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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA AAR E AII 

 
8.1. Meio Físico 

 

8.1.1. Metodologia 

 

8.1.1.1. Climatologia 

 

A caracterização climática de âmbito regional, foi baseada nas informações das 

estações meteorológicas do banco de dados climáticos do Brasil do INMET (1992) de maior 

representatividade para a região, além da apresentação dos principais mecanismos e 

sistemas de circulação planetária atuantes na macroescala e na mesoescala da bacia do rio 

Paranaíba e que controlam o clima da área. 

 

8.1.1.2. Geologia e Sismicidade 

 

A caracterização da geologia partiu da revisão bibliográfica de dados institucionais e 

do amplo acervo existente de estudos técnicos e científicos que abordam as áreas de 

interesse. 

Inicialmente os trabalhos compreenderam a interpretação de dados, mapas 

geológicos e imagens de satélite, além da compilação de informações contidas na 

bibliografia consultada. Em seguida, essas informações foram complementadas por 

conhecimentos prévios sobre a região e inspeções de campo. 

Partindo-se da contextualização regional, buscou-se compreender a organização dos 

diferentes domínios geológicos, estruturais e morfológicos incluídos nos espaços de 

interesse, bem como a sua inter-relação. A partir da diferenciação desses domínios foi 

possível definir os compartimentos geológicos e geomorfológicos das áreas de estudo para 

a organização do relatório. 

Os estudos de sismicidade basearam-se na relação de dados sísmicos que 

ocorreram na região próxima ao AHE Davinópolis. Os dados foram elaborados pelo 

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. 
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8.1.1.3. Geomorfologia 

 

A caracterização da geomorfologia partiu da revisão bibliográfica de dados 

institucionais e de estudos técnicos e científicos que abordam as áreas de interesse. 

Os trabalhos compreenderam a interpretação dos dados e mapas geomorfológicos 

da área, além do uso de imagens hipsométricas obtidas no projeto SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) da NASA/USA. 

 

8.1.1.4. Pedologia 

 

O mapeamento e caracterização pedológica foram elaborados por meio de 

classificação fotointerpretativa e correlação com a geologia, geomorfologia e os processos 

de formação de solos da região.  

Outra importante fonte de informação foram os estudos elaborados pela EMATER 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) em 1992 e 

atualizados pela CETEC (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais) e UFV 

(Universidade Federal de Viçoca) em 2005, além do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) de 1999. 

As informações foram complementadas por conhecimentos prévios sobre a região e 

inspeções de campo. 

 

8.1.1.5. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

 

A hidrografia da área do empreendimento foi estudada utilizando-se dos diversos 

recursos disponíveis para o tema. Os estudos tiveram como base:  

 imagens de satélite; 

 base cartográfica oficial do IBGE;  

 fotografias aéreas;  

 dados de monitoramento hidrométrico pertencentes à rede de estações de 

instituições públicas ou privadas, disponibilizados pelos órgãos; 

 pesquisa às propriedades que estão presentes na área do empreendimento; 

 dados dos diversos institutos e órgãos tais como:  

 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 

 Agência Ambiental de Goiás; 

 Agência Nacional das Águas (ANA); 

 Empresa de Pesquisa Energética (EPE); 
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 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 

 Operados Nacional do Sistema (ONS); 

 Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

 

8.1.1.6. Qualidade das Águas 

 

A análise da qualidade das águas da bacia do rio Paranaíba foi realizada com base 

nos resultados obtidos pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, através do 

Relatório de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais – Programa Águas de 

Minas, emitido em 2009. 

Nesse estudo, é adotado o IQA como indicador para refletir a situação ambiental dos 

cursos d’água. Além disso, para complementação das informações geradas, são também 

adotados outros indicadores, a saber: CT – Contaminação por tóxicos; IET – Índice de 

Estado Trófico, bem como o ICE – índice de Conformidade ao Enquadramento. Este último 

traduz a combinação de três fatores (abrangência do impacto causado pela 

desconformidade, a frequência com que as desconformidades ocorrem e a amplitude da 

desconformidade) que representam a desconformidade dos parâmetros monitorados em 

relação aos limites de classe previsto na Legislação. 

As amostragens e análises são realizadas pelo CETEC-MG, com frequência 

trimestral, totalizando 04 coletas anuais, por estação de amostragem. As amostras 

coletadas são do tipo simples, de superfície, tomadas preferencialmente na calha principal 

do curso d’água. 

Para a bacia do rio Paranaíba, foram analisados 18 pontos de amostragem, 

conforme demonstrado na Tabela a seguir: 
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Tabela 8.1: Pontos de monitoramento situados na bacia do rio Paranaíba. 

UPGRH Estação 
Início do 

Monitoramento 
Descrição Coordenadas 

Altitude 
(m) 

PN1 

PB001 11/08/1997 Rio Paranaíba a jusante da cidade de rio Paranaíba 19º09'47"S e 46º16'40"W 950 

PB003 11/08/1997 Rio Paranaíba a jusante da cidade de Patos de Minas 18º36'09"S e 46º32'23"W 800 

PB005 12/08/1997 Rio Paranaíba a montante do reservatório de Emborcação 18º04'14,30"S e 47º18'05,80"W 750 

PB007 12/08/1997 Rio Paranaíba, entre os reservatórios de Emborcação e Itumbiara 18º25'27"S e 48º04'06"W 550 

PB009 12/08/1997 Rio Jordão, a jusante da cidade de Araguari 18º35'30"S e 48º07'43,50"W 700 

PN2 

PB011 16/08/1997 Rio Quebra Anzol, a montante do reservatório de Nova Ponte 19º18'10,80"S e 46º50'16,00"W 900 

PB013 15/08/1997 Rio Capivara a jusante da cidade de Araxá 19º21'36,90"S e 47º02'47,00"W 850 

PB015 12/08/1997 Rio Santo Antônio, a montante do reservatório de Nova Ponte 19º03'12"S e 47º06'22,60"W 800 

PB017 15/08/1997 Rio Araguari, a montante do Reservatório de Nova Ponte 19º29'09,60"S e 47º32'38,00"W 800 

PB019 13/08/1997 Rio Araguari, a jusante do reservatório de Miranda 18º52'22,00"S e 48º04'39,00"W 650 

PB021 12/08/1997 Rio Araguari, a montante do reservatório de Itumbiara 18º35'42,60"S e 48º31'51,40"W 500 

PB022 02/03/2000 Rio Uberabinha, a montante da cidade de Uberlândia 18º59'08,00"S e 48º12'42,00"W 864 

PB023 13/08/1997 Rio Uberabinha, a jusante da cidade de Uberlândia 18º46'07,10"S e 48º26'11,60"W 650 

PN3 

PB025 13/08/1997 Rio Paranaíba, a jusante do reservatório de Itumbiara 18º25'12,00"S e 49º11'46,00"W 450 

PB027 13/08/1997 Rio Tijuco a montante do reservatório de São Simão 18º56'30,40"S e 49º26'59,00"W 500 

PB029 13/08/1997 Rio da Prata, a montante do reservatório de São Simão 18º56'02,00"S e 49º47'54,00"W 450 

PB031 02/09/1997 Rio Paranaíba, a jusante da UHE São Simão 19º03'01,00"S e 50º30'11,80"W 350 

PB033 14/08/1997 Rio São Domingos, a montante da confluência com o rio Paranaíba 19º13'12,60"S e 50º40'37,00"W 350 

Fonte: IGAM/2009. 
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8.1.2. Clima e Condições Meteorológicas 

 

As condições climáticas predominantes na AII são bastante semelhantes às 

encontradas em todo o Brasil Central, com 02 (duas) estações bem definidas: uma seca, 

com longo período de estiagem entre março e outubro, e outra chuvosa, que se estende de 

novembro a fevereiro. 

