescens (A. DC.) O. Berg Gabiroba
15 23 Andira inermis (W.Wright) DC. Angelim-de-morcego
15 24 Protium spruceanum (Benth.) Engl. Amescla
15 25 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
15 26 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
15 27 Davilla elliptica St. Hil. Lixinha
15 28 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
15 29 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
15 30 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
15 31 Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa
15 32 Fridericia speciosa Mart. Fridericia
15 33 Jacaranda decurrens Cham. Carobinha
15 34 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
15 35 Aristolochia labiata Willd. Cipó-papo-de-peru
15 36 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
15 37 Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa
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15 38 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
15 39 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
15 40 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
15 41 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
15 42 Myrcia rostrata DC. Cambuí
15 43 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
15 44 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa
15 45 Myrcia pinifolia Cambess. Alecrim-do-campo
15 46 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
15 47 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
15 48 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
15 49 Myrcia sp. Falsa-cagaita
15 50 Serjania sp. Cipó-quina
15 51 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
15 52 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
15 53 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
15 54 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
15 55 Cybistax antisyphillitica Mart. Ipê-verde
15 56 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
15 57 Maprounea guianensis A. St.-Hil. Marmelinho
15 58 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
15 59 Brosimum gaudichaudii Tréc Mama-cadela
15 60 Maclura tinctoria (L.) Don. Ex Steud. Moreira
15 61 Curatella americana L. Lixeira
15 62 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
15 63 Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Tamboril-do-cerrado
15 64 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
15 65 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
15 66 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
15 67 Andropogon leucostachyus Kunth Capim-membeca
16 1 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
16 2 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
16 3 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
16 4 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
16 5 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
16 6 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
16 7 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
16 8 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
16 9 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
16 10 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
16 11 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
16 12 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
16 13 Pseudobombax longiflorum  (Mart. &Zucc.) A. Robyns Imbiruçu-folha-lisa
16 14 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
16 15 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
16 16 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
16 17 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
16 18 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
16 19 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
16 20 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
16 21   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa
16 22 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
16 23 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha
16 24 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
16 25 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
16 26 Protium spruceanum (Benth.) Engl. Amescla
16 27 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
16 28 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
16 29 Curatella americana L. Lixeira
16 30 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
16 31 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
16 32 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
16 33 Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Chá-de-bugre
16 34 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
16 35 Ficus dendrocida Kunth Mata-pau
16 36   Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho
16 37 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
16 38 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
16 39 Anacardium humile St. Hil. Cajuí
16 40 Ficus dendrocida Kunth Mata-pau
16 41 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
16 42 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
16 43 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
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16 44 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
16 45 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
16 46 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha
16 47 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
16 48 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão-do-mato
16 49 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
17 1 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão
17 2 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
17 3 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
17 4 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
17 5 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
17 6 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
17 7 Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba
17 8 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
17 9 Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa
17 10 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
17 11 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
17 12 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri
17 13 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
17 14 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
17 15 Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola
17 16 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
17 17 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
17 18 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
17 19 Jacaranda decurrens Cham. Carobinha
17 20 Myrcia pubiflora DC. Guamirim-do-cerrado
17 21 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
17 22 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
17 23 Fridericia speciosa Mart. Fridericia
17 24 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
17 25 Protium spruceanum (Benth.) Engl. Amescla
17 26 Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado
17 27 Myrcia sp. Mircia-folha-pilosa-longa
17 28 Serjania sp. Cipó-quina
17 29 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
17 30 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
17 31 Myrcia rostrata DC. Cambuí
17 32 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
17 33 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
17 34 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
17 35 Byrsonima intermedia A.Juss. Muricizinho
17 36 Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa
17 37 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
17 38 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
17 39 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
17 40 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
17 41 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
17 42 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
17 43 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
17 44 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
17 45 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
17 46 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
17 47 Myrcia sp. Falsa-cagaita
17 48 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata
17 49 Copaifera sp. Copaíba
17 50 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
17 51 Curatella americana L. Lixeira
17 52 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
17 53 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
17 54 Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Cipó-orelha-de-onça
17 55 Melinis minutiflora P.Beauv. Capim-meloso
17 56 Pseudobombax longiflorum  (Mart. &Zucc.) A. Robyns Imbiruçu-folha-lisa
17 57 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
17 58 Ximenia americana L. Limão-bravo
17 59 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
17 60 Dipterix alata Vogel Baru
17 61 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
17 62 Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin Desmoscelis
17 63 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
17 64   Callophylum brasiliense  Cambess Landim
17 65 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
17 66 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
17 67 Microlicia euphorbioides Mart. Microlicia
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17 68 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
17 69 Macairea radula (Bonpl.) DC. Galha
17 70 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
17 71 Miconia camossois Naudim Comida-de-anta
17 72 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
17 73 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
17 74 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
17 75 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
17 76 Virola urbaniana Warb. Ucuúba
17 77 Serjania sp. Cipó-quina
17 78 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Cipó-de-fogo 2
17 79 Piper arboreum Aubl. Jaborandi
17 80 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa
17 81 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
17 82 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
17 83 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo
18 1 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
18 2 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
18 3 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
18 4 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
18 5 Mimosa pudica L. Cipó-malicia
18 6 Eugenia sellowiana DC. Goiabinha
18 7 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
18 8 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
18 9 Piper arboreum Aubl. Jaborandi
18 10 Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Angélica
18 11 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
18 12 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
18 13 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
18 14 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
18 15 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
18 16 Brosimum gaudichaudii Tréc Mama-cadela
18 17 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
18 18 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
18 19 Sebastiania sp. Serbastiania
18 20 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
18 21 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
18 22 Não-identificada Cipó
18 23 Serjania sp. Cipó-quina
18 24 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro
18 25 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
18 26 Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre
18 27 Dipterix alata Vogel Baru
18 28 Virola sebifera Aubl. Bicuíba
18 29 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
18 30 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
18 31 Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa
18 32 Senna sp. Sena
18 33 Senna sp. Sena
18 34 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
18 35 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
18 36 Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-de-cavalo
18 37 Randia armata (Sw.) DC. Veludo-de-espinho
18 38 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
18 39 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
18 40 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
18 41 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
18 42 Guettarda pohliana Müll. Arg. Veludo-vermelho
19 1 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
19 1 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
19 2 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
19 2 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
19 3 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
19 3 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
19 4 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro
19 4 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro
19 5 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha
19 5 Nectandra cuspidata Nees. Canela
19 6 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
19 6 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
19 7 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
19 7 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
19 8 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
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19 8 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
19 9 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
19 9 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
19 10 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
19 10 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
19 11 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
19 11 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
19 12 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
19 12 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
19 13 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
19 13 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
19 14 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
19 14 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
19 15 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
19 15 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
19 16 Cybistax antisyphillitica Mart. Ipê-verde
19 16 Cybistax antisyphillitica Mart. Ipê-verde
19 17 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
19 17 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
19 18 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
19 18 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
19 19 Palicourea rigida Kunth Bate-caixa
19 19 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro
19 20 Astroplenkia populnea Reiss Marmelinho
19 20 Maprounea guianensis A. St.-Hil. Marmelinho
19 21 Casearia decandra Jacq. Espeteiro
19 21 Casearia decandra Jacq. Espeteiro
19 22 Randia armata (Sw.) DC. Veludo-de-espinho
19 22 Randia armata (Sw.) DC. Veludo-de-espinho
19 23 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
19 23 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
19 24 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
19 24 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
19 25 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
19 25 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
19 26 Astronium graveolens Jacq. Guaritá
19 26 Astronium graveolens Jacq. Guaritá
19 27 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá
19 27 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá
19 28   Micropholis velunosa (Mart. & Eichler) Pierre Rosadinho
19 28   Micropholis velunosa (Mart. & Eichler) Pierre Rosadinho
19 29 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
19 29 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
19 30 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
19 30 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
19 31 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
19 31 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
19 32 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
19 32 Erythroxylum sp. Mercurinho 1
19 33 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
19 33 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
19 34 Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba
19 34 Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba
19 35 Helicteres guazumifolia Kunth Saca-rolha
19 35 Helicteres guazumifolia Kunth Saca-rolha
19 36 Phanera glabra (Jacq.) Vaz Cipó-pata-de-vaca
19 36 Phanera glabra (Jacq.) Vaz Cipó-pata-de-vaca
19 37 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
19 37 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
19 38 Serjania sp. Cipó-quina
19 38 Serjania sp. Cipó-quina
19 39 Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann Cipó-neve
19 39 Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann Cipó-neve
19 40 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
19 40 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
19 41 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
19 41 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
19 42 Mimosa pudica L. Cipó-malicia
19 42 Mimosa pudica L. Cipó-malicia
19 43 Myrcia splendens (Sw.) DC. Cambuí
19 43 Myrcia rostrata DC. Cambuí
19 44 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
19 44 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
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19 45 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
19 45 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
19 46 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
19 46 Bauhinia brevipes Vogel Pata-de-vaca
20 1 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
20 2 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
20 3 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
20 4 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
20 5 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
20 6 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
20 7 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
20 8 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
20 9 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
20 10 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
20 11 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
20 12 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Marmelada-branca
20 13 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
20 14 Eugenia florida DC. Guamirim
20 15 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
20 16 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
20 17 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
20 18 Não-identificada Cipó
20 19 Bromelia balansae Mez Gravatá
20 20 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
20 21 Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé
20 22 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
20 23 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
20 24 Curatella americana L. Lixeira
20 25 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
20 26 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
20 27 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
20 28 Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba
20 29 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
20 30 Platymenia reticulata Benth. Vinhatico
20 31 Colubrina glandulosa subsp. reitzii (M.C.Johnst.) Borhidi Sobrasil
20 32 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
20 33 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
20 34 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
20 35 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba
20 36 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata
20 37 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
20 38 Miconia albicans (Sw.) Triana Pixirica-branca
20 39 Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano
20 40 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
20 41 Serjania sp. Cipó-quina
20 42 Desmonscus polyacanthos Mart. Jacitara
20 43 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
20 44   Callophylum brasiliense  Cambess Landim
20 45 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro
20 46 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha
20 47 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
20 48 Piper arboreo L. Jaborandi
20 49 Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
20 50 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
20 51 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca
20 52 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo
20 53 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
20 54 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
20 55 Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Renealmia
20 56 Paepalanthus giganteus (Bong.) Sano Chuveirinho
20 57 Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss. Murici-rosa
20 58 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla
20 59 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
20 60 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo
21 1 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
21 2 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
21 3 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
21 4 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
21 5 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
21 6 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro
21 7 Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba
21 8   Micropholis velunosa (Mart. & Eichler) Pierre Rosadinho
21 9 Casearia decandra Jacq. Espeteiro
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21 10 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro
21 11 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
21 12 Merostachys sp. Taquara
21 13 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
21 14 Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapa
21 15 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
21 16 Cupania vernalis Cambess. Assa-leitão
21 17 Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu
21 18 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
21 19 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão-do-mato
21 20 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
21 21 Dipterix alata Vogel Baru
21 22 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
21 23 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
21 24 Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Chichá
21 25 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
21 26 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
21 27 Bauhinia pulchella Benth. Pata-de-vaca 1
21 28 Bauhinia pentandra (Bong.) D. Dietr. Pata-de-vaca 2
21 29 Bauhinia burchellii Benth. Pata-de-vaca 3
21 30 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
21 31 Nectandra cuspidata Nees. Canela
21 32 Ficus gardneriana (Miq.) Miq. Gameleira
21 33 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
21 34 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
21 35 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
21 36 Cordia sellowiana Cham. Louro-mole
21 37 Helicteres guazumifolia Kunth Saca-rolha
21 38 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
21 39 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
21 40 Dorstenia arifolia Lam. Carapiá
22 1 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
22 2 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
22 3 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
22 4 Não-identificada Cipó
22 5 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
22 6 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
22 7 Curatella americana L. Lixeira
22 8 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
22 9 Eugenia florida DC. Guamirim
22 10 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
22 11 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica
22 12 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
22 13 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
22 14 Vernonia ferruginea Less. Assa-peixe
22 15 Stylosanthes sp. Estilosantes
22 16 Microlicia euphorbioides Mart. Microlicia
22 17 Acacia sp. Acácia
22 18 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
22 19 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
22 20 Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-babenta
22 21 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
22 22   Callophylum brasiliense  Cambess Landim
22 23 Philodendron imbe Schott ex Endl. Cipó-imbé
22 24 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
22 25 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri
22 26 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba
22 27 Mangifera indica L. Mangueira
22 28 Genipa americana L. Genipapo
22 29 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca
22 30 Lycopodium sp Samambaia
22 31 Ruellia sp. Ruellia
22 32 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo
22 33 Roupala brasiliensis Klotzsch Carvalho-brasileiro
22 34 Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb. Chapéu-de-couro
22 35 Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl. Gravateirinho
22 36 Lycopodium sp Samambaia
22 37 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
22 38 Piper arboreo L. Jaborandi
22 39 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca
22 40 Virola urbaniana Warb. Ucuúba
22 41 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco
22 42 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha
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22 43 Guazuma ulmifolia L. Mutamba
22 44 Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo
22 45 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento
22 46 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
22 47 Dioscorea sp. Dioscorea
22 48 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
22 49 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
22 50 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
22 51 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
22 52 Vitex polygama Cham. Tarumã
23 1 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 19 6,05 6 3 0,0097
23 2 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 24 7,64 7 3 0,0182
23 3 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 59 18,78 12 5 0,1977
23 4 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 27 8,59 8 4 0,0253
23 5   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 25 7,96 7 3 0,0201
23 6 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 35 11,14 10 4 0,0514
23 7 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro 120 38,2 18 6 1,2947
23 8 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 16 5,09 7 3 0,0066
23 9 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida 25 7,96 7 4 0,0201
23 10 Morta 15 4,77 4 2 0,0048
23 11 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 7 2 0,0266
23 12 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 50 15,92 12 7 0,1314
23 13 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 50 15,92 12 5 0,1314
23 14 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 33 10,5 5 2 0,0361
23 15 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 37 11,78 6 3 0,0506
23 16 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 44 14,01 8 4 0,0848
23 17 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 58 18,46 12 4 0,1895
23 18 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 50 15,92 10 4 0,1244
23 19 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 15 4,77 4 12 0,0048
23 20 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 40 12,73 5 3 0,0581
23 21 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 24 7,64 5 3 0,0164
23 22 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 25 7,96 6 4 0,0192
23 23 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 18 5,73 5 3 0,0081
23 24 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 30 9,55 4 2 0,0267
23 25 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 31 9,87 4 2 0,0289
23 26 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 28 8,91 4 1 0,0225
23 27 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 30 9,55 5 2 0,0285
23 28 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 4 2 0,0098
23 29 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 95 30,24 10 2 0,6087
23 30 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 24 7,64 6 3 0,0173
23 31 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 20 6,37 6 3 0,0111
23 32 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 17 5,41 5 3 0,007
23 33 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 16 5,09 5 3 0,006
23 34 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 34 10,82 5 2 0,0388
23 35 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 30 9,55 7 3 0,0315
23 36 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 47 14,96 8 4 0,0997
23 37 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 12 6 0,2062
23 38 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 50 15,92 7 2 0,1117
23 39 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 29 9,23 8 6 0,0302
23 40 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 26 8,28 7 3 0,0222
23 41 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 38 12,1 7 2 0,0567
23 42 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 30 9,55 7 3 0,0315
23 43 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 24 7,64 8 5 0,0189
23 44 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 40 12,73 5 2 0,0581
23 45 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 25 7,96 6 3 0,0192
23 46 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 32 10,19 7 3 0,037
23 47 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 35 11,14 7 3 0,0462
23 48 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 27 8,59 7 3 0,0243
23 49 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 30 9,55 7 3 0,0315
23 50 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 32 10,19 7 3 0,037
23 51 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 27 8,59 7 2 0,0243
23 52 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 21 6,68 6 3 0,0124
23 53 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 30 9,55 7 3 0,0315
23 54 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 28 8,91 6 2 0,0254
23 55 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 45 14,32 10 6 0,0957
23 56 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 22 7 6 3 0,014
23 57 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 42 13,37 7 2 0,0725
23 58 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 40 12,73 10 6 0,0715
23 59 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 22 7 5 3 0,0132
23 60 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro 57 18,14 15 6 0,194
23 61 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo 32 10,19 8 5 0,0385
23 62 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 26 8,28 6 4 0,0212
23 63 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 28 8,91 5 2 0,024
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23 64 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 42 13,37 5 1 0,0656
23 65 Curatella americana L. Lixeira 55 17,51 8 4 0,1472
23 66 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 140 44,56 18 6 1,8955
23 67 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 50 15,92 12 6 0,1314
23 68 Curatella americana L. Lixeira 40 12,73 7 3 0,0642
23 69 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo 0
23 70 Platypodium elegans Vogel Canzileiro 0
23 71 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri 0
23 72 Colubrina glandulosa subsp. reitzii (M.C.Johnst.) Borhidi Sobrasil 0
23 73 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga 0
23 74 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1 0
23 75 Serjania sp. Cipó-quina 0
23 76 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca 0
23 77 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga 0
23 78 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta 0
23 79 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria 0
23 80 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Marmelada-branca 0
23 81 Psidium myrsinoides O. Berg Araçá 0
23 82 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi 0
23 83 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 65 20,69 12 8 0,2513
24 1 Alseis floribunda Schott Arariba 72 22,92 12 5 0,3238
24 2 Morta 30 9,55 6 4 0,0301
24 3 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 40 12,73 10 6 0,0715
24 4 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 20 6,37 5 3 0,0105
24 5 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 16 5,09 7 3 0,0066
24 6 Sweetia fruticosa Spreng Canjica 24 7,64 5 1 0,0164
24 7 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 18 5,73 5 2 0,0081
24 8 Alseis floribunda Schott Arariba 50 15,92 5 3 0,101
24 9 Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Lixa-da-cultura 25 7,96 7 3 0,0201
24 10 Machaerium paraguariense Hassl. Jacarandá-branco 40 12,73 7 3 0,0642
24 11 Guapira opposita (Netto) Lundell João-mole 18 5,73 4 1 0,0075
24 12 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 27 8,59 7 2 0,0243
24 13 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 40 12,73 5 3 0,0581
24 14 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 20 6,37 4 3 0,0098
24 15 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 21 6,68 5 2 0,0118
24 16 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo 26 8,28 6 3 0,0212
24 17 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 40 12,73 7 3 0,0642
24 18 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 60 19,1 8 2 0,1826
24 19 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 50 15,92 8 4 0,1163
24 20 Morta 28 8,91 5 4 0,024
24 21 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 41 13,05 8 3 0,0711
24 22 Alseis floribunda Schott Arariba 58 18,46 5 3 0,1457
24 23 Alseis floribunda Schott Arariba 52 16,55 10 3 0,1369
24 24 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 130 41,38 20 6 1,6288
24 25 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 33 10,5 8 5 0,0415
24 26 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 32 10,19 7 3 0,037
24 27 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 95 30,24 18 10 0,7261
24 28 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 30 9,55 9 5 0,034
24 29 Casearia decandra Jacq. Espeteiro 28 8,91 9 6 0,0286
24 30 Maytenus robusta Reissek Coração-de-bugre 26 8,28 6 4 0,0212
24 31 Celtis iguanea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo 22 7 4 2 0,0124
24 32 Morta 20 6,37 4 2 0,0098
24 33 Alseis floribunda Schott Arariba 58 18,46 9 3 0,1738
24 34 Trichilia elegans A. Juss. Cachuá 33 10,5 7 4 0,0399
24 35 Maytenus sp. Maytenus 21 6,68 5 2 0,0118
24 36 Zanthoxylum Fagara (L.) Sarg. Mamica-fedorenta 65 20,69 10 4 0,2379
24 37 Não-Identificada NI 4 0
24 37 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 210 66,85 25 12 5,709
24 38 Dorstenia brasiliensis Lam. Carapiá 0
25 1 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 56 17,83 11 5 0,1694
25 2 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 8 3 0,0669
25 3 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 18 5,73 7 5 0,0089
25 4 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 4 2 0,0098
25 5 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 10 4 0,0247
25 6 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 24 7,64 10 7 0,0202
25 7 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 8 4 0,0231
25 8 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 10 4 0,0957
25 9 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 5 3 0,0105
25 10 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 4 2 0,0075
25 11 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 35 11,14 10 6 0,0514
25 12 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 27 8,59 8 4 0,0253
25 13 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 30 9,55 8 6 0,0328
25 14 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 46 14,64 12 5 0,1067
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25 15 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 65 20,69 12 3 0,2513
25 16 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 8 3 0,0895
25 17 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 26 8,28 8 3 0,0231
25 18 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 39 12,41 8 2 0,0628
25 19 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 12 6 0,2062
25 20 Eugenia florida DC. Guamirim 30 9,55 7 2 0,0315
25 21 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 32 10,19 12 8 0,0435
25 22 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 147 46,79 17 8 2,1027
25 23 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 20 6,37 10 8 0,0129
25 24 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 16 5,09 7 6 0,0066
25 25 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 34 10,82 8 4 0,0447
25 26 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 38 12,1 12 7 0,0666
25 27 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 32 10,19 12 8 0,0435
25 28 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 30 9,55 10 4 0,0351
25 29 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 22 7 10 7 0,0163
25 30 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 20 6,37 10 7 0,0129
25 31 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 18 5,73 8 7 0,0093
25 32 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 15 4,77 10 8 0,0063
25 33 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 70 22,28 7 1 0,2568
25 34 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 25 7,96 8 7 0,0209
25 35 Nectandra cissiflora Nees Canelão 18 5,73 8 6 0,0093
25 36 Morta 16 5,09 4 2 0,0056
25 37 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 15 4,77 8 6 0,0059
25 38 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 10 7 0,0224
25 39 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 153 48,7 16 8 2,2797
25 40 Morta 22 7 5 1 0,0132
25 41 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 8 3 0,0276
25 42 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 27 8,59 10 7 0,027
25 43 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 24 7,64 8 7 0,0189
25 44 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 116 36,92 13 9 1,0793
25 45 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 8 2 0,0895
25 46 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 18 5,73 7 6 0,0089
25 47 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 45 14,32 12 4 0,1011
25 48 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 15 4,77 7 6 0,0057
25 49 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 8 4 0,0895
25 50 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 38 12,1 10 6 0,0631
25 51 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 48 15,28 10 5 0,1124
25 52 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 42 13,37 8 2 0,0755
25 53 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 36 11,46 12 5 0,0582
25 54 Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 0
25 54   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 57 18,14 12 5 0,1815
25 55 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 0
25 55 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga 34 10,82 7 3 0,043
25 56 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1 0
25 56 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 5 2 0,0081
25 57 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria 0
25 57 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 95 30,24 8 2 0,5693
25 58 Polypodium sp. Samambaia 1 0
25 58 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 8 2 0,1826
25 59 Polypodium sp. Samambaia 2
25 60 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo
25 61 Serjania sp. Cipó-quina
25 62 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
25 63 Ruellia sp. Ruellia
26 1 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 24 7,64 8 3 0,0189
26 2 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 28 8,91 8 5 0,0276
26 3 Eugenia florida DC. Guamirim 50 15,92 10 3 0,1244
26 4 Eugenia florida DC. Guamirim 24 7,64 7 3 0,0182
26 5 Eugenia florida DC. Guamirim 30 9,55 7 4 0,0315
26 6 Eugenia florida DC. Guamirim 26 8,28 7 3 0,0222
26 7 Eugenia florida DC. Guamirim 29 9,23 8 3 0,0302
26 8 Eugenia florida DC. Guamirim 24 7,64 7 3 0,0182
26 9 Eugenia florida DC. Guamirim 21 6,68 7 4 0,013
26 10 Eugenia florida DC. Guamirim 24 7,64 7 2 0,0182
26 11 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 27 8,59 7 3 0,0243
26 12 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 52 16,55 8 3 0,128
26 13 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 105 33,42 15 5 0,8805
26 14 Eugenia florida DC. Guamirim 42 13,37 10 4 0,0807
26 15 Eugenia florida DC. Guamirim 26 8,28 7 4 0,0222
26 16 Eugenia florida DC. Guamirim 50 15,92 10 2 0,1244
26 17 Eugenia florida DC. Guamirim 26 8,28 8 4 0,0231
26 18 Eugenia florida DC. Guamirim 34 10,82 8 4 0,0447
26 19 Eugenia florida DC. Guamirim 24 7,64 7 2 0,0182
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26 20 Eugenia florida DC. Guamirim 37 11,78 8 4 0,0552
26 21 Eugenia florida DC. Guamirim 43 13,69 12 4 0,0904
26 22 Eugenia florida DC. Guamirim 20 6,37 7 3 0,0116
26 23 Eugenia florida DC. Guamirim 24 7,64 8 5 0,0189
26 24 Eugenia florida DC. Guamirim 25 7,96 10 7 0,0224
26 25 Eugenia florida DC. Guamirim 37 11,78 12 5 0,0623
26 26 Eugenia florida DC. Guamirim 20 6,37 7 3 0,0116
26 27 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio 41 13,05 7 1 0,0683
26 28 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 28 8,91 5 2 0,024
26 29 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 135 42,97 15 4 1,6403
26 30 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 27 8,59 8 3 0,0253
26 31 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 33 10,5 8 4 0,0415
26 32 Eugenia florida DC. Guamirim 60 19,1 17 6 0,2289
26 33 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 8 4 0,012
26 34 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 7 2 0,0089
26 35 Eugenia florida DC. Guamirim 21 6,68 7 3 0,013
26 36 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 6 3 0,0085
26 37 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 5 3 0,0105
26 38 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 27 8,59 7 3 0,0243
26 39 Eugenia florida DC. Guamirim 65 20,69 10 3 0,2379
26 40 Eugenia florida DC. Guamirim 47 14,96 10 3 0,1066
26 41 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 22 7 7 3 0,0146
26 42 Eugenia florida DC. Guamirim 50 15,92 15 4 0,1405
26 43 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 5 2 0,0081
26 44 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 22 7 6 2 0,014
26 45 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 35 11,14 5 1 0,0417
26 46 Eugenia florida DC. Guamirim 30 9,55 8 3 0,0328
26 47 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 26 8,28 4 1 0,0187
26 48 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 25 7,96 5 2 0,0182
26 49 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 29 9,23 5 2 0,0262
26 50 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 20 6,37 5 2 0,0105
26 51 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 4 2 0,0098
26 52 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 22 7 7 2 0,0146
26 53 Eugenia florida DC. Guamirim 46 14,64 10 3 0,1011
26 54 Eugenia florida DC. Guamirim 50 15,92 10 3 0,1244
26 55 Eugenia florida DC. Guamirim 53 16,87 10 3 0,1435
26 56 Eugenia florida DC. Guamirim 42 13,37 10 3 0,0807
26 57 Eugenia florida DC. Guamirim 33 10,5 10 4 0,0444
26 58 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 26 8,28 8 5 0,0231
26 59 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 23 7,32 6 2 0,0156
26 60 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 70 22,28 8 2 0,2673
26 61 Eugenia florida DC. Guamirim 42 13,37 10 5 0,0807
26 62 Eugenia florida DC. Guamirim 30 9,55 10 4 0,0351
26 63 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 46 14,64 10 4 0,1011
26 64 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 18 5,73 6 3 0,0085
26 65 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 35 11,14 10 4 0,0514
26 66 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 105 33,42 15 4 0,8805
26 67 Miconia sp. Miconia 15 4,77 4 2 0,0048
26 68 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 20 6,37 4 1 0,0098
26 69 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 18 5,73 4 1 0,0075
26 70 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 22 7 4 2 0,0124
26 71 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 28 8,91 5 1 0,024
26 72 Curatella americana L. Lixeira 60 19,1 6 2 0,1675
26 73 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
26 74 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
26 75 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
26 76 Pithecoctenium sp. Escova-de-macaco
26 77 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha
26 78 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
26 79 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica
26 80 Nectandra cissiflora Nees Canelão
27 1 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 26 8,28 5 3 0,02
27 2 Nectandra cissiflora Nees Canelão 30 9,55 7 5 0,0315
27 3 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 40 12,73 8 5 0,0669
27 4 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 26 8,28 8 5 0,0231
27 5 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 80 25,46 12 5 0,4199
27 6 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 17 5,41 7 3 0,0077
27 7 Nectandra cissiflora Nees Canelão 40 12,73 12 5 0,0755
27 8 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 17 5,41 4 2 0,0065
27 9 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 27 8,59 8 3 0,0253
27 10 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro 32 10,19 8 4 0,0385
27 11 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro 47 14,96 8 4 0,0997
27 12 Eugenia sp. Jambolão-do-mato 34 10,82 7 5 0,043
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27 13 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 27 8,59 7 3 0,0243
27 14 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 82 26,1 18 10 0,5043
27 15 Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 26 8,28 6 3 0,0212
27 16 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro 47 14,96 15 10 0,1204
27 17 Eugenia sp. Jambolão-do-mato 42 13,37 10 7 0,0807
27 18 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Pereiro 24 7,64 8 4 0,0189
27 19 Nectandra cissiflora Nees Canelão 72 22,92 15 10 0,3462
27 20 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 97 30,88 18 5 0,7647
27 21 Eugenia sp. Jambolão-do-mato 56 17,83 12 4 0,1739
27 22 Nectandra cissiflora Nees Canelão 19 6,05 7 3 0,0102
27 23 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 37 11,78 10 5 0,059
27 24 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 28 8,91 7 3 0,0266
27 25 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 56 17,83 12 5 0,1739
27 26 Nectandra cissiflora Nees Canelão 30 9,55 10 6 0,0351
27 27 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba 70 22,28 12 8 0,3018
27 28 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 54 17,19 10 4 0,1504
27 29 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 58 18,46 10 4 0,1794
27 30 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 26 8,28 8 3 0,0231
27 31 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 56 17,83 15 10 0,1859
27 32 Nectandra cissiflora Nees Canelão 50 15,92 12 9 0,1314
27 33 Nectandra cissiflora Nees Canelão 25 7,96 7 3 0,0201
27 34 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 68 21,65 12 5 0,2811
27 35 Nectandra cissiflora Nees Canelão 42 13,37 7 3 0,0725
27 36 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 50 15,92 10 3 0,1244
27 37 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 125 39,79 15 7 1,356
27 38 Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu 25 7,96 4 1 0,017
27 39 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 40 12,73 12 8 0,0755
27 40 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 48 15,28 10 6 0,1124
27 41 Morta 30 9,55 10 8 0,0351
27 42 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 30 9,55 8 5 0,0328
27 43 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 30 9,55 7 3 0,0315
27 44 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 28 8,91 6 2 0,0254
27 45 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 32 10,19 5 3 0,0335
27 46 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 23 7,32 7 3 0,0163
27 47 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 73 23,24 17 8 0,372
27 48 Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre 58 18,46 12 3 0,1895
27 49 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 28 8,91 12 7 0,0312
27 50 Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri 36 11,46 7 2 0,0495
27 51 Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-mirim
27 52 Lycopodium sp Samambaia
27 53 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
27 54 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla
27 55 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha
27 56 Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapa
27 57 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
27 58 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
27 59 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
27 60 Olyra latifolia L. Taboquinha
27 61 Piper sp. Piper
27 62 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
27 63 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
27 64 Curatella americana L. Lixeira
27 65 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
27 66 Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Marmelada-branca
27 67 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro
27 68 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
27 69 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
27 70 Maytenus robusta Reissek Coração-de-bugre
27 71 Ruellia sp. Ruellia
27 72 Alseis floribunda Schott Arariba
27 73 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
27 74 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
28 1 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud Louro-pardo 30 9,55 8 5 0,0328
28 2 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 22 7 5 3 0,0132
28 3 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 33 10,5 8 4 0,0415
28 4 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 27 8,59 7 4 0,0243
28 5 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 18 5,73 6 3 0,0085
28 6 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 6 2 0,0111
28 7 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 36 11,46 8 5 0,0516
28 8 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 32 10,19 7 4 0,037
28 9 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 130 41,38 18 8 1,5781
28 10 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 25 7,96 8 4 0,0209
28 11 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 140 44,56 17 9 1,8633
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28 12 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 26 8,28 7 4 0,0222
28 13 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro 22 7 7 4 0,0146
28 14 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi 20 6,37 7 3 0,0116
28 15 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 16 5,09 5 2 0,006
28 16 Morta 103 32,79 16 7 0,8564
28 17 Eugenia florida DC. Guamirim 25 7,96 7 4 0,0201
28 18 Eugenia florida DC. Guamirim 27 8,59 9 5 0,0262
28 19 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo 41 13,05 8 1 0,0711
28 20 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 22 7 8 4 0,0152
28 21 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 35 11,14 10 2 0,0514
28 22 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 22 7 7 3 0,0146
28 23 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha 23 7,32 7 3 0,0163
28 24 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 16 5,09 5 2 0,006
28 25 Platypodium elegans Vogel Canzileiro 40 12,73 10 5 0,0715
28 26 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha 24 7,64 5 3 0,0164
28 27 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 30 9,55 8 4 0,0328
28 28   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa 25 7,96 7 3 0,0201
28 29 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 27 8,59 8 3 0,0253
28 30 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 45 14,32 10 7 0,0957
28 31   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa 48 15,28 10 4 0,1124
28 32 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 20 6,37 6 3 0,0111
28 33 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 18 5,73 6 3 0,0085
28 34 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 21 6,68 6 3 0,0124
28 35 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha 48 15,28 7 5 0,101
28 36 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo 35 11,14 9 5 0,0498
28 37 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi 28 8,91 8 3 0,0276
28 38 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha 42 13,37 8 4 0,0755
28 39 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 16 5,09 5 3 0,006
28 40 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 17 5,41 5 4 0,007
28 41 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 26 8,28 8 3 0,0231
28 42 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 40 12,73 8 2 0,0669
28 43 Dipterix alata Vogel Baru 40 12,73 12 5 0,0755
28 44   Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré 46 14,64 8 5 0,0945
28 45   Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré 28 8,91 6 3 0,0254
28 46 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha 28 8,91 8 3 0,0276
28 47 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 32 10,19 8 4 0,0385
28 48 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta 24 7,64 4 2 0,0153
28 49 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 19 6,05 5 3 0,0092
28 50   Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré 65 20,69 10 4 0,2379
28 51   Piptadenia gonoacantha (Mart) J. F. Macbr. Pau-Jacaré 42 13,37 7 3 0,0725
28 52   Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho 100 31,83 10 3 0,691
28 53 Dipterix alata Vogel Baru 130 41,38 10 2 1,323
28 54 Lycopodium sp Samambaia
28 55 Olyra latifolia L. Taboquinha
28 56 Serjania sp. Cipó-quina
28 57 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
28 58 Curatella americana L. Lixeira
28 59 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
28 60 Magonia pubescens St. Hil. Tingui
28 61 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
28 62 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
28 63 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata
28 64 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
28 65 Smilax sp. aff. syringoides Griseb. Cipó-japecanga
28 66 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
28 67 Miconia sp. Miconia
29 1 Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Aguaí 29 9,23 7 3 0,029
29 2 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 20 6,37 4 2 0,0098
29 3 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 18 5,73 5 2 0,0081
29 4 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 39 12,41 8 4 0,0628
29 5 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida 35 11,14 4 2 0,039
29 6 Morta 20 6,37 5 2 0,0105
29 7 Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 50 15,92 15 8 0,1405
29 8 Nectandra cissiflora Nees Canelão 45 14,32 12 8 0,1011
29 9 Nectandra cissiflora Nees Canelão 40 12,73 8 4 0,0669
29 10 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 51 16,23 11 6 0,1342
29 11 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida 56 17,83 10 3 0,1646
29 12 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 20 6,37 7 2 0,0116
29 13 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 55 17,51 12 3 0,1663
29 14 Platypodium elegans Vogel Canzileiro 94 29,92 15 5 0,6696
29 15 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 50 15,92 8 3 0,1163
29 16 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 53 16,87 8 3 0,1343
29 17 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 28 8,91 8 4 0,0276
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29 18 Nectandra cissiflora Nees Canelão 55 17,51 12 8 0,1663
29 19 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 35 11,14 8 5 0,0481
29 20 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 28 8,91 8 4 0,0276
29 21 Morta 180 57,3 18 8 3,5322
29 22 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo 20 6,37 5 2 0,0105
29 23 Morta 120 38,2 10 4 1,0854
29 24 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 31 9,87 7 4 0,0342
29 25 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 32 10,19 7 4 0,037
29 26 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 92 29,28 14 6 0,6217
29 27 Ficus hispida. Willd. Gameleira-branca 131 41,7 18 9 1,6085
29 28 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 64 20,37 12 2 0,2418
29 29 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 56 17,83 15 6 0,1859
29 30 Acacia polyphylla DC. Monjoleiro 30 9,55 10 6 0,0351
29 31 Nectandra cissiflora Nees Canelão 26 8,28 8 4 0,0231
29 32 Nectandra cissiflora Nees Canelão 30 9,55 10 6 0,0351
29 33 Nectandra cissiflora Nees Canelão 20 6,37 5 2 0,0105
29 34 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 7 4 0,0201
29 35 Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-bico-de-pato 81 25,78 15 7 0,4631
29 36 Nectandra cissiflora Nees Canelão 47 14,96 15 10 0,1204
29 37 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 29 9,23 5 2 0,0262
29 38 Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
29 39 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
29 40 Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina
29 41 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
29 42 Serjania sp. Cipó-quina
29 43 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
29 44 Olyra sp. Taquarinha
29 45 Unonopsis guatterioides R.E. Fr. Imbira-preta
29 46 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha
29 47 Prestonia acutifolia (Benth.) Schum. Cipó-de-leite
29 48 Unonopsis guatterioides R.E. Fr. Imbira-preta
29 49 Inga uraguensis Hook. & Arn Ingá-banana
29 50 Olyra latifolia L. Taboquinha
29 51 Bromelia balansae Mez Gravatá
29 52 Erythroxylum suberosum A. St-Hil. Cabelo-de-negro
29 53 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
30 1 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 47 14,96 5 4 0,0866
30 2 Platypodium elegans Vogel Canzileiro 54 17,19 8 4 0,1406
30 3 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 52 16,55 10 4 0,1369
30 4 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 31 9,87 8 4 0,0356
30 5 Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Aguaí 39 12,41 12 6 0,0709
30 6 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 20 6,37 5 3 0,0105
30 7 Morta 24 7,64 3 3 0,0141
30 8 Guapira opposita (Netto) Lundell João-mole 22 7 4 2 0,0124
30 9 Morta 17 5,41 2 2 0,0053
30 10 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 18 5,73 8 3 0,0093
30 11 Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu 34 10,82 8 2 0,0447
30 12 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 81 25,78 18 4 0,4892
30 13 Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 25 7,96 8 4 0,0209
30 14 Morta 35 11,14 2 2 0,0317
30 15 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 30 9,55 7 2 0,0315
30 16 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Uvinha-vermelha 31 9,87 7 3 0,0342
30 17 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 18 5,73 7 4 0,0089
30 18 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 30 9,55 8 5 0,0328
30 19 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 36 11,46 8 3 0,0516
30 20 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cabriteiro 23 7,32 7 3 0,0163
30 21 Matayba guianensis Aubl. Camboatá 27 8,59 10 6 0,027
30 22 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 50 15,92 8 3 0,1163
30 23 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 38 12,1 8 4 0,059
30 24 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 10 4 0,0715
30 25 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 34 10,82 8 2 0,0447
30 26 Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu 28 8,91 7 3 0,0266
30 27 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca 20 6,37 7 3 0,0116
30 28 Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa 17 5,41 4 2 0,0065
30 29 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 7 2 0,0266
30 30 Guapira opposita (Netto) Lundell João-mole 29 9,23 6 2 0,0277
30 31 Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico-vermelho 54 17,19 15 8 0,1698
30 32 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 22 7 5 3 0,0132
30 33 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 28 8,91 7 2 0,0266
30 34 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 93 29,6 17 4 0,6769
30 35 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 63 20,05 8 2 0,2059
30 36 Myrsine guianensis Aubl. Pororoca 33 10,5 8 6 0,0415
30 37 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 54 17,19 7 2 0,1351