 

 

Figura 8.1: Caracterização climática do Brasil 

 
Segundo a classificação de Köppen a região se enquadra nos grupos A (região 

tropical quente e úmida em que a temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC e B 

(região tropical, mesotérmica, cuja temperatura média do mês mais frio é inferior a 18ºC).  
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Figura 8.2: Normais climatológicas (temp. max. e min.), com médias mensais - Brasília. 
Fonte: INMET 

 

 

Figura 8.3: Normais climatológicas (temp. max. e min.), com médias mensais - Goiânia. 
Fonte: INMET 

 

Quanto à variedade climática, com base nos regimes pluviométrico e térmico, o clima 

do tipo Aw é predominante, caracterizado pelo inverno seco e verão chuvoso e temperatura 

média do mês mais frio superior a 18ºC, e precipitação média do mês mais seco inferior a 60 

mm. Em algumas regiões ocorre também o tipo Cwa, caracterizado pelo clima tropical de 

altitude, com verão chuvoso, inverno seco e média térmica do mês mais quente superior a 

22ºC. 
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Figura 8.4: Normais climatológicas (umidade e precipitação), com médias mensais – Goiânia. 
Fonte: INMET 

 

 

Figura 8.5: Normais climatológicas (umidade e precipitação), com médias mensais - Brasília. 
Fonte: INMET 

 

8.1.2.1. Circulação Atmosférica 

 

A bacia do rio Paranaíba está sujeita às principais correntes de circulação do 

continente sul-americano. 

Os sistemas Equatorial Continental Amazônico (EC), Tropical Atlântico (TA) e 

Equatorial Atlântico (EA) são os mais atuantes na bacia, mas também o Polar Atlântico (PA), 

a Frente Polar Atlântica (FPA) e o Sistema Tropical Continental (TC) exercem controle sobre 

o clima da região. 

O Sistema Equatorial Continental (EC) origina-se na área aquecida do interior do 

continente, onde dominam os doldruns, e corresponde à faixa de baixas pressões 
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equatoriais, para o interior da qual afluem os ventos alíseos dos dois hemisférios. Assim, o 

sistema EC, determinado por tal faixa de pressão, é responsável por farta precipitação, além 

de apresentar temperatura elevada. A forte nebulosidade do verão geralmente se expressa 

sob as formas de nuvens cúmulus, stratocúmulus e cumulonimbus que, antes do fim do dia, 

resultam em chuvas e trovoadas. Essa nebulosidade elevada limita a radiação noturna, 

resultando em mínimas térmicas também elevadas. A umidade também se mantém alta, 

com valores em torno dos 90% e o vento sopra, em geral, de NE a NW, sendo frequentes as 

calmarias. 

Durante o verão, o Sistema EC avança sobre o Brasil Central, atingindo a bacia do 

rio Paranaíba e determinando o período chuvoso da região. 

O Sistema Tropical Atlântico também atinge a região no período do verão, 

determinando uma redução nas chuvas, embora tenha maior atuação no restante do ano. O 

Sistema Tropical Atlântico origina-se na região do anticiclone semi-fixo e permanente do 

Atlântico Sul, afetando o território brasileiro, devido ao seu sentido anti-horário, e apresenta 

tendência à estabilidade, a qual se intensifica durante o inverno, devido ao resfriamento 

advectivo. No verão, em geral, o sistema instabiliza-se, graças ao aquecimento basal pelo 

contato com o continente, mas esse efeito é mais sentido no trecho litorâneo, onde perde 

boa parte da sua umidade. A direção do vento é variável, de N a E ou a W, com velocidade, 

em geral, fraca no interior, sendo comuns as calmarias. A nebulosidade diminui do litoral 

para o interior, onde o céu se apresenta geralmente limpo. 

O Sistema Tropical Atlântico desempenha importante papel no clima da região, 

atuando durante todo o ano e diminuindo de intensidade apenas no verão. Sua participação 

leva a um decréscimo nas precipitações e à definição do período seco de inverno. 

Esse Sistema também participa da circulação regional, entre o outono e o inverno. É 

constituído pelos ventos alíseos de SE do anticiclone do Atlântico Sul, compostos por 02 

(duas) correntes separadas por forte inversão térmica. Em seu avanço em direção ao 

continente, os alíseos adquirem, progressivamente, mais calor e umidade, tornando-se 

convectivamente instáveis. Essa instabilidade, entretanto, limita-se ao litoral, onde a 

nebulosidade é forte e as precipitações intensas. Sobre a bacia, o sistema mantém-se seco, 

formando-se nuvens baixas pela manhã, que desaparecem no decorrer do dia devido ao 

forte aquecimento. Tal aquecimento e o resfriamento que ocorre durante a noite são 

responsáveis por amplitudes térmicas diárias elevadas. 

A intervenção desse Sistema contribui para o agravamento do período seco já 

“instalado” pela ação do Sistema TA. 

Durante o verão, um outro Sistema pode intervir sobre a área, o Tropical Continental, 

que só adquire expressão nesse período do ano. Sua área de origem é a zona estreita, 
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baixa, quente e árida a leste dos Andes e ao sul do Trópico de Capricórnio. O Sistema TC é 

um núcleo subsidente que precede alguns avanços frontais e, muitas vezes, acompanha a 

baixa do Chaco. Sua temperatura é elevada, chegando ao valor máximo de 37°C. O céu se 

apresenta geralmente limpo, contribuindo para o aumento da temperatura diurna e a 

irradiação noturna, o que provoca amplitudes térmicas diárias elevadas. A baixa umidade 

desse Sistema impede a formação de nuvens de convecção e de trovoadas, ocorrendo 

chuvas somente em atividade pré-frontal. 

O Sistema Polar Atlântico e a Frente Polar Atlântica, que antecedem o TC, exercem, 

igualmente, importante papel no clima da região, apresentando atuação mais definida 

durante o inverno. O Sistema Polar tem sua fonte no Anticiclone Migratório Polar, formado 

pelo acúmulo de ar proveniente dos turbilhões polares sobre o oceano nas latitudes 

subpolares e, em sua trajetória para o norte, bifurca-se em dois ramos, Pacífico e Atlântico. 

Este último, em avanço pelo interior do continente, afeta a região central do Brasil, 

produzindo quedas na temperatura. Após o mau tempo característico da passagem da 

frente e uma ligeira instabilidade que acompanha a penetração do Sistema Polar, com o 

domínio deste, verifica-se a limpeza do céu que acentuará a amplitude térmica diária. 

Sintetizando, a evolução sazonal da circulação na área é a seguinte: 

 

 A partir do final da primavera e durante o verão, toda a bacia sofre a intervenção 

predominante do sistema EC, responsável pelas principais chuvas na bacia, as quais 

podem atingir até 500 mm mensais nas áreas mais elevadas e expostas às correntes de 

circulação. Nessa estação, o Sistema TC ainda exerce alguma influência sobre a área, 

embora com pouca intensidade e, quando intervém, as chuvas se reduzem. A porção 

meridional da bacia pode ser atingida pela expansão do Sistema TC, portador de chuvas 

quando em atividade pré-frontal; 

 No outono, o sistema EC recua para o norte, tendo sua área de ação mais restrita ao 

setor ocidental da bacia Amazônica. Assim, cede lugar, na bacia do Paranaíba, à franca 

atuação dos sistemas EA e TA. Com o correr da estação e a entrada do inverno, esses 

sistemas se estabelecem mais efetivamente e, sendo estáveis nessas áreas 

interioranas, geram o período seco da região, centralizado em julho, em que as 

precipitações mensais podem descer abaixo dos 10 mm. Durante o inverno, também o 

sistema polar, em seus avanços para o norte, atinge a bacia em ondas esparsas, 

determinando queda na temperatura e chuvas na passagem frontal; 

 Na primeira parte da primavera, o tempo é controlado pelo sistema TA, permanecendo 

as características do outono/inverno, com gradual elevação da temperatura. Já em 
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novembro, a influência do sistema EC começa a se fazer sentir, aumentando 

sensivelmente os índices pluviométricos. 