Parcela N° Árv. Nome Científico Nome Comum CAP DAP Alt. Total Alt. Com. Volume
30 38 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 30 9,55 5 2 0,0285
30 39 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 20 6,37 5 3 0,0105
30 40 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 17 5,41 5 3 0,007
30 41 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 65 20,69 8 3 0,2225
30 42 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 92 29,28 8 4 0,5256
30 43 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 24 7,64 7 3 0,0182
30 44 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 16 5,09 4 2 0,0056
30 45 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 16 5,09 4 2 0,0056
30 46 Morta 34 10,82 4 4 0,0363
30 47 Nectandra lanceolata Nees. Canelinha 35 11,14 7 3 0,0462
30 48 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 27 8,59 7 3 0,0243
30 49 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba 90 28,65 7 3 0,4785
30 50 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 22 7 8 6 0,0152
30 51 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 27 8,59 6 2 0,0232
30 52 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 30 9,55 6 3 0,0301
30 53 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 99 31,51 12 4 0,7118
30 54 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 7 3 0,0201
30 55 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 7 4 0,0089
30 56 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 86 27,37 12 3 0,5023
30 57 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio 32 10,19 4 2 0,0313
30 58 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio 18 5,73 4 2 0,0075
30 59 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio 30 9,55 4 2 0,0267
30 60 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 30 9,55 5 3 0,0285
30 61 Curatella americana L. Lixeira 43 13,69 4 3 0,065
30 62 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho 32 10,19 7 2 0,037
30 63 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 111 35,33 5 4 0,7266
30 64 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 32 10,19 8 3 0,0385
30 65 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 26 8,28 7 3 0,0222
30 66 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 4 2 0,0098
30 67 Desmonscus polyacanthos Mart. Jacitara
30 68 Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
30 69 Heliconia sp. Heliconia
30 70 Imperata brasiliensis Trin. Capim-sapé
30 71 Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina
30 72 Miconia sp. Miconia
30 73 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
30 74 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
30 75 Serjania sp. Cipó-quina
30 76 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
30 77 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
31 1 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 36 11,46 10 8 0,0551
31 2 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 46 14,64 15 6 0,1141
31 3 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 65 20,69 15 10 0,2687
31 4 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 80 25,46 15 10 0,449
31 5 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 22 7 5 3 0,0132
31 6 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 29 9,23 7 5 0,029
31 7 Morta 16 5,09 5 5 0,006
31 8 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 36 11,46 8 6 0,0516
31 9 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 84 26,74 15 10 0,507
31 10   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 75 23,87 15 10 0,3828
31 11 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 40 12,73 12 8 0,0755
31 12 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 44 14,01 15 8 0,1024
31 13 Virola urbaniana Warb. Ucuúba 44 14,01 15 8 0,1024
31 14 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 37 11,78 12 8 0,0623
31 15 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo 38 12,1 12 6 0,0666
31 16 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 33 10,5 15 10 0,0501
31 17 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 83 26,42 18 8 0,5198
31 18 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 74 23,55 18 8 0,391
31 19 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 16 5,09 4 2 0,0056
31 20 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 53 16,87 15 8 0,1621
31 21   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 68 21,65 10 4 0,2662
31 22 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 17 5,41 4 2 0,0065
31 23 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 37 11,78 5 3 0,0479
31 24 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 85 27,06 15 8 0,5221
31 25   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 40 12,73 10 7 0,0715
31 26 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 49 15,6 15 10 0,1336
31 27 Morta 20 6,37 3 2 0,009
31 28 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 90 28,65 12 4 0,5625
31 29 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 80 25,46 15 8 0,449
31 30 Eugenia florida DC. Guamirim 22 7 7 4 0,0146
31 31   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 22 7 7 4 0,0146
31 32 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 82 26,1 15 6 0,4775
31 33 Xylopia emarginata Mart. Pindaiba-do-brejo 19 6,05 5 2 0,0092
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31 34 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 53 16,87 17 10 0,1683
31 35   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 60 19,1 12 4 0,2062
31 36 Ilex affinis Gardner Congonha 22 7 6 3 0,014
31 37 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 35 11,14 12 8 0,0543
31 38 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 45 14,32 15 6 0,1081
31 39   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 85 27,06 17 10 0,5421
31 40 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 4 2 0,0098
31 41 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 25 7,96 4 2 0,017
31 42 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 25 7,96 15 3 0,0253
31 43   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 37 11,78 10 6 0,059
31 44 Roupala brasiliensis Klotzsch Carvalho-brasileiro 59 18,78 8 3 0,1751
31 45 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 20 6,37 8 4 0,012
31 46 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 24 7,64 4 2 0,0153
31 47 Roupala brasiliensis Klotzsch Carvalho-brasileiro 32 10,19 8 5 0,0385
31 48 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 23 7,32 5 3 0,0148
31 49 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 36 11,46 10 5 0,0551
31 50 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 86 27,37 15 4 0,5371
31 51 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 30 9,55 6 2 0,0301
31 52 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 18 5,73 6 2 0,0085
31 53 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 6 2 0,0111
31 54 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 18 5,73 6 2 0,0085
31 55 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 15 4,77 6 2 0,0054
31 56 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 15 4,77 6 2 0,0054
31 57 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 17 5,41 6 2 0,0074
31 58 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 6 2 0,0111
31 59 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 23 7,32 6 2 0,0156
31 60 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 15 4,77 6 2 0,0054
31 61 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 35 11,14 6 2 0,0441
31 62 Eugenia florida DC. Guamirim 33 10,5 8 4 0,0415
31 63 Eugenia florida DC. Guamirim 39 12,41 8 4 0,0628
31 64 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 16 5,09 4 1 0,0056
31 65 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 30 9,55 6 2 0,0301
31 66 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 19 6,05 6 2 0,0097
31 67 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 17 5,41 4 2 0,0065
31 68 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 20 6,37 4 2 0,0098
31 69 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 18 5,73 4 2 0,0075
31 70 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 15 4,77 4 2 0,0048
31 71 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 22 7 4 2 0,0124
31 72 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 26 8,28 6 2 0,0212
31 73 Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch Oiticica 20 6,37 6 2 0,0111
31 74 Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento 26 8,28 8 4 0,0231
31 75 Anthurium affine Schott Anturio
31 76 Geonoma pohliana Mart. Oricana
31 77 Erythroxylum areolatum L. Mercúrio
31 78 Pithecoctenium sp. Escova-de-macaco
31 79 Philodendron imbe Schott ex Endl. Cipó-imbé
31 80 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
31 81 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
31 82 Serjania sp. Cipó-quina
31 83 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
31 84 Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Folha-de-couro
31 85 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
31 86 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
31 87 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
31 88 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
31 89 Curatella americana L. Lixeira
31 90 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
31 91 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
31 92 Helicteres guazumifolia Kunth Saca-rolha
31 93 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
31 94 Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl. Cera-cozida
31 95 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
31 96 Casearia sp. Casearia
31 97 Maytenus robusta Reissek Coração-de-bugre
31 98 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
31 99 Platymenia reticulata Benth. Vinhatico
31 100 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
31 101 Platymenia reticulata Benth. Vinhatico
31 102 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
32 1 Curatella americana L. Lixeira 50 15,92 5 2 0,101
32 2 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 32 10,19 5 2 0,0335
32 3 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 40 12,73 6 2 0,0613
32 4 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 36 11,46 6 2 0,0473
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32 5 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 17 5,41 4 2 0,0065
32 6 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 90 28,65 10 2 0,5325
32 7 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 60 19,1 8 5 0,1826
32 8 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 15 4,77 4 2 0,0048
32 9 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 18 5,73 4 2 0,0075
32 10 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 35 11,14 7 3 0,0462
32 11 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 22 7 4 2 0,0124
32 12 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 30 9,55 7 4 0,0315
32 13 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 28 8,91 5 2 0,024
32 14 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 18 5,73 6 2 0,0085
32 15 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 36 11,46 8 5 0,0516
32 16 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 47 14,96 10 4 0,1066
32 17 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro 24 7,64 5 1 0,0164
32 18 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 8 2 0,0669
32 19 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 50 15,92 10 3 0,1244
32 20 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 50 15,92 8 2 0,1163
32 21 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 8 3 0,1826
32 22 Vochysia pyramidalis Mart Gomeira-de-macaco 32 10,19 7 2 0,037
32 23   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 20 6,37 7 2 0,0116
32 24 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 27 8,59 7 3 0,0243
32 25 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 47 14,96 10 4 0,1066
32 26 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 45 14,32 8 3 0,0895
32 27 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 50 15,92 8 2 0,1163
32 28 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 55 17,51 8 2 0,1472
32 29 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 75 23,87 10 2 0,3389
32 30 Cecropia pachystachya Tréc. Embaúba 36 11,46 8 5 0,0516
32 31 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 30 9,55 4 1 0,0267
32 32 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 40 12,73 8 3 0,0669
32 33 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 25 7,96 5 2 0,0182
32 34 Eugenia florida DC. Guamirim 17 5,41 5 3 0,007
32 35 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 90 28,65 15 10 0,6014
32 36 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 80 25,46 14 8 0,4398
32 37 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 120 38,2 15 10 1,2258
32 38 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 45 14,32 10 6 0,0957
32 39 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 60 19,1 10 4 0,1952
32 40   Callophylum brasiliense  Cambess Landim 50 15,92 12 6 0,1314
32 41 Morta 40 12,73 8 4 0,0669
32 42 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 35 11,14 6 3 0,0441
32 43 Byrsonima sericea D.C. Murici-da-mata 48 15,28 10 3 0,1124
32 44 Cedrella odorata L. Cedro-do-brejo 25 7,96 8 4 0,0209
32 45 Morta 30 9,55 6 4 0,0301
32 46 Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Sessenta-galha 22 7 5 1 0,0132
32 47 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 53 16,87 8 2 0,1343
32 48 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 25 7,96 8 4 0,0209
32 49 Mauritia flexuosa L. f. Buriti 117 37,24 18 12 1,2157
32 50 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
32 51 Miconia camossois Naudim Comida-de-anta
32 52 Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco
32 53 Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching. Voucher. Samambaia-preta
32 54 Miconia sp. Miconia
32 55 Davilla nitida (Vahl.) Kubz. Cipó-de-fogo 1
32 56 Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl. Gravateirinho
32 57 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
32 58 Piper arboreo L. Jaborandi
32 59 Piper aduncum L. Falso-jaborandi
32 60 Virola urbaniana Warb. Ucuúba
33 1 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
33 2 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
33 3 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
33 4 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
33 5 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
33 6 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
33 7 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
33 8 Vochysia rufa Mart. Pau-doce
33 9   Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho
33 10 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
33 11 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
33 12 Fridericia speciosa Mart. Fridericia
33 13 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
33 14 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
33 15 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
33 16 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
33 17 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
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33 18 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
33 19 Colubrina glandulosa subsp. reitzii (M.C.Johnst.) Borhidi Sobrasil
33 20 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
33 21 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
33 22 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
33 23 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
33 24 Protium brasiliense (Spreng.) Engl. Amescla-do-cerrado
33 25 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
33 26 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
33 27 Myrcia sp. Mircia 1
33 28 Astroplenkia populnea Reiss Marmelinho
33 29 Myrcia sp. Mircia 2
33 30 Maprounea brasiliensis St. Hill Cascudinho
33 31 Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Sofre-do-rim-quem-quer
33 32 Serjania sp. Cipó-quina
33 33 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão
33 34 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
33 35 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
33 36 Não-identificada Cipó
33 37 Nectandra cuspidata Nees. Canela
33 38 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
33 39   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa
33 40 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
33 41 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
33 42 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
33 43 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
33 44 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
33 45 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
33 46 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
33 47 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
33 48 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
33 49 Myrcia sp. Myrcia 2
34 1 Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-cerrado
34 2 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
34 3   Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho
34 4 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
34 5 Colubrina glandulosa subsp. reitzii (M.C.Johnst.) Borhidi Sobrasil
34 6 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
34 7   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa
34 8 Bauhinia forticata Link Pata-de-vaca
34 9 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
34 10 Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-folha-lisa
34 11 Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Murici-peludo
34 12 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
34 13 Myrcia pubiflora DC. Guamirim-do-cerrado
34 14 Alibertia edulis (L. Rich.) A . Rich. Marmelada-de-cachorro
34 15 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão
34 16 Tachigali paniculata Aubl. Carvoeiro
34 17 Davilla elliptica St. Hil. Lixinha
34 18 Byrsonima basiloba A. Juss. Murici-de-anta
34 19 Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f. Oiti-do-cerrado
34 20 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha
34 21 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
34 22 Curatella americana L. Lixeira
34 23 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
34 24 Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro
34 25 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
34 26 Nectandra cuspidata Nees. Canela
34 27 Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca
34 28 Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Bananeira-do-campo
34 29 Diospyros burchellii Hiern Olho-de-boi
34 30 Tachigali aurea Tul. Tatarema
34 31 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
34 32 Vochysia rufa Mart. Pau-doce
34 33 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
34 34 Aechmea sp. Copo-de-vaqueiro
34 35   Simarouba versicolor A. St.-Hil. Mata-cachorro
34 36 Qualea parviflora Mart. Pau-terra-folha-miúda
34 37 Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa
34 38 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
34 39 Protium brasiliense (Spreng.) Engl. Amescla-do-cerrado
34 40 Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Sofre-do-rim-quem-quer
34 41 Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Orelha-de-onça
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34 42 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta
34 43 Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. Pau-marfim
34 44 Fridericia speciosa Mart. Fridericia
34 45 Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola
34 46 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
34 47 Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado
34 48 Aiouea trinervis Meisn. Canela-do-cerrado
34 49 Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. Pau-de-cobra
34 50 Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Chapadinha
34 51 Scleria leptostachya Kunth Capim-navalha
34 52 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri
34 53 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
34 54 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. * Capim-agreste
34 55 Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin Mandiocão-do-cerrado
34 56 Syagrus graminifolia (Drude) Becc. Coqueirnho-do-campo
34 57 Astroplenkia populnea Reiss Marmelinho
34 58 Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa
34 59 Rourea induta Planch. Conta
34 60 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
34 61 Nymphea sp. Flor-da-noite
34 62 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
34 63 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
34 64 Guapira opposita (Netto) Lundell João-mole
34 65 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
34 66 Lycopodiella alopecuroides (L.)  Cranfill. Pinheirinho-do-brejo
34 67 Tabebuia insignis (Miq.) Sandwit Ipê-do-brejo
34 68 Mauritia flexuosa L. f. Buriti
34 69 Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl. Gravateirinho
34 70 Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini Cruz-de-malta
35 1 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
35 2 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
35 3 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
35 4 Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns Imbiruçu-folha-lisa
35 5   Diptychandra aurantiaca (Mart.) Tul. Balsaminho
35 6 Nectandra cuspidata Nees. Canela
35 7 Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca
35 8 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
35 9 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
35 10 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
35 11 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
35 12 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
35 13 Merostachys sp. Taquara
35 14 Myrcia laruotteana Cambess. Araçá-do-brejo
35 15 Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore Ipê-caraíba
35 16 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
35 17 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
35 18 Hancornia speciosa Gomes Mangaba
35 19 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
35 20 Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-campo
35 21 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
35 22 Bauhinia pulchella Benth. Pata-de-vaca 1
35 23 Bauhinia pentandra (Bong.) D. Dietr. Pata-de-vaca 2
35 24 Miconia burchellii (SW.) Triana Pixirica
35 25 Erythroxylum sp. Mercurinho 2
35 26 Psychotria carthagenensis Jacq. Psychotria
35 27 Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Cipó-prata
35 28 Serjania sp. Cipó-quina
35 29 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
35 30 Buchenavia tomentosa Eichler Mirindiba
35 31 Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smiyh Ananaí
35 32 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
35 33 Não-identificada Cipó
35 34   Chamaecrista sp. Chamaecrista
35 35 Jacaranda cuspidifolia Mart. Caroba
35 36 Fridericia speciosa Mart. Fridericia
35 37 Clavija nutans (Vell.) Stahl. Chá-de-índio
35 38 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
35 39 Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. Pau-santo
35 40 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
35 41 Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca
35 42 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
35 43 Qualea multiflora Mart. Pau-terra-vermelho
35 44 Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Chichá
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35 45 Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Sofre-do-rim-quem-quer
35 46   Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Sucupira-amargosa
35 47 Erythroxylum campestre A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo
35 48 Caryocar brasiliense Camb. Pequi
35 49 Coccoloba mollis Casar. Pau-formiga
35 50 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
35 51 Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns Imbiruçu-folha-lisa
35 52 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
35 53 Andira cujabensis Benth. Angelim-de-morcego
35 54 Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina
35 55 Smilax brasiliensis Spreng. Salsa-parrilha
35 56 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
35 57 Connarus suberosus Planch. Brinco-de-princesa
36 1 Platypodium elegans Vogel Canzileiro
36 2 Terminalia glabrescens Mart. Amarelinho
36 3 Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. Araracanga
36 4 Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Angélica
36 5 Prestonia acutifolia (Benth.) Schum. Cipó-de-leite
36 6 Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo
36 7 Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá-do-campo
36 8 Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada-preta
36 9 Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Chichá
36 10 Dipterix alata Vogel Baru
36 11 Merostachys sp. Taquara
36 12 Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Garapa
36 13 Copaifera langsdorfii Desf. Pau-d'óleo
36 14 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão-do-mato
36 15 Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Imbira-branca
36 16 Guapira noxia (Netto) Lund. João-mole
36 17 Mabea fistulifera Mart. Canudo-de-pito
36 18 Matayba guianensis Aubl. Camboatá
36 19 Dimorphandra mollis Benth. Faveira
36 20 Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico-do-cerrado
36 21 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco
36 22 Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-de-cavalo
36 23 Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-folha-larga
36 24 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo
36 25 Casearia sylvestris Sw. Chifre-de-veado
36 26 Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri
36 27 Sorocea guilleminiana Gaudich. Falsa-espinheira-santa
36 28 Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves
36 29 Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata
36 30 Annona tomentosa R. E. Fr. Araticum
36 31 Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns Paina-do-campo
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ANEXO 25 

Cartas de Depósitos em Coleções Científicas





 
Goiânia, 1o de Fevereiro de 2016 

 

DECLARAÇÃO	

	

Declaro	para	devidos	fins	que	a	Coleção	Zoológica	da	Universidade	Federal	de	

Goiás	recebeu	e	depositou	o	material	biológico	abaixo	relacionado	procedente	do.	

EIA	dasPCH	Alvorada. 
	

Desta	 forma	 Informo	que	o	material	compõe	o	acervo	da	referente	coleção	e	

está	disponível	para	consulta	científica.	

	

Data	 Localidade	 Espécie	 Tombo	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Leptodactylus	podicipinus	 10059	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Leptodactylus	podicipinus	 10061	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Trachycephalus	typhonius	 10017	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Leptodactylus	latrans	 10018	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Pseudis	bolbodactyla	 10019	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Hypsiboas	raniceps	 10020	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	nanus	 10021	
11/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	rubicundulus	 10022	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	cruzi	 10056	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	rubicundulus	 10057	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	cruzi	 10023	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	nanus	 10058	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Scinax	cf.	constrictus	 10024	
12/11/15	 Itarumã-GO	 Scinax	cf.	constrictus	 10025	
13/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	cuvieri	 10026	
13/11/15	 Itarumã-GO	 Copeoglossus	frenata	 1190	
13/11/15	 Itarumã-GO	 Tropidurus	torquatus	 1187	
13/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	centralis	 10027	
13/11/15	 Itarumã-GO	 Dermadonotus	muelleri	 10028	
14/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	cuvieri	 10029	





14/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	cuvieri	 10030	
14/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	cuvieri	 10031	
14/11/15	 Itarumã-GO	 Dermadonotus	muelleri	 10032	
14/11/15	 Itarumã-GO	 Dendropsophus	minutus	 10033	
15/11/15	 Itarumã-GO	 Pseudopaludicola	gr.	saltica	 10065	
15/11/15	 Itarumã-GO	 Ameiva	ameiva	 1191	
15/11/15	 Itarumã-GO	 Scinax	fuscovarius	 10064	
16/11/15	 Itarumã-GO	 Rhinella	mirandaribeiroi	 10055	
16/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	nattereri	 10034	
17/11/15	 Itarumã-GO	 Scinax	fuscovarius	 10035	
16/11/15	 Itarumã-GO	 Physalaemus	nattereri	 10062	
18/11/15	 Itarumã-GO	 Elachistocleis	gr.	ovalis	 10053	
18/11/15	 Itarumã-GO	 Scinax	fucomarginatus	 10054	
18/11/15	 Itarumã-GO	 Ophiodes	striatus	 1192	

	

	
 

Atenciosamente, 
	

 

Natan Medeiros Maciel 

Coleção Zoológica de Universidade Federal de Goiás (ZUFG)/ICB - UFG 





EMPREENDEDOR Minas PCH S.A.  DOCUMENTO Estudo de Impacto Ambiental - EIA  -  PCH Alvorada I   

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-MPH009-EIA-INT-TXT001-F1 1309 

ANEXO 26  

Dados brutos das coletas de ictioplâncton





Número de ictioplâncton capturados na primeira campanha realizada no mês de novembro nos 
pontos de amostragem, nas áreas de influência da PCH Alvorada I. 

Pontos de 
Amostragem Profundidade Horário Ovo Larva Juvenil 

IP03 

Margem 
17:00 

0 1 0 
Superfície 1 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
2 0 0 

Superfície 3 1 0 
Fundo 4 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 1 0 

Fundo 2 2 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 1 0 

IP04 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 2 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 1 0 

Superfície 0 1 0 
Fundo 1 4 0 

Margem 
01:00 

0 2 0 
Superfície 0 1 0 

Fundo 0 1 0 
Margem 

05:00 
0 1 0 

Superfície 0 2 0 
Fundo 0 1 0 

IP02 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
1 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 





Continuação 
Pontos de 

Amostragem Profundidade Horário Ovo Larva Juvenil 

IP06 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 1 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP05 

Margem 
17:00 

0 0 1 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 1 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP01 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 1 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 1 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 1 0 
Fundo 0 0 0 





Número de ictioplâncton capturados na segunda campanha realizada no mês de dezembro nos 
pontos de amostragem, nas áreas de influência da PCH Alvorada I. 

Pontos de 
Amostragem Profundidade Horário Ovo Larva Juvenil 

IP03 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 1 1 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP04 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 1 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP02 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 





Continuação 
Pontos de 

Amostragem Profundidade Horário Ovo Larva Juvenil 

IP06 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP05 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
0 0 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

Margem 
01:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
0 1 0 

Superfície 0 0 0 
Fundo 0 0 0 

IP01 

Margem 
17:00 

0 0 0 
Superfície 0 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

21:00 
3 0 0 

Superfície 2 0 0 
Fundo 1 0 0 

Margem 
01:00 

48 0 0 
Superfície 30 0 0 

Fundo 0 0 0 
Margem 

05:00 
125 0 0 

Superfície 72 0 1 
Fundo 16 0 0 
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ANEXO 27 

Modelos dos Roteiros de Entrevistas - Estabelecimentos 
Agropecuários, Famílias e Instituições
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PESQUISA PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Nome do Pesquisador:    
Data: ___/___/___ Número do Questionário:  

A – DADOS DO ENTREVISTADO /INSTITUIÇÃO 

A.1 - Anote as informações sobre o entrevistado: 
Nome:  
Instituição:  
Cargo/Função:  Telefone:  

A.2 - Quais são as principais ações desenvolvidas por esta instituição? 
 
 

 

 

 

A.3 - Anote as informações específicas (segundo o tipo de instituição): 
(veja questões na última página e use o verso desta ou outras páginas se necessário) 
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B - PERCEPÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO E SUA POPULAÇÃO 

Direcionar as perguntas para a área de atuação do entrevistado: saúde, educação, finanças 
etc. 

B.1 - Como você define a atual situação do município em relação a __________________? 
 
 

 

 

 

 

 

B.2 - Quais são as perspectivas para o futuro próximo?  
(potencialidades da região, vocação, áreas e setores em que o município está investindo ou para os quais está 
orientando o seu desenvolvimento) 
 
 

 

 

 

 

 

B.3 - Quais os pontos fortes e fracos do município atualmente (principais qualidades e carências do 

município como um todo)? 
 
 

 

 

 

 

B.4 - Quais as principais carências da população local? (maiores necessidades sociais) 
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APLICAR QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
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PERGUNTAS ESPECÍFICAS, SEGUNDO O TIPO DE INSTITUIÇÃO 

Saúde 
 Equipamentos disponíveis (hospitais, postos, ambulatórios etc.) 
 Especialidades médicas atendidas por unidade de saúde 
 Recursos humanos existentes: número de médicos e especialidades, enfermeira (o) de nível superior, pessoal 
paramédico (agentes de saúde). 
 Medidas de controle em vigor (normas de controle que estão sendo adotadas pela Fundação Nacional de Saúde 
– FUNASA na região). 
 Situação recente/atendimento no período, especialmente de leishmaniose, malária, dengue, febre amarela e 
outras doenças transmissíveis. 
 Existência de “farmácias básicas” 
 Informações qualitativas sobre a capacidade de atendimento do município. Principais dificuldades enfrentadas.  
 Programas governamentais voltados à saúde nas três esferas de governo. 

Educação 
 Número, nome e qtde. de alunos nas escolas, por rede (federal, estadual, municipal e particular) e localização 
(urbana ou rural); unidades de ensino superior.  
 Existência de cursos e escolas profissionalizantes 
 Vagas ou déficit por nível de ensino ou série. 
 Programas educacionais existentes nas três esferas de governo. 
 Funcionamento do transporte escolar. 
 Funcionamento da merenda escolar. 
 Capacitação do corpo docente. 
 Principais dificuldades enfrentadas pelo setor educacional. 
 Projetos educacionais apoiados por empresas 

Saneamento e recursos hídricos 
 Verificar qual a concessionária de serviços de água e esgoto no município. 
 Anotar os índices de atendimento. 
 Verificar funcionamento da coleta de lixo (abrangência, frequência, se há seletividade) 
 Verificar se o município possui aterro sanitário ou controlado, ou qual o destino do lixo. 
 Verificar se o município possui ETE e ETA. 
 Verificar locais de captação de água para abastecimento da população e locais de lançamento de esgotos. 
 Planos de investimento nesta área e quais as principais carências municipais. 
 Principais usos das águas superficiais e subterrâneas e conflitos existentes. 

Habitação/Obras/Infraestrutura viária/ Energia e iluminação pública 
 Verificar se o município possui política específica para esta área. Se sim, anotar órgão responsável e qual é o tipo 
de política adotado. 
 Quais são as principais demandas atuais. 
 Qual o tipo de planejamento existente. 
 Verificar se o município possui imóveis disponíveis para aluguel e quantos, em média, seriam estes. 
 Informações sobre o comportamento dos preços de alugueis e venda de imóveis. Causas deste comportamento. 
 Solicitar Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo, se existentes (Verificar se nos mesmos constam os mapas 
de zoneamento do município. Se não, solicitar ao gestor em qual zona se encontra o empreendimento) 
 Existência ou não de favelas 
 Qualidade dos assentamentos humanos 
 Existência de déficit habitacional e programas existentes de acesso à moradia 
 Características do sistema viário urbano e rural, principais eixos viários do município (principais vias de trânsito 
rápido, arteriais e coletoras), rodovias de acesso ao município. 
 Condições do tráfego local. Vias e bairros com maiores problemas de trafego. 
 Atendimento da rede de iluminação pública  
 Prestador dos serviços de energia elétrica 

Conselhos Municipais e Organização da Sociedade Civil / Conflitos 
 Anotar os tipos de Conselhos Municipais existentes no município, tempo de existência e legislação que os criou 
(solicitar, se possível, cópias). 
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 Verificar a existência de Fundos Municipais para áreas específicas. 
 Verificar se Prefeitura Municipal possui cadastro de entidades da Sociedade Civil e solicitar cópia. Selecionar as 
pertinentes para contato. 
 Associações comunitárias atuantes (moradores, associações profissionais, associações religiosas, etc.). 
 Organizações Não Governamentais 
 Entidades patronais, de trabalhadores e partidos políticos atuantes. 
 Principais lideranças formais e informações existentes no município.  
 Situações de conflito (conflitos por terra, conflitos pela água, conflitos trabalhistas, conflitos em tempos de seca, 
conflitos em áreas de garimpo etc.) 

Meio Ambiente / Usos da água 
 Anotar data de criação do órgão ambiental municipal, se existente, e há quanto tempo está efetivamente 
atuando. 
 Verificar se está subordinada a alguma Secretaria municipal ou se constitui um órgão independente. 
 Trata especificamente de assuntos ambientais? 
 Verificar se o município possui legislação ambiental e, se existente, solicitar cópia. 
 Quais são as principais atividades desenvolvidas pelo órgão. 
 Verificar se atua no licenciamento ambiental e, se sim, de que tipo. 
 Quais os tipos mais frequentes de denúncia e como são tratadas. 
 Possui Conselho de Meio Ambiente, desde quando, com que frequência ocorrem reuniões, qual a formação, 
quais as atribuições. 
 Participa de algum comitê gestor de bacia hidrográfica, se sim, anotar qual. 
 Questões sobre os problemas ambientais enfrentados se encontram no corpo deste questionário de pesquisa. 
 Levantamento de ONGs ambientais que atuam no município e qual o trabalho desenvolvido. 
 Levantamento das unidades de conservação existentes no município 
 Principais usos das águas superficiais e subterrâneas e conflitos existentes. 
Indicar áreas de ocorrência de espécies de interesse extrativista (castanheiras, açaizais, copaíbas, jaborandi, 
babaçu). Verificar a existência de extrativismo vegetal, animal e mineral. 
 Existência de áreas e monumentos naturais, cavernas, sítios paleontológicos e/ou arqueológicos. Obter 
informações sobre os mesmos, inclusive localização. 

Planejamento/Desenvolvimento Econômico/Trabalho 
 Compreender a estrutura econômica, enumerando segmentos relevantes para a economia municipal e objetivos 
traçados. 
 Empreendedorismo, cooperativismo e associativismo local. Destacar a presença de grupos formados por 
coletores de produtos florestais. 
 Trabalho informal 
 Existência de trabalho infantil, clandestino e escravo. 
Programas governamentais de desenvolvimento econômico na região nas três esferas de governo. 

Fazenda / Finanças 
 Solicitar preenchimento do quadro com as receitas e gastos do ano cheio mais recente 
 Percentual dos gastos em educação e saúde (precisar quais os componentes destes gastos) 
 Nível de endividamento e de investimento 
Investimentos com recursos próprios e de terceiros 

Segurança Pública 
 Apurar a estrutura (efetivo, instalações, frota, etc.) das polícias civil, militar e do corpo de bombeiros. 
 Verificar no número de ocorrências criminais registradas pela Polícia Militar nos últimos 12 meses 

Turismo/Cultura 
 Atrações turísticas, programas relacionados ao turismo e atividades culturais apoiadas pela administração 
municipal. 
 Existência de áreas e monumentos naturais, cavernas, sítios paleontológicos e/ou arqueológicos. Obter 
informações sobre os mesmos, inclusive localização. 
 Local de beleza natural na região (cachoeira, gruta, montanha, pico, rio, lago, ribeirão, parque, estação ecológica). 
Se é utilizado pela população local ou turistas e com qual finalidade. Localização. 
 Existência de edificações tombadas ou de valor histórico cultural. Obter informações e localização. 
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 Existência de festas tradicionais na região - festa religiosa; festa de época (junina, Natal...); festa rural (cavalgada, 
boi...); festa da cidade; carnaval; outros. Obter informações sobre as mesmas. 
 Existência de grupos de tradição na região (grupos folclóricos; corais; bandas; grupos de dança; cias de teatro; 
Congado; Marujada; Folia de Reis; Jongo; outros...). Obter informações sobre os mesmos. 
 Verificar o uso e valorização de recursos naturais (especialmente florestais) pela comunidade (alimentação, usos 
medicinais, usos ritualísticos etc.) 
 Existência de artesanato local 
 Existência de personalidades na região (artesão, contador de histórias; pintor; escultor; músico; colecionador de 
objetos; cozinheiro; dançarino; outro...). Obter informações sobre as mesmas.  
 Existência de comunidades tradicionais (caboclos, caiçaras, caipiras, extrativistas, indígenas, pescadores, 
quilombolas, ribeirinhos, entre outros). Obter informações sobre as mesmas. 

Comunicação 
 Principais jornais lidos pela população local. Existência de jornais locais 
 Serviços de telefonia fixa e celular. Nível de atendimento.  
Operadoras de telefonia fixa e móvel 
Estações de rádio.  
Internet (provedores, acesso, qualidade) 
Agencias de correios 
 
Uso e ocupação do solo, dinâmica demográfica (outras questões no item habitação, meio ambiente e 
cultura) 
 Principais usos urbanos e rurais 
 Padrão da estrutura fundiária 
 Dinâmica e distribuição espacial da população, movimento migratório, vetores de crescimento populacional 
(áreas de expansão urbana).  
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PESQUISA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
Nome do Pesquisador:   

 

Data: ___/___/___ Número do Questionário:  

 
Nome:                                                                                                                               Idade: 
Endereço:                                                                                                                         Telefone:                                                                                                                                                       
Sexo:                                                                                     Profissão: 
 
A.1 - Você conhece algum lugar bonito e/ou agradável na região (cachoeira, gruta, montanha, pico, rio, 
lago, ribeirão, parque, estação ecológica)? O que este local tem de bom, de especial? Como ele se chama? 
Qual o valor ou a importância deste local para você? (Identificar os locais e obter a localização mais precisa 
possível) 

 
 
 
 
 
A.2. Qual é a atividade mais comum que as pessoas realizam nesses locais? 

 
1 Lazer: esportes 
2 Lazer: contemplação 
3 Peregrinação 
4 Não exercem atividade. Por quê? 
5 Outros. Especificar: 

 
A.3. Quais os aspectos positivos desta localidade (aguardar resposta espontânea do entrevistado)? 

1 Vizinhança 
2 Segurança 
3 Comércio/serviços 
4 Tranquilidade 
5 Proximidade do trabalho 
6 Outros (especificar): 

 

 (UTILIZAR OS QUADROS NA PÁGINA SEGUINTE PARA AS QUESTÕES A.4 A A.8) 
A.4 - Quais são os problemas ambientais mais importantes? (Listar até cinco respostas) 
A.5 - Como você classifica os problemas ambientais apontados em termos de gravidade? 

(Usar estes códigos: 1 - MUITO GRAVE / 2 - GRAVE / 3 - POUCO GRAVE / 4 - SEM GRAVIDADE) 
A.6 - Identifique as causas ou agentes responsáveis (Anotar por problema) 
A.7 - Você conhece alguma ação em desenvolvimento para resolver ou minimizar estes problemas 
ambientais citados? (Marcar SIM ou NÃO) 
A.8 - Se sim, quais pessoas ou entidades são responsáveis por estas ações e quais ações são desenvolvidas? 
(Anotar por problema) 
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A.4 - Problemas ambientais A.5 – Classi-

ficação A.6 - Causa ou agente responsável A.7 - Conhece 
ação? 

A.8 – Ações e seus responsáveis 

1 -  1 2 3 4  1. Sim 2.Não  

2 -  1 2 3 4  1. Sim 2.Não  

3 -  1 2 3 4  1. Sim 2.Não  

4 -  1 2 3 4  1. Sim 2.Não  

5 -  1 2 3 4  1. Sim 2.Não  
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A.9 - Você conhece algum trabalho de educação ambiental, responsabilidade social e/ou desenvolvimento 
sustentável que já tenha sido desenvolvido ou que esteja em desenvolvimento aqui nesta região? (Se não, 
pule para o bloco B) 
1 -  Sim 2 -  Não 
A.10 - Se sim, você sabe dizer que tipo de trabalho foi ou está sendo feito? 
 
 
 
 
A.11 - Você sabe dizer que instituição é responsável por estes trabalhos? 
 
 
 

B - OPINIÃO SOBRE O EMPREENDEDOR 

B.1 - O Sr.(a) tem informações sobre o Projeto _________________nesta região? (Se não, pule para a 
questão B3) 

1. Sim 2. Não 
 

B.2 – Como ficou sabendo? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
B3 – Na sua opinião, quais os benefícios decorrentes do Projeto? 
 

 
 

 
B4 – E os impactos? 
 

 
 

 
B5 - Quais as suas maiores preocupações a este respeito da implantação do Projeto ? 
 

 
 

  
B6 - Há algum tipo de informação que o Sr(a). gostaria de saber sobre o Projeto? 
 
 
 

OBRIGADO (A) POR SUA ATENÇÃO 
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SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL 
PESQUISA SOCIOECONÔMICA CENSITÁRIA 

E s t a b e l e c i m e n t o s  A g r o p e c u á r i o s  
Nome do pesquisador:  
Município e comunidade: 
Código do questionário:   
Contatos/visitas: 
 Dia Horário  
1ª    
2ª    
3ª    
Resultado da entrevista:  
1 Entrevista realizada 
2 Imóvel desocupado 
3 Recusa  
4 Imóvel fechado 
5 Entrevista não realizada por outra razão. Especificar:  

A. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
01. Coordenadas do imóvel: 
(Utilizar UTM como identificação do Datum) x: y: 
02. Identificação do ponto de coordenadas (casa ou outro local):  
03. Nome do entrevistado: 
04. Telefone de contato: 
05. Categoria do entrevistado: 
1 Proprietário (passar para a questão 3 do Bloco B) 
2 Administrador / Gerente 
3 Parente do proprietário 
4 Outro (especificar) 

B. IDENTIFICAÇÃO 

01. Nome do Proprietário:___________________________________________________________ 
02. Telefone de contato do proprietário:_______________________________________________ 
03. Reside no estabelecimento? 1 Sim (passar para a questão 5) 2 Não 
04. Endereço do proprietário (se não residir no estabelecimento): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
05. Nome da propriedade:___________________________________________________________ 
06. Localidade (bairro, povoado, vila, etc.): _____________________________________________ 





07. Endereço completo (rua, número, bairro etc.): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
08. CEP__________________ 
09. Ano de aquisição da propriedade:__________________________________________________ 
10. Como foi adquirida a propriedade? 
1 Compra  
2 Herança  
3 Posse 
4 Usucapião 
5 Outro (especificar): 
11. Qual o documento de comprovação da propriedade? 

1 Escritura registrada em cartório  
2 Escritura não registrada em cartório 
3 Contrato de compra e venda / Recibo 
4 Documento de posse 
5 Termo de cessão ou doação 
6 Outro documento (especificar) 
7 Nenhum 

C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
01. Qual é a área total e a unidade de medida de superfície da propriedade (m2, hectares, alqueire mineiro, 
paulista, outro etc.)?       
a) Área total da propriedade: ___________________b) Unidade de medida: __________  
    
02. Tem rios e/ou riachos na propriedade?  1 Sim 2 Não 
    
03. Tem lagos naturais, represa e/ou açudes no 
estabecimento? 

1 Sim 2 Não 

04. Há área de reserva legal? 1 Sim 2 Não (ir para questão 08) 

05. Se SIM, qual é a área (colocar unidade de medida)?____________________________________ 

06. É averbada? 1 Sim 2 Não  
 
07. Obter informações precisas sobre a localização:________________________________________  
 
08. Tem erosão e voçorocas no estabelecimento? 1 Sim 2 Não  





09. Tem captação de água (ou seja, o estabelecimento “pega” água de alguma forma)? 
a) Superficial? 1 Sim 2 Não 
b) Subterrânea? 1 Sim 2 Não 

Se ambas as respostas forem negativa,  ir para a questão 14 

10.  Se há captação superficial, é realizada em qual curso d’água? (pedir a localização exata da captação, e, 
se possível, fotografar)  
 

11. Se há captação de agua subterrânea, qual o tipo (pedir a localização exata da captação e, se possível, 
fotografar)? 
a) Nascente ou surgencia (olho d’água) 1 Sim 2 Não 
b) Poço artesiano  1 Sim 2 Não 
c) Poço tubular semi-artesiano 1 Sim 2 Não 
c) Cisterna ou poço manual  1 Sim 2 Não 

12. Qual o objetivo da captação? 
a) Consumo humano 1 Sim 2 Não e) Número de pessoas: 
b) Dessedentação animal 1 Sim 2 Não f) Número de animais: 
c) Irrigação 1 Sim 2 Não  
d) Outro (especificar): 1 Sim 2 Não   

13. Qual o volume aproximado de água utilizada por captação e tipo de uso (se não souber a vazão exata 
por m3/s solicitar o calibre da tubulação ou mangueira e se a captação é contínua)? 
 A) Captação subterrânea B) Captação superficial 
a) Consumo humano   
b) Dessedentação animal   
c) Irrigação   
d) Outro:   
e) Total   
 
14. Possui energia elétrica? 1 Sim 2 Não  
15. Qual a distribuidora? __________________ 
16. Quais as benfeitorias existentes no estabelecimento? 
     16.Quantidade 
a) Casa sede 1 Sim 2 Não  
b) Casa de colono/empregado 1 Sim 2 Não  
c) Barracão 1 Sim 2 Não  





d) Curral coberto 1 Sim 2 Não  
e) Curral descoberto 1 Sim 2 Não  
f) Silo para forragem 1 Sim 2 Não  
g) Pocilga 1 Sim 2 Não  
h) Granja 1 Sim 2 Não  
i) Paiol 1 Sim 2 Não  
j) Galpão 1 Sim 2 Não  
k) Cerca 1 Sim 2 Não  
l) Rancho de pesca 1 Sim 2 Não  
m) Piscina 1 Sim 2 Não  
n) Restaurante 1 Sim 2 Não  
o) Outro. Qual? 1 Sim 2 Não  
p) Outro. Qual?  1 Sim 2 Não  
q) Outro. Qual? 1 Sim 2 Não  
r) Outro. Qual? 1 Sim 2 Não  
 
17. Quais os maquinários, apetrechos e equipamentos existentes? 
 Quantidade 
a) Tipo:  
b) Tipo:  
c) Tipo:  
d) Tipo:  
e) Tipo:  
f) Tipo:  
g) Tipo:  
18. Qual a utilização das terras no estabelecimento?  
Caso o entrevistado tenha dificuldade em responder, solicitar o percentual da área por tipo de utilização. 
O total apresentado na tabela deve coincidir com a área do estabelecimento rural apurada na pergunta 1 

deste Bloco. Questionar junto ao entrevistado eventuais divergências. 

  b) Área c) Unidade de medida 
1 Lavoura permanente   
2 Lavoura temporária   
3 Pastagem natural   
4 Pastagem plantada   
5 Mata natural   
6 Mata plantada (reflorestamento)   
8 Benfeitorias (casas, pátios, área de lazer etc.)   
9 Áreas aproveitáveis não utilizadas   

10 Áreas não aproveitáveis   
11 Outra (especificar)   
12 Outra (especificar)   
13 Outra (especificar)   
14 TOTAL   





19. Neste estabelecimento existe algum tipo de produção (mesmo que para consumo próprio), atividade 
econômica ou é uma propriedade exclusivamente residencial? 
1 Residencial com atividade produtiva 
2 Exclusivamente atividade econômica 
3 Exclusivamente residencial – Ir para o Bloco G  
 
20. Que tipo de atividade existe no estabelecimento (marcar as opções)? 

1 Bovinocultura de corte 
2 Bovinocultura de leite 
3 Extração vegetal (carvão, lenha etc.) 
4 Silvicultura 
5 Produto da lavoura temporária (feijão, milho etc.) 
6 Produto da lavoura permanente (café, fruticultura. etc.) 
7 Indústria 
8 Comércio 
9 Prestação de serviços (pousada, restaurante etc.) 

10 Extração mineral 
11 Lazer (dos proprietários) 
12 Moradia 
13 Outra (especificar) 
14 Outra (especificar) 

15 Outra (especificar) 

16 Outra (especificar) 

 
21. Destas mencionadas, qual a atividade considera mais importante (colocar código apresentado 
acima)?______________ 
22. Qual a condição legal do produtor ou proprietário? 
1 Produtor ou proprietário individual  
2 Condomínio, Consórcio ou Sociedade de Pessoas 
3 Cooperativa 
4 Sociedade Anônima (S/A) ou Por Cotas de Responsabilidade Limitada (LTDA) 
5 Instituição de Utilidade Pública 
6 Governo 
7 Outra. Qual?  
  
23. Quantas pessoas trabalham no estabelecimento (incluindo proprietários, familiares, 
empregados)?____________________________________________________________________ 

24. Do total de pessoas que trabalham no estabecimentos, quantas recebem salários?  
________________________________________________________________________________ 





25. Agora será realizado um detalhamento do pessoal ocupado: 
O total de pessoas ocupadas apresentado na tabela acima deve coincidir com o total revelado pelo 

entrevistado na questão 23 
 

Pessoal Ocupado a) Número de 
pessoas 

b) Época do ano em 
que trabalha 

c) Tipo de vínculo trabalhista 
ou contratual 

1 Proprietário    
2 Familiares remunerados    
3 Familiares não remunerados    
4 Empregados temporários    
5 Empregados permanentes    
6 Parceiros ou meeiros    
7 Arrendatário    
8 Outro (especificar):    
9 Outro (especificar):    
 TOTAL    

26. Quantas famílias residem no estabecimentos? 

Família 
residente a) Nome do chefe da família b) Número de 

residentes 
c) Relação do chefe de família 

com a propriedade 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

12    

27. Total de famílias residentes: ______________________________________________________ 
28. Quem dirige o estabelecimento?  
1 Produtor titular ou sócio (proprietário) diretamente  
2 Produtor titular (proprietário) através de um capataz ou pessoa com laços de parentesco  
3 Administrador 
4 Produtores, no caso de explorações comunitárias (Responder pergunta 29) 
5 Outra pessoa. Qual?  
 





29. Quantos são os produtores no caso de explorações comunitárias? ______________________ 
30. Qual é o local de residência da pessoa que dirige o estabelecimento?  
1 No estabelecimento 
2 No município na zona urbana 
3 No município na zona rural 
4 Em outro município na zona urbana 
5 Em outro município na zona rural 
    
- Para estabelecimentos com produção agropecuária (mesmo que para consumo próprio) >> continuar. 
- Para estabelecimentos sem produção agropecuária, mas com extração mineral >> ir para o Bloco E 
- Para os estabelecimentos sem produção agropecuária ou extração mineral >> ir para o Bloco F 

D. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
 
01. Este estabecimentos tem produção agrícola? 1 Sim 2 Não  

Se não há produção agrícola, mas apenas pecuária, ir para a questão 12 

02. Há produção de:  

  03. Área 
plantada 

04. Porcentagem 
produzida para 

   a) Consumo b) Venda 
1 Milho? 1 Sim 2 Não    
2 Feijão? 1 Sim 2 Não    
3 Arroz? 1 Sim 2 Não    
4 Hortaliças? 1 Sim 2 Não    
5 Banana? 1 Sim 2 Não    
6 Cana-de-açúcar? 1 Sim 2 Não    
7 Outro: 1 Sim 2 Não    
8 Outro: 1 Sim 2 Não    
9 Outro: 1 Sim 2 Não    
10 Outro: 1 Sim 2 Não    
11 Outro: 1 Sim 2 Não    
 
05. Há irrigação no estabelecimento? 1 Sim 2 Não (ir para a questão 11) 
Se Sim, 
06. Área irrigada: 
07. Produto (s): 
08. Qual a técnica de irrigação? 
1 Sulco 





2 Aspersão convencional 
3 Gotejamento 
4 Pivô central 
5 Canhão 
6 Autopropelido 
7 Outro (especificar) 
09: Irrigação Sazonal? 1 Sim 2 Não (ir para a questão 11) 
10. Se sim, qual a época do plantio de culturas? 
11. Quais as tecnologias e melhorias utilizadas na produção agrícola? 

 Tecnologias e melhorias Utiliza? 
1 Sementes selecionadas 1 Sim 2 Não 
2 Mudas selecionadas (de viveiro) 1 Sim 2 Não 
3 Corretivos (calcário ou gesso) 1 Sim 2 Não 
4 Adubos químicos 1 Sim 2 Não 
5 Adubos orgânicos 1 Sim 2 Não 
6 Herbicidas 1 Sim 2 Não 
7 Inseticida, Fungicida 1 Sim 2 Não 
8 Terraceamento 1 Sim 2 Não 
9 Plantio em nível 1 Sim 2 Não 

10 Faixas de retenção 1 Sim 2 Não 
11 Cordão de contorno 1 Sim 2 Não 
12 Rotação de culturas, pousio 1 Sim 2 Não 
13 Adubação verde 1 Sim 2 Não 
14 Outras: especificar 1 Sim 2 Não 
15 Outras: especificar 1 Sim 2 Não 

12. Aqui neste estabelecimento há produção pecuária? 
1 Sim 2 Não (Se não há produção pecuária, ir para a questão 19) 

 

13. Aqui neste estabelecimento há 
criação de: 

 
14. Número 
de Cabeças 

15. Porcentagem para 
     a) Consumo b) Venda 

1 Bovinos? 1 Sim 2 Não    
2 Bubalinos? 1 Sim 2 Não    
3 Caprinos? 1 Sim 2 Não    
4 Ovinos? 1 Sim 2 Não    
5 Suínos? 1 Sim 2 Não    
6 Aves? 1 Sim 2 Não    
7 Outro: qual? 1 Sim 2 Não    
8 Outro: qual? 1 Sim 2 Não    
 
 





16. Aqui neste estabelecimento há produção de:  
 
  a) Quantidade 

produzida 
Unidade de 

medida 
b) Preço de 
venda (R$) 

1 Leite de vaca? 1 Sim 2 Não  litros  
2 Leite de cabra? 1 Sim 2 Não  litros  
3 Lã? 1 Sim 2 Não  Kg  
4 Ovos de galinha? 1 Sim 2 Não  Dúzias  
5 Outro: qual? 1 Sim 2 Não    
6 Outro: qual? 1 Sim 2 Não    
7 Outro: qual? 1 Sim 2 Não    
 
17. Informações sobre a comercialização: 

 
a) Número de cabeças 

comercializadas / litros de 
leite comercializados/ dúzias 

de ovos comercializados 
b) Preço unitário 

de venda (R$) c) Local de comercialização 

1 Gado de corte    
 

2 Produção leiteira    
 

3 Produção de ovos    
 

 

18. Quais as tecnologias e melhorias utilizadas na produção pecuária? 
 Tecnologias e melhorias Utiliza? 

1 Vacinações 1 Sim 2 Não 
2 Combate a parasitas 1 Sim 2 Não 
3 Divisão de pastagens 1 Sim 2 Não 
4 Separação por sexo 1 Sim 2 Não 
5 Programação de cruzamento (estação de monta) 1 Sim 2 Não 
6 Inseminação artificial 1 Sim 2 Não 
7 Suplementação alimentar na seca (indicar tipo) 1 Sim 2 Não 
8 Outra (especificar): 1 Sim 2 Não 
9 Outra (especificar): 1 Sim 2 Não 

10 Outra (especificar): 1 Sim 2 Não 
19. Quantos tratores existem no estabelecimento?_______________  
20. Recebe assistência técnica para produção agropecuária?  

1 Sim 2 Não 





21. Se sim, de quem (Emater, Cooperativa, prefeitura, particular etc.)? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

22. Principais dificuldades por ordem de prioridade: 
 Falta de assistência técnica 
 Dificuldades para obtenção de financiamento/crédito 
 Dificuldades na comercialização 
 Baixa fertilidade do solo 
 Falta de mão-de-obra 
 Baixo Preço dos produtos 
 Elevado preço dos insumos 
 Outros (especificar): 
 Outros (especificar): 
 Outros (especificar): 

E. EXTRAÇÃO MINERAL 
01. Este estabecimentos possui atividade de extração mineral? 

1 Sim 2 Não (Se não há extração mineral, ir para o Bloco F) 
 

02. Mineral 
03.Licenciamento 

ambiental 
(1: Sim / 2:Não) 

04. Registro DNPM e 
data 

05. Beneficiamento 06. Volume 
extraído 1. Sim 

2. Não a)Qual tipo? 
Areia 1.Sim 2. Não     
Argila 1.Sim 2. Não     
Dolomito 1.Sim 2. Não     
Outros. Quais? 
 1.Sim 2. Não     
 
07. Quais os equipamentos utilizados? 08. Quais as técnicas utilizadas? 
1 Trator 1. Sim 2. Não 1 Desmonte mecânico 1. Sim 2. Não 
2 Escavadeira 1. Sim 2. Não 2 Detonação 1. Sim 2. Não 
3 Draga 1. Sim 2. Não 3 Hidraúlico 1. Sim 2. Não 
4 Outro (especificar) 1. Sim 2. Não 4 Outro (esp.) 1. Sim 2. Não 
5 Outro (especificar) 1. Sim 2. Não 5 Outro (esp.) 1. Sim 2. Não 

F. RENDA DO ESTABELECIMENTO 
01.  Rendimento gerado pelo estabelecimento (especificar se mensal ou anual): R$ __________________ 
02. O estabelecimento se constitui em: 
1 Única fonte de renda 
2 Fonte de renda principal 
3 Fonte de renda secundária 





4 Não se constitui em fonte de renda 
 
03. Utiliza crédito? 1 Sim 2 Não (Se não, ir para o bloco G) 
04. Se sim, qual? __________________________________________________________________ 
05. A que se destina esse crédito? _____________________________________________________ 

G. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E ATUAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

01. Qual o meio de comunicação que você e sua família utilizam com frequência? 
1 TV 
2 Rádio 
3 Jornal impresso 
4 Revista impressa 
5 Outros. Quais? 
02. Quais os aspectos positivos desta localidade? 
1 Vizinhança 
2 Segurança 
3 Comércio/serviços 
4 Tranquilidade 
5 Proximidade do trabalho 
6 Outros (especificar): 

 
03. Quais os TRÊS principais problemas existentes na localidade? 
1 Esgoto 
2 Lixo 
3 Abastecimento de Água 
4 Iluminação 
5 Atendimento à Saúde 
6 Segurança 
7 Transporte 
8 Escolas 
9 Calçamento 
 
04. Detalhar o porquê dos problemas identificados: 
 
 
 
05. O Sr. (a) já ouviu falar da possibilidade da 
implantação de uma PCH - Pequena Central 
Hidrelétrica______________ nessa região? 

1 Sim 2 Não (ir para a questão 07) 
 





06. Em caso afirmativo, como o Sr. (a) ficou sabendo? 
 
 
 
07. Você acha que a implantação da PCH trazem benefícios para a região? 

1 Sim 2 Não (ir para a questão 09) 
08. Quais? 
 
 
 
 
09. Você acha que a implantação da PCH trazem problemas para a região? 

1 Sim 2 Não (ir para a questão 11) 
 
10. Se SIM, quais problemas e para quem? 
 
 
 
11. Dúvidas, preocupações e expectativas que gostaria de colocar: 
 
 
 
 
 
Observações:  

 
 
 
 
 
 
 





SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL 
PESQUISA SOCIOECONÔMICA CENSITÁRIA 

F a m í l i a s  
Nome do pesquisador:  
Município e comunidade: 
Código do questionário de estabelecimento:   
Código do questionário de família:    

Contatos/visitas: 
 Dia Horário  
1ª    
2ª    
3ª    
Resultado da entrevista:  
1 Entrevista realizada 
2 Imóvel desocupado 
3 Recusa  
4 Imóvel fechado 
5 Entrevista não realizada por outra razão. Especificar:  

 
(a entrevista deverá ser realizada, sempre que possível, com o responsável familiar) 

A. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
01. Coordenadas geográficas do domicílio 
(Utilizar UTM como identificação do Datum) x: y: 
02. Identificação do ponto de coordenadas (Identificar se é a casa ou outro elemento): 
03. Nome da fazenda ou propriedade: 
04. Nome completo do entrevistado: 
05. O entrevistado é proprietário do estabelecimento? 1 Sim  2 Não 
06. Telefone de contato: 

B. CARACTERIZAÇÃO DO DOMICÍLIO 
 
01. Quantas famílias moram no domicílio? 
02. Qual a área total do domicílio? 
03. Quantos pavimentos? 
04. Quantos cômodos tem o domicílio? 
05. Quantos cômodos estão servindo, permanentemente, de dormitório para os moradores do seu 
domicílio? 
 
 
 
 





06. Este domicílio é: 
1 Próprio de algum morador – já pago 5 Cedido de outra forma 
2 Próprio de algum morador – ainda pagando 6 Posse 
3 Alugado. Qual valor? 7 Outra condição. Qual? 
4 Cedido pelo empregador  

 
07. Qual é o material predominante no piso do seu domicílio?  
1 Terra  5 Cerâmica, lajota ou pedra 
2 Cimento 6 Carpete 
3 Madeira aproveitada 7 Outro material. Qual? 
4 Madeira aparelhada  

 
08. Qual é o material predominante na construção das paredes externas do seu domicílio?  
1 Alvenaria/tijolo com revestimento 5 Taipa não revestida 
2 Alvenaria/tijolo sem revestimento 6 Madeira aproveitada 
3 Madeira aparelhada 7 Palha 
4 Taipa revestida 8 Outro material. Qual? 

 
09. Qual o material predominante na cobertura do seu domicílio? 
1 Laje de concreto 5 Madeira Aparelhada 
2 Telha de Barro 6 Palha 
3 Zinco 7 Material Improvisado 
4 Telha de Cimento Amianto 8 Outro material. Qual? 

 
10. O seu domicílio tem água canalizada para, pelo menos, um cômodo? 
  

1 Sim 2 Não 
 
11. Qual é a forma de abastecimento de água utilizada no seu domicílio?  
 
1 Rede geral de distribuição 
2 Poço artesiano localizado no estabelecimento 
3 Poço semi-artesiano (poço tubulares não são jorrante e não artesiano) no estabelecimento 
3 Poço particular, exceto tubular artesiano ou semi-artesiano (rasos, escavados, amazonas, caipira, 

cacimbas, poço manual, cisterna, etc.)  
4 Nascente, mina d’água 
5 Água de chuva em cisternas 
6 Rio ou lago 
7 Chafariz público 
8 Poço público. Indicar qual tipo (raso, tubular, artesiano etc.): 
9 Compra de carro pipa 

10 Outra forma. Qual? 
 
12. No seu domicílio ou na propriedade existe banheiro ou sanitário? 
  

1 Sim 2 Não (ir para a pergunta 14) 
 
13. De que forma é feito o escoamento do banheiro ou sanitário?  
 
1 Rede coletora de esgoto ou pluvial 4 Vala a céu aberto 





2 Fossa séptica 5 Direto para um rio, lago ou mar 
3 Fossa rudimentar 6 Outra forma. Qual? 

 
14. O lixo do seu domicílio:  
 
1 É coletado por meio de serviço público 4 É jogado em rio, lago ou mar 
2 É queimado ou enterrado 5 Tem outro destino. Qual? 
3 É jogado em terreno baldio ou logradouro   

 
15. Qual é a forma de iluminação utilizada no seu domicílio?  
 
1 Elétrica com medidor próprio.  
2 Elétrica com medidor comunitário.  
3 Elétrica sem medidor.  
4 Óleo, querosene ou gás (ir para a questão 17) 
5 Vela(ir para a questão 17) 
6 Outra. Qual? 

 
16. Qual a concessionária de energia elétrica?___________________________________________ 
 
17. Qual o tipo de gás que a família usa aqui no seu domicílio?  
 
1 Botijão 2 Gás encanado 3 Não usa gás 
 
18. Tem acesso a serviços de telefonia fixa?  1 Sim 2 Não 
19. Tem acesso a serviços de telefonia móvel? 1 Sim 2 Não 
 
20. Quais operadoras de telefonia fixa?  

21. Quais operadoras de telefonia móvel?  

22. Quais as principais vias de acesso utilizadas pelos moradores do domicílio? 
 
 
  
23. Quais os principais meios de transporte? (obter informações sobre transporte coletivo existente e 
horários de atendimento): 
 

C. CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA 
 
01. Entrevistado é o responsável familiar? 1 Sim (ir para a questão 03) 2 Não 
02. Qual a relação do entrevistado com o responsável domiciliar? 
1 Esposo (a) 4 Irmão ou imã 
2 Filho (a) 5 Outro parentesco. Qual?  
3 Pai ou mãe  
 





Questões de 3 a 8 se referem ao responsável domiciliar 
03. Nome completo do responsável familiar: 
04. Cor ou raça? 
1 Branca 
2 Preta 
3 Amarela 
4 Parda 
5 Indígena 
05. Assentado de reforma agrária? 1 Sim 2 Não 

06. Qual a situação do responsável familiar em relação à propriedade? 
1 Proprietário 5 Empregado permanente 
2 Parente do proprietário 6 Empregado temporário 
3 Imóvel cedido 7 Outra forma. Qual? 
4 Imóvel arrendado  
 
07. Em qual setor (nome) exerce o trabalho principal? 
0 Não trabalha 
1 Agrícola/extrativista 
2 Indústria 
3 Construção civil 
4 Comércio 
6 Serviços de alimentação e hospedaria 
7 Transporte, armazenagem e correio 
8 Empregada (o) doméstica 
9 Artesanato 
10 Serviço público  
11 Outro. Qual? 
12 Não trabalha 
 
08. Onde trabalha? 1 No município 2 Outro município. Qual?____________________ 

 
09. A sua família participa atualmente do Programa Bolsa Família? 1 Sim 2 Não 

 
10. Quanto é o rendimento FAMILIAR mensal:  

1  Rendimentos do trabalho  R$  0 Não recebe 
2 Aluguel R$  0 Não recebe 
3 Pensão Alimentícia R$  0 Não recebe 
4 Bolsa Família R$  0 Não recebe 
5 Outra fonte Especificar: R$  0 Não recebe 
6 TOTAL R$    
11. Quantos membros há na família?_______ 





H. PERFIL DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA 
 

(deverá conter informações de todos os membros da família que residem permanentemente na propriedade/imóvel, iniciando com o responsável familiar) 
01 - CARACTERIZAÇÃO DOS INTEGRANTES 

A. Primeiro Nome 

B. Relação 
com o 

responsável 
pela família 
(legenda 1) 

C. Tempo de 
residência na 
propriedade 

D. 
Sexo 

(F/M) 
E. Idade 

F. Estado 
Civil 

(legenda 
2) 

G. Onde nasceu 
(legenda 3)? 

H. Grau de 
escolaridade 
(legenda 4) 

I. Estuda? 
J. Nome do 

estabelecimento de 
ensino e localização  

1         1.Sim 2.Não  

2         1.Sim 2.Não  

3         1.Sim 2.Não  

4         1.Sim 2.Não  

5         1.Sim 2.Não  

6         1.Sim 2.Não  

7            

8            

9            

10            

 





(Apenas para os membros da família com 10 anos ou mais de idade que TRABALHAM ou PROCURAM TRABALHO) 
02 - BLOCO RENDA: CARACTERIZAÇÃO DOS INTEGRANTES 
 

A. Nome 
B. Está 

trabalhando 
atualmente? 

C. Tempo 
empregado 
na mesma 
atividade: 

D. Tempo 
em que está 
desempre-

gado: 
E. Tipo de ocupação/ 

atividade atual 
F. Situação 

ocupacional 
(legenda 5): 

G. Renda 
mensal obtida 
com o trabalho 

principal  
(em R$) 

H. Outros 
rendimentos 

(em R$ 
mensais) 

1  1.Sim 2.Não       
2  1.Sim 2.Não       
3  1.Sim 2.Não       
4  1.Sim 2.Não       
5  1.Sim 2.Não       
6  1.Sim 2.Não       
7  1.Sim 2.Não       
 
 
 
 





D. CONDIÇÕES DE SAÚDE 
 
01. Há na família pessoas portadoras de deficiência? 1 Sim 2 Não (ir para a questão 4) 
02. Em caso positivo, quem? 
03. Qual o tipo de deficiência? 
04. Algum membro da família já teve alguma das seguintes doenças (marcar com xis): 
1 Malária (maleita)                                 11 Barriga d’água 
2 Dengue                                               12 Cólera 
3 Hepatite  13 Hanseníase (lepra) 
4 Esquistossomose/Xistose                  14 Teníase (solitária) 
5 Doença de pulmão                              15 Verminose em geral 
6 Doença de pele                                   16 Febre Maculosa 
7 Doença de Chagas                              17 Febre Tifoide (Tifo) 
8 Sífilis      18 Amarelão 
9 Febre Amarela                                     19 Leishmaniose/Calazar 
10 Ferida crônica          
05. A família está cadastrada no programa de estratégia de saúde da família? 
 1 Sim 2 Não 

06. Possui plano de saúde particular? 1 Sim. Qual?______________________________ 2 Não 
 

07. Utiliza o sistema público de saúde? 1 Sim 2 Não 
 
08. Procura atendimento neste município? 1 Sim 2 Não  
 
09. Detalhar o (s) local (locais) e o município onde procura atendimento médico: 

 

 

10. Qual o meio de transporte utilizado para acesso ao serviço de saúde? 
1 Transporte público 
2 Veículo próprio (carro e/ou moto) 
3 Transporte gratuito disponibilizado pela prefeitura 
4 Vai a pé / Pede carona na estrada 
5 Bicicleta 
6 Outro. Qual? 





E. NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
01. Algum membro da família participa de: (marcar o número, permitir múltiplas respostas, especificar 

nome da associação/órgão comunitário) 
1 Partido Político Qual? 
2 Sindicato Patronal Qual? 
3 Sindicato de Trabalhador Qual? 
4 Cooperativa Qual? 
5 Colônias Qual? 
6 Associação de bairro ou moradores Qual? 
7 Entidade filantrópica Qual? 
8 Associações ou grupos culturais e/ou 

recreativos 
Qual? 

9 Associações ou grupos de artesãos  Qual? 
10 Grupos folclóricos Qual? 
11 Grupos musicais Qual? 
12 Grupos religiosos/Movimentos de Igreja Qual? 
13 Associações esportivas? Qual? 
14 Outros  Qual? 
15 Não participa 

F. PATRIMÔNIO CULTURAL, ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS 
 
01. Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção na região (tentar identificar e precisar sua 
localização)? Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela? 

 

 

 

02. Você conhece alguma festa tradicional da região (pegar informações sobre quando e onde ela ocorre, 
há quantos anos, quem a organiza a festa, se há fotos do festejo)? 

 
 
 
03. Existem grupos de tradição na região (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias de 
teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo; outros...)? Sabe quem é o responsável e onde mora? 

 
 





04. Você conhece algum artesão, contador de histórias; pintor; escultor; músico; colecionador de objetos; 
cozinheiro; dançarino; outro...? (identificar e perguntar se sabe onde mora) 

 
 
 
05. Você já viu algum sinal dos antigos moradores da região? Algum lugar de morada de índio, pedaços de 
panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco? 

 

 
06. Você já viu muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga? 

 

G. PRINCIPAIS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E RECREAÇÃO 
01. Quais as principais formas de lazer para a família e região? (identificar e localizar, permitir múltiplas 
respostas, marcar com xis no número) 
1 Atividades desenvolvidas por 

grupos e associações 
Quais? 

2 Clubes diversos Qual? 
3 Pesca Qual? 
4 Caça Onde? 
5 Futebol Onde? 
6 Uso da cachoeira Qual e onde? 
7 Praias/rios Quais e onde? 
8 Festas Qual? 
09 Igreja Qual? 
10 TV  
11 Trabalho Qual? 
12 Outras Quais e onde? 

H. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E ATUAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

01. Quais os aspectos positivos desta localidade (aguardar resposta espontânea do entrevistado)? 
1 Vizinhança 
2 Segurança 
3 Comércio/serviços 
4 Tranquilidade 
5 Proximidade do trabalho 
6 Outros (especificar): 

02. Quais os TRÊS principais problemas existentes na localidade? 





1 Esgoto 
2 Lixo 
3 Abastecimento de Água 
4 Iluminação 
5 Atendimento à Saúde 
6 Segurança 
7 Transporte 
8 Escolas 
9 Calçamento 
03. Detalhar o porquê dos problemas identificados: 
 
 
 
04. Você conhece algum lugar bonito e/ou agradável na região (cachoeira, gruta, montanha, pico, rio, lago, 
ribeirão, parque, estação ecológica)? O que este local tem de bom, de especial? Como ele se chama? Qual o 
valor ou a importância deste local para você? (Identificar os locais e obter a localização mais precisa 
possível)  
 
 
 
 
 
 
05. As pessoas da localidade frequentam esses locais? 
 
1 Sim, frequentemente 3 Sim, em uma data especial 
2 Sim, às vezes 4 Não (ir para a questão 07) 
 
06. Qual é a atividade mais comum que as pessoas realizam nesses locais? 

 
1 Lazer: esportes. Especificar qual é o local 
2 Lazer: contemplação. Especificar qual é o local 
3 Peregrinação. Especificar qual é o local 
4 Outros. Especificar qual e o local onde é realizado 
 
07. Pessoas de fora e turistas vem até estes locais?  
1 Sim, frequentemente 3 Sim, em uma data especial 
2 Sim, às vezes 4 Não (ir para a questão 07) 
 
08. As pessoas da região costumam frequentar os rios da região e suas margens? 
 1 Sim. Quais rios e em quais trechos (identificação mais precisa 

possível)?____________________________________________________ 2 Não (ir para a questão 10)  
 
09. Se SIM, com qual finalidade? 
1 Pesca 4 Lazer: prática de esportes náuticos 





2 Lazer: nadar 5 Lazer: fazer churrasco, pic-nic 
3 Lazer: Contemplação, apreciação 6 Outros. Qual? 
 

10. Pessoas de fora (turistas) também costumam frequentar os rios da região e suas margens? 
 1 Sim. Quais rios e em quais trechos (identificação mais precisa 

possível)?____________________________________________________ 2 Não  

11. O Sr. (a) possui alguma relação de parentesco na área do empreendimento? 
 
 
12. Saberia dizer se na área do empreendimento já foram identificadas situações de conflitos de ordem 
social, ambiental, econômica. Em caso positivo comentar. 
 
 
13. Que tipo de informações o Sr. (a) gostaria de ter em relação ao empreendimento? 
 
 

14. Dúvidas, preocupações e expectativas que gostaria de colocar: 
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ANEXO 28 

Identificação de Divisas e Reserva Florestal Legal de Propriedades 
Afetadas por Empreendimento Hidrelétrico – PCH Alvorada I 

(ENGEVALE) 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DA PROSPECÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA 
DIRETAMENTE AFETADA PELO EMPREENDIMENTO 

 PCH ALVORADA I 
 

 

 

Objeto: Terrenos rurais interferidos pelo empreendimento  
PCH Alvorada I - Rio Corrente 

Municípios: Itajá - GO e Itarumã - GO 

Interessado: MINAS PCH S/A 

Referência: Janeiro de 2016 





 

 

5.1- Margem Direita 

 

CÓDIGO NOME DO PROPRIETÁRIO EDIFICAÇÕES ATINGIDAS (MEDIDAS EXPEDITAS ) - AI e APP CONTATO

MD-01
CÉLIA ROSELI PRATES DOS 

SANTOS E OUTROS

(17) 9964 3283

MOISÉS (PAI)

(17) 99647 6622 - CÉLIA

MD-02
HAMILTON SEBASTIÃO 

FARINAZZO

(17) 98132 5928

Filho - Alexandre

MD-03
RIJOBEL PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

RESERVTÓRIO: Duas casas em alvenaria cobertura e piso cerâmica 13,0x8,0m com

varanda 24,0m², padrão normal, estado de conservação bom; Curral de madeira 5

tábuas vãos de 2 metros com 258,0m, com área coberta 16,0x8,0m e tronco com

balança coberto;caixa d'água metálica vertical 5000l; Poço artesiano; 7 Postes de

metal 7 metros com luminação; Trasnformador de 10 kVa; Depósito em madeira

6,0x8,0m + 2,0x4,0m em chapa zincada coberto em fibrocimento; Galpão coberto

em fibrocimento com piso cimentado 9,0x8,0m; Horta, pomar e jardim gramado

100,0m²; 500,0m cerca arame liso.

(17) 99129 7939

(17) 3426 1000

FLORINDO MIGUEL 

MD03.1 PEDRO BALBO E OUTROS (17) 3475 1240

MD-04 PRECÉDIO LUIZ BARBIZAN
(16) 99767 4606

(16) 3242 6627

MD-05
HILDA FERREIRA DE JESUS 

SILVA

(64) 3648 1262

(64) 9949 8573 - 

Moacir Genro





 

 

 

 

CÓDIGO NOME DO PROPRIETÁRIO EDIFICAÇÕES ATINGIDAS (MEDIDAS EXPEDITAS ) - AI e APP CONTATO

MD-06 PRECÉDIO LUIZ BARBIZAN
(16) 99767 4606

(16) 3242 6627

MD-07
FLORINDO MIGUEL CAJUELA 

RODRIGUES

RESERVTÓRIO: Casa em alvenaria cobertura e piso cerâmico 17,0x11,0m com

varandas 102,0m² padrão baixo, estado de conservação bom; Caixa d'água metálica

2000l; Depósito em alvenaria cobertura fibrocimento 7,0x4,5m com varanda 18,0m²;

Galpão coberto em cerâmica 13,0x17,0m; Casa em alvenaria cobertura cerâmica

piso cimento queimado 5,0x10,0m com varanda 24,0m², padrão baixo e estado de

conservação regular; Cerca de madeira 48,0m com vão de 2,0m; rede de energia,

transformador 10 kVa; Cocho de cimento pré moldado; 500,0m de cerca arame liso

5 fios.

APP: Curral de cordoalha com base e mourões de concreto pré moldado com 82

vãos de 2,0m, com parte da estrutura metálica coberta em folha zincada

15,0x12,0m, sala e corredores para manejo do gado com paredes de alvenaria de

1,8m de altura; Cocho para sal de madeira coberto em cerâmica; Curral em madeira

4 tábuas, coberto com fibrocimento 7,0x8,0m e embarcador de gado; Garagem em

alvenaria cobertura cerâmica e piso cimentado 6,0x6,0m; Cisterna de alvenaria;

Casa em alvenaria coberta em cerâmica 132,0m² com varanda 50,0m², padrão baixo

e estado de conservação ruim.

(17) 99129 7939

(17) 3426 1000

MD-08 JOSÉ MARIA FRANCO
(34) 3261 0729

(34) 9973 5429

MD-09 ÉDIO BORGES (62) 9971 4419





 

 

5.2- Margem Esquerda 

CÓDIGO NOME DO PROPRIETÁRIO EDIFICAÇÕES ATINGIDAS (MEDIDAS EXPEDITAS ) - AI e APP CONTATO

ME-01
LUIZ AUGUSTO DE MACEDO 

FRANCO E OUTROS

(34) 3268 1669

(34) 96482546 - PAI

DALVO NUNES FRANCO

ME-02
WASHINGTON MEDEIRO DO 

PRADO

RESERVATÓRIO: Rampa de concreto 15,0x1,0m x 2; Cx d'água metálica vertical

10.000l; Cobertura em cerâmica 12,0m² com piso cimentado; Depósito em madeira

cobertura cerâmica 24,0m²; Curral todo em cercado em madeira com mourões e

lascas de aroeira 315,0m com lance de 2,0m com áreas cobertas 80,0m²; Chiqueiro

em madeira 160,0m² com coberta 25,0m² em fibrocimento com fechamento 4

tábuas; Coberta com fechamento de madeira 63,0m²; Coberta picadeira 45,0m²;

Pomar; Tablado de madeira cobertura fibrocimento 24,0m²; Represa 7000,0m² e

represa cercada com placa pre moldada 1500,0m² - 1,6m de prof.; Canaleta de

alvenaria para queda d'água 50,0x1,0x0,4m; Barracão de madeira e tela com

estruta metálica 6,0x12,0m; Coberta 3,0m²; Casa sede 420,0m² com área de lazer

piso de pedra sabão, piscina 11,0x6,0m; Varanda 200,0m² e churrasqueira; Casa em

alvenaria cobertura cerâmica 54,0m² com varanda 30,0m², Lavoura cana de açúcar.

APP: Paiol em madeira com parte coberto em cerâmica 21,0x6,0m e varanda

24,5m²; Piso cimentado 50,0m²; Casa em alvenaria coberta em cerâmica 63,0m² e

piso cimentado com varanda 16,0m²; Lavoura cana de açúcar.

(64) 8437 1166

ME-03
JOSÉ LOURENÇO BORGES DE 

ASSIS

(64) 9641 5380

(64) 3648 1397

ME-04 THOMAZ EDSON DE SORDE APP: Cocho coberto em cerâmica; Porteiras de madeira e Lavoura cana de açúcar (64) 9987 7622

ME-05 CÉLIO DE FREITAS (64) 9949 6322

ME-06 ERCÍLIA NUNES VILARINHO (64) 9955 6565





Area_ha Area_m2 Area_ha Area_m2
MD01 Célia Roseli Prates dos Santos e outros 30,2895 302894,5344 18,4950 184950,1731
MD02 Hamilton Sebastião Farinazzo 43,4856 434855,5436 39,3083 393083,1280
MD03 Rijobel Participações e Empreendimentos Ltda. 92,7504 927504,2619 45,0732 450732,3326

MD03.1 Pedro Balbo e outros 1,0602 10602,3115 5,1742 51741,7819
MD04 Precédio Luiz Barbizan 0,0000 0,0000 0,3597 3597,0181
MD05 Hilda Ferreira de Jesus Silva 57,4776 574776,0549 10,0672 100672,2497
MD06 Precédio Luiz Barbizan 95,3203 953203,0437 23,1601 231601,0914
MD07 Florindo Miguel Cajuela Rodrigues 71,5155 715155,3463 33,3987 333987,4054
MD08 José Maria  Franco 23,1680 231680,0995 21,9889 219889,2998
MD09 Édio Borges 40,7807 407806,5658 40,2290 402290,3962
ME01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros 101,2000 1012000,0373 29,5651 295651,1982
ME02 Washington Medeiro do Prado 150,2787 1502786,9296 47,2649 472649,4281
ME03 José Lourenço Borges de Assis 108,1319 1081318,6227 40,6121 406121,1670
ME04 Thomaz Edson de Sorde 152,9485 1529485,3960 62,0037 620037,2641
ME05 Célio de Freitas 3,6435 36435,2755 5,3821 53821,4357
ME06 Ercília Nunes Vilarinho 32,7745 327744,8625 16,8048 168047,8294

Reservatório
PropriedadeSigla

APP
Alvorada I
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ANEXO 29 

Solicitação de manifestação quanto a necessidade ou dispensa de 
estudo específico – FUNAI 

Correspondência MPCH-ALV_MAM_CTE-004-2015 





0 
MINAsPCH 

Belo Horizonte, 06 dejulho de 2015 

MPCH-ALV-MAM-CTE-004-20 15 

Ao 	 FU WAX  IJQ 

Dr. Julio César Gomes Pinho 	 RECEBI9p EM OY/Qr- /2Oj 

Diretor de PromocAo no Desenvolvimento SustentIvel - DPDSIFUNAI 	I 	 A ¶SNAThRA 

FUNA! - Fundacao Nacional do fndio 

Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 14 

Edificio Cleto Meireles, 50  andar 

70070-120 - Brasilia - DF 

Assunto: 	Licenciamento Ambiental da Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I. SolicitacAo 

de manifestacAo quanto a necessidade ou dispensa de estudo especifico. 