 

8.1.3. Geologia 

 

A região da bacia hidrográfica do rio Paranaíba apresenta grandes complexidades 

cronoestratigráficas, além de variada ocorrência de litotipos. Dentre as dez Províncias 

Estruturais do Brasil (ALMEIDA et.al, 1977), a bacia do rio Paranaíba situa-se na Província 

Tocantins e Província Paraná, conforme pode ser observado no Mapa Geológico, 

apresentado no Anexo V (Volume 9). 

A divisão litoestratigráfica apresentada acompanha as interpretações de dados mais 

recentes sobre a evolução geotectônica da porção centro-leste da Província Tocantins, que 

compreende o Núcleo Antigo (Terreno Granito-Greenstone), as Sequências associadas aos 

Greenstone Belts, os Complexos Máficos/Ultramáficos do desenvolvimento do Rift 

Intracontinental, a evolução da Faixa Brasília, o Arco Magmático de Goiás, a evolução das 

Bacias Paleozóicas, o bordo setentrional da Bacia Sedimentar do Paraná, as Coberturas 

Terciário-Quaternárias e os Aluviões Recentes. 
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Figura 8.6: Mapeamento preliminar da geologia regional. 
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Estão relacionadas a seguir as principais unidades litoestratigráficas que ocorrem na 

região. 

 

1. Província Tocantins 

 

Complexo Goiano 

Predominância de terrenos gnáissicos-migmatíticos e de terrenos granito-gnáissicos. 

 

Sequência Vulcano-Sedimentar 

Metavulcânicas básicas e ultrabásicas. 

 

Grupo Araxá 

Gnaisses, anfibólio xistos, micaxistos feldspáticos com granada, xistos e anfibolitos. 

 

Grupo Ibiá 

Plagioclásio, calcobiotita-muscovita-clorita xistos, crenulados, com lentes, bolsões e 

leitos descontínuos de quartzo. 

 

Grupo Canastra 

Quartzitos, ortoquartzitos, quartzitos hematíticos, quartzo-muscovita-xistos,com 

intercalações de quartzitos muito finos. 

 

Grupo Paranoá 

Quartzitos, metarenitos, metassiltitos, filitos e ardósias, com lentes de calcários e 

dolomitos, conglomerados basais, dolomitos e quatzitos. 

 

Subgrupo Paraopeba indiviso 

Margas, calcários, argilitos, filitos e ardósias. 

 

2. Província Paraná 

 

Formação Aquidauana 

Sequência de origem continental, arenosa, granulações variáveis, arcoseana, 

associada à siltitos, argilitos e folhelhos rítmicos, subordinados de conglomerados e 

diamictitos. 
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Formação Irati 

Alternância de siltitos, argilitos e folhelhos sílticos fossilíferos, contendo níveis 

lenticulares de calcário dolomítico e folhelhos pirobetuminosos. 

 

Formação Corumbataí 

Siltitos, argilitos, folhelhos fossilíferos, arenitos finos e conglomerado basal. Níveis 

carbonáticos lenticulares, concreções e intercalações de cherts. 

 

Formação Botucatu 

Arenitos róseos e avermelhados, finos a muito finos, bem selecionados, eólicos, com 

estratificação cruzada de pequeno a médio porte, localmente silicificados. 

 

Formação Serra Geral 

Derrames de basaltos toleíticos, creme-amarronzados, cinza escuro e esverdeados, 

textura afanítica e amigdaloidal no topo, raramente vitrofírico. Intertrapes areníticos finos a 

muito finos. Diques e soleiras de diabásio granular, cinza escuro a esverdeado. 

 

Formação Adamantina 

Arenitos finos a muito finos, siltitos e argilitos. Estratificação plano-paralela e cruzada 

com níveis conglomeráticos. 

 

Formação Marília 

Arenitos finos a grosseiros, mal selecionados, arenitos argilosos, argilitos, siltitos, 

lamitos, conglomerados polimíticos e brechas conglomeráticas. Subordinadamente ocorrem 

níveis lenticulares e concreções de calcários e cherts. 

 

Formação Cachoeirinha 

Concentrações argilo-arenosas de natureza laterítica, de coloração 

predominantemente avermelhada. A fração arenosa possui granulometria fina e média, 

grãos arredondados envolvidos por películas de óxido de ferro. Constituído por diques 

básicos e ultrabásicos, domos alcalinos e por cones kimberlíticos que se formaram a partir 

do magma que originou os derrames basálticos da Formação Serra Geral e as rochas 

vulcanoclásticas da Formação Mata da Corda. 
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3. Coberturas 

 

Coberturas Detrítico-Lateríticas 

Caracterizadas por depósitos sedimentares, detrito-lateríticos, constituídos de 

cascalhos e material areno-argiloso, com pouca consistência, parcial e/ou totalmente 

laterizados. Estes depósitos, de idade terciário-quaternária, podem atingir dezenas de 

metros de espessura. 

 

Cobertura Detrítica Indiferenciada 

São terraços constituídos por sedimentos argilo-arenosos, com algum cascalho 

disperso, seixos arredondados a pouco arredondados, inundáveis em épocas de cheias. 

 

Aluviões Recentes  

Aluviões fluviais do Holoceno, compreendendo sedimentos arenosos e argilo-

arenosos, com níveis conglomeráticos que preenchem as planícies aluviais recentes. 

 

A seguir, estão descritas as unidades litoestratigráficas presentes na área da bacia 

hidrográfica do rio Paranaíba. 
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Tabela 8.2: Unidades litoestratigráficas da bacia do rio Paranaíba. 

 Período Unidade Geológica Descrição Litológica 

C
o

b
e

rt
u

ra
s

 

Quaternário 

Aluvião  Areia, argila, cascalho 

Cobertura Arenosa 

Indiferenciada 
 Areia Fina e grossa 

Cobertura Detrito-Laterítica  Areno-argiloso, cascalho 

P
ro

v
ín

c
ia

 P
a
ra

n
á
 

Terciário Formação Cachoeirinha  Sedimentos argilo-arenosos 

Cretáceo Grupo Bauru 
Formação Marília Arenito, conglomerado, calcário 

Formação Adamantina Arenito, conglomerado, siltito 

Triássico/ 

Jurássico 
Grupo Paraná 

Formação Serra Geral Basalto, arenito, Diques, Soleiras de Diabásio 

Formação Botucatu Arenito eólico 

Permiano Grupo Passa Dois 
Formação Corumbataí Siltito, folhelho, sílex 

Formação Irati Folhelho negro, calcário, sílex 

Carbonífero Formação Aquidauana  Arenito vermelho, siltito 

P
ro

v
ín

c
ia

 T
o

c
a
n

ti
n

s
 

Pré-

Cambriano 

Médio 

Subgrupo Paraopeba 

Indiviso 
Margas, Calcários, Argilitos, Filitos e Ardósias 

Grupo Paranoá Quartzitos com intercalações de filitos, metassiltitos e argilitos 

Grupo Canastra Quartzitos ortoquartzitos, quartzitos hematítico, quartzo-muscovita-xistos 

Grupo Ibiá Mica-clorita-xistos com intercalações de quartzitos 

Grupo Araxá 
Introsões graníticas e granodiorítica. Micaxistos com intercalações de quartzitos, hematita-sericita-xistos e raros 

anfibolitos. 

Sequência Vulcano-sedimentar Metavulcânicas básicas e ultrabásicas 

Complexo Goiano Granito-gnaisses 
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Devido o projeto do AHE Davinópolis repousar sobre as rochas da Província 

Tocantins dar-se-á um tratamento mais detalhado a esta Província e seus litotipos. 

A Província Tocantins ocupa a porção central do Brasil e é subdividida em Porções 

Setentrional, Sudoeste e Central/Sudeste, sendo a última a de interesse para estes estudos. 