Senhor Diretor, 

A MINAS PCH S.A. ("MINAS PCH"), companhia corn sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida 

Getlio Vargas, no 874, 100  andar, sala 1009, inscrita no CNPJIMF sob o no 07.895.905/0001-16, vern 

por meio desta correspondéncia solicitar o pronunciarnento desta FUNAL sobre a interferência do 

aproveitamento hidrelétrico denominado PCH Alvorada I em comunidades indigenas. 

Em 01 de dezembro de 2014, a MINAS PCH iniciou junto ao órgäo ambiental estadual de Goiás, atual 

SECIMA (Secretaria do Meio Arnbiente, Recursos HIdricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos), no âmbito do processo n° 18394/2014, os estudos arnbientais para a obtencao da 

Licenca Prévia para o empreendimento de geracAo de energia denorninado PCH Alvorada I, a ser 

construido no rio Corrente, municipios de Itajá e ItarurnA, estado de Goiás. 

Corn o objetivo de apresentar, de fonna compteta para a SECIMA, as inforrnacoes necessárias ao 

processo de licenciamento ambiental, solicitarnos a V.Sa. rnanifestacAo sobre a eventual sobreposicao 

da area do empreendimento corn areas demarcadas para terras indIgenas. 

Para subsidiar tat análise, encaminhamentos em anexo (ANEXO I) uma irnagern corn o tracado do 

espelho d'agua do empreendimento, bern como 01 (urn) CD (ANEXO II) contendo arquivos digitais no 

formato "shapefile" corn o tracado do espeiho d'agua do reservatório da PCH Alvorada I. 

Avenida Getulio Vargas, no. 874, Sala 1009, Funcionários, Belo Hozonte, Minas Gerais 
CEP 30.112.020. Telefone/Fax: (31) 3069-0770 . minaspch@nInaspch.com.br  
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Diante do exposto, caso nâo sejam identificadas interferências, solicitamos manifestacAo favorável da 

FUNAI acerca do empreendimento, visto que tal manifestacAo direta d exigida pela SECIMA em 

licenciarnentos desta natureza. 

Certos de boa acoihida desta, colocamo-nos a disposicAo para quaisquer esciarecimentos. 

~"'4 
MINAS PCH S.A 
Walter Pinheiro 
1retor 

knexos: 

I. Imagem Satélite da projecAo do reservatório da PCH Alvorada I 

II. CD corn os Arquivos Digitais (shapefile) 

Avenida Getülio Vargas, no. 874, Sala 1009, Funcionários, Belo Horionte, Minas Gerais 
CEP 30.112.020. Telefone/Fax: (31) 3069-0770 • minaspchmispch.com.br  
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ANEXO I - IMAGEM SATELITE DA PROJECAO DO RESERVATORIO DA PCH 

ALVORADA I 

Avenida Getülio Vargas, no. 874, Sala 1009, Funcionários, Belo t1orizonte, Minas Gerais 
CEP 30.112.020. Telefone/Fax: (31) 3069-0770 • minaspch@minaspch.com.br  
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ANEXO II- CD - AROUIVOS DIGITAIS (SHAPEFILE) 
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ANEXO 30 

Ofício nº 174 / GAB/ FCP/MinC – Palmares Fundação Cultural
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ANEXO 31 

Ofício nº 46/2015/DF/INCRA 





&rvlço PUblico Federal 
MINISTERIO lx DESENVOLVIMENTO AGRARIO 

INSTITUTO NACIONAL VE kx)LoNlzAcAo E REFORMA AGRARIA 
DIRETORIA DE ORDEtMENTO  DA ESTRUTURA FUNDIARIA 

Ed. Palâcio do Desenvolvimento, ?° andar, sala 1210, CEP: 70057-900 - Brasllia/DF 
(61)341 1-7138/7379 - www.incraepv.br  

Oficio n° q 6 /20151DF/INCRA 
	

Brasilia, 14 de juiho de 2015. 

limo Sr. Walter Pinheiro 
Diretor da Minas PCH S.A. 
Av. Getülio Vargas, 874 - sala 1009 
Funcionários - Belo Horizonte/MG 
CEP 30.112.020 

Referências: MPCH-FCI-MAM-CTE-007-20 15 
MPCH-ALV-MAM-CTE-007-20 15 

Senhor Diretor 

1. Trata o presente de consultas diversas dessa empresa, em que solicita informaçOes sobre 
areas de assentamentos na zona de influência das PCHs Foz do Corrente I e Alvorada I. 
2. Informamos que a$s anáiise no banco de dados geográficos existente na DFG nâo foi 
encontrada nenhuma sobreposicAo corn projetos de assentamento ate a presente data. 
3. Outrossim, informamos que os documentos em referência foram enviados para a 
Superintendéncia Regional do INCRA em Goias, para manifestaçâo em relaçAo a possiveis areas de 
interesse que possam ser afetadas pelo empreendimento. 

Atenciosamente, 

- D1O ROgER TO SIQUEIRA DA SJL VA 
-'ZIIretor de Ordenamento da Estratura Fundidria 

-- ---• 	 Subs!ituto 
Portaria 340/111-2015 

R$BMOS ,M 
J I) 	 . 

juirnial 









DN237040618BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
15/07/2015 17:46 Belo Horizonte / MG

15/07/2015
17:46
Belo
Horizonte / MG

Objeto entregue ao destinatário

15/07/2015
11:07
Belo
Horizonte / MG

Objeto saiu para entrega ao destinatário

15/07/2015
08:28
Belo Horizonte /
MG

Objeto encaminhado
de Unidade Operacional em Belo Horizonte / MG para Unidade de Distribuição em
Belo Horizonte / MG

14/07/2015
20:42
Brasilia / DF

Objeto encaminhado
de Unidade Operacional em Brasilia / DF para Unidade Operacional em Belo
Horizonte / MG

14/07/2015
17:05
Brasilia / DF

Objeto encaminhado
de Agência dos Correios em Brasilia / DF para Unidade Operacional em Brasilia /
DF

14/07/2015
16:43
Brasilia / DF

Objeto postado

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

1 de 2 05/08/2015 15:21
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ANEXO 32 

Informações Detalhadas e Individualizadas sobre cada 
Estabelecimento Pesquisado na AID da PCH Alvorada I





1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS ESTABELECIMENTOS 
AGROPECUÁRIOS LOCALIZADOS NA ADA DA PCH ALVORADA 
 

1.1 Fazenda Carajás (MD-01) 

(corresponde à MD-09 da PCH Foz do Corrente) 

Coordenada: 22K 481889/7891720 

1.1.1 Informações gerais/Identificação 

Não foi possível realizar contato com o proprietário da Fazenda Carajás, Moisés, que segundo o 
funcionário entrevistado, mora em Fernandópolis – SP. 
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Foto 01  Fazenda Carajás 
 

 

1.1.2 Famílias Residentes na Fazenda Carajás 

1.1.2.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio onde mora a família de Eudes Batista Alves possui um pavimento e sete cômodos, sendo 
três utilizados permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo empregador, possui piso de 
cimento queimado (vermelhão), parede externa de alvenaria com revestimento e cobertura de telha 
de barro do tipo romana. Possui água encanada proveniente de poço artesiano e mina d’água e 



banheiro cujo esgoto é lançado em fosse séptica. Com relação ao lixo, parte é levada para Lagoa Santa, 
de 10 em 10 dias, parte é queimada na propriedade. 

A fazenda possui energia elétrica cedida pela CELG com medidor próprio. Utilizam botijão de gás para 
cozinhar, e o serviço de telefonia móvel utilizado é da Vivo.  

A principal via de aceso à propriedade é a estrada Lagoa Santa – Itajá, e o principal meio de transporte 
utilizado pela família é veículo próprio. 

Características da Família 

O entrevistado foi o responsável domiciliar, Eudes Batista Alves, de cor branca e empregado 
permanente da fazenda, responsável pelo gado e a cerca. 

A família, que possui cinco integrantes, não participa do Programa Bolsa Família e tem como 
rendimento mensal o salário do responsável, e o benefício da esposa (“encostada”) que somados 
corresponde a três salários mínimos.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Eudes: responsável 

- Edna Matos: cônjuge 

- Jonas Henrique: filho 

- Camile: filha 

- Gabriel: filho  

• Idade: 

- Eudes: 42 

- Edna Matos: 37 

- Jonas Henrique: 17 

- Camile: 14 

- Gabriel: 13 

• Naturalidade: 

- Eudes: Cassilândia – MS 

- Edna Matos: José Bonifácio – SP  



- Jonas Henrique: Itajá – GO  

- Camile: José Bonifácio – SP  

- Gabriel: Goiânia – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora neste domicílio há dois anos e meio. 

• Estado Civil:  

- Eudes: casado 

- Edna Matos: casado  

- Jonas Henrique: solteiro 

- Camile: solteira  

- Gabriel: solteiro  

• Escolaridade: 

- Eudes: ensino fundamental, anos iniciais - completo 

- Edna Matos: magistério 

- Jonas Henrique: ensino fundamental, anos inicias – completo  

- Camile: ensino fundamental, anos inicias – incompleto. Cursa o 8º ano na E.E. Deputado José 
Alves de Assis em Lagoa Santa. 

- Gabriel: ensino fundamental, anos inicias – incompleto. Cursa o 8º ano na E.E. Deputado José 
Alves de Assis em Lagoa Santa. 

Trabalho e Renda 

Eudes trabalha hoje com serviços gerais na propriedade e seu salário corresponde a dois salários 
mínimos. Sua esposa Edna recebe auxílio (encostada) de um salário mínimo. 

Condições de Saúde 

Não existem portadores de deficiência na família, e todos já tiveram dengue. 

Estão cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utilizam o 
Sistema Público de Saúde no Posto Médico de Lagos Santa. Para o transporte utilizam veículo próprio.  

Nível de Participação Social 



Nenhum membro da família participa de instituições classistas (sindicatos etc.), partido político, 
associações de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

O entrevistado não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais e muito menos grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc..  
Nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de 
corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer para a família estão a pesca e banho no rio Corrente e TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Para o entrevistado o principal aspecto positivo da localidade é a tranquilidade, enquanto que os 
principais problemas são a falta de um posto de saúde na região e a qualidade da estrada. 

Quando questionado sobre algo bonito na região, o entrevistado respondeu: “minha mulher”. E disse 
que não gosta de Lagoa Santa, um dos locais mais citados como local bonito e agradável nas 
propriedades desta margem do rio.  

Segundo ele pessoas de fora não costuma frequentar os rios da região. 

Eudes possui uma prima, Camila, que mora na Fazenda Alvorada, na área do empreendimento. Nunca 
soube de conflitos na região, e a dúvida que tem é: “Para quando sai o projeto?” 
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Foto 02  Entrevista com Eudes Batista Alves 
 

 

 

1.2 Fazenda Alvorada (MD-02) 

(corresponde à MD-07 da PCH Foz do Corrente) 

Coordenada: 22K 484010/7888002 

1.2.1 Informações gerais/Identificação 

O proprietário da Fazenda Alvorada, localizada na margem direita do rio Corrente, no município de 
Itajá, Hamilton Sebastião Farinazzo, foi contatado via telefone. Ele reside em São José do Rio Preto – 
SP, e optou por responder o questionário de estabelecimento agropecuário via e-mail. 

Ano de aquisição da propriedade 

2009 

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório.  

1.2.2 Características Físicas 

A propriedade possui 2233,1003 hectares e conta com rios, riachos e represas. Possui área de reserva 
legal averbada de 905,999 hectares. Na propriedade existe erosão e voçorocas.  



A captação de água é tanto superficial como subterrânea, e destina-se tanto para o consumo humano 
quanto animal. Na propriedade existe poço tubular semi artesiano com captação para consumo 
humano de 1POL. A captação superficial para a dessedentação animal é de 1POL e 1,5 POL. 

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e como benfeitorias conta com uma casa 
sede, cinco casas de empregados, dois barracões, um curral coberto e um curral descoberto. Possui 
também pocilga, galpão e cerca. De maquinário possui cinco tratores, duas grades ROME, duas grades 
niveladoras, um terraceador, dois tanques herbicidas, três roçadeiras e duas carretas.  

As terras do estabelecimento são utilizadas para lavoura permanente (174,24ha), lavoura temporária 
(24,2ha), pastagem plantada (3194,7388), mata natural (905,996ha), benfeitorias (14,52ha) e APP 
(153,6216).  

Trata-se de um estabelecimento residencial com atividades produtivas, bovinocultura de corte, 
silvicultura e lavoura temporária. Sendo a mais importante a bovinocultura de corte. O proprietário se 
caracteriza como produtor e proprietário individual. 

Na propriedade residem quatro famílias, e quatro funcionários permanentes que trabalham o ano 
inteiro. Os funcionários e responsáveis pelas famílias são José Carlos, Nilson, Jonas e Wagner. 

O estabelecimento é dirigido pelo administrador, José Carlos, que reside no estabelecimento.    

1.2.3 Produção agropecuária 

O estabelecimento possui como produção agrícola plantação de sorgo em 24,2ha para consumo 
interno. Para essa atividade não utiliza irrigação. Utiliza sementes selecionadas, corretivos, adubos 
químicos, herbicidas, inseticidas e fungicidas, terraceamento, plantio em nível, faixas de retenção, e 
cordão de contorno. 

Existe também, e como principal atividade, a produção pecuária com uma criação de 1750 cabeças de 
gado destinadas 100% para venda. Existe também produção de ovinos, 30 cabeças, exclusivamente 
para consumo interno. 

São comercializadas cerca de 800 cabeças de gado por ano, por R$2.500,00 cada. São comercializadas 
para frigoríficos. 

Na produção pecuária são utilizadas vacinação, combate a parasitas, divisão de pastagens, separação 
por sexo, e suplementação alimentar na seca. 

A propriedade recebe assistência técnica particular para a produção agropecuária.  

As principais dificuldades apontadas pelo proprietário por ordem de prioridade são falta de mão de 
obra, baixo preço dos produtos, elevado preço dos insumos, dificuldades na comercialização, falta de 
assistência técnica, e dificuldades para obtenção de financiamento/crédito. 

1.2.4 Extração Mineral  



Na propriedade não existe atividade de extração mineral. 

1.2.5 Renda do Estabelecimento 

O estabelecimento possui uma renda anual de R$2000000,00 e representa a fonte de renda secundária 
para o proprietário. É utilizado para o custeio agrícola crédito do banco Bradesco. 

1.2.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Segundo o entrevistado o meio de comunicação mais utilizado é TV, rádio, jornal impresso e revista 
impressa. Não foram apontados aspectos positivos da localidade e como aspectos negativos citou a 
iluminação, pois há faltas de energia frequentes; o atendimento à saúde, pois a fazenda fica longe da 
cidade que também tem poucos recursos em uma emergência médica; e escolas, pois as crianças 
precisam levantar as 4:00h e só retornam para casa por volta das 16:00h.  

O entrevistado já sabia da possibilidade de construção da PCH Alvorada I na região através de 
comentários de vizinhos. Acha que a implantação da PCH pode trazer benefícios para a região, pois 
segundo ele: “Além de ficar um represado bonito, acredito que vai melhorar quanto a falta de energia, 
problema constante principalmente no período chuvoso, e a possibilidade de redução de tarifa. Temos 
intenção de colocar irrigação para produzir milho, o que seria viável com energia disponível.”  

Quanto aos possíveis problemas destaca: “Benfeitorias, pastagens e matas que irão ficar inacessíveis e 
vão ser alteradas. Também acesso se vai mudar.”  

Tem dúvidas sobre o cálculo do ressarcimento dos itens que serão impactados, e sobre a reserva legal 
que ficará submersa.  

Acrescentou ainda que: “Gostaria de estar sempre informado sobre o andamento do projeto pela 
empresa responsável, também solicito um mapa que projete exatamente qual a área que ficará 
inacessível, quais cuidados e responsabilidades que teríamos e quem arcaria com esses custos. Como 
não tem mapa do que acontecerá com nossa fazenda e que partes atingirão, estamos evitando 
reformar pastos e melhorar a produção da fazenda.”  

1.2.7 Famílias Residentes na Fazenda Alvorada 

1.2.7.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado por Neiva dos Santos Alvez Luiz e José Carlos Luiz é a casa sede da fazenda. 
Possui um pavimento e 12 cômodos, dos quais apenas um é usado permanentemente como 
dormitório. O domicílio é cedido pelo empregador, e possui piso de cerâmica, paredes externas de 
alvenaria com revestimento, e cobertura de telha romana. 

Possui água encanada proveniente de poço semi- artesiano e o esgoto do banheiro é direcionado para 
fossa séptica. O lixo tem uma parte queimada, outra parte levada para o lixão de Lagoa Santa.  



A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio. Para cozinhar utilizam 
botijão e lenha. E a telefonia móvel utilizada é da Vivo. 

O meio de transporte utilizado é caminhonete da fazenda. 

Características da Família 

A entrevista foi realizada com a esposa do responsável domiciliar, José Carlos Luiz, de cor amarela e 
empregado permanente na propriedade como administrador. 

A família é constituída apenas pelo casal, e a entrevistada não soube dizer qual o salário mensal do 
responsável. Eles possuem também renda de uma casa alugada, R$450, e o salário da entrevistada, de 
R$900. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- José: responsável  

- Neiva: esposa 

• Idade: 

- José: 44  

- Neiva: 42 

• Naturalidade: 

- José: Jales – SP  

- Neiva: Paranapuã – SP  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora há dois meses no domicílio. 

• Estado Civil: 

- José: casado 

- Neiva: casada 

• Escolaridade: 

- José: ensino fundamental, anos iniciais - completo 

- Neiva: ensino fundamental, anos iniciais - incompleto 

Trabalho e Renda 



José Carlos Luiz (nesta função há 13 anos) possui carteira assinada e trabalha como administrador da 
fazenda, mas a entrevistada não soube informar sua renda, ela própria trabalha como cuidadora de 
casa e recebe por isso R$900. Além dos salários, o casal recebe ainda o aluguel de uma casa em São 
Paulo no valor de R$450.  

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiências nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. Estão cadastrados no 
Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utilizam o Sistema Público de Saúde 
em Lagoa Santa ou Itajá. Para isso utilizam a caminhonete da fazenda. 

Nível de Participação Social 

O casal não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer a entrevistada apontou a pesca no rio Corrente e TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O principal ponto positivo da localidade é a tranquilidade e o principal problema a estrada “que é 
ruim”.  

A entrevistada não soube dizer um lugar bonito ou agradável na região, e disse que as pessoas da 
redondeza costumam frequentar o rio Corrente para pesca. 

Não possui relação de parentesco na região e nunca soube de conflitos. 

Ela gostaria de saber se a voltagem local poderia mudar de 220 v para 110 v com a implantação da 
PCH.  

1.2.7.2 Família 2 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio onde mora Nilson Martins da Silva possui um pavimento e seis cômodos. Destes, dois são 
utilizados permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo empregador, e possui piso de 
cimento queimado (vermelhão), paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de telha 



eternite. Possui água canalizada proveniente poço semi-artesiano, puxada por bomba d’água e enviada 
para as caixas d’água. Existe banheiro no domicílio cujo esgoto é despejado direto no rio. O lixo é 
queimado. 

No domicílio existe energia elétrica fornecida pela CELG, e utilizam para cozinhar botijão de gás. O 
sistema de telefonia móvel utilizado é da Vivo, e a principal via de acesso é a estrada Lagoa Santa – 
Itajá.  

O principal meio de transporte da família é o ônibus escolar. 

Características da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Nilson Martins da Silva, de cor branca e empregado 
permanente como serviços gerais na fazenda Alvorada. A família é constituída de cinco pessoas, mais o 
irmão do entrevistado que mora em um cômodo ao lado e foi considerado família individualizada, mas 
que utiliza o domicilio em questão.  

A família entrevistada participa do Programa Bolsa Família, e informou como renda bruta mensal 
R$1500.   

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Nilson: responsável 

- Ana Paula: esposa 

- João Pedro: filho 

- João Gabriel: filho 

- Anna Gabriella: filha 

• Idade: 

- Nilson: 36 

- Ana Paula: 30 

- João Pedro: 11 

- João Gabriel: 6 

- Anna Gabriella: 2 

• Naturalidade: 

- Nilson: Quirinópolis – GO  

- Ana Paula: Ituiutaba – MG  



- João Pedro: Cachoeira Alta – GO  

- João Gabriel: Itajá – GO  

- Anna Gabriella: Aporé – GO 

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora há nove meses no domicílio. 

• Estado Civil: 

- Nilson: amasiado 

- Ana Paula: amasiada 

- João Pedro: solteiro 

- João Gabriel: solteiro 

- Anna Gabriella: solteira 

• Escolaridade: 

- Nilson: não estudou 

- Ana Paula: ensino fundamental, anos finais - incompleto 

- João Pedro: ensino fundamental, anos iniciais – incompleto; cursando em Escola Municipal em 
Lagoa Santa  

- João Gabriel: ensino fundamental, anos iniciais – incompleto; cursando em Escola Municipal em 
Lagoa Santa  

- Anna Gabriella: ainda não estuda 

Trabalho e Renda 

Nilson Martins da Silva trabalha com carteira assinada com serviços gerais, atividade que exerce há 23 
anos. A renda mensal da família é de R$1500. 

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiência nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

São cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utilizam o 
Sistema Público de Saúde, no UBS da Lagoa Santa. Quando necessário utilizam caminhonete do gerente 
da fazenda, ou ônibus escolar. 



Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), nem de partido político, 
associações de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Nilson Martins da Silva não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais e grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal 
de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de 
pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer para a família o entrevistado mencionou  pesca no rio Corrente e TV.  

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os principais aspectos positivos da localidade são a vizinhança, a segurança e a tranquilidade, 
enquanto que os principais problemas são a falta de energia constante, “iluminação péssima” (estava 
sem luz na hora da entrevista), o transporte escolar que é “péssimo” por causa das estradas, e a 
péssima qualidade das estradas. 

O lugar bonito que foi citado na entrevista é Lagoa Santa que a família visita mensalmente para 
compras. Pessoas de fora também frequentam a localidade. As pessoas da região também costumam 
frequentar a margem do rio Corrente para pesca. 

O entrevistado possui uma irmã que mora na fazenda Vale do Corrente do mesmo proprietário (MD-
07.1). Nunca soube de situações de conflito na região, e gostaria de saber qual o local que a barragem 
vai atingir. 

1.2.7.3 Família 3 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado por Camila Gonçalves da Silva possui um pavimento e sete cômodos, dos quais 
dois são utilizados permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo empregador, possui piso 
de cerâmica, paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de telha eternite. Possui 
água canalizada proveniente de poço que a entrevistada não soube dizer se é artesiano ou semi- 
artesiano. Na casa existe banheiro cujo esgoto é escoado para fossa séptica. O lixo é queimado. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG, com medidor para as quatro casas da propriedade. Na 
cozinha é utilizado botijão de gás e o serviço de telefonia móvel utilizado é da Vivo.  

O principal meio de transporte da família é o ônibus escolar ou se necessário “o gerente que leva”. 

Características da Família 



A entrevistada é esposa do responsável familiar, o Sr. Jonas Pereira Santos, de cor parda e empregado 
permanentemente como capataz/vaqueiro na fazenda.  

A família de três membros, não participa atualmente do Programa Bolsa Família e tem como renda 
mensal o salário do responsável de R$1500.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Jonas: responsável 

- Camila: esposa 

- Nicolas: filho 

• Idade: 

- Jonas: 28 

- Camila: 22 

- Nicolas: 2 

• Naturalidade: 

- Jonas: Paranaíba – MS  

- Camila: Paranaíba – MS  

- Nicolas: Inocêncio – MS  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora na residência há dois anos. 

• Estado Civil: 

- Jonas: amasiado 

- Camila: amasiada 

- Nicolas: solteiro 

• Escolaridade: 

- Jonas: ensino fundamental, anos finais – incompleto.  

- Camila: ensino médio – incompleto. 

- Nicolas: não estuda ainda. 



 

Trabalho e Renda 

Jonas Pereira Santos trabalha hoje como vaqueiro/capataz na Fazenda Alvorada. Recebe uma renda 
mensal de R$1500 com carteira assinada. Trabalha nessa atividade há sete anos. 

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

A família está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família e utiliza o Sistema Público de 
Saúde no posto de Lagoa Santa. Se necessário utilizam o ônibus escolar para transporte. 

Nível de Participação Social 

A família não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, e nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Citou como exemplo de festa tradicional a Festa de Peão, que acontece em diversos lugares da região 
nos meses de junho e julho. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer da família há a pesca no rio Corrente, jogar futebol e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

A entrevistada citou como aspecto positivo desta localidade a segurança e a tranquilidade. Enquanto 
que os principais problemas são a falta de energia constante, o horário do transporte escolar (muito 
cedo), e o atendimento à saúde (não tem pediatra). 

Como lugar bonito e/ou agradável citou a lagoa de Lagoa Santa, frequentada pelas pessoas da região e 
de fora para lazer (nadar, passear). Além disso, as pessoas da região também frequentam o rio 
Corrente para pesca. 

A família não possui relação de parentesco na área do empreendimento, nunca ouviu falar de situações 
de conflitos nem expressou dúvidas, preocupações ou expectativas com relação ao empreendimento. 

1.2.7.4 Família 4 

Caracterização do Domicílio 



O domicílio habitado por Edimilson Andrada é composto de um único cômodo, seu dormitório. Para 
todas as outras atividades utiliza a casa do irmão ao lado (Nilson Martins da Silva; questionário MD-07 
família 2). 

Seu domicílio é cedido pelo empregador, e possui piso de cimento batido, paredes externas de 
alvenaria com revestimento, e cobertura de telha de comento amianto. No domicílio não existe 
banheiro e o lixo é queimado. Possui energia elétrica fornecida pela CELG e o medidor fica na casa do 
irmão. Não utiliza gás ou lenha e não possui telefone no domicílio. 

A principal via de acesso para a localidade é a estrada Lagoa Santa – Itajá, e o principal meio de 
transporte utilizado é a caminhonete do gerente.   

Características da Família 

Edimilson Andrada representa uma família individualizada. De cor parda e empregado permanente na 
propriedade como serviços gerais, não participa do Programa Bolsa Família e tem uma renda mensal 
de R$1500,00.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

Edimilson: responsável 

• Idade: 

35 anos 

• Naturalidade: 

Quirinópolis – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

9 meses 

• Estado Civil: 

Solteiro 

• Escolaridade: 

Não estudou. 

 

Trabalho e Renda 

Edimilson é empregado permanente da Fazenda Alvorada com carteira assinada na área de serviços 
gerais. Recebe por isso um salário mensal de R$1500,00.  



Trabalha nesta mesma atividade há 27 anos. 

Condições de Saúde 

O entrevistado não é portador de deficiência e não possui histórico de doenças tais como malária, 
dengue, hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. É cadastrado no 
Programa de Estratégia de Saúde da Família, em Itajá, e utiliza o Sistema Público de Saúde. Quando 
necessário procura atendimento médico em Lagoa Santa, e utiliza para isso como transporte a 
caminhonete do gerente. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Edimilson não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc..  Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer destacou a pesca no rio Corrente, e assistir TV à noite na casa do 
irmão.  

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como pontos positivos da localidade o entrevistado citou a vizinhança, a segurança e a tranquilidade. 
Enquanto que os principais problemas seriam a falta de energia constante (estava sem luz no 
momento da entrevista), estradas péssimas e transporte escolar péssimo por causa das estradas. 

Como lugar bonito e ou agradável da região citou a lagos de Lagos Santa, onde costuma ir 
frequentemente para compras e UBS. Pessoas de fora também frequentam a lagoa. 

Os moradores da região costumam frequentar também o rio Corrente para pesca. 

O entrevistado possui uma irmã que mora na fazenda Vale do Corrente do mesmo proprietário (MD-
07.1). Nunca soube de situações de conflito na região, e a dúvida que tem em relação ao 
empreendimento é “qual o local que vai atingir”. 

 

1.3 Fazenda Carmem Lúcia I (MD-03) 

Coordenada UTM: 22K 479178/7891349 



1.3.1 Informações gerais/Identificação 

O proprietário da Fazenda Carmem Lúcia I, Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, reside em Votuporanga 
– SP, e pediu para que o questionário fosse enviado por e-mail. 

1.3.2 Famílias Residentes na Fazenda Carmem Lúcia I 

1.3.2.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Alexandre Dias Martins possui um pavimento, e nove cômodos, 
dos quais dois são utilizados permanentemente como dormitório. O domicílio é cedido pelo 
empregador, e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura 
de telha de barro. Possui água canalizada proveniente de poço semi-artesiano. E o esgoto do banheiro 
é escoado através de fossa séptica. O lixo é levado para Lagoa Santa a cada 15 dias. 

A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e utiliza para cozinhar 
botijão de gás e lenha. A operadora de telefonia móvel é a Vivo, e a principal via de acesso utilizada é 
vindo de Lagoa Santa a “rota do cafezinho”.  O principal meio de transporte é veículo particular.  

Características da Família 

O entrevistado é o responsável domiciliar, Alexandre Dias Martins, de cor branca e empregado 
permanente da fazenda Carmem Lúcia I, como serviços gerais. 

A família, de quatro pessoas, está cadastrada no Programa Bolsa Família e tem uma renda mensal de 
R$1570,00, proveniente dos rendimentos do Alexandre (R$1500,00) e do Bolsa Família (R$70,00). 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Alexandre: responsável 

- Raiane: esposa 

- Eduardo: filho 

- Vitor Alexandre: filho 

• Idade: 

- Alexandre: 27 

- Raiane: 23 

- Eduardo: 7 

- Vitor Alexandre: 1  



• Naturalidade: 

- Alexandre: Itajá – GO  

- Raiane: Cassilândia – MS  

- Eduardo: Itajá – GO  

- Vitor Alexandre: Itajá – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora no domicílio há quatro meses 

• Estado Civil: 

- Alexandre: casado 

- Raiane: casada 

- Eduardo: solteiro 

- Vitor Alexandre: solteiro 

• Escolaridade: 

- Alexandre: ensino fundamental, anos finais – incompleto. 

- Raiane: ensino médio – incompleto. 

- Eduardo: ensino fundamental, anos iniciais. Cursando na escola Professor Guilherme Queiroz 
Figueira. 

- Vitor Alexandre: ainda não estuda 

 

Trabalho e Renda 

Alexandre trabalha atualmente na Fazenda Carmem Lúcia I como serviços gerais. Recebe uma renda 
mensal de R$1500,00 com carteira assinada. Recebe ainda R$70,00 do Bolsa Família.  

Trabalha nesta atividade há 16 anos. 

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 



Não estão cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário procuram 
o Sistema Público de Saúde neste município (hospital municipal e posto). Se necessário utilizam 
veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Quando perguntado sobre construções antigas na região, citou a “Fazenda dos Rodrigues” saindo de 
Itajá no caminho para Itarumã. Esta fazenda teria sido da época dos escravos. 

Citou também como festa tradicional da região a Festa de São João de Itajá, na Igreja Católica de São  
João Batista. 

Não soube falar de grupos de tradição artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer da família citou a pesca no rio Corrente e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O principal ponto positivo dessa localidade é a tranquilidade, enquanto que os principais problemas 
são a distância, o que faz com que o filho tenha que acordar muito cedo para ir para escola, a falta de 
luz constante, e a estrada ruim. 

Citou como lugar bonito e ou agradável a Fazenda Água Limpa, mas pessoas de fora não costumam 
frequenta-la.  

As pessoas da região e de fora costumam frequentar o rio Corrente para pesca e acampar. 

Não possuem nenhuma relação de parentesco na região do empreendimento e nunca soube de 
conflitos na região. 

Com relação ao empreendimento se preocupa com o possível desemprego caso a barragem prejudique 
a fazenda. 
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Foto 03  Entrevista com Alexandre Dias Martins 
 

 

 

1.4 Fazenda São Sebastião (MD-03.1) 

Coordenada UTM: 22K 477424/7887884 

1.4.1 Informações gerais/Identificação 

Pedro Balbo reside em Meridiano – SP e é proprietário da Fazenda São Sebastião localizada na margem 
direita do rio Corrente, município de Itajá – GO. A fazenda se encontrava fechada durante os trabalhos 
de campo, então o questionário de estabelecimento agropecuário foi realizado por telefone. 

Ano de aquisição da propriedade 

1976 

Forma de Aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório. 

1.4.2 Características Físicas 

A propriedade possui 968 hectares e possui erosão/voçoroca que Pedro Balbo disse já ter cercado e 
plantado árvores no entorno. 



Possui captação de água tanto superficial quanto subterrânea. A captação superficial é realizada em 
cinco represas próximas ao córrego e destina-se à dessedentação do gado (1008 cabeças). A captação 
subterrânea é realizada em um poço artesiano que abastece duas casas (consumo humano, 3 pessoas). 

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e possui casa sede, casa de empregado, 
barracão, curral descoberto, galpão e cerca.  

As terras são utilizadas para pasto plantado (963,16ha), e pomar (4,84ha).  

Trata-se de um estabelecimento residencial com atividade produtiva, sendo a atividade existente a 
bovinocultura de corte (só vende não engorda). 

Na propriedade reside uma família com três integrantes. O responsável é o único empregado 
permanente da fazenda. 

1.4.3 Produção agropecuária 

A propriedade não possui produção agrícola ou sistema de irrigação. 

Existe produção pecuária com criação de bovinos, 1008 cabeças, exclusivamente para venda. Há 
também uma pequena criação de suínos (2 cabeças) para consumo interno. São produzidos 30 litros 
de leite por dia também para o consumo interno.  

Na produção pecuária são utilizados vacinas, combate a parasitas, divisão de pastagens, programação 
de cruzamento e suplementação alimentar com sal tortuga. A fazenda conta ainda com dois tratores.  

1.4.4 Extração Mineral 

Na propriedade não existe atividade de extração mineral. 
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Foto 04  Placa na entrada da Fazenda São Sebastião  
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Foto 05  Porteira fechada da Fazenda São Sebastião  

 

 

1.5 Fazenda (MD-04) 



Coordenada UTM: 22K 477798/7892638 

1.5.1 Informações gerais/Identificação 

O proprietário Precédio Luiz Barbizan reside em Monte Alto – SP. O questionário foi enviado por e-
mail conforme solicitado. 

1.5.2 Famílias Residentes na Fazenda  

1.5.2.1 Família 1 

O Sr. Ataíde, que reside na propriedade, não foi localizado em seis tentativas de entrevista-lo.  
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Foto 06  Residência do Sr. Ataíde 
 

 

 

1.6 Fazenda Nossa Senhora das Graças (MD-05) 

Coordenada UTM: 22K 477985/7891948 

1.6.1 Informações gerais/Identificação 

O questionário de estabelecimento foi realizado por telefone com Emanuel Silva Prado, neto da 
proprietária Hilda Ferreira de Jesus Silva.  



A Fazenda Nossa Senhora das Graças está localizada na margem direita do rio Corrente, no município 
de Itajá – GO e foi adquirida no ano de 1972 através de compra e possui como documento de 
comprovação de propriedade, escritura registrada e cartório. 

 Possui uma área total de 145,2 hectares, possui área de reserva legal e está livre de erosões e 
voçorocas.  

O estabelecimento possui apenas captação de água superficial, sendo que para o consumo humano 
(duas pessoas), a captação é realizada em mina próxima ao rio Corrente cerca de 50m. A 
dessedentação animal é realizada diretamente em represa e no rio Corrente.  

A energia elétrica é fornecida pela CELG e tem como benfeitorias casa sede, casa de empregado, curral 
coberto, pocilga, galinheiro, paiol, galpão e cerca.  

As terras na propriedade são utilizadas para pastagem plantada (111,32ha), além das benfeitorias e 
uma área de “varjão”, das quais o entrevistado não soube determinar a área. Disse também que a 
propriedade possuía área de reserva legal, mas foi vendida com parte da fazenda para o vizinho, 
Barbizan. 

Trata-se de um estabelecimento residencial com atividade produtiva, bovinocultura de corte e 
bovinocultura de leite, sendo a primeira a mais importante.  

Existe apenas uma família residente no estabelecimento, composta de um casal. Os dois são 
funcionários permanentes da fazenda. 

O estabelecimento é dirigido pelo proprietário. 

1.6.2 Produção Agropecuária  

No estabelecimento não existe produção agrícola, nem irrigação. 

A produção pecuária baseia-se na criação de 180 cabeças de gado exclusivamente para venda. Existe 
ainda criação de suínos (20 cabeças), e aves (130 cabeças), para o consumo interno da fazenda. São 
produzidos cerca de 30 litros de leite por dias, e de duas a três dúzias de ovos, mas não são 
comercializados. 

As tecnologias e melhorias utilizadas na produção pecuária são vacinações, combate a parasitas, 
divisão de pastagens, e suplementação alimentar na seca (sal mineral).  

Não existem tratores no estabelecimento.  

1.6.3 Extração Mineral 

Na propriedade não existe atividade de extração mineral.  

1.6.4 Famílias Residentes na Fazenda Nossa Senhora das Graças 

1.6.4.1 Família 1 



Caracterização do Domicílio 

A residência habitada por Pedro Guimarães Vieira e sua esposa possui um pavimento e sete cômodos, 
dos quais dois são usados permanentemente como dormitório. O domicílio é cedido pelo empregador, 
possui piso de cimento (vermelhão), paredes externas de alvenaria com revestimento e cobertura de 
telha de barro. Possui água canalizada proveniente de mina natural e transportada através de roda 
d’água. O esgoto do banheiro é despejado diretamente no rio, e o lixo é queimado.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medido próprio e para cozinhar utilizam botijão de 
gás e lenha. O serviço de telefonia móvel é da Vivo. 

O principal meio de transporte utilizado pela família é o ônibus escolar que passa as 05h00 h e volta as 
15h00 h.  

Características da Família 

O responsável, Pedro Guimarães Vieira, é o responsável domiciliar. De cor parda e empregado 
permanente, trabalha com serviços gerais na fazenda. A família não está cadastrada no Programa Bolsa 
Família e possui como renda o salário do responsável (dois salários: R$1576,00) e a aposentadoria da 
esposa (um salário: R$788,00) 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Pedro: responsável 

- Maria Aparecida: esposa 

• Idade: 

- Pedro: 64 

- Maria Aparecida: 55 

• Naturalidade: 

- Pedro: Caçu – GO  

- Maria Aparecida: Paranaíba – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora há 10 anos na propriedade. 

 

• Estado Civil: 

- Pedro: casado 



- Maria Aparecida: casada 

• Escolaridade: 

- Pedro: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto. 

- Maria Aparecida: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto. 

 

Trabalho e Renda 

Pedro Guimarães Vieira trabalha atualmente como serviços gerais na Fazenda Nossa Senhora das 
Graças. Ele trabalha neste tipo de atividade há 40 anos. 

Recebe uma renda mensal de dois salários mínimos (R$1576,00) e possui carteira assinada. Contam 
ainda com a aposentadoria de sua esposa de um salário mínimo (R$788,00) 

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família ou histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

O casal não está cadastrado no Programa de Estratégia de saúde da família e quando necessário 
utilizam o Sistema Público de Saúde em Itajá (hospital ou posto de saúde). Se necessário o meio de 
transporte utilizado é o ônibus escolar ou carona de vizinhos.  

Nível de Participação Social 

O casal não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

O entrevistado não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais atividades de lazer o entrevistado citou a pesca no rio Corrente e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como principais pontos positivos da localidade foram citados a vizinhança, a segurança e a liberdade 
que eles têm de morar ali. Enquanto que os problemas são a falta de energia, estrada ruim e o 
transporte, que dificulta sair de casa. 



Como lugar bonito e agradável da região citou o rio Corrente onde costuma pescar. Pessoas de fora não 
costumam frequentar o local. 

O entrevistado não possui relações de parentesco na área do empreendimento, nunca soube de 
situações de conflito na região e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas em relação ao 
empreendimento. 
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Foto 07  Entrevista com o Sr. Pedro Guimarães Vieira 
 

 

 

1.7 Fazenda Iolanda (MD-06) 

Coordenada UTM: 22K 474543/7888786 

1.7.1 Informações gerais/Identificação 

O proprietário Precédio Luiz Barbizan reside em Monte Alto – SP. O questionário de estabelecimento 
agropecuário foi enviado por e-mail. 

1.7.2 Famílias Residentes na Fazenda Iolanda 

1.7.2.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Sandra Santos Mato possui um pavimento e oito cômodos, dos 
quais dois são utilizados permanentemente como dormitórios. A residência é cedida pelo empregador, 



possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com revestimento e cobertura de telha de barro. 
Possui água canalizada proveniente de poço artesiano. O esgoto do banheiro é despejado em fossa 
séptica e o lixo é queimado.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG, utiliza botijão de gás e lenha para cozinhar e a operadora 
de telefonia móvel utilizada é a Vivo.  

O principal meio de transporte utilizado é veículo próprio. 

 Características da Família 

A entrevistada é esposa do responsável domiciliar, Wagner Sousa Oliveira, de cor parda e empregado 
permanente da fazenda no setor de serviços gerais. 

A família, que possui quatro integrantes, não participa do Programa Bolsa Família e tem como 
rendimento mensal o salário do responsável de R$1600,00. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Wagner: responsável 

- Sandra: esposa 

- Lorena: filha 

- Mireli: filha 

• Idade: 

- Wagner: 31 

- Sandra: 31 

- Lorena: 5 

- Mireli: 3 

• Naturalidade: 

- Wagner: Auriflama – SP  

- Sandra: Limeira do Oeste – MG  

- Lorena: Auriflama – SP  

- Mireli: Auriflama – SP  

• Tempo de residência no domicílio: 



A família reside no domicílio há 10 meses. 

• Estado Civil: 

- Wagner: casado 

- Sandra: casada 

- Lorena: solteira 

- Mireli: solteira 

• Escolaridade: 

- Wagner: ensino médio incompleto  

- Sandra: ensino médio completo 

- Lorena: educação infantil (a entrevistada não soube dizer o nome da escola) 

- Mireli: ainda não estuda 

Trabalho e Renda 

Wagner Sousa Oliveira trabalha atualmente como serviços gerais na Fazenda Iolanda. Recebe uma 
renda mensal de R$1600,00 e possui carteira assinada. Não possui outros rendimentos e trabalha 
nesta mesma atividade há 15 anos. 

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiências ou histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. A família está cadastrada no 
Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utiliza o Sistema Público de Saúde no 
Hospital de Lagoa Santa. Se necessário fazem uso de veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

A família não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 



Como principais atividades de lazer Sandra citou ir à Igreja (Congregação Cristão no Brasil), e assistir 
TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O principal aspecto positivo dessa localidade é a tranquilidade, e os principais problemas são a falta de 
energia, e a qualidade da estrada (e a falta de uma ponte). 

Como lugar bonito e agradável da região citou a lagoa de Lagoa Santa, frequentada pelas pessoas da 
região e de fora também. O rio Corrente também é utilizado pelas pessoas da região e de fora para 
pesca.  

A entrevistada não possui relações de parentesco na área do empreendimento, nunca ouviu falar de 
conflitos na região, nem expressou dúvidas, preocupações ou expectativas com relação ao 
empreendimento. 

 

1.8 Fazenda Carmem Lúcia II (MD-07) 

Coordenada UTM: 22K 476810/7894608 

1.8.1 Informações gerais/Identificação 

O proprietário da Fazenda Carmem Lúcia II, Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, reside em 
Votuporanga – SP, e pediu para que o questionário fosse enviado por e-mail. 

1.8.2 Famílias Residentes na Fazenda Carmem Lúcia II 

1.8.2.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Priscila Ney Vichosk possui um pavimento e oito cômodos, dos 
quais dois são utilizados permanentemente como dormitório. A residência é cedida pelo empregador, 
possui piso de cimento (vermelhão), paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de 
telha de barro (romana). O abastecimento de água da casa é feito através de cisterna, e o esgoto do 
banheiro é lançado diretamente no rio Corrente. O lixo é levado para Lagoa Santa de 15 em 15 dias. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio e para cozinhar utiliza botijão de gás 
e lenha, e a operadora de telefonia móvel é a Vivo. 

A principal via de acesso à localidade é a estrada Itajá/Lagoa Santa e 31 km de terra. Utilizam como 
meio de transporte veículo próprio. 

Características da Família 

A entrevistada é esposa do responsável familiar, Vilmoner Rezende de Oliveira, de cor parda e 
empregado permanente da fazenda no setor de serviços gerais. 



A família, de dois integrantes, não participa do Programa Bolsa Família, e possui como renda mensal 
R$1500,00 proveniente dos rendimentos do responsável.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Vilmoner: responsável 

- Priscila: esposa 

• Idade: 

- Vilmoner: 30 

- Priscila: 32 

• Naturalidade: 

- Vilmoner: Cassilândia – MS  

- Priscila: Presidente Epitácio – SP  

• Tempo de residência no domicílio: 

O casal reside no domicílio há dois anos e três meses. 

• Estado Civil: 

- Vilmoner: amasiado 

- Priscila: amasiada 

• Escolaridade: 

- Vilmoner: ensino fundamental, anos iniciais: completo. 

- Priscila: ensino fundamental, anos finais: completo. 

Trabalho e Renda 

Vilmoner trabalha atualmente como serviços gerais na Fazenda Carmem Lúcia II. Recebe uma renda 
mensal de R$1500,00 e não possui outros rendimentos. Trabalha nesse tipo de atividade há 13 anos. 

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiência, ou histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras.  

A família está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utiliza o 
Sistema Público de Saúde, no Hospital Municipal de Itajá. Para isso utilizam veículo próprio. 



Nível de Participação Social 

O casal não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais atividades de lazer, foram citadas a pesca no rio Corrente (pagam pacu, piau, 
tucunaré...) e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O principal ponto positivo da localidade é a tranquilidade, enquanto que os principais problemas são o 
esgoto (que vai direto pro rio), a energia que “cai qualquer hora do dia”, e a estrada muito ruim. 

Como lugar bonito e agradável da região citaram as Thermas de Lagoa Santa, frequentada por pessoas 
da região de fora. O rio Corrente seria pouco frequentado e apenas por pessoas da região, para pesca. 

Possuem um compadre que trabalha na Fazenda Água Limpa (David Lima). Nunca soube de nenhuma 
situação de conflito na região e gostaria de saber todas as informações sobre o projeto: “se vai rolar ou 
não”.  
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Foto 08  Residência de Vilmoner Rezende de Oliveira e Priscila  
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Foto 09  Entrevista com Vilmoner e Priscila  

 

 

1.9 Fazenda Invernada (MD-08) 

Coordenada UTM: 22K 473779/7891520 

1.9.1 Informações gerais/Identificação 

A Fazenda Invernada, localizada na margem direita do rio Corrente, no município de Itajá – GO é 
propriedade de José Maria Franco que reside em Ituiutaba. O proprietário respondeu o questionário 
junto com seu genro e sobrinho Tiago Franco Vilela.  

Ano de Aquisição da Propriedade 

1974 

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório.  

1.9.2 Características Físicas 



A propriedade possui entre 1850 e 2000 hectares. Possui dois córregos e é margeada pelo rio 
Corrente. Possui ainda seis represas. Possui área de reserva legal averbada com cerca de 400 hectares, 
ao longo de toda a fazenda. Não possui erosão e voçorocas.  

A captação d’água é superficial, através de rodas d’água que levam da represa para o reservatório. Essa 
água é destinada para o consumo humano, com um volume aproximado de 150 litros/dia.  

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e contam com uma casa sede, três casas de 
empregados, quatro barracões (um de máquinas, um de cocheira, um de armazenamento de sal 
mineral e uma serraria), um curral parcialmente coberto, uma pocilga, um galinheiro, um paiol, um 
galpão (máquina), cerca em toda a propriedade, e um tanque de 60.000 litros. De maquinário possui 
um motor estacionário para geração de energia, cinco tratores, um esparramador de calcário, três 
grades, três carretas, um tanque para armazenamento de combustível, uma balança para 15000 bois, 
uma balança eletrônica.   

As terras na propriedade são utilizadas para plantação de cana temporária (15 hectares), e pasto 
plantado (1585 hectares).  

Trata-se de um estabelecimento residencial com atividade produtiva, sendo a atividade existente a 
bovinocultura de corte (cria, recria e engorda). O proprietário se caracteriza como produtor e 
proprietário individual. 

Na propriedade residem três famílias. Possui três empregados temporários que trabalham em épocas 
variáveis do ano e que recebem de R$50,00 a R$80,00 por dia, e cinco funcionários permanentes, que 
trabalham o ano todo com carteira assinada. Os responsáveis pelas três famílias residentes são Jota 
Neto Queiros de Assis, Antônio Queiros, e Paulo Roberto.  

O estabelecimento é dirigido pelo proprietário que reside em Ituiutaba. 

1.9.3 Produção Agropecuária 

A propriedade possui como produção agrícola plantação de cana-de-açúcar em 15 hectares destinada 
para fazer silagem. Não possui sistema de irrigação e utiliza mudas selecionadas, corretivo calcário, 
adubo químico, herbicida, inseticida, fungicida, plantio em nível e faixas de retenção.  

Existe também produção pecuária com criação de bovinos, 1910 cabeças para venda, de suínos, 10 
animais para consumo, galináceos, 100 animais, para consumo da fazenda, além de 20 cavalos para o 
trabalho na fazenda. Existe também produção de leite de vaca ara consumo na fazenda, cerca de 10 
litros por dia. 

São comercializados entre 700 e 800 cabeças de gado ao ano, por R$135,00 a arroba. São vendidos 
para frigoríficos (JBS, de Barretos e Cachoeira Alta).  

São utilizados na produção pecuária vacinas, combate a parasitas, divisão de pastagens (26 pastos), 
suplementação alimentar na seca (sal mineral e sal proteico), vermífugo.  

A propriedade não recebe assistência técnica para produção agropecuária.  



As principais dificuldades apontadas pelo proprietário são estrada ruim, energia elétrica que falta todo 
dia, elevado preço dos insumos e baixo preço dos produtos. 

1.9.4 Extração Mineral 

Na propriedade não existe atividade de extração mineral. 

1.9.5 Renda do Estabelecimento 

O estabelecimento possui uma renda mensal líquida de R$10.000,00 a R$15.000,00 e representa a 
fonte de renda principal do proprietário que utiliza crédito do HSBC para custeio agrícola e 
investimentos. 

1.9.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Segundo o entrevistado o meio de comunicação mais utilizado na fazenda é TV e o celular rural. Ele 
apontou como um aspecto positivo da localidade a vizinhança e como principais problemas a estrada e 
iluminação. 

O Sr. José Maria já sabia da possibilidade de implantação da PCH Alvorada I, pois seu funcionário 
informou que uma equipe esteve na fazenda fazendo medições há mais de 60 dias.  

O entrevistado acha que a implantação de uma PCH pode trazer benefícios à região, como melhorar a 
iluminação e regularizar a vazão dos córregos o que beneficiaria a fazenda. Não acha que pode trazer 
problemas, mas acredita que a energia gerada não vai para a região.  
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Foto 10  Entrevista realizada com o proprietário José Maria Franco e seu genro, Tiago Franco 
Vilela em Ituiutaba 

 



 

1.9.7 Famílias Residentes na Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca 

1.9.7.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Jota Neto Queiroz Assis é a casa sede da Fazenda Invernada e 
possui um pavimento e 14 quartos. Destes, apenas dois são utilizados permanentemente como 
dormitórios. A residência é cedida pelo empregador, possui piso de cimento (vermelhão), paredes 
externas de alvenaria com revestimento e cobertura de telha de barro do tipo romana. Possui água 
canalizada proveniente de poço artesiano localizado no estabelecimento. Possui três banheiros cujo 
esgoto é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. A casa possui energia elétrica fornecida pela 
CELG com medidor próprio. Para cozinhar a família utiliza botijão de gás e lenha. Possui serviço de 
telefonia móvel da Vivo. 

A principal via de acesso é a saída Itajá/Lagoa Santa, sentido ao Rio Corrente – 28 km. 

O principal meio de transporte utilizado pela família é veículo próprio. 

Características da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Jota Neto de Queirós Assis, de cor branca e empregado 
permanente como administrados da fazenda. 

A família com apenas dois integrantes, não participa do Programa Bolsa Família, e tem como renda 
mensal o salário do responsável (R$2.375,00) e o de sua esposa (R$800,00).  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Jota Neto: responsável 

- Vandelina Maria: esposa 

• Idade: 

- Jota Neto: 31 

- Vandelina Maria: 38 

• Naturalidade: 

- Jota Neto: Itajá – GO  

- Vandelina Maria: Itajá – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 



A família reside nesse domicílio há cinco anos. 

• Estado Civil: 

- Jota Neto: casado 

- Vandelina Maria: casada 

• Escolaridade: 

- Jota Neto: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto. 

- Vandelina Maria: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto.  

 

Trabalho e Renda 

Jota Neto trabalha atualmente como administrador da Fazenda Invernada. Recebe uma renda mensal 
de R$2.375,00 com carteira assinada. Sua esposa também trabalha na fazenda com carteira assinada e 
recebe uma renda mensal de R$800,00.  

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiências nem histórico de doenças como dengue, hepatite, febre 
amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

A família está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utiliza o 
Sistema Público de Saúde no Hospital Municipal de Itajá. Para isso utilizam veículo próprio como 
transporte.  

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Jota Neto não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais e 
nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de 
corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Indicou como grupo regional a Folia de Reis em Benedito Pavan (fazenda próxima a Lagoa Santa). 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer citou a pesca no rio Corrente, o clube de Lagoa Santa e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 



Como aspectos positivos da localidade o entrevistado citou a vizinhança, a segurança e a tranquilidade. 
Enquanto que os principais problemas seriam a iluminação, pois falta luz toda hora, e o atendimento à 
saúde, pois “não tem nada de saúde na área”. 

Como lugar bonito e agradável na região citou as águas termais de Lagoa Santa, frequentada por 
pessoas da região e de fora, para nadar. O rio Corrente nas proximidades da fazenda é frequentado 
apenas por pessoas da região para nadar. 

O entrevistado possui irmão e tio que moram e trabalham nesta mesma fazenda. Nunca ouviu falar de 
situações de conflito na região e sobre informações sobre o empreendimento, gostaria de ter “todas 
possíveis”.  
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Foto 11  Casa sede e residência da família de Jota Neto  
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Foto 12  Entrevista realizada com os moradores da Fazenda Invernada  

 

1.9.7.2 Família 2 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Paulo Roberto Queiros de Assis possui um pavimento e 11 
cômodos, dos quais apenas um é usado permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo 
empregador, e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura 
de telha de barro. A água canalizada é proveniente de poço semi- artesiano, e o esgoto do banheiro 
direcionado para fossa séptica. O lixo é queimado e possui energia elétrica fornecida pela CELG. Para 
cozinhar é utilizado botijão de gás. O serviço de telefonia móvel é da Vivo. 

O principal meio de transporte da família é carro e moto, e ainda tem como opção o ônibus escolar que 
passa próximo. 

Características da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Paulo Roberto Queiros de Assis, de cor branca e empregado 
permanente na Fazenda Invernada como serviços gerais.  

A família, de dois integrantes apenas, não participa do Programa Bolsa Família e tem como rendimento 
mensal o salário do responsável de R$ 2375,00.   

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 



- Paulo: responsável 

- Roseli: esposa  

• Idade: 

- Paulo: 28 

- Roseli: 38 

• Naturalidade: 

- Paulo: Itajá – GO  

- Roseli: Itajá – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

- Paulo: 5 anos 

- Roseli: 1 ano e 5 meses  

• Estado Civil: 

- Paulo: amasiado 

- Roseli: amasiada 

• Escolaridade: 

- Paulo: ensino fundamental, anos finais: incompleto 

- Roseli: ensino médio: completo 

Trabalho e Renda 

Paulo trabalha hoje como serviços gerais na Fazenda Invernada e recebe por isso uma renda mensal de 
R$2375,00. Possui carteira assinada e trabalha nessa atividade há cinco anos. 

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família, nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

A família não está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário 
utiliza o Sistema Público de Saúde no hospital ou posto de Itajá. Para transporte utilizam veículo 
próprio. 

Nível de Participação Social 



O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Paulo não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece grupos de tradição, 
artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de 
panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de 
pedra de casa antiga. 

Citou como festa tradicional da região a Folia de Reis – Santo Reis, que “tinha todo ano, mas não tem 
mais” há uns dois anos. Acontecia em Lagoa Santa.  

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principal forma de lazer citou ir à lagoa de Lagoa Santa. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspecto positivo desta localidade falou da tranquilidade, enquanto que os principais problemas 
seriam, a iluminação, pois falta muita luz, a estrada que não tem manutenção, e a saúde, pois é difícil 
ser atendido.  

Como lugar bonito da região citou a lagoa de Lagoa Santa, frequentada por pessoas da região e de fora 
para passear e fazer festa. Segundo o entrevistado as pessoas não costumam frequentar os rios da 
região.  

O entrevistado possui um tio na Fazenda Água Limpa além de um tio e um irmão na mesma 
propriedade em que mora.  

Nunca soube de situações de conflito na região e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas 
com relação ao empreendimento.  
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Foto 13  Residência da família de Paulo Roberto Queiros de Assis 
 

 

1.9.7.3 Família 3 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado por Antônio Batista Queiroz possui um pavimento e 8 cômodos, dos quais apenas 
um é utilizado permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo empregador e possui piso de 
cimento (vermelhão), paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de telha de barro 
do tipo romana. Possui água canalizada proveniente de poço artesiano localizado no estabelecimento. 
E o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado.  

A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG.  

O entrevistado possui botijão de gás na sua residência, mas realiza as refeições na casa sede. 

Possui acesso à telefonia móvel da Vivo, e como transporte utiliza veículo próprio.  

Características da Família 

Antônio Batista Queiroz representa uma família individualizada. De cor branca e empregado 
permanente na Fazenda Invernada, trabalha como carpinteiro. Não participa do Programa Bolsa 
Família e tem um rendimento mensal de R$ 2.375,00.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 



- Antônio: responsável 

• Idade: 

- 45 

• Naturalidade: 

- Cassilândia – MS  

• Tempo de residência no domicílio: 

- 4 anos  

• Estado Civil: 

- divorciado 

• Escolaridade: 

- não estudou 

 

Trabalho e Renda 

O entrevistado trabalha atualmente como carpinteiro na Fazenda Invernada. Possui carteira assinada e 
uma renda mensal de R$2.375,00. Não possui outros rendimentos, e exerce essa função há quatro 
anos.  

Condições de Saúde 

Antônio não é portador de deficiência e não possui histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

Está cadastrado no programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utiliza o Sistema 
Público de Saúde em posto de saúde ou hospital de Itajá. Utiliza para isso veículo próprio.  

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Antônio não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais e 
nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de 
corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Como grupo de tradição citou a Folia dos Reis de Benedito Pavan, fazenda localizada em Lagoa Santa, 
mas não tem mais. 



Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer citou o trabalho, pesca no rio Corrente, e ainda disse “gosto de 
namorar de preferência no meu carro”. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspectos positivos da localidade, citou a segurança e tranquilidade. Os principais problemas 
seriam a estrada ruim (“nunca arrumam a estrada”), a iluminação (“de vez em quando ficamos no 
escuro”), o atendimento à saúde (não tem posto médico).  

Como lugar bonito e agradável da região falou das águas termais de Lagoa Santa, onde pessoas da 
localidade e de fora costumam frequentar para “nadar, beber pinga e namorar”. 

Disse que somente as pessoas da localidade costumam frequentar o rio Corrente para pesca.  

 As relações de parentesco que tem na região do empreendimento são os dois sobrinhos que moram e 
trabalham na mesma propriedade que o entrevistado. 

Nunca soube de conflitos na região e quando questionado sobre o tipo de informação que gostaria de 
ter acerca do empreendimento responde: “Deixa para outra oportunidade, não entendo disso.” 
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Foto 14  Residência de Antônio Batista Queiroz 
 

 

 

1.10 Fazenda Invernada (MD-09) 



Coordenada UTM: 22K 472861/7894401 

1.10.1 Informações gerais/Identificação 

O questionário foi enviado por e-mail para o proprietário Édio Borges, que vive em Goiânia – GO. 
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Foto 15  Entrada da Fazenda Invernada 
 

 

1.10.2 Famílias Residentes na Fazenda Invernada 

1.10.2.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Agdo Alves Soares possui um pavimento e sete cômodos. Destes 
apenas um é utilizado permanentemente como dormitório. A residência é cedida pelo empregador e 
possui piso de cimento (vermelhão), paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de 
telha de barro (“capibica”). Possui água canalizada proveniente de poço artesiano, e o esgoto do 
banheiro é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. 

O domicilio possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor para todas as casas da 
propriedade. Para cozinhar utilizam botijão de gás, e o serviço de telefonia móvel é da Vivo.  

A principal via de acesso é a estrada Lagoa Santa – Itajá, e o principal meio de transporte utilizado pela 
família é veículo próprio. 

Características da Família 



O entrevistado é o responsável familiar, Agdo Alves Soares, de cor “moreno claro”, é empregado 
permanente da fazenda Invernada como vaqueiro e serviços gerais. 

A família, de dois integrantes, não está cadastrada no Programa Bolsa Família e o rendimento mensal 
corresponde ao salário do responsável de dois salários mínimos (R$ 1,576,00).  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Agdo: responsável 

- Katiane: esposa 

• Idade: 

- Agdo: 29 

- Katiane: 23 

• Naturalidade: 

- Agdo: Itarumã – GO  

- Katiane: Cassilândia – MS  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família reside neste domicílio há um ano e dois meses  

• Estado Civil: 

- Agdo: amasiado 

- Katiane: amasiada 

• Escolaridade: 

- Agdo: ensino fundamental, anos finais: incompleto 

- Katiane: ensino fundamental, anos iniciais: completo 

 

Trabalho e Renda 

Agdo é funcionário da Fazenda Invernada como vaqueiro e serviços gerais. Possui carteira de trabalho 
assinada e recebe uma renda mensal de dois salários mínimos (R$1.576,00). Não possui outra fonte de 
renda e há 15 anos trabalha neste tipo de atividade. 

Condições de Saúde 



Não há portadores de eficiência na família nem histórico de doenças como malária, dengue, hepatite, 
febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

A família está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utiliza o 
Sistema Público de Saúde em hospital ou posto de Itajá. Utilizam para isso veículo próprio.  

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Agdo não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer da família o entrevistado citou assistir TV, dormir e passear em Itajá 
nos finais de semana.  

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Segundo o entrevistado os principais pontos positivos da localidade são a vizinhança, a segurança e a 
tranquilidade. Enquanto que os principais problemas são a iluminação (falta energia), o atendimento à 
saúde (que é muito longe), e a estrada muito ruim. 

Como lugar bonito e agradável da região citou a Fazenda Água Limpa onde trabalha o cunhado da 
Katiane, mas não é frequentada por pessoas da região nem de fora. 

Segundo o entrevistado as pessoas não costumam frequentar os rios da região.  

Sobre as relações de parentesco na região, Katiane possui uma irmã e cunhado que moram na Fazenda 
Água Limpa e Agdo, um irmão e cunhada na Fazenda São Bento (a 13 km da Fazenda Invernada).   

Nunca souberam de situações de conflito na região, e não expressaram dúvidas, preocupações e 
expectativas com relação ao empreendimento. “Não entendo nada disso”. 
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Foto 16  Entrevista realizada com Agdo Alves Soares 
 

 

1.10.2.2 Família 2 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio onde reside a família de Lucivânia Ferreira da Silva possui um pavimento e seis cômodos. 
Destes, dois são utilizados permanentemente como dormitórios. A casa é cedida pelo empregador e 
possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com revestimento e cobertura de telha de barro 
do tipo francesa. A casa possui água canalizada proveniente de poço artesiano localizado no 
estabelecimento, e o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica. Possui energia elétrica 
fornecida pela CELG, e botijão de gás para cozinhar. O serviço de telefonia móvel é da Vivo, e como 
principal meio de transporte utilizam caminhão ou caminhonete do proprietário.  

Características da Família 

A entrevistada é esposa do responsável familiar, Ademides Beijo Ferreira Lima, de cor branca e 
funcionário permanente da fazenda como serviços gerais. 

A família, composta de cinco pessoas, participa atualmente do Programa Bolsa Família e o rendimento 
mensal é composto pelo salário do responsável, de dois salários mínimos (R$1.576,00), e pelo 
benefício Bolsa Família, no valor de R$187,00.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 



- Ademides: responsável 

- Lucivania: esposa 

- Carolina: filha 

- Artur: filho 

- Daniel: filho  

• Idade: 

- Ademides: 54 

- Lucivania: 29 

- Carolina: 10 

- Artur: 8 

- Daniel: 9 meses  

• Naturalidade: 

- Ademides: Jataí – GO  

- Lucivania: Itarumã – GO  

- Carolina: Itarumã – GO  

- Artur: Itajá – GO  

- Daniel: Itarumã – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família reside há 12 anos no domicílio. 

• Estado Civil: 

- Ademides: casado (contrato) 

- Lucivania: casada (contrato) 

- Carolina: solteira 

- Artur: solteiro 

- Daniel: solteiro  

 



• Escolaridade: 

- Ademides: ensino fundamental, anos iniciais: completo 

- Lucivania: ensino fundamental, anos finais: incompleto 

- Carolina: ensino fundamental, anos iniciais cursando na Escola Municipal Guilherme Queiros 
Figueira (Lagoa Santa) 

- Artur: ensino fundamental, anos iniciais cursando na Escola Municipal Guilherme Queiros 
Figueira (Lagoa Santa) 

- Daniel: ainda não estuda 

 

Trabalho e Renda 

Ademides trabalha hoje na Fazenda Invernada como serviços gerais com carteira assinada. Seu 
rendimento mensal é de dois salários mínimos mais o benefício Bolsa Família, totalizando uma quantia 
de R$1.763,00. Segundo sua esposa, ele trabalha neste tipo de atividade há 30 ou 40 anos. 

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiência, e já houve caso de dengue. Estão cadastrados no 
Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utilizam o Sistema Público de Saúde 
em Itarumã, Itajá ou Lagoa Santa. Se necessário utilizam o carro do proprietário. 

Nível de Participação Social 

Nenhum membro da família participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, 
associações de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Lucivania não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

As principais formas de lazer da família são jogar futebol, nadar na represa, e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como principais aspectos positivos dessa localidade a entrevistada citou a vizinhança, a segurança e a 
tranquilidade. Enquanto que o principal problema é a iluminação, pois falta energia.  



Como lugar bonito e agradável na região citou a lagoa de Lagoa Santa, frequentada pelas pessoas da 
região e de fora. As pessoas da região também costumam frequentar o rio Corrente para pesca e 
banho. 

Não possuem relação de parentesco na área do empreendimento, e já presenciou problemas na 
vizinhança por causa de som e de barulho.  

A entrevistada não demonstrou dúvidas, preocupações ou expectativas com relação ao 
empreendimento. 

1.10.2.3 Família 3 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado pela família de Erotides Lima Cerqueira é a casa sede da Fazenda Invernada, e 
possui um pavimento e 10 cômodos. Destes apenas um é usado permanentemente como dormitório. 

A casa é cedida pelo empregador e possui piso de pedra (ardósia), paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro do tipo francesa. Possui água canalizada proveniente de 
poço artesiano no estabelecimento, e o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com um medidor para as três casas. Na cozinha utilizam 
botijão de gás e lenha.  Possuem acesso à telefonia móvel da Vivo. 

A principal via de acesso é a estrada Lagoa Santa – Itajá, e o principal meio de transporte utilizado pela 
família é veículo próprio. 

Características da Família 

O entrevistado é o responsável familiar Erotides Lima Cerqueira, de cor morena, e empregado 
permanente na Fazenda Invernada como encarregado. 

A família, de dois integrantes apenas, não está cadastrada no Programa Bolsa Família, e tem uma renda 
mensal de três salários mínimos R$2.364,00, sendo dois salários de Erodites e um de sua esposa, Maria 
Neide. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Erotides: responsável 

- Maria Neide: esposa 

• Idade: 

- Erotides: 58 

- Maria Neide: 51 



• Naturalidade: 

- Erotides: Frei Gaspar – MG  

- Maria Neide: Teófilo Otoni – MG  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora no domicílio há 7 anos. 

• Estado Civil: 

- Erotides: casado 

- Maria Neide: casada  

• Escolaridade: 

- Erotides: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto  

- Maria Neide: ensino fundamental, anos finais: completo 

 

Trabalho e Renda 

Erotides trabalha como administrador na Fazenda Invernada com carteira assinada e recebe uma 
renda mensal de dois salários mínimos. Ele trabalha neste tipo de função há 21 anos. Maria Neide 
também é funcionária da fazenda com carteira assinada e recebe uma renda de um salário mínimo. 
Trabalhou a vida toda nesse tipo de atividade. 

Condições de Saúde 

Não há portadores de eficiência na família e Erotides já teve dengue. Segundo os entrevistados, é 
comum terem verminoses em geral. Participam do Programa de Estratégia de Saúde da Família e se 
necessário utilizam o Sistema Público de Saúde. Para isso utilizam veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O casal não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações de 
bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

O entrevistado não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 



Como principais atividades de lazer citou o próprio trabalho, e ir à igreja em Itarumã de vez em 
quando. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como principais pontos positivos da localidade o entrevistado citou a vizinhança e tranquilidade. 
Enquanto que os problemas são iluminação, pois falta muita luz, segurança, pois “de vez em quando 
tem ladrão”, e estrada que é muito ruim. 

Como lugar bonito e agradável da região citou Lagoa Santa. Da localidade “só os patrões” frequentam o 
local, para banho. Também disse que pessoas locais e de fora não costumam frequentar o rio Corrente. 

Não possuem relação de parentesco na região do empreendimento e nunca souberam de conflitos na 
região. Não expressou dúvidas, preocupações e expectativas com relação ao empreendimento. 
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Foto 17  Entrevista realizada com Erotides Lima Cerqueira 
 

 

1.11 Fazenda Santa Luzia (ME-01)  

(corresponde a ME-06 da PCH Foz do Corrente I) 

Coordenada: 22K 482971/7894095 

1.11.1 Informações gerais/identificação 

A Fazenda Santa Luzia localizada na margem esquerda do Rio Corrente, no município de Itarumã – GO 
está sendo dividida entre quatro proprietários, os irmãos Jonas de Macedo Franco (entrevistado), Luiz 



Augusto de Macedo Franco, Luiz Renato de Macedo Franco e Luciana de Macedo Franco. O 
entrevistado, Jonas de Macedo Franco, reside em Uberlândia – MG. 

Ano de Aquisição da Propriedade 

O pai comprou a fazenda em 1985 e em 2012 dividiu para os quatro filhos. 

Forma de Aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi comprada pelo pai e atualmente está em processo de separação/ divisão da área para os 
quatro irmãos. 

1.11.2 Características Físicas 

A fazenda de 2415 hectares possui dois córregos e um riacho, além do Rio Corrente que passa no 
“fundo” da propriedade. Possui reserva legal averbada, localizada na beira do rio e na parte externa, 
oposta ao rio (leste), mas o proprietário não soube dizer sua extensão.   

A captação de água para o consumo tanto humano quanto animal é feita nas represas da propriedade, 
com uma captação superficial de 100 litros/hora para consumo humano, e 50000 litros/dia para 
dessedentação animal. 

A fazenda possui energia elétrica fornecida pela CELG, e com relação às benfeitorias conta com uma 
casa sede, duas casas de empregados, dois barracões, dois currais do tipo metade coberto, metade 
descoberto, duas pocilgas, dois galinheiros, dois paióis, além de 40 bebedouros, três reservatórios 
(caixas d’água gigantes de 180.000, 120.000 e 90.000 litros) e cerca em toda a propriedade. Possui 
também um trator médio com todos os implementos. 

Fora a reserva legal e as áreas construídas, todo o terreno é dedicado a pastagens plantadas que por 
sua vez atendem a atividade econômica voltada para bovinocultura de corte e de leite, sendo a de corte 
a mais importante. 

A propriedade hoje é formada por um condomínio com quatro proprietários individuais (os irmãos 
citados acima) onde moram sete famílias e trabalham sete pessoas. Portanto é um estabelecimento 
residencial com atividade produtiva. 

 Das sete pessoas que trabalham, duas recebem salário fixo com carteira assinada e o restante por 
empreitada.   

Quem dirige o estabelecimento é o proprietário. 

1.11.3 Produção Agropecuária 

Não há produção agrícola na fazenda, tampouco sistema de irrigação, ela é dedicada exclusivamente à 
produção pecuária. 

Possui 2.200 cabeças de gado, das quais 0,5% destinam-se ao consumo e 25% para venda. Possui 
ainda 10 suínos e 20 aves para consumo interno e 15 cavalos para o trabalho na fazenda. 



A produção leiteira é de 200 litros/dia vendido a R$1,05 o litro para laticínio de Quirinópolis. O gado 
de corte é vendido a uma média de R$2.500 a cabeça para frigoríficos do estado de São Paulo. São 
vendidos cerca de 500 por ano.  

Na produção pecuária são utilizadas vacinação, combate a parasitas, divisão de pastagens (55 pastos), 
separação por sexo, inseminação artificial, e suplementação alimentar na seca (proteinado), e a 
assistência técnica é de dois dos quatro proprietários, um zootecnista, e o outro engenheiro agrícola. 

As principais dificuldades apontadas na fazenda são com relação à falta de mão de obra, baixo preço 
dos produtos e a qualidade das estradas de acesso. 

1.11.4 Extração Mineral 

Na Fazenda Santa Luzia não existe extração mineral. 

1.11.5 Renda do Estabelecimento 

A propriedade se constitui na principal fonte de renda para o entrevistado e fonte de renda secundária 
para os demais irmãos. O rendimento da fazenda, no entanto, não foi informado. Apenas que utilizam 
crédito do Banco Bradesco para fomento de produção. 

1.11.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os meios de comunicação mais utilizados na propriedade são TV e celular. Os aspectos positivos da 
localidade são a vizinhança, a segurança e a tranquilidade. Sendo que os principais problemas 
apontados são a iluminação (fornecimento de energia pela CELG); e as estradas que são péssimas. 

O entrevistado já ouviu falar da possibilidade da construção da PCH Alvorada. Viu sinal de trabalho no 
mato (reserva legal), e os seus empregados viram movimentos de gente de fora. 

Não acha que a PCH vá trazer benefícios para a região. Segundo o entrevistado, nem ajuda nem 
atrapalha. Vai trazer uma movimentação “bagunça” na época da implantação, mas será por pouco 
tempo. Diz ainda que se for para ter realmente a barragem espera que seja feita logo. “Se for fazer que 
faça logo!” 

1.11.7 Famílias residentes na Fazenda Santa Luzia 

1.11.7.1  Família 1 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado por José Francisco do Nascimento Sousa é uma casa (retiro) que está em reforma 
e possui 95m², um pavimento e nove cômodos. Destes, três são usados permanentemente como 
dormitórios (de segunda a sexta).  José Francisco divide a residência com mais dois funcionários que 
estão trabalhando na reforma da casa. Eles dormem de segunda a sexta no domicílio, enquanto estão 
trabalhando.  



O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente de poço 
semi- artesiano, e o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e para cozinhar utilizam lenha (em 
um barracão fora da casa).  

O serviço de telefonia móvel é da Vivo, e para o transporte utiliza veículo próprio.  

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar (família individualizada), de cor moreno clara, e empregado 
temporário em construção civil.  

Não participa do Programa Bolsa Família e o combinado com o proprietário da fazenda foi de 
R$3.000,00 pelo serviço que deve durar duas semanas. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- José Francisco: responsável 

• Idade: 

 53 

• Naturalidade: 

 

- Itarumã – GO  

• Tempo de residência no domicílio:  

- 2 semanas 

• Estado civil: 

- casado 

• Escolaridade: 

- ensino fundamental, anos iniciais: incompleto 

Trabalho e Renda 

José é contratado temporário e trabalha com construção civil. O combinado com o proprietário da 
fazenda foi de R$3.000,00 pelo serviço que deve durar duas semanas. O entrevistado trabalha há 30 
anos nesse tipo de atividade. 



Condições de Saúde 

O entrevistado não é portador de deficiência e já teve dengue. 

Está cadastrado no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utiliza o Sistema 
Público de Saúde em Jataí. Para isso utiliza veículo próprio.  

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores. Frequenta a igreja Paróquia São Sebastião. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

José Francisco não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais atividades de lazer citou pescar no rio Corrente, ir a Igreja e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspecto positivo da localidade disse que é a proximidade do rio, e disse que não há nada ruim. 

Local bonito e agradável na região é a floresta na beira do rio, mas não é frequentada por pessoas da 
região ou de fora. Não soube dizer se as pessoas costumam frequentar os rios da região.  

Não possui relação de parentesco na região do empreendimento, nunca soube de conflitos na 
localidade, e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas com relação ao empreendimento. 

1.11.7.2 Família 2 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado por Jerônimo Martins de Oliveira é uma casa (retiro) que está em reforma e 
possui 95m², um pavimento e 9 cômodos. Destes, três são usados permanentemente como dormitórios 
(de segunda a sexta).  Jerônimo divide a residência com mais dois funcionários que estão trabalhando 
na reforma da casa. Eles dormem de segunda a sexta no domicílio, enquanto estão trabalhando.  

O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente de poço 
semi- artesiano, e o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e para cozinhar utilizam lenha (em 
um barracão fora da casa).  



O serviço de telefonia móvel é da Vivo, e para o transporte utiliza veículo próprio. 

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar (família individualizada), de cor preta, é empregado 
temporário na fazenda como ajudante de obra. Não está cadastrado no Programa Bolsa Família e 
possui uma renda média mensal de R$3.800,00 referentes à aposentadoria mais os rendimentos de 
serviços temporários.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família:  

- Jerônimo 

• Idade:  

55 

• Naturalidade:  

- Jataí – GO   

• Tempo de residência no domicílio:  

- uma semana  

• Estado civil: 

- casado 

• Escolaridade: 

- ensino fundamental, anos finais: completo 

Trabalho e Renda 

Jerônimo é aposentado e possui uma renda média mensal de R$3.800,00 referentes à aposentadoria 
mais os rendimentos de serviços temporários.  

Condições de Saúde 

O entrevistado não é portador de deficiência e já teve hepatite. Está cadastrado no Programa de 
Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utiliza o Sistema Público de Saúde em Itarumã e 
Jataí. Para isso utiliza veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores. Frequenta a Igreja Evangélica. 



Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Jerônimo não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

A principal atividade de lazer é ir ao Clube Recreativo Itarumã. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Para o entrevistado o principal aspecto positivo da localidade é a tranquilidade, e não identificou 
nenhum problema. 

Um lugar bonito e agradável da região é o rio Corrente, frequentado pelas pessoas da região para 
pescar e nadar.  

Jerônimo não possui relação de parentesco na área do empreendimento, nunca soube de situações de 
conflito na região, e não expressou dúvidas, preocupações e expectativas com relação ao 
empreendimento. 

1.11.7.3 Família 3 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado por José Batista do Nascimento é uma casa (retiro) que está em reforma e possui 
95m², um pavimento e 9 cômodos. Destes, três são usados permanentemente como dormitórios (de 
segunda a sexta).  José Batista divide a residência com mais dois funcionários que estão trabalhando na 
reforma da casa. Eles dormem de segunda a sexta no domicílio, enquanto estão trabalhando.  