Nesse setor, 04 (quatro) unidades geotectônicas são reconhecidas, segundo os trabalhos 

anteriores a 1990, representados principalmente por Marini e colaboradores (1984 ), ou seja, 

de oeste para leste: 

 

 Maciço Mediano de Goiás, com predomínio de rochas mais antigas que 2.000 milhões 

de anos (M.A.); 

 Faixa de Dobramentos Uruaçuana, com predomínio de rochas com idades de 1.300 

M.A.; 

 Faixa de Dobramentos Brasiliana, com predomínio de rochas com idades de 600 a 700 

M.A.; 

 Cráton de São Francisco, com predomínio de rochas com idades mais antigas que 2.000 

M.A., sendo parcialmente recoberto por metassedimentos indeformados. 

 

Segundo os trabalhos de Marini e colaboradores, a Faixa de Dobramentos 

Uruaçuana corresponde ao Grupo Araxá, Grupo Ibiá e ao Grupo Canastra. 

A faixa de Dobramentos Brasiliana corresponde principalmente às áreas situadas na 

região norte e leste da bacia hidrográfica, e correspondem ao Grupo Paranoá 

(principalmente na região de Patrocínio) e ao Subgrupo Paraopeba indiviso, que integra o 

Grupo Bambuí, que tanto pode estar dobrado na faixa de dobramentos brasiliano quanto 

pode representar a cobertura do Cráton. 

Oito unidades litoestratigráficas foram reconhecidas na área da bacia hidrográfica: 

 

 Aluviões; 

 Cobertura Detrito-Laterítica; 

 Subgrupo Paraopeba indiviso; 

 Grupo Paranoá; 

 Grupo Canastra; 

 Grupo Ibiá;  

 Grupo Araxá; e 

 Corpos de granitos e de rochas alcalinas de diversas composições. 
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a) Aluviões 

 

Iniciando pelas formações mais recentes, é notável a presença de planícies 

aluvionares. Grandes planícies aluviais encontram-se concentradas principalmente junto às 

barras dos tributários, de maior bacia de drenagem. Trata-se de depósitos arenosos finos, 

bem selecionados, que podem formar terraços com cerca de 4 a 5 m de espessura. Em 

vários trechos do rio Paranaíba foram observadas cascalheiras aluvionares, inclusive com a 

presença de garimpeiros prospectando diamante. O cascalho retirado é de dimensões que 

variam de 5 a 10 cm de eixo maior, em uma matriz areno-siltosa. 

A interpretação de imagens de satélite mostra ainda, de forma destacada, que as 

áreas de menor declividade e de topografia menos acidentada do Grupo Ibiá apresentam, 

em geral, vales de fundos mais chatos, mostrando um desenvolvimento maior de planícies 

aluviais. 

Outro ponto onde se encontram sedimentos aluvionares é nas veredas, nesses 

locais, de maior umidade e vegetação específica, podem ser encontrados depósitos 

essencialmente argilosos, negros, orgânicos, moles e saturados. A simples verificação 

geológica permitiu notar a presença de camadas de até 4 m de espessura desses materiais 

nessas áreas. Pode ocorrer ainda um material similar ao primeiro, porém não orgânico e de 

coloração cinza-escuro. 

 

b) Coberturas Detrito-Lateríticas 

 

São os depósitos formados nos diversos ciclos de erosão que permanecem 

registrados no Centro-Oeste brasileiro como magníficas superfícies de aplainamento. Por 

ocorrerem no topo dos chapadões, tipicamente as diversas vias de acessos implantam-se 

sobre a cobertura Detrito-Laterítica. 

Correspondem a depósitos continentais, predominantemente arenosos, pouco 

consolidados e de coloração avermelhada em função da presença de material ferruginoso. 

Pode conter lentes finas de arenitos e conglomerados quartzosos com estratificação 

horizontal.  

Nas áreas mais visitadas nas proximidades da calha do rio Paranaíba, a cobertura 

Detrito-Laterítica é representada por material arenoso quase sempre capeado por um manto 

de “seixos” de material laterítico e quartzosos, separados ou não do material subjacente por 

linha de seixos. A matriz é essencialmente silto-arenosa, de coloração vermelho-escura e a 

espessura total observada jamais passou de 2 m. 
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c) Subgrupo Paraopeba indiviso 

 

Caracteriza-se por uma acentuada variação litológica que inclui tanto uma sequência 

clasto-química, representada por margas, calcários, argilitos, filitos e ardósias, e uma 

sequência clástica grosseira, representada por quartzitos, arcósios e conglomerado basal. 

Os filitos e ardósias do Subgrupo Paraopeba indiviso correspondem a rochas de 

coloração acinzentada, quando sãs, e granulação fina. 

 

d) Grupo Paranoá 

 

A Formação Paranoá foi alçada à hierarquia de Grupo por Dardenne (1978), sendo 

constituída por uma sequência sedimentar de 08 (oito) unidades. Constitui-se basicamente 

por uma sequência de rochas detríticas, representada por um conglomerado junto à base, 

que para o topo passam para siltitos e quartzitos, com estes predominando na base e 

aqueles no topo. 

Junto às sequências basais, ocorrem lentes de calcário que contêm estromatólitos, 

que são colunas calcárias que preservam estruturas algálicas, que permitem a datação 

dessa sequência no Proterozóico Superior. 

 

e) Grupo Canastra 

 

O Grupo Canastra foi definido por Barbosa (1955) e corresponde a um conjunto de 

rochas pelito-grosseiras, que podem se associar a rochas metavulcânicas (CAMPOS NETO, 

1979). 

No trabalho de Campos Neto (1979), foi composta uma coluna com cerca de 2.000 m 

de espessura, que se inicia por quartzo-muscovita-xisto, que é sobreposto por um espesso 

pacote de quartzitos finos alternados com finos bancos de clorita-xisto, o que confere um 

caráter rítmico a essas rochas. 

O pacote de quartzitos pode apresentar níveis de quartzito hematítico, ortoquartzitos 

brancos, além de quartzitos dominados por granulometria fina a muito fina. Finalmente, a 

unidade superior seria constituída de quartzo-muscovita-xisto e muscovita-quartzo- xisto 

com intercalações de quartzitos muito finos. 

Na área estudada, o Grupo Canastra corresponde a uma sequência rítmica que 

intercala bancos centimétricos de quartzitos impuros e de muscovita-quartzo-filitos, o que 

permite diferenciá-los do Grupo Ibiá. Intercalações métricas de cerca de 5 m de espessura 

podem ocorrer ocasionalmente. 
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f) Grupo Ibiá 

 

O Grupo Ibiá foi definido por Barbosa e colaboradores (1970) como uma sequência 

constituída por calcixistos verdes com olhos, cordões e lentes de quartzo branco e seu 

contato com o Grupo Canastra seria marcado pela presença de um metaconglomerado, que 

poderia ser seguido desde o rio Paranaíba, a leste de Coromandel, até a nascente do rio 

Verde. 

Pode apresentar intercalações de clorita xistos e sericita xistos, sendo bastante 

homogêneos. Na área percorrida, é representada por uma sequência de rochas de baixo 

grau metamórfico, principalmente correspondendo a uma intercalação de filitos e quartzitos 

finos.  

 

g) Grupo Araxá 

 

O Grupo Araxá é representado, regionalmente, por um quartzito grosseiro, às vezes 

conglomerático, que passa a uma granulação fina e caráter laminado, em função da 

presença de muscovita, em direção ao topo. 

Seguem-se mais de 800 m de um pacote de mica-xistos com porfiroblastos de 

granada, estaurolita e cianita. Podem ocorrer intercalações de xisto grafitosos e lentes de 

calcixisto que, mais para o topo da sequência, tornam-se mais comuns. 

Uma sequência ainda mal caracterizada corresponde a intercalações de biotita 

gnaisses, associados a muscovita-biotita-gnaisses e a hornblenda-biotita-gnaisses. 

Interpreta-se que, na área em estudo essas rochas foram interceptadas junto ao contato por 

empurrão do Grupo Araxá sobre as rochas do Grupo Ibiá. 

Na área, há muscovita-biotita-xistos de granulação média e muscovita- quartzo-xistos 

também de granulação média. Podem apresentar bandas enriquecidas de quartzo, 

formando quartzo-muscovita-xistos e intercalações subordinadas de anfibolitos. 

 

h) Granitos e Rochas Alcalinas 

 

Os trabalhos de Pimentel e colaboradores (1999), utilizando de forma muito hábil a 

geoquímica de rochas e a isotopia, permitiram uma re-interpretação importante do arranjo 

da Faixa de Dobramentos Brasília. Os granitos mostram uma evolução complexa, porém em 

traços gerais correspondem ao tipo-A com idades entre 1,77 a 1,58 bilhões de anos (GA), 

granitos sin-colisionais de 0,8 a 0,7 GA, metatonalitos e metadioritos (ao redor de 0,9 a 0,63 

GA) e uma suíte pós-orogênica bimodal com idades entre 0,59 e 0,48 GA. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.32 

O Granito Pires Belo, corresponde a um biotita-granito, cinza-claro, leucocrático 

(M=6), inequigranular de granulação grossa. Como minerais acessórios principais, foram 

observados fluorita, titanita xenomórfica, apatita e zircão, e um outro tipo de rocha granítica 

de coloração cinzenta, leucocrático , inequigranular de granulação média. Estão presentes 

também, granitóides do Complexo Rio dos Mangues e da Suíte Granítica Ipameri 

localizados a SW de Coromandel e Patrocínio.  

Outra manifestação importante é a intrusão de corpos alcalinos, como é o caso de 

Tapira, Araxá, Serra Negra, próximo a Patrocínio, Catalão I e II, que integram a Província 

Alcalina do Sudoeste de Goiás. Correspondem, grosso modo, a um conjunto de intrusões 

dômicas de natureza ultra-básica carbonatítica. São complexos subcirculares, de contatos 

verticais, consolidados em múltiplos pulsos de atividade magmática. 

As rochas do Complexo Goiano estão relacionadas ao Arqueano, apresentando 

idade inferior a 2.600 MA. Este período marca o início do desenvolvimento dos terrenos 

metamórficos de médio a alto grau, bem como da instalação das sequências 

vulcanossedimentares, algumas do tipo greenstone belts e de complexos máfico-

ultramáficos intrusivos. 

 

8.1.3.1. Síntese da Evolução Tectônica 

 

Antes da década de 90, o Grupo Araxá, incluindo a Formação Ibiá (futuro Grupo Ibiá) 

e o Grupo Canastra, constituíam a Faixa de Dobramentos Uruaçuana que corresponderia a 

um ciclo tectônico que teria ocorrido há cerca de 1.300 milhões de anos atrás. 

Posteriormente, durante épocas brasilianas (entre 1.000 e 640 milhões de anos), teriam se 

depositado e deformado as sequências do Bambuí (Paranoá e Paraopeba). 

A partir da década de 90, com a utilização intensiva de datações radiométricas de 

detalhe e de geoquímica de rocha, estudos realizados na Universidade de Brasília puderam 

demonstrar que todas essas sequências são contemporâneas e de idade brasiliana. Dessa 

forma, as diferenças litológicas e estruturais entre essas unidades são explicadas em termos 

da sua posição original durante a sedimentação. 

Assim, os Grupos Araxá e Ibiá representariam sedimentos de mares profundos ou 

sedimentos tipo “flysh” e as demais sequências seriam depósitos de plataforma continental, 

o que explicaria a presença dos calcários e dos sedimentos mais grossos. 

Após a estabilização da Plataforma Sul Americana, durante o Cretáceo ocorreram os 

sucessivos derrames que constituem a borda atual da Bacia Sedimentar do Paraná. O limite 

nordeste dos sedimentos é controlado pela atuação do Arco Paranaíba, que é uma estrutura 

positiva, ou seja, de elevação, com direção N55W. Esse importante arqueamento 
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condicionou a intrusão de diques básicos e das rochas alcalinas do noroeste de Minas 

Gerais e do sul de Goiás. 

 

8.1.4. Hidrogeologia 

 

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba se localiza entre 02 (duas) das mais 

importantes províncias hidrogeológicas do Brasil: a Província Hidrogeológica do Paraná e a 

Província Hidrogeológica do Escudo Oriental Sudeste (DNPM/CPRM, 1981). 

A primeira, situada na parte meridional do país, corresponde em sua totalidade à 

bacia sedimentar do Paraná. É a área de ocorrência do Aquífero Guarani, unidade 

hidrogeológica formada pelos arenitos eólicos de idade Jurássica e pelos depósitos flúvio-

lacustres de idade Terciária, que ocorrem sob os derrames de rochas vulcânicas de idade 

Jurássico Superior e Cretáceo Inferior daquela bacia. Em segundo lugar, destaca-se nessa 

província o aquífero Serra Geral, de regime fissural, além do aquífero Bauru.  

A segunda província, a Província Escudo Oriental Sudeste (Escudo Central), está 

situada na parte setentrional da bacia e sua expressão mais conspícua é a ocorrência das 

Águas Quentes de Caldas Novas, resultantes dos Sistemas Aquíferos Araxá e Paranoá.  

Conforme se apresenta no Anexo V - Mapa Geológico e Áquiferos Subterrâneos - AII 

e AAR (Volume 9), os sistemas aquíferos na AII do AHE Davinópolis podem ser divididos 

em 02 (duas) grandes unidades:  

 Áquífero Fissurado, considerado aquífero inferior, instalado no domínio das 

Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas sãs ou pouco alteradas. 

 Aquífero Granular, considerado aquífero superior, associado às Coberturas 

Detrítico-Lateríticas e Depósitos Aluvionares de idades terciárias e 

quaternárias e ao manto de intemperismo/alteração das Rochas Cristalinas 

Pré-Cambrianas (regolito). 

 Importante destacar que o aquífero fissurado associado às rochas cristalinas 

pré-cambrianas é considerado aquífero inferior e que acima deste, existe o 

aquífero poroso, associado aos mantos de intemperismo / alteração das 

rochas.  

No Item referente às águas subterrâneas são apresentadas, mais detalhadamente, 

as características destes aquíferos. 
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8.1.5. Sismicidade 

 

Os principais sismos induzidos por reservatórios chegaram a alcançar magnitudes 

em torno de 6, porém, normalmente, são pequenos. Deve-se ressaltar, que mesmo em 

regiões de baixa sismicidade natural esses eventos podem ocorrer. 

A construção de uma barragem cria um novo lago, que irá alterar as condições 

mecânicas das formações rochosas - em função do próprio peso adicional da massa d’água 

e as condições hidráulicas - em consequência da infiltração de fluidos nos interstícios das 

rochas. A combinação desses 02 (dois) processos poderá desencadear instabilidade 

tectônica e, eventualmente, provocar a geração de sismos. 

O mecanismo de indução mais plausível relaciona-se com a alteração das pressões 

neutras ao longo de falhas e outros eventos geológicos de grande porte, em geral, já 

submetidos a esforços tectônicos decorrentes do reservatório, que compõe a força adicional 

necessária ao desencadeamento do fenômeno. A grande dificuldade que se enfrenta, 

portanto, é definir se as tensões pré-existentes estão altas, próximas do ponto de ruptura. 

É preciso salientar, também, que a maioria dos reservatórios artificiais, em geral, não 

desencadeia processos dessa natureza, mesmo se implantados em regiões com alta 

sismicidade natural. 

Mesmo que o peso da água, em reservatórios com mais de 100 metros de 

profundidade, não seja suficiente para fraturar as rochas do substrato, a coluna d’água 

exercerá uma pressão hidrostática, empurrando o líquido através dos poros das rochas e de 

fraturas pré-existentes. Esse incremento de pressão pode levar meses, ou mesmo anos, 

para avançar distâncias não muito longas, dependendo da permeabilidade do solo e das 

condições geomecânicas das rochas.  