O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente de poço 
semi- artesiano, e o esgoto do banheiro é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e para cozinhar utilizam lenha (em 
um barracão fora da casa).  

O entrevistado está sem telefone celular, pois seu aparelho foi roubado. Como meio de transporte pega 
carona com os colegas de trabalho. 

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar (família individualizada), de cor moreno claro, é empregado 
temporário na fazenda como serviços gerais. Não está cadastrado no Programa Bolsa Família e recebe 
R$80,00 por dia de trabalho. 



Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- José Batista: responsável 

• Idade: 

43 

• Naturalidade:  

- Janaúba – MG  

• Tempo de residência no domicílio: 

- uma semana  

• Estado civil: 

- viúvo 

• Escolaridade:  

- Ensino fundamental, anos finais: incompleto.  

Trabalho e Renda 

José Batista trabalha com serviços gerais e recebe R$80,00 por dia de trabalho. Não possui outra fonte 
de renda, e trabalha nesse tipo de atividade há 30 anos. 

Condições de Saúde 

O entrevistado não é portador de deficiência e nunca teve doenças tais como malária, dengue, hepatite, 
febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

Não está cadastrado no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário utiliza o 
sistema Público de Saúde em Itarumã. Para isso vai a pé. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

José Batista não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais 
ou grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 



Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

A principal atividade de lazer é jogar futebol na cidade (mas jogava mais quando novo), a o próprio 
trabalho. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os aspectos positivos da localidade são a tranquilidade e o rio. E o principal problema a falta de 
energia.  

O entrevistado disse que conhece pouco a região, não conhece os lugares bonitos e não acha que as 
pessoas costumem frequentar os rios locais. 

Não possui familiares na área do empreendimento, não sabe de conflitos na região, e não expressou 
dúvidas, preocupações e expectativas com relação ao empreendimento.  

1.11.7.4 Família 4 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado pela família de José Gomes de Freitas é a casa sede e possui um pavimento e 10 
cômodos, dos quais três são utilizados permanentemente como dormitórios. O domicílio é cedido pelo 
empregador, e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura 
de telha de barro (francesa). Possui água canalizada que vem da represa e o esgoto do banheiro da 
casa é despejado em fossa séptica. O lixo é queimado. 

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio e na cozinha utiliza botijão de gás.  

O serviço de telefonia móvel é da Vivo. 

A principal via de acesso à localidade é a estrada de Itarumã, e o principal meio de transporte da 
família é veículo próprio e o ônibus escolar para as crianças irem para escola.  

Em breve a família se mudará para a casa que está em reforma, o “retiro”.  

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, José Gomes de Freitas, de cor amarela, e empregado 
permanente da fazenda como serviços gerais. 

A família, de quatro membros, não está cadastrada no Programa Bolsa Família e possui um rendimento 
mensal de R$1.500,00 do salário de José. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- José: responsável 



- Elisânia: esposa 

- Natalia: filha 

- Lucas: filho 

• Idade: 

- José: 38 

- Elisânia: 35  

- Natalia: 17 

- Lucas: 12 

• Naturalidade: 

- José: São Simão – GO  

- Elisânia: São Simão – GO  

- Natalia: Paranaiguara – GO  

- Lucas: São Simão – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família reside no domicílio há 16 anos.    

• Estado civil: 

- José: casado 

- Elisânia: casada 

- Natalia: solteira 

- Lucas: solteiro 

• Escolaridade: 

- José: ensino fundamental, anos iniciais: incompleto 

- Elisânia: ensino fundamental, anos finais: incompleto 

- Natalia: ensino médio, cursando na escola Coelho Neto em Itarumã 

- Lucas: ensino fundamental, anos finais, cursando na escola Coelho Neto em Itarumã 

Trabalho e Renda 



José trabalha com carteira assinada na Fazenda Santa Luzia com serviços gerais. Recebe um 
rendimento mensal de R$1.500,00 e trabalha neste tipo de função há 16 anos. 

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família e Elisânia já teve dengue, e Natalia tem bronquite. 

A família não está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário 
utilizam o Sistema Público de Saúde em Itarumã. Para isso utilizam veículo próprio.  

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

José não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

As principais formas de lazer da família são pescar no rio Corrente e assistir TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

A tranquilidade é um aspecto positivo da localidade, e os principais problemas são a estrada ruim, a 
iluminação, pois falta muita energia, e o transporte escolar, pois as crianças precisam sair muito cedo. 

Como lugar bonito a agradável na região citou a lagoa de Lagoa Santa, frequentada por pessoas da 
região e de fora para passear, nadar. O rio Corrente também costuma ser frequentado par nadar. 

O entrevistado não possui relações de parentesco na região do empreendimento, apenas dois irmãos 
em Itarumã.  

Nunca soube de conflitos na região, e não expressou dúvidas, preocupações e expectativas com relação 
ao empreendimento. 

1.11.7.5 Família 5 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado pela família de Fabrício Emereciano Vieira é dividido com mais duas famílias (de 
seu pai e seu tio). Possui um pavimento e quatro cômodos (dois banheiros do lado de fora da casa), dos 
quais um é utilizado permanentemente como dormitório. As famílias estão provisoriamente nesta casa 



e foi montada uma barraca ao lado da mesma para terem mais espaço na hora de dormir.  
Futuramente se mudarão para casa sede. 

O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente da represa 
e dois banheiros do lado de fora da casa cujo esgoto é despejado em fossa séptica. O lixo é levado para 
Caçu.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e na cozinha utilizam botijão de gás.  

A principal via de acesso para a localidade é a estrada de Itarumã, e utilizam como meio de transporte 
veículo próprio.  

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Fabrício Emereciano Vieira, de cor branca e empregado 
permanente da Fazenda Santa Luzia como serviços gerais.  

A família não está cadastrada no Programa Bolsa Família, e seu rendimento mensal é de R$1.800,00. 
No dia da entrevista Fabrício era o único membro de sua família morando no domicílio, sua esposa e 
dois filhos se mudariam para lá em 15 dias. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Fabrício: responsável 

• Idade: 

36 

• Naturalidade: 

- São Simão – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

35 dias  

• Estado civil: 

- amasiado 

• Escolaridade: 

- ensino fundamental, anos finais: incompleto 

Trabalho e Renda 



Fabrício trabalha em serviços gerais com carteira assinada na Fazenda Santa Luzia, e recebe um 
salário de R$1.800,00. Ele trabalha neste tipo de atividade há 20 anos. 

Condições de Saúde 

O entrevistado não é portadores de deficiência e já teve dengue. A família está cadastrada no Programa 
de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário procura atendimento no Sistema Público de 
Saúde, em Caçu. Para isso utilizam veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Fabrício não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

A principal atividade de lazer é pescar no rio Claro.  

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os aspectos positivos da localidade são a segurança e tranquilidade. E os principais problemas são a 
energia, o abastecimento de água, e a estrada. 

Um lugar bonito e agradável na região é o Salto no rio Corrente (Cachoeira) frequentado por pessoas 
que moram na localidade. O rio é frequentado para pescar e para nadar. 

O entrevistado não possui relações de parentesco na região do empreendimento, apenas seus pais e 
irmão com quem divide o domicílio. Nunca soube de situações de conflito, e não expressou dúvidas, 
preocupações ou expectativas com relação ao empreendimento. 

1.11.7.6 Família 6 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado pela família de Adalberto José Vieira é dividido com mais duas famílias (de seu 
filho e seu cunhado). Possui um pavimento e quatro cômodos (dois banheiros do lado de fora da casa), 
dos quais um é utilizado permanentemente como dormitório. As famílias estão provisoriamente nesta 
casa e foi montada uma barraca ao lado da mesma para terem mais espaço na hora de dormir.  
Futuramente se mudarão para casa sede. 



O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente de poço 
semi-artesiano e dois banheiros do lado de fora da casa cujo esgoto é despejado em fossa séptica. O 
lixo é levado para Caçu.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e na cozinha utilizam botijão de gás.  

A principal via de acesso para a localidade é a estrada municipal Teixeira Lorde e a estrada Júlio 
Simões, e utilizam como meio de transporte veículo próprio. 

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Adalberto José Vieira, de cor branca e empregado temporário 
na fazenda como serviços gerais para fazer cerca (cerqueiro). Sua família (José e sua esposa) não está 
cadastrada no Programa Bolsa Família, e possui um rendimento mensal de dois salários mínimos. 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Adalberto: responsável 

- Maria: esposa 

• Idade: 

- Adalberto: 63 

- Maria: 58 

• Naturalidade: 

- Adalberto: São Simão – GO  

- Maria: Uberlândia – MG  

• Tempo de residência no domicílio: 

O casal mora na residência há um mês. 

• Estado civil: 

- Adalberto: amasiado 

- Maria: amasiada 

• Escolaridade: 

- Adalberto: não estudou  

- Maria: ensino fundamental, anos finais: incompleto 



Trabalho e Renda 

Adalberto é funcionário temporário na Fazenda Santa Luzia, e trabalha como “cerqueiro”. Possui 
rendimento mensal de dois salários mínimos e tem previsão de trabalhar na propriedade por mais seis 
meses.   

Condições de Saúde 

Não há portadores de deficiência na família, e Adalberto já teve malária e dengue. A família está 
cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário utilizam o Sistema 
Público de Saúde em Caçu. Para isso utilizam veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Adalberto não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece grupos de tradição, 
artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de 
panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de 
pedra de casa antiga. 

Como festa tradicional citou a Festa de Peão de Caçu. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

A principal atividade de lazer é a pesca 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os aspectos positivos da localidade são a segurança e a tranquilidade. Os principais problemas são o 
abastecimento de água, e energia e a estrada. 

Como lugar bonitona região citou uma cascata no rio Corrente, frequentada por pessoas locais e de 
fora. O rio costuma ser frequentado para pesca e para nadar. 

Além dos dois filhos com quem divide o mesmo domicílio, Adalberto não possui relações de 
parentesco na região do empreendimento. Não sabe de conflitos na região e não expressou dúvidas, 
preocupações ou expectativas com relação ao empreendimento. 

1.11.7.7 Família 7 

Caracterização do domicílio 

O domicílio habitado pela família de Agmelo Gonçalves de Oliveira é dividido com mais duas famílias 
(de seu pai e seu cunhado). Possui um pavimento e quatro cômodos (dois banheiros do lado de fora da 



casa), dos quais um é utilizado permanentemente como dormitório. As famílias estão provisoriamente 
nesta casa e foi montada uma barraca ao lado da mesma para terem mais espaço na hora de dormir.  
Futuramente se mudarão para casa sede. 

O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso de cerâmica, paredes externas de alvenaria com 
revestimento, e cobertura de telha de barro (francesa). Possui água canalizada proveniente de poço 
artesiano e dois banheiros do lado de fora da casa cujo esgoto é despejado em fossa séptica. O lixo é 
levado para Caçu.  

Possui energia elétrica fornecida pela CELG com medidor próprio, e na cozinha utilizam botijão de gás.  

A principal via de acesso para a localidade é a estrada municipal Teixeira Lorde e a estrada Júlio 
Simões, e utilizam como meio de transporte veículo próprio. 

Característica da Família 

O entrevistado é o responsável familiar, Agnelo Gonçalves de Oliveira, de cor branca e empregado 
temporário na fazenda como serviços gerais. Sua família (Agnelo e esposa), não está cadastrada no 
Programa Bolsa Família, e possui um rendimento mensal de dois salários mínimos.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Agnelo: responsável 

- Tereza: esposa 

• Idade: 

- Agnelo: 43 

- Tereza: 49 

• Naturalidade: 

- Agnelo: Uberlândia – MG  

- Tereza: Paranaiguara – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

O casal mora no domicílio há um mês. 

• Estado civil: 

- Agnelo: casado 

- Tereza: casada 



• Escolaridade: 

- Agnelo: não estudou  

- Tereza: ensino fundamental, anos iniciais: completo  

Trabalho e Renda 

Agnelo é contratado temporário e trabalha com serviços gerais. Recebe uma renda mensal de dois 
salários mínimos, e tem previsão de trabalhar na propriedade por mais seis meses.  

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiência. O casal já teve dengue, e Tereza já teve malária. Estão 
cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário procuraram o 
Sistema Público de Saúde em Caçu. Para isso utilizam veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Agnelo não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece grupos de tradição, 
artesão, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de 
panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de 
pedra de casa antiga. 

Como festa tradicional citou a Festa de Peão de Caçu. 

Principais Atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

A principal atividade de lazer é pescar no rio Corrente. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O entrevistado não especificou aspectos positivos da localidade acha “tudo bom”. E os três principais 
problemas são o abastecimento de água, a iluminação (pois falta energia) e a estrada ruim. 

Como lugar bonito e agradável da região citou o rio Corrente e o “salto” que tem nele. Que costuma ser 
frequentado por pessoas da região para nadar e pescar.  

Além do cunhado e do sobrinho com quem divide a mesma casa, Agnelo possui um outro sobrinho em 
uma fazenda próxima na região. 

Não sabe de conflitos na região nem expressou dúvidas, preocupações ou expectativas com relação ao 
empreendimento. 



 

1.12 Fazenda Nossa Senhora Aparecida (ME-02) 

Coordenada: 22K 480402/7892559 

1.12.1 Informações gerais/Identificação 

A Fazenda Nossa Senhora Aparecida localizada na margem esquerda do rio Corrente, no município de 
Itarumã – GO, é propriedade de Washington Medeiro do Prado, atual prefeito de Itarumã. A entrevista 
foi realizada com Washington Medeiro do Prado (proprietário), Sidivânia Maria Souza Machado 
(secretária do proprietário), e com Wrreighan de Jesus Medeiro (filho do proprietário), todos 
residentes em Itarumã – GO. 

Ano de Aquisição da Propriedade 

2000 

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório. 

1.12.2 Características Físicas 

A fazenda possui 726 hectares e conta com dois córregos, Cancan e Baixadão, além do Rio Corrente 
que é um dos limites da propriedade. Possui também duas represas de peixes. A área de reserva legal é 
averbada e corresponde a cerca de 20% da extensão da propriedade localizada próxima à beira do rio, 
mas nenhum dos entrevistados soube precisar sua extensão exata.    

A captação de água para o consumo humano e animal é tanto superficial quanto subterrânea. Para o 
consumo das duas famílias residentes na propriedade a água é retirada de poço, e para os animais, a 
fonte de água é um rego que sai de um dos córregos e corta a propriedade abastecendo também os 
tanques de peixes.  Os entrevistados não souberam precisar o volume de água utilizado. 

A fazenda possui energia elétrica fornecida pela CELG e conta com uma casa sede, três casas de 
empregados, um barracão, um curral metade coberto, metade descoberto, duas pocilgas, uma granja, 
um paiol, um galpão, uma piscina, e possui cera em toda sua extensão. Possui também um trator.  

As terras são destinadas ao pasto, plantio de cana e à reserva legal. No entanto nenhum dos 
entrevistados soube especificar essas dimensões.  

A propriedade destina-se à atividade agropecuária (bovinocultura de corte e plantação de cana-de-
açúcar) e nela moram duas famílias. A cana é considerada a produção mais importante e o proprietário 
caracteriza-se como proprietário individual. 

No estabelecimento trabalham duas pessoas, ambas com salário fixo e carteira assinada. Existe 
também um arrendatário, responsável pelo plantio de cana, denominado ETH, através de um contrato 
tipo parceria. 



Os funcionários e responsáveis pelas duas famílias residentes na propriedade são João Olinto Campelo, 
e Wagner de Moura. 

O estabelecimento, que é residencial com atividade produtiva, é dirigido pelo proprietário que reside 
na cidade de Itarumã. 

1.12.3 Produção Agropecuária 

Na propriedade há produção de cana-de-açúcar em 53 hectares, sem sistema de irrigação. São 
utilizadas para essa produção mudas selecionadas, corretivos, adubos químicos, herbicidas, 
inseticidas, fungicidas, terraceamento, plantio em nível, faixas de retenção e cordão de contorno. 

Existe também produção pecuária, com criação de bovinos, suínos e aves. Os bovinos são destinados 
exclusivamente à venda, com 320 cabeças, enquanto que os suínos e aves, são exclusivamente para o 
consumo, sendo quatro suínos, e 80 aves. O preço médio para venda de cabeça de boi é de R$1.800, e 
são destinados a frigoríficos (JBS) ou recriadores. 

Na produção pecuária são utilizadas vacinas, combate a parasitas, divisão de pastagens, separação por 
sexo (possuem uma vaca apenas), e suplementação alimentar proteinada na seca e no verde.  

Quando necessário obtêm assistência de veterinário particular. 

Como principal dificuldade nas atividades da fazenda, foi citado o elevado preço dos insumos. 

1.12.4 Extração Mineral 

Não há atividades de extração mineral na propriedade. 

1.12.5 Renda do Estabelecimento 

Segundo o filho do proprietário entrevistado, o estabelecimento se constitui na única fonte de renda 
para o proprietário, mas ele não soube especificar a renda desta fazenda pois existe outra maior, 
próxima, e não sabe separar as quantidades por fazenda.  

Fazem uso de crédito do tipo custeio, FCO, para manutenção da fazenda e aquisição de gado. 

1.12.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os meios de comunicação mais utilizados na fazenda são TV, rádio e telefone. Os aspectos positivos 
apontados da região são a vizinhança, a segurança e a tranquilidade. E o principal problema é o 
abastecimento de energia da CELG. 

O entrevistado já sabia da possibilidade de implantação da PCH Alvorada na região através de 
comentários e de visita de funcionário da Engevale. Acredita que a construção vai trazer benefícios 
para a cidade pois será a base de apoio à obra, no entanto acha que para o meio ambiente não trará 
benefícios. 

1.12.7 Famílias Residentes na Fazenda Nossa Senhora Aparecida 



1.12.7.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

A casa habitada por João Olinto Campelo é a casa sede da fazenda, que conta com 10 cômodos, dos 
quais somente um é usado permanentemente como dormitório. A casa é cedida pelo proprietário e 
possui apenas um pavimento. O tipo de piso predominante é cimento batido, as paredes são de 
alvenaria com revestimento e a cobertura de telhas francesas. O domicílio possui água encanada 
proveniente de poço que é jogada na roda que leva para casa. Possui banheiro e o esgoto é liberado 
diretamente no rio. A localidade não possui coleta de lixo e este é levado para Itarumã.  

O domicílio conta com energia elétrica, com medidor próprio, fornecida pela CELG. E o morador utiliza 
botijão de gás para cozinhar. A comunicação é feita através de celular rural da operadora Vivo, e a 
principal via de acesso é a estrada para Itarumã. O morador utiliza par se locomover o ônibus escolar 
do município. 

Características da Família 

O entrevistado é o responsável familiar. De cor morena, tem como trabalho permanente a profissão de 
caseiro na fazenda. Família individualizada (apenas um membro), não participa do Programa Bolsa 
Família e tem como rendimento mensal dois salários mínimos (R$1.576). 

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

João Olinto Campelo 

• Idade: 

63 anos 

• Naturalidade: 

Lage Pintada – RN  

• Tempo de residência no domicílio: 

14 anos 

• Estado Civil: 

Separado 

• Escolaridade: 

Ensino fundamental, anos iniciais, incompleto. 

Trabalho e Renda 



João Olinto Campelo trabalha como caseiro da fazenda Nossa Senhora Aparecida. Possui carteira 
assinada e recebe por seu trabalho dois salários mínimos. Não possui outros rendimentos e trabalha 
neste tipo de atividade há 14 anos. 

Condições de Saúde 

O entrevistado não possui deficiência física e já teve Hanseníase da qual se tratou. Está cadastrado no 
programa de estratégia de saúde da família e utiliza o sistema público de saúde. Quando necessita 
procura atendimento médico no hospital de Itarumã utilizando como meio de transporte o ônibus 
escolar. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado é filiado ao partido político de seu patrão, que é prefeito de Itarumã. O PSDB. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

O entrevistado não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc..  Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

As principais formas de lazer são festas e igreja. O entrevistado frequenta a Igreja católica Nossa 
Senhora da Abadia, antiga matriz de Itarumã. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O entrevistado apontou como pontos positivos da localidade a vizinhança e a tranquilidade. Como 
problema disse que o único que há é a falta de energia. (estava sem luz desde noite) 

Acha que a fazenda onde mora é um lugar bonito da região, mas diz que pessoas de fora não costumam 
ir lá, nem frequentar o rio na região.  

O entrevistado não possui parentes na área do empreendimento, apenas em Itarumã. Nunca ouviu 
falar em situações de conflito na região, e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas com 
relação ao empreendimento. 

1.12.7.2 Família 2 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado por Luciene Severino de Oliveira e Wagner de Moura possui um pavimento e oito 
cômodos, dos quais apenas um é utilizado permanentemente como dormitório. É cedido pelo 
empregador e possui piso de cimento, paredes de alvenaria revestida e cobertura de telhas romanas e 



francesas. A água encanada vem de represa e o esgoto do banheiro é direcionado para fossa séptica. O 
lixo produzido na casa é queimado. 

A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG, e a família utiliza botijão de gás para cozinhar.  

Possuem telefone móvel rural da Vivo e o principal meio de transporte utilizado é veículo próprio. 

Características da Família 

A entrevista foi realizada com a esposa do responsável domiciliar Wagner de Moura, que é de cor 
morena e empregado permanente na fazenda no setor de serviços gerais. A família não participa do 
Programa Bolsa Família e o rendimento mensal é entre R$2.000 e R$2.500, proveniente apenas do 
salário do responsável.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Wagner de Moura 

- Luciene Severino de Oliveira 

• Idade: 

- Wagner: 33 

- Luciene: 26 

• Naturalidade: 

- Wagner: Itarumã - GO  

- Luciene: Itajá – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

- Wagner: 1 mês 

- Luciene: 1 mês  

• Estado Civil: 

- Wagner: amasiado 

- Luciene: amasiada 

• Escolaridade: 

- Wagner: ensino fundamental, anos iniciais, completo. 

- Luciene: ensino fundamental, anos finais, completo. 



Trabalho e Renda 

Luciene não trabalha e não está procurando emprego, Wagner sempre trabalhou nesta função de 
serviços gerais em fazenda, mas sua esposa não soube dizer há quantos anos. Recebe entre R$2.000 e 
R$2.500 por mês, e como faz pouco tempo que estão nesta fazenda ainda está acertando para ter a 
carteira assinada.  

Condições de Saúde 

Não há na família portadores de deficiências, e não houve casos de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, entre outras. 

Estão cadastrados no programa de estratégia de saúde da família e utilizam o sistema público de 
saúde. Quando necessário procuram atendimento médico no município de Itarumã (Postinho) 
utilizando veículo próprio.  

Nível de Participação Social 

A família não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), nem tampouco de partido político, 
associações de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Sobre o patrimônio cultural, atividades, culturais e tradicionais, a entrevistada soube citar apenas a 
Festa Junina de Itarumã, que ocorre todo mês de junho. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

Como principais formas de lazer a entrevistada citou a pesca no Rio Corrente, TV e ouvir música. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspecto positivo da localidade foi citada a tranquilidade. E os principais problemas seriam a 
constante falta de energia e não pegar celular. 

A entrevistada não soube citar nenhum lugar bonito e/ou agradável na região, e disse que as pessoas 
da região costumam visitar o rio Corrente para pesca e banho. 

Luciene não possui parentes na região do empreendimento, apenas na cidade de Itarumã. Nunca ouviu 
falar em conflitos na localidade, e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas quanto a 
construção da PCH. 

 

1.13 Fazenda Vitória (ME-03) 

Coordenada: 22K 478648/7896463 



1.13.1 Informações gerais/Identificação 

A Fazenda Vitória está localizada na margem esquerda do rio Corrente, no município de Itarumã – GO. 
É propriedade de José Lourenço Borges de Assis que reside em Itajá – GO.  

Ano de Aquisição da Propriedade 

O entrevistado não lembra o ano da compra da fazenda, mas disse que foi há mais de 20 anos. 

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A propriedade foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório. 

1.13.2 Características Físicas 

A fazenda possui 532 hectares e além de fazer divisa com o rio Corrente possui também em suas terras 
o córrego Cancan e duas represas. A área de reserva legal ainda está em processo de medição. Na 
propriedade não existem voçorocas ou erosão. 

A captação de água para consumo humano e animal é feita através de poço semi-artesiano (para 
consumo humano) e captação com turbina e bomba d’água na represa que é lançada no depósito e 
depois nos bebedouros para os animais. O entrevistado não soube dizer o volume de água utilizado 
para cada tipo de consumo. 

A fazenda possui energia elétrica fornecida pela CELG e conta com uma casa sede, uma casa de 
empregado, um barracão, um curral coberto, um curral descoberto, uma pocilga, um galinheiro, um 
paiol, cerca em toda extensão, 10 bebedouros, e um depósito de água (reservatório) de 190.000 litros. 
Na propriedade não há maquinários. 

Toda área aproveitável da propriedade, tirando a beira do rio e a margem do córrego, é de pastagem 
plantada (braquiária).  

A fazenda, que é um estabelecimento comercial com atividade produtiva, tem como prioridade a 
bovinocultura de corte. O proprietário caracteriza-se como proprietário individual, junto com os dois 
filhos, e possui dois funcionários remunerados.  

Trabalham na propriedade o ano todo, dois funcionários permanentes com carteira assinada, e dois 
filhos do entrevistado sem remuneração (o pai deixou a fazenda aos cuidados dos filhos). Existem 
também funcionários temporários, mas o entrevistado não soube dar maiores informações sobre eles. 

Reside na fazenda uma família com quatro integrantes. Marido e esposa são funcionários da fazenda 
que é dirigida pelo proprietário e seus filhos. O proprietário e um dos filhos residem em Itajá – GO, e a 
outra filha reside em São José do Rio Preto – SP.  

1.13.3 Produção Agropecuária 

Não há produção agrícola na propriedade. 



Existe criação de bovinos (engorda e venda) destinada 100% para venda. O entrevistado não soube 
dizer o número de cabeças atualmente na propriedade. O gado é comercializado no estado de São Pulo 
(Friboi e Minerva) a R$140,00 a arroba. 

São utilizados na produção pecuária vacinação, combate a parasitas, divisão de pastagens e 
suplementação alimentar na seca (proteinado e ração). Com relação à assistência técnica, quando 
necessário contratam veterinário e técnico para análise de solo. 

O entrevistado mencionou ainda que a principal dificuldade enfrentada é o elevado preço dos insumos. 

1.13.4 Extração Mineral 

A Fazenda Vitória não possui atividades de extração mineral. 

1.13.5 Renda do Estabelecimento 

O entrevistado não soube dizer a renda obtida com a fazenda, apenas que ela corresponde à única 
fonte de renda para os filhos. 

1.13.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Na fazenda os principais meios de comunicação utilizados são TV e celular. São apontados como 
aspectos positivos da localidade a vizinhança e a tranquilidade. Como problemas principais estão a 
falta de energia e segurança. Segundo o entrevistado “anda tendo muito furto”. Ele disse ainda que “A 
estrada está boa porque sou vizinho do prefeito.” 

O proprietário da Fazenda Vitória já sabia da possibilidade de construção da PCH Alvorada. Disse que 
desde que comprou a propriedade havia esse “barulho”, e que agora estão fazendo mais 
levantamentos. 

Acredita que a construção da PCH trará benefícios e problemas para a região. No início é muito bom, 
mas depois a consequência é o desemprego, aumento de aluguel de casas, um “desespero” quando 
termina a construção. 

Finalizou a entrevista dizendo: “Quero receber tudo de uma vez, não quero esmola. Quero saber qual a 
interferência na minha propriedade”. Expressou preocupação também com a chegada de gente de fora.   

1.13.7 Famílias Residentes na Fazenda Vitória 

1.13.7.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

A residência habitada por Eunice Rodrigues Camargos, Reneimarx Henrique de Lima e suas duas filhas 
possui um pavimento e 10 cômodos, dos quais três são utilizados permanentemente como 
dormitórios. A residência, cedida pelo empregador, possui cerâmica no piso, paredes de alvenaria com 
revestimento e cobertura de telha francesa. A água é encanada proveniente de poço semi-artesiano, e o 



esgoto do banheiro direcionado para fossa séptica. Parte do lixo é queimada, outra parte é levada para 
aterro em Itajá. 

A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG e para cozinhar a família utiliza botijão de gás. 

Têm acesso a telefonia móvel da Vivo e utilizam como meio de transporte veículo próprio, e ônibus 
escolar para as filhas irem à escola.   

Características da Família 

A entrevista foi realizada com a esposa do responsável pelo domicílio, Reneimarx Henrique de Lima, 
que é de cor branca e empregado permanente na propriedade trabalhando na área de serviços gerais.  

A família, de quatro integrantes, não participa do Programa Bolsa Família e tem como rendimento 
mensal total dois salários mínimos do responsável e um salário mínimo da esposa Eunice.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Reneimarx: responsável 

- Eunice: cônjuge 

- Camila: filha 

- Fernanda: filha 

• Idade: 

- Reneimarx: 41 

-Eunice: 34 

- Camila: 6 

- Fernanda: 16 

• Naturalidade: 

- Reneimarx: Caçu 

- Eunice: Itarumã 

- Camila: Itarumã 

- Fernanda: Cassilândia – MS  

• Tempo de residência no domicílio: 

Todos moram na residência há dois anos 



• Estado Civil: 

- Reneimarx: casado 

- Eunice: casada 

- Camila: solteira 

- Fernanda: solteira 

• Escolaridade: 

- Reneimarx: ensino fundamental, anos finais, incompleto 

- Eunice: ensino fundamental, anos finais, incompleto 

- Camila: está na educação infantil no CEMEI de Itarumã 

- Fernanda: cursa o ensino médio na Escola Estadual Coelho Neto de Itarumã 

Trabalho e Renda 

Na família residente, tanto o responsável como sua esposa são funcionários da fazenda com carteira 
assinada. Ambos são contratados na área de serviços gerais, sendo que Reneimarx, há 20 anos nesse 
tipo de atividade, recebe dois salários mínimos e Eunice, (há quatro anos nesse tipo de atividade 
voltada para serviços domésticos) recebe um salário mínimo.  

Condições de Saúde 

Na família não há nenhum portador de deficiência física nem histórico de doenças, tais como malária, 
dengue, hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

Não estão cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família nem possuem plano de saúde 
particular. Quando necessário utilizam o sistema público de saúde em Itarumã. Se necessário utilizam 
veiculo próprio para o transporte. 

Nível de Participação Social 

O entrevistado e sua família não participam de instituições classistas (sindicatos etc.), nem tampouco 
de partido político, associações de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais e grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc.  Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 



Como principais formas de lazer da família a entrevistada citou a pesca no rio Corrente e TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspecto positivo da localidade foi citada a tranquilidade da região. E como principal problema a 
falta de energia que é constante, principalmente em época de chuva. 

A entrevistada não soube citar lugar bonito e/ou agradável da região, e disse que as pessoas da região 
costumam frequentar muito pouco os rios da região para pesca. 

A entrevistada não possui parentes na área do empreendimento, apenas em Itajá.  

Nunca soube de situações de conflito na região e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas 
em relação ao empreendimento. 

 

1.14 Fazenda 3T (ME-04) 

Coordenada UTM: 22K 474294/7896606 

1.14.1 Informações gerais/Identificação 

Thomas Edson de Sorte reside em Tambaú – SP e é proprietário da Fazenda 3T, localizada na margem 
esquerda do rio Corrente, município de Itarumã – GO. O questionário de estabelecimento comercial foi 
realizado por telefone. 

Ano de Aquisição da Propriedade  

2006 

Forma de Aquisição/ Situação Legal 

A fazenda foi adquirida através de compra e possui escritura registrada em cartório.  

1.14.2 Características Físicas 

A propriedade possui uma área total de 650 hectares, e não possui erosões ou voçorocas.  

A captação de água é superficial, realizada em mina/nascente para consumo humano. A dessedentação 
animal é feita diretamente no rio Corrente. 

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e como benfeitorias possui casa sede, casa 
de empregado, barracão, curral coberto, e cerca.   

As terras no estabelecimento são utilizadas para lavoura permanente (550ha), e pastagem plantada e 
reserva legal, cujas áreas o proprietário não soube definir.  



Trata-se de um estabelecimento residencial com as seguintes atividades produtivas: bovinocultura de 
corte, e lavoura permanente de cana de açúcar, parcialmente arrendada pela Odebrech. Destas a 
principal atividade é a lavoura permanente.  

Residem no estabelecimento duas famílias com 10 integrantes no total. Destes, cinco são funcionários 
permanentes da fazenda.   

O estabelecimento é dirigido diretamente pelo proprietário. 

1.14.3 Produção Agropecuária 

A produção agrícola do estabelecimento é baseada no plantio de 550ha de cana de açúcar, sem 
utilização de sistema de irrigação e cujas tecnologias e melhorias são de responsabilidade da 
Odebrech. 

A produção pecuária é baseada na criação de 700 cabeças de gado bovino destinados exclusivamente 
para venda. São produzidos também 600 litros diários de leite. 

Para a produção pecuária são utilizados vacinações, combate a parasitas, divisão de pastagens, 
separação por sexo e suplementação alimentar com proteinado, e conta ainda com três tratores. 

1.14.4 Extração Mineral 

Na propriedade não existe atividade de extração mineral. 

1.14.5 Famílias Residentes na Fazenda 3T 

1.14.5.1  Família 1 

Caracterização do Domicílio 

A residência habitada por Roseli de Oliveira Bernardes, Marcos Gomes Bernardes e seus cinco filhos 
possui um pavimento e sete cômodos, dos quais dois são utilizados permanentemente como 
dormitório. A casa é cedida pelo empregador e possui chão de cimento, paredes externas de alvenaria 
com revestimento, e cobertura de telha francesa. A água encanada vem da represa e o esgoto do 
banheiro é despejado em fossa séptica. Possuem energia elétrica fornecida pela CELG com medidor 
próprio. 

Para cozinhar a família utiliza botijão de gás e lenha. Possuem serviço de telefonia móvel, celular rural, 
da Vivo, e o principal meio de acesso é a estrada que vem de Itarumã. 

Os principais meios de transporte são veículo próprio e ônibus escolar para as crianças. 

Características da Família 

A entrevista foi realizada com a esposa do responsável familiar, Marcos Gomes de Oliveira, de cor 
preta e empregado permanente da propriedade trabalhando com serviços gerais. 



A família, que possui sete membros, está cadastrada no Programa Bolsa Família, e os rendimentos 
mensais, que somam R$1505, são provenientes do salário do responsável (R$1000) e do Bolsa Família 
(R$505).  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Marcos: responsável 

- Roseli: cônjuge 

- Marcos Paulo: filho 

- Marcos Eduardo: filho 

- Maikon Douglas: filho 

- Maikon Caio: filho 

- Marcos Thomaz: filho  

• Idade:  

- Marcos: 29 

- Roseli: 24 

- Marcos Paulo: 7 

- Marcos Eduardo: 5 

- Maikon Douglas: 4 

- Maikon Caio: 2 

- Marcos Thomaz: 5 meses  

• Naturalidade: 

- Marcos: Rio Verde – GO  

- Roseli: Rio Verde – GO  

- Marcos Paulo: Rio Verde – GO  

- Marcos Eduardo: Rio Verde – GO  

- Maikon Douglas: Rio Verde – GO  



- Maikon Caio: Itarumã – GO  

- Marcos Thomaz: Itarumã – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família vive na propriedade há 5 anos. 

• Estado Civil: 

- Marcos: Rio Verde – amasiado 

- Roseli: Rio Verde – amasiado 

- Marcos Paulo: Rio Verde – solteiro  

- Marcos Eduardo: Rio Verde – solteiro 

- Maikon Douglas: Rio Verde – solteiro 

- Maikon Caio: Itarumã – solteiro 

- Marcos Thomaz: Itarumã – solteiro 

• Escolaridade: 

- Marcos: ensino fundamental, anos fundamentais, incompleto. 

- Roseli: ensino fundamental, anos fundamentais, completo. 

- Marcos Paulo: cursa ensino fundamental, anos iniciais, em uma escola municipal de Itarumã.  

- Marcos Eduardo: educação infantil no CEMEI de Itarumã. 

- Maikon Douglas: educação infantil no CEMEI de Itarumã. 

- Maikon Caio: ainda não estuda. 

- Marcos Thomaz: ainda não estuda.  

Trabalho e Renda 

Marcos Gomes de Oliveira trabalha há 15 anos como serviços gerais em fazenda. Hoje é funcionário 
com carteira assinada na Fazenda 3T e recebe um salário de R$1000. A família recebe também R$505 
de Bolsa Família. 

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiências físicas nem histórico de doenças, tais como malária, 
dengue, hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 



A família não está cadastrada no Programa de Estratégia de Saúde da Família, e quando necessário 
utiliza o Sistema Púbico de Saúde em Itarumã. Se necessário o deslocamento é feito com veículo 
próprio. 

Nível de Participação Social 

A família não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), nem de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja, etc. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Eles não têm conhecimento de construções antigas na região, não conhecem festas tradicionais ou 
grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc. Nunca viram sinal de antigos 
moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, 
valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

As principais formas de lazer da família são pesca no rio Corrente e TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

O principal aspecto positivo apontado pela entrevistada é a vizinhança, e não acha que existam 
problemas na região. 

Para ela, o rio Corrente é o lugar mais bonito e agradável da região, às vezes frequentado pelas pessoas 
da localidade e de fora para pesca e banho.  

Um irmão do Marcos mora em fazenda próxima, mas não soube dizer de que proprietário.  

Nunca soube de situações de conflito na região e não expressou dúvidas, preocupações ou expectativas 
em relação ao empreendimento. 

1.14.5.2  Família 2 

Caracterização do Domicílio 

A família de Edilene Queiros Romeiro, Luis Fernando Gomes Romeiro e seu bebê, moram em uma casa 
de um pavimento e 13 cômodos, dentre os quais apenas um é utilizado permanentemente como 
dormitório. O domicílio é cedido pelo empregador e possui piso com cerâmica, parede externa de 
alvenaria com revestimento, e cobertura de telha francesa. Possui água encanada que vem de uma 
mina e o esgoto do banheiro é direcionado para uma fossa séptica. O lixo é queimado. 

A casa possui energia elétrica fornecida pela CELG e com medidor próprio. Utilizam para cozinhar 
botijão de gás e lenha. Possuem acesso a telefonia móvel da Vivo. 

A principal via de acesso é a GO-164 e utilizam para locomoção, veículo próprio.  



Características da Família 

A entrevistada é esposa do responsável familiar, Luis Fernando Gomes Romeiro, de cor parda e 
empregado permanente da fazenda como vaqueiro. 

A família, de três membros, não participa do Programa Bolsa Família, e tem como renda o salário do 
responsável que é de um salário mínimo mais gratificações, que totaliza R$1000. 

 Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Luis Fernando: responsável 

- Edilene: cônjuge 

- Luis Felipe: filho 

• Idade: 

- Luis Fernando: 27 

- Edilene: 27 

- Luis Felipe: 6 meses 

• Naturalidade: 

- Luis Fernando: Rio Verde – GO  

- Edilene: Rio Verde – GO  

- Luis Felipe: Itarumã – GO  

• Tempo de residência no domicílio: 

A família mora na propriedade há seis anos. 

• Estado Civil: 

- Luis Fernando: casado 

- Edilene: casada  

- Luis Felipe: solteiro 

• Escolaridade: 

- Luis Fernando: ensino fundamental, anos finais, completo  

- Edilene: ensino médio completo 



- Luis Felipe: ainda não estuda 

Trabalho e Renda 

Luis Fernando trabalha neste tipo de atividade há 16 anos, e atualmente é contratado com carteira 
assinada como vaqueiro na fazenda 3T com uma renda mensal de R$1000.  