No entanto, quando a pressão alcança zonas mais fraturadas, a água é forçada para 

dentro das rochas, alterando o esforço tectônico e facilitando o deslocamento de blocos 

falhados. Este processo é incrementado pela ação lubrificante da água, que reduz a fricção 

ao longo dos planos de fraturas e falhas.  

A água tem ainda o papel de agente químico, hidratando certas moléculas, 

diminuindo a resistência do material e favorecendo a formação de novas fissuras, que levam 

o líquido a penetrar ainda mais profundamente no interior do maciço rochoso. 

A atividade sísmica do território nacional, que até recentemente era considerada de 

nível desprezível, em virtude do Brasil ocupar grande parte da plataforma Sul Americana 

(considerada estável do ponto de vista sismológico), pode, hoje, ser considerada 

significativa, conforme atestam inúmeras compilações e trabalhos publicados relativos ao 

tema. 
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A maior parte dos sismos que ocorrem no Brasil deve ter profundidade focal rasa, 

característica esta dos sismos de regiões intraplaca. Consequentemente, os efeitos na 

superfície tendem a afetar áreas pequenas. 

Os sismos de foco profundo, no extremo oeste do Brasil, pertencem ao tectonismo 

profundo causado pela interação das placas Sul Americana e de Nazca, não produzindo 

grandes efeitos em superfície. 

Portanto, o nível de sismicidade do Brasil não apresenta índices de risco alarmantes 

que possam representar situações de catástrofe, como em regiões tipicamente sísmicas. 

Poucos são os eventos com magnitude maior que 5, registrados ou sentidos, que 

chegaram a alcançar intensidades da ordem de VI/VII em superfície (isto é, sentidos, na 

zona epicentral, por todos e provocando pequenos danos materiais em construções de má 

qualidade).  

Quanto à sismicidade induzida por reservatórios, as primeiras citações referem-se à 

Usina Hidrelétrica de Capivari-Cachoeira, no Paraná, em 1971 e 1972. A partir de então, 

este fenômeno foi constatado em alguns outros reservatórios de hidrelétricas no Sudeste do 

Brasil (Capivara, Cajuru, Paraibuna e outros), no Norte (Tucuruí e Balbina) e no Nordeste 

(Açude Armando Ribeiro Gonçalves), todos com magnitude inferior a 4, provocando, em 

alguns casos, pequenos danos materiais. 

O regime tectônico intraplaca é diverso daqueles que ocorrem nas bordas das 

placas, tendo como preponderante os esforços induzidos por correntes de convecção. 

Portanto, a sismicidade em áreas afastadas das bordas tem sido atribuída a diversas 

causas. 

A correlação direta entre falhas geológicas e sismos ainda é difícil de ser 

estabelecida, principalmente pelo elevado número de falhas em algumas regiões do Brasil, 

bem como pelos erros na determinação epicentral. 

Entretanto, a correlação com uma estruturação maior, que apresenta um quadro de 

fraqueza crustal, com manifestação até os dias atuais, é mais factível. Daí, decorrem as 

experiências de uma regionalização sísmica ou sismotectônica, considerando aspectos de 

tectônica ressurgente e neotectônica, conformando zonas sismogênicas (MIOTO, 1993), 

associando manifestações da sismicidade intraplaca brasileira com zonas de fraqueza 

crustal com mobilidade intermitente no tempo geológico. 

 

8.1.5.1. Estudos de Sismicidade Realizados na Bacia do rio Paranaíba 

 

Assumpção e Dias Neto (2000) destacam que “a faixa sísmica SW-NE nos estados 

de Goiás e Tocantins tem um paralelismo marcante com o Lineamento Transbrasiliano, 
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embora não coincida exatamente com ele”. Os autores sugerem que a ocorrência de sismos 

nessa região seja devido à concentração de tensões e à existência de uma zona de 

fraqueza, provavelmente relacionadas às estruturas que deram origem ao antigo 

lineamento. 

Diversos estudos de sismicidade já foram desenvolvidos para projetos de usinas 

hidrelétricas situadas nos limites da bacia hidrográfica do Paranaíba. Esses estudos, que 

tiveram como base o Catálogo Sismológico Brasileiro, demonstraram que a sismicidade 

natural na região está diretamente associada à presença de zonas sismogênicas, 

produzindo sismos de magnitudes moderadas com registros sistemáticos na região.  

Vários outros eventos de sismicidade induzida tem sido registrados na área de 

estudo, dentre eles, um localizado a aproximadamente 70 km ao sul de Itumbiara (GO), em 

1968, e os das Barragens de Volta Grande e Porto Colômbia (1974), Marimbondo (1978), 

Emborcação (1982), Nova Ponte (1995), Miranda (1997 e 1998) e Serra da Mesa (1997 e 

1998). 

As condições e premissas estabelecidas na execução desse trabalho permitem 

considerar seus resultados para toda a área de abrangência da bacia do Paranaíba. 

 

8.1.6. Geomorfologia 

 

A bacia de contribuição do futuro AHE Davinópolis, no rio Paranaíba, está 

relacionada ao Planalto Central Brasileiro (CODEPLAN, 1976) ou Unidade Geomorfológica 

Planalto Central Goiano (RADAMBRASIL, 1983). Este Planalto pode ser compartimentado 

em níveis topográficos distintos, de acordo com as idades geológicas, intemperismo, 

tectônica regional, ocorrendo na região as Superfícies Aplainadas e Planalto do Alto 

Tocantins-Paranaíba, conforme observado no Mapa de Relevo e Geomorfologia – AII e AAR 

Anexo Z (Volume 9). 

As Superfícies Aplainadas caracterizam um relevo tabular com formas amplas de 

topos aplainados, denominados de Chapadas. Estas constituem formas tabulares 

conservadas ou suavemente dissecadas, apresentando superfícies com coberturas detrítico-

lateríticas nas cotas acima de 800 m que se destacam na paisagem. Nestas áreas, os vales 

fluviais encontram-se pouco encaixados, geralmente com fundos planos e delimitadas por 

rebordos de dissecação escarpados e festonados. 

O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba é formado por relevos dissecados e 

heterogêneos com morfologia de formas convexas, aguçadas e tabulares com altitudes 

entre 650 e 850 m. Em geral, os vales apresentam perfil em “V” com fundos afunilados. A 

superfície do Planalto do Alto Tocantins Paranaíba estende-se por vastas áreas dissecadas 
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em rochas pré-Cambrianas (Grupo Araxá, Grupo Canastra, Grupo Ibiá, Grupo Bambuí, 

Formação Paranoá, Subgrupo Paraopeba indiviso). Os solos derivados dessas rochas são 

os Cambissolos e Argissolos. 

Alguns segmentos de relevo são delimitados por escarpas de natureza diversa ou 

ressaltos topográficos.  

Dentre os processos dominantes, destacam-se o escoamento superficial difuso, 

produzindo erosão laminar em terrenos desprovidos de vegetação natural e, 

secundariamente, o escoamento superficial concentrado, conduzindo a formação de sulcos 

localizados que podem evoluir para formação de ravinas. 
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Figura 8.7: Ilustração da geomorfologia regional (AII) – Maiores detalhes podem ser observados no Mapa Geomorfológico, no Anexo Z (Volume 9 

do EIA).
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8.1.7. Pedologia 

 

A bacia do rio Paranaíba ocupa a porção centro-sul do cerrado, nos estados de 

Goiás e Minas Gerais, cujas terras tem sido ocupadas com agricultura a mais de 50 

(cinquenta) anos. 

A área agrícola do cerrado é notadamente a maior parte da bacia do rio Paranaíba e 

tem a seu favor um relevo que permite a mecanização de imensas áreas e solos com 

excelentes condições físicas, principalmente de permeabilidade. É comum, na área da bacia 

do rio Paranaíba, mediante irrigação, atingir-se duas safras e meia de culturas de ciclo curto 

por ano.  

As terras não utilizadas com agricultura localizam-se nas áreas declivosas da bacia, 

sendo ocupadas, principalmente, com pecuária extensiva de corte, com pastagens de baixa 

capacidade de suporte – normalmente braquiárias que, embora resistentes, sofrem com o 

pisoteio de animais. 

Conforme pode ser observado no Mapa Pedológico – AII e AAR, apresentado no 

Anexo AD (Volume 10), os solos variam conforme as unidades físicas, promovendo diversos 

modelos onde se relaciona o material de origem, relevo e consequentemente o tipo de solo.  

Nas áreas planas a suave-onduladas da AAR e AII, sejam topos de colinas ou vales, 

e, ainda, nas posições de topo até o terço médio das encostas suave-onduladas, observa-se 

a presença de Latossolos e Argissolos. São solos bem desenvolvidos, profundos, com 

texturas muito variáveis, de boa aptidão agrícola, e são as classes de solos mais exploradas 

por atividades agrossilvipastoril nas áreas. 

Em meio às planícies fluviais surgem os gleissolos, que incluem as classes Gley 

Pouco Húmico, Gley Húmico e Hidromórfico Cinzento. Esses solos caracterizam-se por 

horizonte A bem desenvolvido e por apresentarem processos de redução do Fe em 

ambientes com elevada atividade de água e baixa drenagem (EMBRAPA, 1999). Na AII do 

empreendimento, ocorrem em torno de drenagens, especialmente veredas e estão 

associados ao afloramento do lençol freático. Os relevos, geralmente de planos a suave 

ondulados, e a vegetação de matas ciliares e de galeria são típicas desse tipo de solo. 

Nas regiões de ruptura do relevo e nas áreas de dissecação das vertentes mais 

íngremes, é verificada uma associação de Cambissolos, Neossolos Litólicos e Nitossolos, 

permitindo, inclusive, verificar afloramentos de rochas, em relevo ondulado a forte ondulado. 

Os Cambissolos são solos rasos e, muitas vezes, cascalhentos, são solos jovens que ainda 

guardam nos seus horizontes vestígios do material de origem. Os Neossolos Litólicos estão 

localizados próximos as encostas em locais de ruptura de relevo em declive com 

afloramentos, possui uma sequência de horizontes A-C-R ou AR. Os Nitossolos apresentam 
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predomínio de argilominerais do tipo 1:1, (grupo da caulinita), em sua mineralogia. Estes 

solos estão associados na área à ocorrência de rochas básicas.  

 

8.1.8. Recursos Hídricos 

 

8.1.8.1. Águas Superficiais 

 

O rio Paranaíba nasce na serra da Mata da Corda, município de Rio Paranaíba, em 

Minas Gerais, na altitude de 1.148 m. A bacia do rio Paranaíba drena uma área com cerca 

de 222.801 km², que abrange 196 (cento e noventa e seis) municípios, sendo cinco no Mato 

Grosso do Sul, 55 (cinquenta e cinco) em Minas Gerais e 136 (cento e trinta e seis) em 

Goiás, além do Distrito Federal (DANNEMANN, 2008). 

Seu curso inicialmente corre no sentido noroeste, mas ao encontrar-se com o rio 

Verde, no município goiano de Catalão, altera abruptamente o seu curso, fazendo um 

ângulo de 90º, passando a fluir na direção contrária, rumo sudoeste, formando a partir dos 

municípios mineiros de Guarda-Mor e Coromandel, a divisa natural de Minas Gerais com o 

estado de Goiás, e depois separando Minas Gerais do Mato Grosso do Sul quando já se 

encontra próximo da sua confluência com o rio Grande. Desse ponto em diante os 02 (dois) 

rios passam a formar o rio Paraná, que por sua vez vai desaguar no estuário do rio da Prata, 

entre o Uruguai e a Argentina. 

O rio Paranaíba divide-se em 03 (três) trechos distintos: Alto, Médio e Baixo 

Paranaíba. O empreendimento AHE Davinópolis está localizado no trecho Alto Paranáiba. O 

Ministério dos Transportes (2009), traz a seguinte caracterização da bacia do rio Paranaíba: 

 

 Alto Paranaíba 

Das cabeceiras ao km 700, com 370 km de extensão. Percorre, com 

orientação geral setentrional, extensa região de Minas Gerais, na altitude 

média de 760 m, com declividade de 0,25 m/km, cruza o município e cidade de 

Patos de Minas numa altitude de 770 m, recebendo pequenos afluentes que 

descem do espigão do Magalhães e da serra do Barbaça, contrafortes da serra 

da Mata da Corda. 

Na altura do km 729 recebe o rio Verde, perto da localidade de 

Contendas (GO) e inflete neste ponto, quase em ângulo reto, em direção 

Sudoeste, tornando-se a divisa entre Minas e Goiás. Entre os km 700 e 800 

apresenta declividade de 0,5 m/km, correndo em vale de largura média, com 
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estreitamentos acentuados entre os km 730-732 e 783-790. Os terrenos 

marginais são suavemente ondulados e pouco cultivados. 

 

 Médio Paranaíba 

Do km 700 à barragem de Cachoeira Dourada (km 330), com 370 km de 

extensão. Entre os km 575 e 700, recebe os seguintes afluentes: no km 661, 

pela margem direita, o rio São Marcos; no km 633, pela margem esquerda, o 

rio Perdizes; no km 596, pela margem esquerda, o rio Bagagem. Neste estirão, 

o rio corre com declividade de 1,2 m/km em uma região de vales geralmente 

estreitos, bastantes encaixados, com margens íngremes, elevando-se entre 25 

e 60 m. Os afluentes deste trecho atravessam zonas diamantíferas do 

Triângulo Mineiro e Goiás. 

Entre os km 313 e 575 o Paranaíba recebe os seguintes afluentes: na 

margem direita o rio Veríssimo, o rio Corumbá (no km 436) e o rio Santa Maria; 

na margem esquerda, o rio Jordão, Araguari (no km 469) e o Ribeirão da 

Piedade. Neste estirão o rio tem uma declividade de 0,5 m/km e passam pelas 

cidades de Itumbiara (km 392) e Anhanguera (km 535), ambas em território 

Goiano. O rio apresenta calha relativamente larga, cultivada de 20 a 50% de 

sua área e começa a correr, no km 400, por sobre o conhecimento derrame 

basáltico da bacia do Paraná. 

 

 Baixo Paranaíba 

Da barragem de Cachoeira Dourada à confluência com o rio Grande 

com 330 km de extensão. Entre os km 195 e 330, tem declividade de 0,33 

m/km, no limite deste trecho, no estirão entre os km 218 e 195, encontra-se o 

chamado Canal de São Simão, estreita garganta cortada no basalto, com 23 

km de extensão total, 35 m de profundidade, situada no limite dos estados de 

Minas e Goiás. Neste trecho situa-se a hidrelétrica de São Simão, que está em 

operação. 

 

Topograficamente, a bacia do rio Paranaíba é caracterizada pela incidência de 

colinas suaves, sendo que nas regiões localizadas em cotas mais elevadas, entretanto, o 

terreno é mais acidentado, apresentando escarpas e constituição rochosa.  

Do ponto de vista geológico, a bacia do rio Paranaíba é formada, de uma maneira 

geral, por quartzitos intemperizados, filitos, xistos e rochas cristalinas. Estudos geológicos 

elaborados, enfocando o curso do rio Paranaíba indicaram, no início do trecho leste-oeste, a 
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existência de planaltos formados por xistos e quartzitos pré-cambrianos. Junto à afluência 

do rio São Marcos, o Paranaíba atinge a região gnáissica da Fossa Tectônica de Goiânia e 

após percorrer cerca da metade da extensão de seu curso total, entra na área dos "Trapps" 

basálticos até o encontro com o rio Grande. 

A cobertura vegetal da bacia é caracterizada por pastagens, cerrados e, 

ocasionalmente, matas densas com árvores de média altura localizadas nas colinas, além 

de formações de florestas compactas desenvolvidas ao longo dos cursos d’água. 