Condições de Saúde 

Na família não há portadores de deficiências nem histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

Estão cadastrados no Programa de Estratégia da Família e quando necessário utilizam o Sistema 
Público de Saúde em Itarumã. O transporte é feito com veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

A família não participa de instituições classistas (sindicatos etc.), nem de partido político, associações 
de bairro ou moradores, grupos/movimentos de igreja.  

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

A entrevistada não tem conhecimento de construções antigas na região, não conhece festas 
tradicionais ou grupos de tradição, artesãos, contador de histórias, pintor, dançarino etc..  Nunca viu 
sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na terra ou pedra de raio/pedra de corisco, 
muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa antiga. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

As principais formas de lazer da família são a pesca e passeios no rio Corrente e TV. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Como aspecto positivo da localidade foi citada a tranquilidade e a proximidade do rio Corrente. E os 
problemas são a distância da cidade, principalmente “na hora de um socorro” e a falta de energia 
constante. 

O rio Corrente foi citado com um lugar agradável e bonito da região, frequentado frequentemente 
pelas pessoas da região e de fora para pesca e banho. 

Edilene disse que seus pais moram em uma fazenda próxima, mas que não está na margem do rio.  

Nunca soube de conflitos na região do empreendimento, e encerrou dizendo que gostaria que a 
barragem fosse construída logo “para pescar”.  
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Foto 18  Entrevista na varanda na casa Sede  
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Foto 19  Entrevista realizada com Edilene  

 

 



1.15 Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca (ME-05) 

Coordenada: 22K 473641/7897256 

1.15.1 Informações gerais/Identificação 

A Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca está localizada na margem esquerda do rio Corrente, no 
município de Itarumã – GO, em uma localidade denominada Ribeirão do Meio, e ainda está no nome de 
Olavo de Freitas, falecido em 1995. A entrevista foi realizada com Célio de Freitas, um dos filhos, e 
morador da propriedade. 

Ano de Aquisição da Propriedade 

Não soube responder 

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A fazenda é herança do pai, Olavo de Freitas, e possui escritura registrada em cartório. A propriedade 
está sendo dividida entre três irmãos, Célio, que mora na propriedade, e mais dois que moram em 
Jataí. O inventário já foi feito, falta o desmembramento. 

1.15.2 Características Físicas 

A propriedade possui 145,1 hectares, e possui um córrego, duas represas e faz divisa com o rio 
Corrente. Possui área de reserva legal averbada localizada na beira do rio e do córrego. Não possui 
erosão nem voçoroca no estabelecimento. 

A captação de água é feita através de poço artesiano para o consumo humano (duas pessoas) e em 
represa artificial para consumo animal (85 cabeças). A captação subterrânea (poço) resulta em um 
volume aproximado de 1000 litros/dia. 

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e conta com uma casa sede, um curral 
descoberto, um chiqueiro, um galinheiro, cerca em toda propriedade e uma casinha de despejo. Não 
possuem maquinário e equipamentos.  

A utilização das terras está dividida entre pasto e plantação de cana. O plantio ocupa uma área de 82,3 
hectares.  

A fazenda é um estabelecimento residencial com atividade produtiva e dedica-se à bovinocultura de 
corte e de leite (atividades mais importantes), além de uma parceria com a Odebrech para o plantio de 
cana.   

Trata-se de um produtor individual sem funcionários contratados. Apenas ele (Célio de Freitas) 
trabalha e dirige a fazenda o ano inteiro, e sua família é a única moradora do estabelecimento.   

1.15.3 Produção Agropecuária 



Na fazenda existe plantação de cana em 82,3 hectares alugados para Odebrech. Não há sistema de 
irrigação e todas as melhorias e tecnologias são de responsabilidade da Odebrech.  

A produção pecuária conta com 85 cabeças de bovinos, sendo 60 de gado de corte e 25 para produção 
leiteira. A produção leiteira é de 80 litros/dia vendidos a R$0,58 o litro, para laticínios de Itarumã. O 
gado de corte está sendo vendido a R$134,00 a arroba para frigoríficos de Cachoeira Alta e Aporé.  

Na produção pecuária são utilizados vacina, combate a parasitas, divisão de pastagens (quatro pastos), 
e sal mineral e proteinado como suplementação alimentar na seca. Não utilizam assistência técnica 
para a produção e as principais dificuldades apontadas são a falta de mão-de-obra, o baixo preço dos 
produtos, e o elevado preço dos insumos. 

1.15.4 Extração Mineral 

Na fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca não existe exploração mineral. 

1.15.5 Renda do Estabelecimento 

A renda do estabelecimento constitui em única fonte de renda para o entrevistado, que corresponde a 
um terço do aluguel da terra para cana (R$4000), e do gado de corte e de leite (não soube determinar). 
Toda renda é dividida entre os três irmãos.  

Não utilizam crédito para produção. 

1.15.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os meios de comunicação mais utilizados pela família do entrevistado são TV e celular. 

Como aspectos positivos da localidade citaram a vizinhança e a tranquilidade, enquanto os principais 
problemas seriam a falta de energia (que chega a ser de muitos dias), e pouco segurança. O 
entrevistado disse que “Outro dia acharam um homem dentro do canavial com maconha”.  

O entrevistado já sabia da possibilidade de construção da PCH Alvorada devido ao pessoal da medição. 
Disse que: “De vez em quando vem um aqui xeretar.” 

Não acha que a implantação da PCH trará benefícios ou problemas para a região, e sim benefícios para 
o país, “muito desenvolvimento e progresso”. 

Não expressou dúvidas, preocupações e expectativas com relação ao empreendimento. 

1.15.7 Famílias Residentes na Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca 

1.15.7.1 Família 1 

Caracterização do Domicílio 

O domicílio habitado por Célio de Freitas e sua esposa Edna Maria possui 7 X 11 m² com um pavimento 
e 9 cômodos. Destes apenas um é utilizado permanentemente como dormitório. Ele é o proprietário da 
casa que possui piso de cimento, paredes externas de alvenaria com revestimento, e cobertura de telha 



eternite. Possui água encanada que vem de poço artesiano e/ou represa, e banheiro cujo esgoto 
desagua direto no córrego. O lixo é queimado. 

A energia elétrica e fornecida pela CELG com medidor próprio, e o serviço de telefonia móvel é da Vivo. 

O transporte é feito com veículo próprio. 

Características da Família 

O entrevistado, Célio de Freitas, é o responsável domiciliar, de cor branca, e proprietário da fazenda.  

A renda da família se constitui na terceira parte do aluguel das terras para Odebrech (R$4000), mais a 
renda do gado de corte e de leite (que não soube especificar).  Recebem ainda o auxílio da esposa de 
um salário mínimo.  

Caracterização dos Integrantes da Família 

• Composição da Família: 

- Célio: responsável 

- Edna: esposa 

• Idade: 

- Célio: 63 

- Edna: 53 

• Naturalidade: 

- Célio: Cachoeira Alta 

- Edna: Cachoeira Alta 

• Tempo de residência no domicílio: 

- Célio: 63 anos (a vida toda) 

- Edna: 12 anos 

• Estado Civil: 

- Célio: amasiado 

- Edna: amasiado 

• Escolaridade: 

- Célio: ensino médio completo 

- Edna: ensino fundamental, anos iniciais, completo 



Trabalho e Renda 

Célio de Freitas é proprietário e trabalha na fazenda a vida inteira. Sua renda é proveniente do aluguel 
das terras para Odebrech, gado de corte e leiteiro, que é dividido entre três irmãos.  

Condições de Saúde 

Não há na família portadores de deficiências e não há histórico de doenças tais como malária, dengue, 
hepatite, febre amarela, leishmaniose, verminose em geral, entre outras. 

Estão cadastrados no Programa de Estratégia de Saúde da Família e procuram o sistema público de 
saúde em Itarumã. Quando necessário o transporte é feito através de veículo próprio. 

Nível de Participação Social 

O proprietário entrevistado participa do Sindicato Rural de Itarumã. 

Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Tradicionais 

Célio de Freitas não tem conhecimento de construções antigas na região, artesãos, contadores de 
histórias, pintor, dançarino etc..  Nunca viu sinal de antigos moradores, pedaços de panela de barro na 
terra ou pedra de raio/pedra de corisco, muro de pedra, valo ou sinal de alicerce de pedra de casa 
antiga. 

Citou como festa tradicional da região a Festa do Peão de Itarumã e a Folia de Reis em Itajá. 

Principais atividades de Lazer, Esporte e Recreação 

O entrevistado apontou como principais formas de lazer da sua família a TV e o trabalho na fazenda. 

Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

Os principais aspectos positivos da localidade são a vizinhança e a tranquilidade, enquanto que o 
principal problema seria a segurança (depois que os canaviais foram plantados).  

Disse que a região toda é muito bonita e muito verde, mas que não costuma mais frequentar o rio, 
principalmente depois do estouro de uma represa, alguns anos trás. Mas pessoas de fora ainda 
costumam frequentar o rio. 

Não possuem nenhuma relação de parentesco na área do empreendimento, e já soube de brigas por 
política, ciúme, “excesso de latinha, chifre”, etc. na Fazenda Uva, (ao lado) onde há um assentamento. 

O entrevistado quer saber os prós e os contras da construção dessa barragem, e se vai ter audiência 
pública.  
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Foto 20  Entrevista realizada com Celio de Freitas 
 

 

 

1.16  Fazenda Onde Eu Moro (ME-06) 

Coordenada: 22K 473259/7896852 

1.16.1 Informações gerais/Identificação 

A Fazenda Onde Eu Moro está localizada na margem esquerda do rio Corrente, no município de 
Itarumã – GO. A proprietária Ercília Nunes Vilarinho reside hoje em Cachoeira Alta – GO, e o caseiro 
que morava na propriedade estava de mudança no dia da entrevista. Outro morador ainda virá para 
ocupar e tomar conta da casa.  

Ano de Aquisição da Propriedade 

A fazenda foi adquirida através de compra mais ou menos no ano de 1977.  

Forma de aquisição/ Situação Legal 

A propriedade foi comprada e possui escritura registrada em cartório.  

1.16.2 Características Físicas 

A propriedade possui 30 alqueires, dos quais oito estão no nome da filha da proprietária, com usufruto 
de Dona Ercília. Passa na propriedade o ribeirão do Meio, além de fazer divisa com o rio Corrente. 



Existe área de reserva legal averbada localizada perto do rio, mas a entrevistada não soube dizer sua 
extensão. 

Na fazenda não existem erosões ou voçorocas. 

A captação de água é subterrânea, através de poço artesiano, destinada para consumo humano. A 
entrevistada não soube dizer o volume de água utilizado nessa captação. 

A propriedade possui energia elétrica fornecida pela CELG e conta com uma casa sede, um barracão, 
um paiol, um galpão, e cerca em toda sua extensão. Não possui maquinários e equipamentos e a área 
utilizada é 100% de pastagem plantada. 

Atualmente não existe nenhum tipo de produção no estabelecimento, sendo a única fonte de renda o 
aluguel do pasto.  

Ercília Nunes Vilarinho é proprietária individual, com usufruto de oito alqueires que já foram passados 
para o nome da filha. Não havia no momento da entrevista, moradores na propriedade, pois o que ali 
morava até então acabava de se mudar. Ele morava sozinho e recebia R$500 (R$250 de Dona Ercília e 
R$250 da pessoa que aluga o pasto) para tomar conta do lugar. 

1.16.3 Produção Agropecuária 

Na Fazenda Onde Eu Moro não há produção agropecuária. 

1.16.4 Extração Mineral 

Na Fazenda Onde Eu Moro não há extração mineral. 

1.16.5 Renda do Estabelecimento 

Para a proprietária a renda de aluguel do pasto é a única fonte de renda, totalizando R$5000, e não faz 
uso de crédito. 

1.16.6 Percepção Ambiental e Atuação do Empreendedor 

A tranquilidade da localizada foi apontada como principal ponto positivo, e a entrevistada acha que 
não existem problemas ali.  

Dona Ercília já sabia da possibilidade de implantação da PCH Alvorada na região através de 
comentários do “pessoal”. Mas não sabe se o empreendimento trará benefícios ou problemas para a 
região. Sua preocupação é que a terra já é pequena, e se preocupa com o tanto que irá alagar. 

1.16.7 Famílias Residentes na Fazenda Santa Bárbara da Pedra Branca 

No momento da entrevista não havia família residente na propriedade. 
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Foto 21  Entrevista com D. Ercília 
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ANEXO 33 

Mapa de Estabelecimentos Agropecuários Pesquisados com os Pontos 
de Localização de Casas Sede e Casa dos Colonos 
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MD01 Célia Roseli dos Santos e outros
MD02 Hamilton Sebastião Farinazzo
MD03 Rijobel Participações e Empreendimentos Ltda
MD03.1 Pedro Balbo e outros
MD04/MD06 Precédio Luiz Barbizan
MD05 Hilda Ferreira de Jesus Silva
MD07 Florindo Miguel Cajuela Rodrigues
MD08 José Maria Franco
MD09 Édio Borges
ME01 Luiz Augusto de Macedo Franco e outros
ME02 Whashington Medeiro Prado
ME03 José Lourenço Borges de Assis
ME04 Thomaz Edson de Sorte
ME05 Célio de Freitas
ME06 Ercília Nunes Vilarinho
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ANEXO 34 

Ofício nº 417/2015 – Coord. Téc./IPHAN/GO 

Termo de Referência Específico nº 04/15





MI NI STERIO D A CULTURA i 

t) 110 
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/ 	

'AI 

Oi'ÍCI() N ° 417/15 
COORI). TÉC./IPHAN/GO 

	
Goiânia/GO, 6 de outubro de 2015. 

A Sua Senhoria a Senhora, 
Gabriela de Vai Borges 
Superintendente de Licenciamento e Qualidade Ambicntal/SECI MA 
1 V Avenida, n° 1272 - Setor Leste Universitário 
74605-060 - Goiânia/GO 

C/Cópia para: 

A Sua Senhona o Senhor 
Antônio Waltcr dos Santos Pinheiro Filho 
Minas PCH S.A. 
Avenida Gcrúlio Vargas, 874 - Funcionários 
30112-020 - Belo llorizonte-MG 

Ajs,mlo: Licenciamento Ambiental - PCH Alvorada 1. 
ReJènneta: Processo IPHAN no 01516.001793/2015-21 

Senhora Superintendente, 

Seguindo os procedimentos estabelecidos na Portaria Intcrministerial MMA-MJ -MINC-MS 
60/2015, de 24.03.2015, e Instrução Normativa Iphan 01/2015, de 25.03.2015, encaminhamos em 
anexo, o 'Ferino de Referência definido para a realização dos estudos relativos ao patrimônio cultural 
acautelado cm nível federal, para o licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe. 

Atenciosamente, 

Beatriz Otto de Santana 
Coordenadora Técnica do Iphan-( ; () 

Mat. SIAPE 2711612 

/ 
'almaSØdi Waress de Paiva 
Superiiitcndente cio Iphan-GO 

Mat. SIAPE 222885 

1 

REOBEMOS PM 
)ri 

Superintendência do IPHAN em Goiás 
Rua 84,61 - Setor Sul. CEP 74080-400 Goiânia/GO 	 (0 7) 3331 - 1320 

Tel.: (62) 3224-6402 / 3224-1310 - Fax: (62) 3224-6527 - e-mail: iphan-go@iphan.gov.br  





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÓNIO 1-1 ISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -  IPHAN 
SUPERINTE\'Dil'.NCIA I)() IPI lAN FIM GOIÁS 

Ru.x 84, N" 61 - SIIoR SUL. 
FONE/FAX: (062) 3224-1310/ 3224-6527 

74.080.4(() - (;OL\N1.\ - (; o. 

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO N° 04/15 
C00R11 i'ÉCNICA/ll'I lAN/Go 

Processo n°: 01516.001793/2015-21 

Empreendimento: Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I. 

Abrangência: Municípios de Itajá e Itarumã, no Estado de Goiás. 

Empreendedor: Minas PCII S.A. 07.895.905/0001-16 

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO - NÍVEL III 
COMPONENTE: BENS CULTURAIS ACAUTELADOS 

1. INTRODUÇÃO 

Ao desenvolver OS estudos necessários ao 1 ÁCenClamento Ambiental, deverão ser contemplados os 

aspectos relacionados à avaliação de impacto e proteção dos bens culturais acautelados cm âmbito 

Federal, concornitantcmcnte aos demais estudos exigidos. 

presente Termo de Referência Específico Ç1'RL) fixa os requisitos mínimos e os aspectos 

indispensáveis relacionados à avaliação dos impactos sobre os bens culturais acautelados cm âmbito 

federal, a partir da identificação e caracterização dos referidos bens em áreas de influência direta da 

atividade ou do empreendimento, visando à proposição, no que couber de medidas de controle, 

mitigação) e compensação dos danos causados a esses bens. 

Os bens culturais acautelados em âmbito federal, de natureza imaterial ou material, subdividem-se em 

quatro) categorias: 

1. Bens imateriais registrados nos termos do Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000; 

II. Bens materiais tombados nos termos do Decreto-Lei n" 25, de 30 de novembro de 1937; 

III. Bens materiais protegidos nos termos da Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961; e, 

IV. Bens materiais valorados nos termos da Lei n° 11.483, de 31 de maio de 2007. 
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2. DO CONTEÚDO DOS ESTUDOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DOS BENS CULTURAIS 
ACAUTELADOS 

Para empreendimento de Nível III os estudos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

1. Para avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados deverá ser 

apresentado o Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados 

Registrados; 

II. Para os bens arqueológicos deverá ser apresentado o Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico; 

a) O Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser 

precedido da apresentação do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico a ser previamente autorizado por Portaria do IPHAN, e 

procedimentos subsequentes, conforme arts. 18 e 19 da Instrução Normativa lphan 

01/2015. 

3. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS TOMBADOS E 
VALORADOS 

No que diz respeito aos Bens Culturais Tombados e Valorados o relatório deverá conter: 

I. Localizaçao e delimitação georreferenciada dos bens culturais materiais; 

II. Caracterização e avaliação da situação do patrimônio material existente; 

III. Avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio material acautelado; 

IV. Proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do patrimônio material acautelado; 

V. Proposição de medidas para controlar e mitigar os impactos provocados pelo empreendimento; e 

4. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS REGISTRADOS 

4.1. 	Apresentação e conceitos gerais 

O patrimônio imaterial é a face do patrimônio cultural que se refere às manifestações culturais de caráter 

dinâmico e processual, fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos 

corno expressão de sua identidade cultural e social. 1)e acordo com o Decreto n° 3.551/2000, o 

patrimônio imaterial pode ser apreendido em quatro categorias: 
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1. "saberes", que se referem aos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades; 

II. "celebrações", rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social; 

111. "firmas dc expressão", que incluem manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

e 

IV. "lugares" como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e 

reproduzem práticas culturais coletivas. 

Patrimônio cultural imaterial são expressões culturais que possuem relevância nacional para a memória e 

identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira, fazem parte de tradições dinâmicas e 

reiteradas no tempo, possuindo densidade e continuidade histórica e são referências culturais para a 

comunidade detentora e produtora do bem cultural. 

Enquanto referência cultural para a identidade produtora/detentora do bem cultural enfatiza-se a 

diversidade dos sentidos e significados atribuídos pelos diferentes sujeitos aos bens culturais e práticas 

sociais. Deste modo, é um processo de compreensão dos diferentes elementos que auxiliam na 

construção de "identidades" da região para os habitantes e que estão relacionadas às edificações, objetos, 

fazeres, saberes, crenças, hábitos, etc. Construir um olhar sobre patrimônio imaterial e referências 

culturais requer o entendimento de que o valor do bem cultural Registrado ou em processo de Registro 

não está em si mesmo, mas nos sentidos que a comunidade detentora /produtora lhe atribui e sua relação 

com uma representação coletiva. 

4.2. 	Bens culturais de natureza imaterial registrados ou cm processo de instrução técnica 

para registro no Estado de Goiás 

Atualmente, no estado de Goiás existem 5 bens Registrados e 2 processos de Registro abertos com a 

instrução em andamento, que deverão ser considerados para a construçào do Relatório de Avaliação de 

Impacto aos Bens Culturais Registrados. São eles: 

4.2.1. Bens Registrados no estado de Goiás: 

a) Festa do Divino Espírito) Santo de Pircnópolis; 

b) Saberes e Práticas Associados aos Modos de Fazer Bonecas Karajá; 

C) 	Ritxôkô: expressão artística e cosn -iológica do Povo Karajá; 

d) 	Roda de Capoeira; 

C) 	Oficio de Mestre de Capoeira. 
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4.2.2. Bens com pedido de Registro e processo em instrução no estado de Goiás: 

a) 	Oficio de Raizeiras e Raizeiros do Cerrado; 

1)) 	Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai lterno de Trindade 

Maiores informações sobre os bens culturais Registrados podem ser encontradas no sítio eletrônico cio 

IPI-IAN, em especial, no Banco de Dados dos Bens Culturais Registrados 

(h ttp://portal.IPI IAN.gov.br/bcrl/pages/indcxE.jsf . Para melhor apreender o escopo do bem cultural 

imaterial acautelado, a equipe consultora poderá se atentar principalmente mas não exclusivamente - 

aos seguintes documentos sobre os Bens Registrados: Certidão e Dossiê de Registro. 

4.3. 	Metodologia de trabalho 

A metodologia de trabalho para construção da seção de património cultural imaterial do Relatório de 

Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados deverá ser pautada nos procedimentos 

metodológicos de pesquisa e mediação da área de conhecimento cia Antropologia e da História. Sugere-

se a realização de pesquisa bibliográfica e documental cm arquivos e bibliotecas, assim como trabalho de 

campo etnográfico. Esses procedimentos metodológicos devem ser realizados para que se identifique, 

descreva e avalie o bem cultural Registrado existente na área e da sua comunidade detentora /produtora e 

sirva como subsídio para a construção das proposições de medidas para a preservação e salvaguarda do 

património imaterial acautelado, de medidas para controlar e mitigar os impactos provocados pelo 

empreendimento e de Projeto Integrado de lducação Patrimonial. 

Recomenda-se também a realização de documentação do bem cultural imaterial acautelado existente na 

área por meio de registros audiovisuais e fotográficos. Os possíveis registros audiovisuais e fotográficos 

devem estar acompanhados de Termo de Autorização de Uso de Imagem, Som e Informação das 

pessoas fotografadas e/ou filmadas, assim como legenda e identificação de autoria. 

Como dito anteriormente, o enraizamento na comunidade é elemento central no patrimonio imaterial e 

requer que, ao se trabalhar essa questão, considere a comunidade detentora/produtora não apenas como 

"informante", mas como atores políticos e interlocutores no processo de análise sobre o bem cultural 

imaterial. Pelo exposto, é necessário que se realize a identificação da comunidade detentora /produtora 

do bem cultural acautelado e justifica-se a intensa participação da comunidade no trabalho de construção 

do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados. 

Para garantir essa participação deverão ser realizadas reuniões ampliadas de mobilização da comunidade 

detentora/ produtora, que esclareçam sobre o empreendimento e sobre as atividades desenvolvidas para 

o licenciamento ambiental, assim como para consulta e validação das informações coletadas e 
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construídas para a confecção do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados e 

discussão da proposição de medidas para a preservação c salvaguarda do patrimônio imaterial 

acautelado. Essas reuniões deverão ser documentadas cm atas e serem anexadas ao referido Relatório 

juntamente com a lista de presença e demais documentos pertinentes, como fotografias e filmagens das 

reuniões, caso autorizadas. 

A análise e construção da seção do patrimônio imaterial no Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens 

Culturais Registrados devem levar cm consideração todas as atividades realizadas na localidade em 

questão e seus diferentes USOS para a comunidade detentora/produtora do bem cultural Registrado uma 

vez que OS limites de realização e produção do patrimônio cultural imaterial são fluídos e não duramente 

definidos. Como exemplo, um grupo de raizciras pode residir e fazer roça em uma determinada 

localidade, mas colher algumas ervas cm outro local, sendo este último o único afetado pelo 

empreendimento. 

Os profissionais envolvidos na construção da seção do patrimônio imaterial no Relatório de Avaliação 

de Impacto aos Bens Culturais Registrados deverão ter formação em História e/ou ciências Sociais 

(Particularmente cm Antropologia) com experiência de trabalho em pesquisa e mediação do patrimônio 

cultural, patrimônio cultural imaterial, cultura indígena e/ou cultura popular, preferencialmente, com 

curso de pós-graduação stricto sensu na área. Além dos especialistas, recomenda-se fortemente que 

pessoas integrantes dessas comunidades detentoras/produtoras componham a equipe profissional. A 

equipe de campo deverá incluir uma pessoa que possa estar encarregada especificamente dos registros 

aud I( )visua is. 

4.4. 	Roteiro de conteúdo do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais 

Registrados 

O Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados deverá ser construído a partir das 

atividades detalhadas no Plano de Trabalho. O Relatório deve estar estruturado da seguinte forma: 

1. 	Capa e folha de rosto com título; 

II. Ficha técnica, local e data de produção e informações sobre o empreendimento a que se 

refere; 

III. Introdução; 

a. deverá conter informações sobre o referencial teórico-metodológico utilizado, 

relação e descrição das atividades técnicas realizadas, cronograma de atividades, 

descrição da equipe de pesquisa, formas de participação da comunidade, entre outras 

informações pertinentes; 
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IV. 	Descrição e caracterização dos Bens Culturais Registrados ou em Processo de Registros 

existentes na área; 

a. deverá conter as seguintes informações: localização gcorrcfcrenciada dos bens 

culturais imateriais acautelados c comunidades a eles associadas; caracterização, 

contextualização e avaliação da situação do patrimônio imaterial acautelado, assim 

corno dos bens culturais a ele associados; 

b. a caracterização, contextualização e avaliação da situação do patrimônio imaterial 

acautelado e dos bens culturais a ele associado deverá abarcar: a descrição 

pormenorizada do bem cultural como ele se realiza naquela área e do seu contexto 

sócio-cultural, os processos históricos de transformação e continuidade da 

manifestação na área, significados atribuídos por seus produtores e pela sociedade 

cm geral e identificação da comunidade detentora /produtora do bem; 

V. 	Avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio imaterial acautelado; 

a. devem-se avaliar as condições cm que o bem se encontra atualmente, com descrição e 

análise de riscos potenciais e efetivos à sua continuidade. O diagnóstico de riscos e 

ameaças à continuidade do bem deve indicar, especialmente, como o empreendimento 

irá ou não afetar a realização daquele bem cultural Registrado, seus bens associados e 

comunidade detentora /produtora; 

VI. 	Proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do património imaterial 

acautelado; 

a. as proposições de medidas para salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

acautelado devem ser extensamente discutidas com a comunidade 

detentora/ produtora do bem durante as reuniões de mobilização; 

b. o IPHAN reconhece quatro eixos de ação para salvaguarda de bens culturais 

Registrados que são compostos por um total de quinze tipos de ação, que podem ser 

realizadas de forma combinada. Essas ações podem ser de curto, médio e longo 

prazo. Os eixos são: 

1. Eixo 1 - Mobilização Social e Alcance da Política. Ações: 1.1. mobilização 

e articulação de comunidades e grupos detentores; 

1.2. articulação institucional e política integrada; 

1.3. pesquisas, mapcatnentos e inventários participativos; 

2. Eixo 2 - Gestão participativa no processo de salvaguarda. Ações: 

2.1. apoio à criação e manutenção de coletivo deliberativa da comunidade 

detentora; 

2.2. capacitação técnica para implementação e gestão de ações de 

salvaguarda; 

3. luxo) 3 - l)ifusào e valorização. Ações: 

TR 0412015-Coord.Tec/Iphan-GO 
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3.1. difusão sobre o universo cultural do bem Registrado; 

3.2. Constituição, conservação e disponibilização de acervos sobre o 

universo cultural do bem Registrado; 

3.3. ação educativa para diferentes públicos; 

3.4. editais e prêmios para iniciativas de salvaguarda; 

3.5. ampliação de mercado com beneficio exclusivo dos produtores 

primários dos bens culturais imateriais (ação exclusiva para bens culturais 

cuja relação com o mercado está posta no Dossiê de Registro como 

estruturantc do universo cultural em questão); 

4. Eixo 4 - Produção e reprodução cultural. Ações: 

4.1. Transmissão de saberes relativos ao l)em Registrado; 

4.2. apoio às condições materiais de produção do bem cultural 

Registrado; 

4.3. ocupação, aproveitamento e adequação de CSÇO físico para Centro 

de Referência; 

4.4. atenção à propriedade intelectual dos saberes e direitos coletivos; 

4.5. medidas administrativas e/ou judiciais de proteção cm situação de 

ameaça ao bem cultural Registrado; 

VII. Proposição de medidas para controlar e mitigar os impactos provocados pelo 

empreendimento; 

a. Estas proposições deverão ser amplamente debatidas e acordadas com a comunidade 

detentora /produtora do bem durante as reuniões de mobilização e deverão ser 

descritas pormenorizadamente; 

VIII. Referências bibliográficas e documentais; 

IX. Anexos; 

a. nos anexos poderão ser incluídos demais documentos ou informações que se avaliar 

necessários, como as atas de reunião, documentação fotográfica produzida, entre 

outros. 

b. Arquivo digital do relatório e seus anexos, gravados em Cl); 

S. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

(;oifrme a lei 1924/61 e a portaria Sphan 07/88, a realizaçào de pesquisa que resultará no Relatório 

de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser precedido da apresentação do Projeto 

de ivaliaçào de Impacto ao Património Arqueológico a ser previamente autorizado por Portaria do 

11 1 1 lAN, publicada no l).O.U, e procedimentos  subsequentes, conforme arts. 18 e 19 da Instrução 

Normativa lphan 01/2015. 
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Seguem roteiros para elaboração do Projeto e do respectivo Relatório (Itens 5.1 e 5.2 abaixo). 

5.1. Roteiro de conteúdo do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

O projeto deverá estar de acordo com a portaria IPJ lAN 07/88 e seguir o roteiro abaixo: 

1. 	Capa com título e data; 

II. Ficha técnica: dados do empreendimento, dados do empreendedor (endereço atualizado, ccl), 

telefone, c.mail e responsável para contato), dados da instituição endossante (endereço 

atualizado, cep, telefone, email e responsável para contato), dados do arqueólogo responsável 

(endereço atualizado, cep, telefone, c.mail), dados do coordenador de campo (endereço 

atualizado, cep, telefone, c.mail); 

III. Equipe técnica: nome, formação e função no projeto; 
I\T. 	Sumário; 

V. Apresentação; 

VI. (;ontcxtualização arqueológica e etnohistorica da Ali) do empreendimento, por meio de 
levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada; 

\Tll 	Indicação e caracterização gcorrcfcrenciada das áreas de Influência do empreendimento; 

a. Datum SIRGAS 2000; 

b. Coordenadas geográficas decimais; 

c. Escalas: mínima de 1:25.000 ou maiores como 1:5.000, 1:2300; 

d. Tamanho mínimo dos mapas cm todas as escalas: A3; 

e. Tamanho minin)() do texto no mapa: corpo 9; 

f. Mapa de localização do empreendimento indicando os municípios envolvidos; 

g. Mapa de localização da Área de Influencia Direta e Arca Diretamente Afetada; 

h. Planta de arranjo geral do empreendimento; 

Í. Legenda: autor, data e sistema de coordenadas, datum horizontal, fuso, escala gráfica e 

numérica; 

VIII. Definição de objetivos; 

IX. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Arca 

Diretamente Afetada - A1)A, prevendo levantamento de dados primários cm campo cor) 

base em levantamento prospec tivo intensivo de subsuperfícic; 

X. Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando registrar, 

classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto; 

XI. Sequência das operações/atividades a serem realizadas durante a pesquisa (gabinete, Cíi1Ti() e 

laboratório); 

XII. Cronograma das atividades; 
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XIII. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das 

atividades a serem realizadas no locai, destinadas à comunidade local e ao público envolvido; 

XIV. Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação 
científica e extroversão. 

XV. Referências bibliográficas e documentais segundo as normas técnicas adotadas pela ABNT. 

XVI. Documentação obrigatória: currículo do arqueólogo coordenador do Arqueólogo 

Coordenador de Campo, se houver, e da equipe técnica (plataforma L.attes), declaração de 

participação original assinada pelos componentes da equipe, documento original da 

Instituição de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação cio material arqueológico, 

prova de idoneidade financeira do projeto original, com firma reconhecida cm cartório; 

XVII. O projeto será apresentado cm folhas de tamanho A4 (210x297mm), as fotografias e figuras 

serão apresentadas com suas respectivas legendas (fonte, descrição imagem e data) em 

tamanho, formato e resolução adequadas ao bom entendimento; 

XVIII. No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria no Diário Oficial da União 

autorizando o Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 

A execução do Projeto de Salvamento deverá resultar no Relatório de Salvamento Arqueológico que 

deverá seguir o roteiro abaixo: 

5.2 Roteiro de conteúdo do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

	

1. 	Capa com título e data; 

	

li. 	Ficha técnica: dados do empreendimento, dados do empreendedor (endereço atualizado e 

responsável para contato), dados da instituição endossante (endereço atualizado e 

responsável para contato), dados do arqueólogo responsável (endereço atualizado), dados do 

coordenador de campo (endereço atualizado); 

III. Equipe técnica: nome, formação e função no projeto; 

IV. Sumário; 

V. Apresentação; 

VI. Contextualização Ambiental (relevo, hidrografia, pedologia, geologia, vegetação), 

Arqueológica e Etnohistórica da área; 

	

\'II. 	Caracterização e avaliação do grau de conservação do patrimônio arqueológico da Ali); 

VIII. Justificativa técnico-científica para a escolha das áreas onde foi realizado o levantamento 

arqueológico baseado em dados primários de campo; 

IX. Descrição detalhada das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico; 

/ 
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X. Tabela das intervenções de subsuperficie realizadas: relação pontos, coordenadas 

geográficas, descrição estratigráfica, profundidade, indicação da presença de material c 

registro fotográfico; 

XI. Quantificação, localização, delimitação gcorrcfercnciada e caracterização dos sítios existentes-

na A1)A (mapas gcorrefcrenciados indicando as intervenções realizadas, desenhos e fotos 

das estruturas descobertas e das estratigrafias reconhecidas, avaliação do estado de 

conservação dos sítios arqueológicos). A delimitação georrcfcrcnciada deverá ser 

apresentada em meio digital no formato shape/i/r, 

XII. Análise do acervo arqueológico proveniente da pesquisa com fotos do material relevante; 

XIII. Inventário dos bens arqueológicos - Ficha de inventário de todo o acervo, contendo: 

listagem específica para cada sítio, nome do projeto de pesquisa, nome do sítio de origem, 

município, pesquisador, número e total de peças, descrição das peças que compõem o 

acervo e identificação da caixa onde foram acondicionadas; 

XIV. Relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação cientifica e 

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras. 

XV. Ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo disponível no 

sítio eletrônico do IPHAN. As fichas de registro deverão ser apresentadas em meio físico, 

assinadas pelo Arqueólogo Coordenador, e em meio digital gravadas em Cl); 

XVI. Relato das atividades de esclarecimento desenvolvidas com a comunidade local; 

XVII. Avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimônio arqueológico 

na 

XVIII. Recomendação das ações necessárias à proteção, à preservação in si/li, ao resgate e/ou à 

mitigação dos impactos ao patrimônio arqueológico que dcverao ser observadas na próxima 

etapa do Licenciamento; 

XIX. Referencias bibliográficas e documentais; 

XX. Assinatura do Arqueólogo Coordenador, responsabilizando-se pelo conteúdo do Relatório; 

5.3 	Orientações Gerais: 

a) O relatório deverá conter os seguintes mapas: 
1. Mapa de localização do empreendimento indicando os municípios envolvidos; 

2. Mapa de localização da Arca de Influencia Direta e da Arca Diretamente Afetada; 

3. Planta de arranjo geral do empreendimento; 

4. Mapas de unidades amostrais, indicando os pontos de prospecçao; 

5. Mapas geral da área de estudo com a localização dos sítios identificados. 

b) Todos os mapas devem seguir as seguintes orientações: 

Daturn SIRGAS 2000; 

TR 04/2015-Coord.Tec/Iphan-GO Página 10 de 12 

1 	r 1 





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 1IIS'l'ÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -  IPHAN 
SVPERINIi1\1)N( I.\ 1)() 11'11.N EMG0IÁs 

RUI. 84, N" 61 - Sl:l( )R Stii.. 

FONE/F,\: (062) 3224-1310 / 3224-6527 
74.080.400 - (;oIÂNI.- - GO. 

2. Coordenadas geográficas decimais; 

3. Escalas: mínima de 1:25.000 ou maiores, como 1:5.000,1:2.500; 

4. Tamanho mínimo dos mapas cm todas as escalas: i3; 

Tamanho mínimo do texto nos mapas: corpo 9; 
Legenda: autor, data e sistema de coordenadas, datum horizontal, fuso, escala 

gráfica e numérica. 

6. DA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO IPHAN AO ÓRGÃO AMBIENTAL RELATIVA 
AOS IMPACTOS AOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS 

A manifestação do IPI lAN ao órgão responsável pela condução do processo de Licenciamento 

Ambiental consistirá, obrigatoriamente, em Parecer resultante da consolidação da análise de dois 

relatórios, a saber: 

a) Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados; 

b) Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico ;  

II. 	O Parecer indicará, quando couber, a execução (te medidas de proteção dos bens culturais da 

Área de Influência Direta (Ali)), envolvendo controle e mitigação de impacto e demais medidas 

de salvaguarda dele decorrentes, executados Sol) a forma de Programas de Gestão dos Bens 

Culturais Tombados, Valorados e Registrados que integrará o PBA - Plano Básico Ambiental 

(PBA), ou documento equivalente, aprovado pelo órgão licenciador. 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

a) Todos OS Produtos entregues ao IPl lAN devem utilizar as referências bibliográficas e citações de 

acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABN'I); 

b) lodos os Produtos devem ser minuciosamente revisados antes de serem encaminhados ao 

IPHAN, no sentido de evitar informações incorretas, dados imprecisos, ou ausência de 

informações essenciais, assim como contradições entre textos, gráficos e mapas, que implicam na 

postergação da conclusão do processo; 

c) Os resultados de cada etapa dos trabalhos devem Ser apresentados às comunidades envolvidas, 

em reunião específica para tal fim; 

d) Todos os trabalhos devem ser aprovados pelo IPI lAN; 

e) A legislação vigente e as normas estabelecidas devem ser cumpridas por todos OS profissionais 

ou empresas contratadas para execução dos trabalhos relacionados ao licenciamento da obra; 

f1 Os trabalhadores devem ser preparados e sensibilizados para a compreensão das especificidades 

do Patrimônio Cultural Brasileiro; 
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g) Os produtos devem ser entregues cm 1 (uma) via impressa e assinada, cm tamanho A4 e 2 

(duas)vias cm formato digital ((-I)-ROM). 

Goiânia-GO, 7 de outubro de 2015. 

;, Pøc#n ti cÁe,pJ. 
1 

Rocha 

Tánica - Iphan-G() 

SIAPE 1553879 

De acordo: 

1 Beatriz Otto de Santana 

(;ordenadora Técnica - lphan-GO 

Matrícula SIAPE 2711612 

De acordo: 

alma Saddi Warcss de Paiva 

Superintendente do Iphan-GO 

Matrícula SIAPE 222885 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE - FCA 

Instrução Normativa IPHAN n. 2  001/2015, de 25 de março de 2015 

FCA N°: 	 1 	C 
N°de Protocolo lPHAN: 

Data do protocolo do FCA: 

Data da emissão do TRE: 

pnsável 

1. Dados do Interessado - 

Empreendedor: Minas PLH 

Razão Social: Minas PCH S.A. 

CNPJ: 07.895.905/0001-16 

Porte da Empresa: (rind 

II, Caracterização da Atividade ou Emprendlmento 

Nome do Empreendimento: (-'LII Alvorada 

Tipologia: 
((onforme Anexos i e 11 da IN IPHAN Energia Geração 
n.01/1S) 

Setor: Energético 
(Ex.: EIr'trico. Habitação, etc.) 

Detalhamento: Implantação de Usina Hidrelétrica / UHE, Aproveitamento Hidrelétrico / AHE e Pequena Central 
(conforme Anexos 1 e II da IN IPHAN 

Hidrelétrica / PCH 
n . 01/IS) 

Sub-detalhamento: 
(conforme Anexos 1 e II da IN IPHAN 

A PCH Alvorada 1 í'sta localizada no rio Corrente, Estado de Goras, mais especificamente a 55 km da 

sua foz e nas coordenadas latitude -19.067368V e longitude -51.183396. O empreendimento 
Descrição do Projeto: Alvorada 1 é um aproveitamento de baixa queda, onde o arranjo compacto tem estruturas de 
(Atividades/Empreendimento) 

concreto posicionadas na margem esquerda, sendo o vale fechado com barragem de terra no leito do 

rio e ombreiras. 

Nível Sugerido: 
(conforme Anexos 1 e ii da IN IPIIAN D Nível 1 	D Nível II 	 Nível III 	O Nível IV 

nOl/iS) 

Obs.: Caberá apenas ao IPHAN a definição final do enquadramento da Atividade ou Empreendimento 

conforme Art. 11 e Anexos 1 e II da IN IPHAN n 	01 de 25 de março de 2015, inclusive quando houver a previsão do 

enquadramento em "Não se Aplica" - NA 

Localização da Atividade ou Empreendimento 





Estado(s) abrangido(s) pela 

atividade ou 
Goiás 

empreendimento: 
(Listar) 

Município (s) abrangido(s) 
pela atividade ou 

Itarumã e Itajá 
empreendimento: 
(Listar) 

Localização da Atividade ou Empreendimento e da Área de Estudo Proposta 

Legenda: 

Area de Estudo 

O Canteiro de Obras 

O Arca do Empreendimento 

Outros  

IW  

. 

dC?•• 

I  

1 

4... r4..t....,.. At..s..i.. 	 A.... .i.. 	 0...!.. 	- ......i 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Comprimento )m ou km): 

(Empreendimentos Lineares) 

,Área Total (mou km '  ouha): 1151,71 ha 





e 

Memorial Descritivo das 

Coordenadas Geográficas em 
Anexo a Ficha de caracterização 

Graus Decimais SIRGAS 2000 

(Poligonal): 

Estruturas provisórias 

necessárias a implantação do 

empreendimento: 

Estruturas permanentes do 
Barramentos e reservatório 

empreendimento: 

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área I1 Sim 	Não 

Diretamente Afetada (ADA) do Empreendimento? 

Discriminar: 

Haverá desapropriação de terras e/ou propriedades? Sim 	Não 

Discriminar: 

Área de influência Direta (AID) prevista 

Memorial Descritivo das 

Coordenadas Geográficas em 

Graus Decimais SIRGAS 2000 
100 metros a partir do limite do reservatório 

(Poligonal) 

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área de 

Influência Direta? O Sim 	Não 

Discriminar: 

Distância da ADA: 
ni ou km) 

Área de Influência Indireta (Ali) prevista 





Município(s)/UF(s): Itarurna/GO e Itaja/GO 

Elementos do Projeto de Engenharia 

Descrição detalhada do 

projeto de engenharia: 

Serão inseridas estruturas de concr etos que serão posicionadas na margerri esquerda. O vertedouro 

de superficie será constituido por dois vãoes controlados por comportas segmento de 6,00x8,50111 
 . 

que servira para efetuar o desvio do rio através das adufas posicionadas nos seus vãos e garantir a 

vazão minima para jusante durante a fase de enchimento do reservatório. A estrutura vertente esta 

dimensionada para a vazão rnïlenar de 680 m 3/s natendo se o nível máximo normal na 1 L 

Instalações secundárias. Ex.: Canteiro de Obras, Áreas de Empréstimo, Jazidas, - Bota-fora e etc. 	(quantidade) 

if Nome/Referência Área (m 2 ) Tipo de intervenção Situação 

1 Bota Fora 1 10000 Deposito de matei aI Obra não iniciada 

2 Bota Fora 2 10000 Depósito de material Obra não iniciada 

3 Central de Britagem 3954 Canteiro de obras Obra não iniciada 

4 Pilha de Estoque 1 4341 Canteiro de obras Obra não iniciada 

5 Pilha de Estoque 2 4341 Canteiro de obras Obra não iniciada 

6 Área de Emprestimo 1 28449 Retirada de material para obra Obra não iniciada 

7 Área de Emprestímo 2 22500 Retirada de material para obra Obra não iniciada 

8 

9 

10 

x 

Mapa do Empreendimento (shapeflle) contendo os Bens Culturais indicados no banco de dados do lPHAN, bem como as Terras 

Indígenas, as Terras Quilombolas e as Cavidades Naturais Subterrâneas 

Obs.: Os dados relativos às Terras Indígenas, Quilombolas e Cavidades Naturais Subterrâneas deverão ser obtidos junto aos 

órgãos responsáveis, a saber: FUNAI, Fundação Palmares e ICMBio 

<Inserir ou anexar mapa> 

O Bens Tombados 

O Bens Arqueológicos 

O Bens Registrados 

Bens Valorados 

O Terras Indígenas 

Terras Quulombolas 

O Cavidades Naturais Subterrâneas 

III. Caracterização da Área de Estudo 

1 Dsirri 	J 	r'jio 	 11C 	L. 	 ItJr_iLS 	i(_j11t(_Ii(jUS um 	JiilbitO lcilirii W 2 O Sim 	II 	Não 	IHá previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Indígenas? 





3. DSim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Quilombolas? 

D Sim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Cavidades Naturais Subterrâneas? 

5 O Sim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em meio aquático? 

6 [=1 Sim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em área urbana? 

7 O Sim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico urbano? 

8 Sim 	Não Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico tombado? 

Observações adicionais: 

IV. Processos existentes no IPHAN na área de Influência da Atividade ou Empreendimento 

Obs.: Informar a existência de outros processos relativos ao licenciamento de Atividades ou Empreendimentos relacionados com 

a proposta desta FCA. 

N°  do processo Nome do Empreendimento Unidade responsável 

1 

2 

X 

V. Processos existentes em órgãos Municipais 

N° do processo: 

Nome do Órgão: 

Unidade responsável: 

Telefone: 

E-mail: 

Fase atual do licenciamento: 

VI. Processos existentes em Órg$os Estaduais do Meio Ambiente - OEMA 

N °  do processo: 18394/2014 

Nome do órgão: 
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, lnfraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 

SECIMA 
Unidade responsável: Sede em Goiânia 

Telefone: (62) 3201-5150 

E-mail: bernarda-ra@secimago-gov.br  

Fase atual do licenciamento: Início dos estudos ambientais para início do Licenciamento Prévio 

VII. Processos existentes em Órglos Federais 

N °  do processo: 

Nome do Órgão: 

Unidade responsável: 

Telefone: 

E-mail: 

Fase atual do licenciamento: 

Viii. Anotação de Responsabilidade Técnica 





Eu, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho portador da carteira n 0259862010 SSP/BA, CPF 903.775.085-00 residente na Rua: Padre 

Severino 177 - apt. 1502 B: São Pedro., na cidade Belo Horizonte, no Estado Minas Gerais, CEP: 30330-150 responsável legal junto ao 

IPHAN pelo empreendimento PCN Alvorada 1, declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou 

ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do Artigo 299, do Código Penal (pena de 

reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c Artigo 30  da lei de crimes ambientais, c/c Artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97. 

25/09/2015 	AntõnioWatter dos S. P. Filho 	 1 	 Diretor 

Nome do responsável legal 	 Assi atura 	 Vínculo com a empresa 

Data 

1° Via (IPHAN) 

20 Via (Responsável Legal) 

30  Via (Sede) - copia 

Total: 3 vias 





DN502354234BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
14/10/2015 17:16 Belo Horizonte / MG

14/10/2015
17:16
Belo Horizonte / MG

Objeto entregue ao destinatário

14/10/2015
11:28
Belo Horizonte / MG

Objeto saiu para entrega ao destinatário

14/10/2015
08:25
Belo Horizonte / MG

Objeto encaminhado
de Unidade Operacional em Belo Horizonte / MG para Unidade de Distribuição
em Belo Horizonte / MG

13/10/2015
18:44
Aparecida de Goiania /
GO

Objeto encaminhado
de Unidade de Tratamento em Aparecida de Goiania / GO para Unidade
Operacional em Belo Horizonte / MG

13/10/2015
16:52
Goiania / GO

Objeto encaminhado
de Agência dos Correios em Goiania / GO para Unidade de Tratamento em
Aparecida de Goiania / GO

13/10/2015
11:27
Goiania / GO

Objeto postado

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

1 de 2 15/10/2015 08:40
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ANEXO 35 

Endosso Institucional – Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

• 1% FRSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONA E SILICURI 

NÚCLEO DE GEOCIÉNCIAS UFVJM LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA E ESTUDO DA PAISAGEM 

ENDOSSO INSTITUCIONAL 

Declaramos para os devidos fins que o Laboratório de Arqueologia e Estudo da 

Paisagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com sede na 
Rodovia MGT 367 - Km 583, n° 5000, Prédio do NUGEO, Campus JK, Diamantina, 
Minas Gerais; concede endosso institucional para guarda de material arqueológico 
referente ao projeto: 'Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I, sob coordenação dos arqueólogos Arkley 
Marques Bandeira e Virginia Marques da Silva Neta. 

Estando ou não com posse desse possível material, nos comprometemos a informar a 

Superintendência do IPHAN-MG. 

Sem mais, subscrevo-nos. 

Diamantina. 01 de dezembro de 2015. 

7
D
(> ce.-149-. Cri-4:3-Cére,in,"-trÃo  

Pr . r. Marcelo Fagunde 

Coordenador do L atório de Arqueologia e Estudo 
dt~1  01414  

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhopiffit 	R eNjt„, 
Campus JK - Diamantina  

, 

Cr- 

I .aboralório de Arqueologia e Estudo da Paisagem / Prédio do Núcleo de Geociências 
Rodovia mut.  367 - Km 583. n°5000 

Alto da Jacuba. Diamantina, MG — CEP 39100-000 
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ANEXO 36 

Protocolo do encaminhamento de Projeto de Avaliação de Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico da Pequena Central Hidrelétrica Alvorada I
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ANEXO 37 

Quadro de Avaliação de Impactos Ambientais - QAIA
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Ampliação do conhecimento científico Realização de campanhas de campo dos diversos temas socioambientais Geração de dados e conhecimento da fauna e flora da região  - B + D M C P I R M 30 A POT - AID e de, de forma minorada, AII do empreendimento
Expectativas e Preocupações dos Proprietários e Produtores Rurais, da Comunidade e do Poder Público Local

Realização de campanhas de campo dos diversos temas socioambientais Contatos com população local, lideranças da comunidade e instituições da administração pública  - SC - D I C T RC R M 18 M MIT . Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias;. Programa de Comunicação Social;                                                       
Principalmente os estabelecimentos agropecuários diretamente afetados pelo empreendimento e, de forma minorada, a AII
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Alteração da estrutura do solo e desenvolvimento de processos erosivos 
. Remoção da cobertura vegetal;  .  Mobilização e operação do canteiro de obra;   . Escavações, terraplanagem e geração de cortes e aterros;. Exploração de área de empréstimo;  . Disposição de material excedente em bota-fora;. Remoção de benfeitorias na área do reservatório;            . Desativação do canteiro de obras.  

. Supressão da cobertura vegetal;       . Exposição do solo;. Geração de corte e aterro;. Carreamento de sedimentos;. Compactação e impermeabilização de áreas;
. Dispositivos provisórios de drenagem pluvial e de retenção de sedimentos F - D I C P RM/RL P M 12 M MITMON

                          . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); . Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática.
Áreas de implantação do empreendimento (canteiro de obras,  central de concreto e britagem, casa de força, subestação, barragem, áreas de empréstimo e bota-fora etc) e acessos às obras.

Assoreamento de cursos d'água
. Remoção da cobertura vegetal;        . Mobilização e operação do canteiro de obra;   .Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro; . Exploração de área de empréstimo;  . Remoção de benfeitorias na área do reservatório;       . Disposição de material excedente em bota-fora.                      

. Supressão da cobertura vegetal;      . Exposição do solo;. Carreamento de sedimentos;. Compactação e impermeabilização de áreas.
. Dispositivos provisórios de drenagem pluvial e de retenção de sedimentos F - I M C T RM/RL R B 8 B MITMON . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;              . Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas  e da Biota Aquática.

Rio Corrente a jusante das obras. O impacto será menos intenso quando mais a jusante das obras de implantação da PCH (reduz importância para jusante).
 Alteração da qualidade das águas em função do carreamento de sedimentos . Mobilização e operação do canteiro de obras;. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica;.  Desativação do canteiro de obras.

 . Supressão da cobertura vegetal;      . Exposição do solo;. Carreamento de sedimentos;. Compactação e impermeabilização de áreas. . Dispositivos provisórios de drenagem pluvial e de retenção de sedimentos F - I I C T RM/RL R B 8 B MITMON . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 
Rio Corrente a jusante das obras. O impacto será menos intenso quando mais a jusante das obras de implantação da PCH (reduz importância para jusante).

Alteração das propriedades dos solos pela disposição de resíduos sólidos
 . Remoção da cobertura vegetal; .Mobilização e operação do canteiro de obras; . Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro;  . Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica; . Disposição de material excedente em bota-fora;. Operação do sistema de tratamento de efluentes ;. Limpeza da área do reservatório;.  Desativação do canteiro de obras.                                

. Geração de resíduos orgânicos (folhas e galhos) e solo orgânico; . Geração de resíduos sólidos (sucatas metálicas, entulhos de obras civis, embalagens de cimento, paletes de madeiras, pedaços de tubos, borracha, óleos lubrificantes usados, embalagens metálicas); . Geração de de resíduos sanitários (papel, plásticos, resíduos orgânicos).
. DIR - Depósito Intermediário de Resíduos. F - D M B P RM/RL P B 4 B MIT . Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS).. Programa de Desativação do Canteiro de Obras Áreas de obras (canteiro de obras,  central de concreto e britagem, área da casa de força, subestação, etc.)

Alteração do uso dos solos 
. Remoção da cobertura vegetal;  . Mobilização e operação do canteiro de obra;   . Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro;. Remoção de benfeitorias na área do reservatório;        .Exploração de área de empréstimo;  . Disposição de material excedente em bota-fora.  

.Supressão da cobertura vegetal;       . Exposição do solo;. Geração de corte e aterro; . Compactação e impermeabilização de áreas;  - F/B/SC - D M C P RM/RL P B 4 B MITMON . Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA)                                                                   
Áreas de implantação do empreendimento (canteiro de obras,  central de concreto e britagem, casa de força, subestação, barragem, áreas de empréstimo e bota-fora etc.) e acessos às obras.

 Alteração da qualidade das águas em função da geração de efluentes sanitários e oleosos
. Mobilização e operação do canteiro de obras;. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica;. Operação do sistema de tratamento de efluentes;.Operação do separador de água e óleo..  Desativação do canteiro de obras.

. Geração de esgoto e lodo sanitário;. Geração de efluentes oleosos no canteiro de obras, oficina mecânica e pátio eletromecânico;. Geração de esgoto sanitário no canteiro, refeitório, alojamento e frentes de obras.
. Banheiros Químicos;. Estação de Tratamento de Esgoto  (fossa-filtro)  . Separador Água e Óleo-SAO. F - D I B T RC L B 4 B MITMON . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da Biota Aquática. 

Rio Corrente a jusante do canteiro de obras. O impacto será menos intenso quando mais a jusante das obras de implantação da PCH (reduz importância para jusante).

Alteração da qualidade do ar pela geração de material particulado e gases de combustão
. Remoção da cobertura vegetal;. Mobilização e operação do canteiro de obra;. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica;   . Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro;. Operação de veículos, caminhões e equipamentos;.  Desativação do canteiro de obras.                                                

. Geração de material particulado;                         . Geração de gases de combustão.   . Umectação de vias                           .  Manutenção preventiva de veículos, caminhões e equipamentos F - D I C T RC L B 4 B MIT . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Programa de Monitoramento Climatológico Regional; Áreas do canteiro, das obras civis e de montagem eletromecânica (canteiro,  central de concreto e britagem, casa de força, subestação, barragem, áreas de empréstimo e bota-fora etc.); estradas de acesso às obras.

Alteração do nível de pressão sonora
. Remoção da cobertura vegetal;  . Mobilização e operação do canteiro de obra;. Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro; . Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica;. Exploração de área de empréstimo;  . Disposição de material excedente em bota-fora;. Remoção de benfeitorias na área do reservatório;            . Desativação do canteiro de obras.  

. Geração de ruído durante a instalação do canteiro, nas obras civis, montagem eletromecânica e implantação de estruturas;. Geração de ruído pelo trânsito de veículos, caminhões e equipamentos.
. Manutenção preventiva de veículos, máquinas e  equipamentos. F - D I C T RC L B 4 B MIT . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras; Áreas de obras (canteiro,  central de concreto e britagem, área da casa de força, subestação, barragem, áreas de empréstimo e de bota-fora etc.) e acessos às obras.

Perda de vegetação Florestal nativa
Remoção da cobertura vegetal para instalação de canteiro de 
obras e instalações de apoio

*Supressão de cobertura vegetal nativa;
*Exposição de solo

- B - D I C P I R A 50 A  MIT
MON

. Projeto de Resgate de Flora; 

. Projeto de Supressão Florestal Controlada

. Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Reservatório;  
. Projeto de Conectividade Florestal
. Compensação Ambiental

Remanescentes florestais na Área de Influencia Direta - 
especificamente na área do projeto e estruturas de apoio

Perda de indivíduos da fauna devido à 
supressão de habitats

. Mobilização e operação do canteiro de obras; 

. Remoção da cobertura vegetal;
I. mplantação de estruturas relacionadas às obras civis;
. Escavações, atividades de terraplenagem.

. Supressão de cobertura vegetal nativa;

. Exposição de solos  - B - D I A P I R A 50 A MIT

. Projeto de  Resgate da Fauna ;

. Subprograma de Monitoramento da Avifauna;

. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte;
. Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Rreservatório;  
. Projeto de Conectividade Florestal

Compensação Ambiental

Remanescentes florestais na área afetada pelo projeto

Afugentamento de fauna

. Mobilização e operação do canteiro de obras; 

. Operação de veículos, caminhões e equipamentos; 

. Remoção da cobertura vegetal; 

. Escavações, atividades de terraplenagem; 

. Implantação de estruturas relacionadas às obras civis; 

. Desativação do canteiro de obras e estruturas de apoio;

. Geração de ruído; 

. Abertura de acessos; 

. Tráfego de veículo;

.  Supressão da cobertura vegetal nativa

 - B - I I C T RC L B 4 B MIT

. Projeto de Resgate da Fauna ;

. Programa de Educação Ambiental;

. Programa de Controle Ambiental durante as Obras
Entorno das áreas de obras  e de estruturas de apoio, 
podendo atingir remanescentes florestais no entorno (AID)

AÇÃO PROPOSTAMonitoramento: MONMitigação: MITCompensação : COMPotencializadora: POT
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AÇÃO PROPOSTAMonitoramento: MONMitigação: MITCompensação : COMPotencializadora: POT
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Aumento da pressão antrópica sobre os 
biótopos (caça, coleta ilegal, pesca, 
xerimbabo)

. Recrutamento e contratação de mão-de-obra temporária; 

. Remoção da cobertura vegetal;

. Demanda de mão-de-obra local e imigrante; 

. Supressão da cobertura vegetal nativa

. Exposição de solos;
 - B - I I A T RM/RL L B 6 B MIT . Programa de Educação Ambiental

AID e Área do Projeto - reservatório e estruturas de apoio  , 
em especial nos remanescentes florestais

Perda de conectividade florestal e 
isolamento de populações

. Remoção da cobertura vegetal; 
. Supressão da cobertura vegetal nativa;
.  Exposição de solos;  - B - D M C P RM/RL R A 40 A MIT

. Projeto de Resgate da Fauna;

.Subprograma de Monitoramento da Avifauna;

. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte;
. Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Rreservatório;  
. Projeto de Conectividade Florestal

Compensação Ambiental

Remanescentes florestais na Área de Influência Direta

Aumento das populações de insetos 
vetores 

. Mobilização e operação do canteiro de obras;

. Remoção da cobertura vegetal

.Escavações, atividades de terraplanagem;

. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis;     
 . Movimentação de máquinas e veículos
. Desativação do canteiro de obras e estruturas de apoio;
. Remoção da cobertura vegetal e benfeitorias da área do 
reservatório                                                                                             
. Fechamento das comportas e formação do reservatório;

. Assoreamento dos cursos dágua;

. Compactação do solo;

.  Criação de coleções de água parada (poças)       

. Geração de resíduos sólidos                                     

. Elevação do nível da água do rio

. Armazemamento temporário dos 
resíduos no DIR - Depósito 
Intermediário de Resíduos;

B - D M A C RM/RL L M 18 M
MIT

MON

. Programa de Controle Ambiental durante as Obras;

. Programa de Monitoramento dos Mosquitos Vetores 

. Programa de Saúde

Áreas de obras, canteiro de obras,  alojamento, centralde 
concreto e britagem

Interferência sobre a biota aquática 
devido às obras de implantação do 
canteiro de obras

. Mobilização e operação do canteiro de obras;

. Operação de veículos, caminhões e equipamentos;

. Remoção da cobertura vegetal;

. Escavações, atividades de terraplenagem ;

. Implantação de estruturas relacionadas às obras civis;

. Desativação do canteiro de obras;

. Geração de resíduos sanitários (papel, 
plásticos, resíduos orgânicos);
. Geração de resíduos sólidos;
. Geração de efluentes sanitários;
. Geração de efluentes oleosos ;
. Exposição de solos;

.  Armazemamento temporário 
dos resíduos no DIR - Depósito 
Intermediário de Resíduos;
. Separador de Água e Óleo;
. Banheiros químicos;
. Sistema Fossa-Filtro

B - I I A T RM/RL L B 6 B
MIT

MON

. Programa de Controle Ambiental  durante as Obras;

. Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos

. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Rio Corrente a jusante do canteiro de obras  e da área da 
barragem. Os efeitos são reduzidos gradativamente em 
direção jusante.

Perda de elementos da ictiofauna devido 
ao aprisionamento de peixes no interior 
das áreas ensecadas

. Construção da ensecadeira do rio;                                             . 
Fechamento das comportas e formação do reservatório

. Formação de poças no leito ensecado                   

. Redução de vazão do rio a jusante da barragem  - B - D I A T RC P M 6 B
MIT

MON
. Programa de Resgate de Ictiofauna

Rio Corrente na região das ensecadeiras e no trecho a jusante 
da barragem

Interferência em áreas rurais de estabelecimentos  agropecuários e alteração no uso das terras . Aquisição de terras e benfeitorias .Demanda por terra;. Pagamento de tributos  - SC - D I C P I L A 40 A
COM
MIT

MON

. Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias;. Programa de Comunicação Social;  . Programa de Educação Ambiental;. Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional;                                        . Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Programa de Gerenciamento Ambiental.
Estabelecimentos rurais com terras atingidas pela construção da PCH e pela criação da APP do reservatório.

Conflitos socioambientais devido à chegada de  imigrantes . Recrutamento e contratação de trabalhadores temporários . Geração de postos de trabalho  - SC - D I A T RC R M 18 M
MIT

MON

                                                                                                                   . Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas;. Programa de Saúde Pública;. Programa de Comunicação Social;  . Programa de Educação Ambiental;       . Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional;                                        . Programa de Gerenciamento Ambiental.
Entorno das áreas de obras  e de estruturas de apoio, sedes de Itarumã e Lagoa Santa.

Incômodos à população devido ao aumento do trânsito na rodovia GO-178 e nas estradas de acesso à área do empreendimento  . Operação de veículos, caminhões e equipamentos . Tráfego de veículo  - SC - D I B T RC L B 4 B MIT

. Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Programa de Educação Ambiental;. Programa de Comunicação Social;. Programa de Gerenciamento Ambiental. Rodovia rodovia GO-178 e acessos ao canteiro de obras e residencias no entorno. 

Aumento da incidência de endemias relacionadas a insetos vetores
. Mobilização e operação do canteiro de obras;. Remoção da cobertura vegetal.Escavações, atividades de terraplanagem;. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis;      . Movimentação de máquinas e veículos. Desativação do canteiro de obras e estruturas de apoio;. Remoção da cobertura vegetal e benfeitorias da área do reservatório                                                                                            . Fechamento das comportas e formação do reservatório;

. Assoreamento dos cursos dágua;. Compactação do solo;.  Criação de coleções de água parada (poças)    . Geração de resíduos sólidos                                  . Elevação do nível da água do rio - SC - I M B T RM/RL R M 24 A MIT

. Programa de Controle Ambiental Durante as Obras;. Subprograma de Monitoramento dos Mosquitos Vetores; . Programa de Educação Ambiental;. Programa de Saúde Pública;. Programa de Gerenciamento Ambiental.
Áreas de obras, canteiro de obras,  alojamento, centralde 
concreto e britagem. De forma minorada, nas sedes urbanas 
mais próximas (Itarumã e Lagoa Santa).

Incremento no nível de emprego e renda . Recrutamento e contratação de trabalhadores;                        . Aquisição de equipamentos, insumos e serviços locais. . Geração de postos de trabalho;                            . Pagamento de tributos, encargos socias e bens e serviços adquiridos  - SC + D I C T RC R M 18 M
POT

MON

. Programa de Comunicação Social;. Programa de Capacitação e Mobilização da Mão de Obra;     . Programa de Gerenciamento Ambiental. Municípos da Área de Influência Direta e Indireta 





N
at

ur
ez

a:
 

Positiv
o (+) / 

Negativ
o (-)

In
ci

dê
nc

ia
Direta 

(D) / In
direta 

(I)
Te

m
po

ra
lid

ad
e 

Imedia
to (I) /

 Médio
 Prazo 

(M) / 
Longo 

Prazo (
L)

O
co

rr
ên

ci
a 

Baixa (
B) / Al

ta (A) /
 Certa (

 C)
D

ur
aç

ão
 

Tempo
rário (T

) / Cícl
ico ( C)

  / 
Perma

nente (
P)

Va
lo

ra
çã

o 
Import

ância =
 (Rever

sibilida
de + 

Abrang
ência) 

x Magn
itude

Cl
as

si
fic

aç
ão

Baixa (
B) / Mé

dia (M)
 /

Alta (A
)

Catego
ria

Título

AÇÃO PROPOSTAMonitoramento: MONMitigação: MITCompensação : COMPotencializadora: POT

Re
ve

rs
ib

ili
da

de
Curto p

razo (R
C) / Mé

dio e lo
ngo 

prazo (
RM/RL

) / Irre
versíve

l (I)
Ab

ra
ng

ên
ci

a
Pontua

l (P) Lo
cal (L) 

/ Regio
nal ( R

) 
M

ag
ni

tu
de

Baixa (
B) / Mé

dia (M)
 / 

Alta (A
)

Atributos Complementares

IMPACTO AMBIENTAL TAREFA ASPECTO AMBIENTAL CONTROLE NA FONTE

M
ei

o 
Af

et
ad

o
Físico (

F)
Biótico

 (B) 
Socioec

onômic
o e Cul

tural (S
C)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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Critérios de Valoração

LOCALIZAÇÃO DO IMPACTO

Aumento da arrecadação tributária . Recrutamento e contratação de trabalhadores;                        . Aquisição de equipamentos, insumos e serviços locais. . Pagamento de tributos e encargos sociais  - SC + D I C T RC R M 18 M
POT

MON
. Programa de Comunicação Social;. Programa de Gerenciamento Ambiental. Município de Itarumã e Lagoa Santa

Aumento da demanda por serviços sociais básicos e moradia . Recrutamento e contratação de trabalhadores . Geração de postos de trabalho  - SC - D M C T RC R M 18 M
MON
MIT

. Programa de Saúde Pública;                                                            . Programa de Prevenção à Exploração Infanto-Juvenil, Prostituição, Violência e Uso de Drogas;                                       . Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos e Apoio Institucional;. Programa de Gerenciamento Ambiental.
Município da AID e AII, com destaque para Itarumã.

Alteração da paisagem nas áreas afetadas pelas obras
.Remoção da cobertura vegetal;  . Mobilização e operação do canteiro de obra;  . Escavações, terraplanagem e geração de corte e aterro;. Implantação das estruturas relacionadas às obras civis e montagem eletromecânica;  . Remoção de benfeitorias na área do reservatório;            . Exploração de área de empréstimo e disposição de material e bota foras.

.Supressão da cobertura vegetal;       . Exposição do solo;   . Geração de corte e aterro; . Inserção de elementos atípicos na paisagem;  - F/SC - D I C P I L B 8 B MIT . Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);. Programa de Desativação do Canteiro de Obras; Áreas de implantação do empreendimento (canteiro de obras,  central de concreto e britagem, casa de força, subestação, barragem, áreas de empréstimo e bota-fora etc.) e acessos às obras.





N
at

ur
ez

a:
 

Positiv
o (+) / 

Negativ
o (-)

In
ci

dê
nc

ia
Direta 

(D) / In
direta 

(I)
Te

m
po

ra
lid

ad
e 

Imedia
to (I) /

 Médio
 Prazo 

(M) / 
Longo 

Prazo (
L)

O
co

rr
ên

ci
a 

Baixa (
B) / Al

ta (A) /
 Certa (

 C)
D

ur
aç

ão
 

Tempo
rário (T

) / Cícl
ico ( C)

  / 
Perma

nente (
P)

Va
lo

ra
çã

o 
Import

ância =
 (Rever

sibilida
de + 

Abrang
ência) 

x Magn
itude

Cl
as

si
fic

aç
ão

Baixa (
B) / Mé

dia (M)
 /

Alta (A
)

Catego
ria

Título

Intervenção sobre Áreas de Preservação Permanente .Fechamento das comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d'água pelo enchimento do reservatório  - F/B - D I C P I P M 18 M COM . Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA);. Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório. Área de Preservação Permanente  no entorno do reservatório
Perda dos solos com potencial para uso agrícola . Fechamento das comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d' água  pelo enchimento do reservatório  - F/SC - D I C P I P M 18 M COM .Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias;. Compensação Ambiental Área do reservatório

Alteração das características limnológicas do rio Corrente e tributários decorrente do aporte de matéria orgânica originada da área inundada . Fechamento das comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d' água  pelo enchimento do reservatório  - F/B - D M A T RM/RL L M 18 M MITMON . Programa de Supressão Florestal Controladal;. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas  e da Biota Aquática Área do reservatório
Alteração na morfometria e na hidrodinâmicado rio Corrente e tributários nos trechos remansados . Fechamento das comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d' água  pelo enchimento do reservatório  - F/B - D I A P I L M 18 M MON . Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas  e da Biota Aquática Área do reservatório

Perda de habitats remanescentes na área 
do reservatório

Fechamento das Comportas e formação do reservatório
.Selevação do nivel da água do rio Corrente;
. Alteração do regime Hídrico do rio Corrente

 - B - D I C P I L M 24 A  MIT
MON

. Projeto Resgate da Fauna;

.Subprograma de Monitoramento da Avifauna;

. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte;
. Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Rreservatório;  
. Projeto de Conectividade Florestal
. Compensação Ambiental

Área do reservatório

Isolamento de populações da fauna com 
o enchimento do reservatório

Fechamento das Comportas e formação do reservatório
.Selevação do nivel da água do rio Corrente;
. Alteração do regime Hídrico do rio Corrente

- B - D M A P I L A 40 A  MIT
MON

. Projeto Resgate da Fauna ;

. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte;
. Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Rreservatório;  
. Projeto de Conectividade Florestal
. Compensação Ambiental

AID no entorno do reservatório

Potencial Perda de Peixes durante o 
enchimento do reservatório

Fechamento das Comportas e formação do reservatório
.Selevação do nivel da água do rio Corrente;
. Alteração do regime Hídrico do rio Corrente

- B - D I C T RC P M 6 B  MIT
. Programa de Resgate da Ictiofauna;
. Programa de Monitoramento da Ictiofauna.

Trecho do rio Corrente localizado logo a jusante do 
barramento

Alteração da estrutura das comunidades 
aquáticas decorrente do aporte de 
matéria orgânica originada da área a ser 
inundada

Fechamento das Comportas e formação do reservatório
.Selevação do nivel da água do rio Corrente;
. Alteração do regime Hídrico do rio Corrente

 - B - I M A P I L M 24 A MIT
. Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas e da  
Biota Aquática

Área do reservatório

Alteração da estrutura das comunidades 
aquáticas  decorrente da alteração das 
características morfométricas e 
hidrológicas dos trechos remansados

Fechamento das Comportas e formação do reservatório
.Selevação do nivel da água do rio Corrente;
. Alteração do regime Hídrico do rio Corrente

- B - I M A P I L M 24 A MIT
. Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas e da  
Biota Aquática

Área do reservatório

Interferência em áreas rurais de estabelecimentos agropecuários e familias atingidas . Fechamento das Comportas e formação do reservatório .Elevação do nivel da água do rio Corrente;. Alteração do regime hídrico do rio Corrente. - SC - D I B P I L A 40 A MIT

.Programa de Negociação de Terras e Benfeitorias;.Programa de Educação Ambiental;.Programa de Comunicação Social; .Programa de Gerenciamento Ambiental. Estabelecimentos rurais na área do reservatório

Aumento do risco de Acidentes com Animais Peçonhentos . Fechamento das Comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d' água  pelo enchimento do reservatório  - SC - I I B T RC L B 4 B MIT

. Programa de Educação Ambiental;. Programa de Saúde Pública;. Programa de Resgate da Fauna;. Programa de Gerenciamento Ambiental. Área de intervenção e entorno
Interferência sobre o uso das águas a jusante da casa de força, em função da redução da vazão durante o enchimento do reservatório . Fechamento das Comportas e formação do reservatório . Redução temporária de vazão do rio a jusante da barragem  - SC - D I B T RC R B 6 B MIT . Programa de Comunicação Social. Programa de Gerenciamento Ambiental Usuários do rio Corrente localizados a jusante da barragem

Alteração da paisagem pela formação do reservatório . Fechamento das Comportas e formação do reservatório . Elevação do nível d' água  pelo enchimento do reservatório  - SC - D I C P I L M 24 A MIT

. Compensação Ambiental. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA);. Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório;. Programa de Gerenciamento Ambiental.
Usuários do rio Corrente localizados a jusante da barragem

IMPORTÂNCIA

AÇÃO PROPOSTAMonitoramento: MONMitigação: MITCompensação : COMPotencializadora: POT
LOCALIZAÇÃO DO IMPACTO

Atributos Complementares Critérios de Valoração
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ria

Título

Alteração das propriedades dos solos pela geração de resíduos sólidos . Funcionamento do escritório administrativo . Geração de resíduos sólidos . DIR - Depósito Intermediário de Resíduos F - D M B P RM/RL P B 4 B        MIT . Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS);                           . Programa de Educação Ambiental Casa de Força e área do escritório adminstrativo
Desenvolvimento de processos erosivos e de movimentos de massa nas margens do reservatório . Operação do empreendimento . Exposição do solo no entorno do reservatório  - F - D M A P RM/RL L M 18 M MON      MIT

. Programa de Monitoramento do Uso dos Solos e Controle de Processos Erosivos e de Instabilização de encostas no entorno do reservatório;               . Projeto de Restauração Florestal das Margens do Reservatório;  . Programa de Monitoramento Sismológico Regional;   . Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório  (PACUERA)
Margens do reservatório

Alteração do equilíbrio morfodinâmico do rio com a construção do barramento e formação do reservatório . Operação do empreendimento . Alteração do regime hídrico do rio Corrente  - F - D L C P I P M 18 M MON    . Programa de Monitoramento Fluviométrico e Sedimentométrico. Reservatório e trecho do rio a jusante
Alteração das características limnológicas do rio Corrente e tributários nos trechos remansados decorrente da alteração da morfometria do rio, do aumento do tempo de residência e da retenção de matéria orgânica

. Operação do empreendimento . Alteração do regime hídrico do rio  - F - D I C P I L M 24 A MON      MIT . Programa de Monitoramento da Qualidade da Água  e da Biota aquática Área do reservatório

Alteração na composição e estrutura das 
comunidades da fauna terrestre

. Formação do reservatório;

. Operação do empreendimento
Elevação do nível da água do rio - B - I I A T I L A 40 A

MON        
MIT

. Projeto de Resgate de Fauna;

. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna de Médio e 
Grande Porte;
Projeto de Conectividade Florestal;
Projeto de Restauração Florestal das Margens do 
Reservatório;
Compensação Ambiental

Margens do reservatório

Aumento populacional de vetores pela 
ampliação dos sítios de reprodução

. Formação do reservatório;
Elevação do nível da água do rio - B - D I A C RM/RL L M 18 M

MON        
MIT

Subprograma de Monitoramento de Insetos Vetores Reservatório

Alteração na composição da ictiofauna 
devido a mudanças na dinâmica da água 
de lótico para lêntico na área do 
reservatório

. Formação do reservatório;
Elevação do nível da água do rio - B - D M C P I L A 40 A

MON        
MIT

. Programa de Monitoramento da Ictiofauna Reservatório

Interrupção de rotas migratórias dos 
peixes  e interferência na rota de deriva 
de ovos, larvas e juvenis de peixes

. Formação do reservatório;
Elevação do nível da água do rio - B - D M C P I R A 50 A

MON        
MIT

.Programa de Monitoramento da Ictiofauna Reservatório

Aprisionamento de peixes no interior das 
Unidades Geradoras

Parada/retomada de turbina . Alteração no fluxo d'água próximo às turbinas  - B - D I A C RC P M 6 B MIT . Programa de Resgate de Ictiofauna Casa de Força

Alteração da estrutura das comunidades 
aquáticas decorrente da alteração da 
morfometria do rio, do aumento do 
tempo de residência e da retenção de 
matéria orgânica

Operação do empreendimento . Alteração do regime hídrico do rio Pomba  - B - D M A P I P B 6 B MON
. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da 
Biota aquática

Reservatório

Colonização de macrófitas aquáticas no 
trecho remansado do rio  Corrente e dos 
tributários

Operação do empreendimento . Alteração do regime hídrico do rio Pomba  - B - D L B C RM/RL L B 6 B MON
. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e da 
Biota aquática

Reservatório

Preocupações da população local com relação ao uso do rio, reservatório e áreas lindeiras . Operação do empreendimento . Alteração do regime hídrico do rio Corrente  - SC - D I A T RC L B 4 B MIT

. Programa de Comunicação Social;. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA);. Programa de Gerenciamento Ambiental População residente próxima à área do reservatório
Aumento do nível de emprego e renda . Operação do empreendimento . Pagamento de tributos /Geração de postos de trabalho - SC + D I C P RM/RL R B 8 B POT . Programa de Comunicação Social;. Programa de Capacitação e Mobilização de Mão de Obra; Municípios da AID e AII com potencial de atingir, de forma minorada, a região
Incremento da arrecação tributária Operação do empreendimento . Pagamento de tributos / Geração de postos de trabalho  - SC + D I C P RM/RL R M 24 A POT . Programa de Comunicação Social;. Programa de Gerenciamento Ambiental Município de Itarumã (principalmente) e estado de Goiás
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ANEXO 38 

Mapas com a Espacialização dos Impactos Ambientais da PCH 
Alvorada I 

Meios Físico, Biótico e Socioeconômico
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ANEXO 39 

Mapas com a Espacialização das Ações Ambientais 

Meios Físico, Biótico e Socioeconômico 
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ANEXO 40 

ART’s 
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