Os principais tributários do rio Paranaíba são os rios São Marcos, Corumbá, 

Piracanjuba, Meia Ponte, Verde, Corrente, Claro, dos Bois e Aporé, pela margem direita, e 

os rios Dourados, Perdizes, Bagagem, Araguari, Piedade, Tijuco e Prata, pela margem 

esquerda (CEMIG, 2009). O quadro e figura a seguir caracterizam as sub-bacias do rio 

Paranaíba que estão representadas no Anexo AH – Mapa de Bacias e Sub-bacias 

Hidrográficas (Volume 11). 

 

Quadro 8.1: Características dos afluentes do rio Paranaíba. 

Sub-bacia 
Comprimento do 

curso d‟água (km) 
Área de drenagem 

(km²) 

Araguari 420 21.951 

Paranaíba (subárea Alto Paranaíba 580 19.828 

Veríssimo 200 4.568 

Dourados 130 2.439 

São Marcos 480 11.896 

Corumbá 450 34.061 

Paranaíba (subárea Médio Paranaíba 400 19.470 

Tijuco 355 14.267 

Meia Ponte 440 12.400 

Ribeirão dos Bois 528 34.767 

Preto 130 2.370 

Claro 390 13.476 

Verde 470 11.989 

Corrente 450 7.169 

Aporé ou do Peixe 270 7.112 

Remanescentes a jusante de São Simão - 5.202 
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Figura 8.8: Sub-bacias do rio Paranaíba. 
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8.1.8.1.1. Usos da Água 
 

Segundo EPE (2007), a subárea do Alto Paranaíba é formada pela bacia do rio 

Paranaíba até o reservatório da UHE Itumbiara, excluídas as áreas das sub-bacias do rio 

Corumbá e Araguari. 

Nos meses de maio a setembro as taxas de evapotranspiração ultrapassam os 

índices pluviométricos, ocasionando um balanço hídrico superficial negativo. A 

disponibilidade hídrica indica vazões especificas médias superiores a 16 l/s/km² e vazões 

específicas com permanência de 95% na faixa de 4 l/s/km², revelando um índice de 

regularização natural baixo, com o índice Q95%/QMLT em torno de 0,25, portanto 

desfavoráveis no que tange aos diversos usos (EPE, 2007). 

A produção de sedimentos na maior parte da sub-bacia é elevada, atingindo cerca de 

200 ton/km²/ano, enquanto que na sub-bacia do rio São Marcos atinge cerca de 150 

ton/km²/ano. A produção de sedimentos está relacionada principalmente a ocorrência de 

focos de erosão, comprometendo inclusive o volume útil dos reservatórios da região, porém 

sem inviabilizá-los. 

De acordo com o EPE (2007), na área do Alto Paranaíba, 96% da população possui 

cobertura de rede de abastecimento d’água e 63% dos municípios existe rede de esgoto. 

Destes, apenas 38% possuem tratamento de esgoto, contribuindo para a eutrofização dos 

reservatórios, como em Itumbiara. 

A agricultura, com predomínio das culturas de café e cana, a pecuária e a extração 

de minerais não-metálicos, são atividades dominantes em toda a parte mineira da bacia do 

rio Paranaíba. No trecho compreendido entre as nascentes até a montante da represa da 

UHE Emborcação, destacam-se as explorações de argila, atividades de garimpo e a 

ocorrência de bentonita. O nióbio é explorado especialmente em Araxá, enquanto que há 

ocorrência de titânio em Patos de Minas e Patrocínio. Quanto ao setor industrial, 

sobressaem-se os ramos alimentícios, notadamente laticínios e matadouros, fabricação de 

fertilizantes, cerâmicas, destilarias e curtumes. 

Os usos de água outorgados pelo IGAM e pela ANA na bacia do rio Paranaíba são 

constituídos de abastecimento doméstico, industrial, dessedentação de animais, geração de 

energia elétrica, irrigação, pesca, piscicultura, recreação, paisagismo e urbanização.  

A distribuição espacial de outorgas de usos da água na bacia do rio Paranaíba no 

Estado de Minas Gerais apresenta concentração muito inferior na região do baixo Paranaíba 

(PN3), se comparada à da bacia do rio Araguari (PN2) e à da bacia do alto rio Paranaíba 

(PN1). Em todas elas, as outorgas são destinadas predominantemente a irrigação. 
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Na bacia do alto Paranaíba (PN1), ressalta-se o grande volume de águas destinadas 

à irrigação em sua porção norte. 

As outorgas para aquicultura e consumo humano, em menor quantidade, encontram-

se mais bem distribuídas em toda bacia. 

Analisando a totalidade das outorgas de água vigentes e utilizando como critério as 

vazões outorgadas na bacia do rio Paranaíba, observa-se que a água superficial utilizada na 

parte mineira da bacia é quase totalmente destinada à irrigação, com 94,7% para esse fim. 

A água utilizada para abastecimento, em segundo lugar, vem em muito menor proporção, 

sendo 2,9%. Em seguida, uso industrial e usos múltiplos compreendem 1,1% dos usos de 

água cada. Vale ressaltar que a categoria de usos múltiplos refere-se aos locais para onde 

um único registro de outorga foi realizado, porém com mais de um uso declarado pelo 

requerente. Assim, os principais usos declarados como múltiplos são de irrigação, 

abastecimento, dessedentação de animais e consumo agroindustrial. A utilização descrita 

como minerária é de 0,1% do total e, por último, outros usos também correspondem a 0,1%. 

As finalidades encontradas no uso definido como “outros” são aquicultura, dessedentação 

de animais, paisagismo e recreação. 

 

 
Figura 8.9: Porcentagem de área superficial utilizada na bacia do rio Paranaíba em função da 

vazão outorgada. 
 

Além da quantidade de empreendimentos presentes e previstos para a bacia do rio 

Paranaíba, existe uma preocupação com a crescente utilização da água para a agricultura. 

Há na bacia do rio Paranaíba uma tendência de ampliação das plantações de cana-de-

açúcar, com a instalação de usinas de açúcar e álcool, oriundas de outras regiões do país, 

de forma a exercer uma pressão ainda maior sobre os recursos hídricos da bacia. Grandes 
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quantidades de água já são utilizadas para este fim, por via dos pivôs de irrigação, de modo 

que o aumento das plantações, associado aos novos projetos de empreendimentos 

hidrelétricos, causaria danos a jusante, repercutindo na redução da água disponível da 

região sul do país, que tem como principal fonte os rios que deságuam no rio Paranaíba. 

Para se caracterizar os usos de água na AII, a Poente Engenharia e Consultoria, 

responsável pela engenharia civil do empreendimento, elaborou um estudo de avaliação das 

disponibilidades hídricas a montante do aproveitamento hidrelétrico Davinópolis, 

contemplando o diagnóstico da situação atual do uso dos recursos hídricos. Este estudo 

fornece informações sobre o assunto em tela. 

As ofertas hídricas foram comparadas com as demandas requeridas pelos diversos 

usuários identificados na AII do AHE Davinópolis, o que resultou na construção de cenários 

de disponibilidades hídricas. Destacando o fundamento contido no Art. 1º, Inciso IV, da Lei 

9.433/97, ressalta-se que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas. Neste contexto buscou-se identificar os múltiplos usos das águas na 

bacia do rio Paranaíba, caracterizando cenários de conflitos potenciais. 

Para a avaliação das disponibilidades hídricas, torna-se necessário fazer uma 

distinção entre as possíveis abordagens e níveis de entendimento do termo. A 

disponibilidade hídrica é um conceito estreitamente ligado à capacidade de produção dos 

mananciais e à gestão dos recursos hídricos, referindo-se à parcela da água disponível que 

poderá ser explotada para determinado fim, desde que respeitados os limites de captação 

estabelecidos na legislação pertinente, como também resguardadas as ofertas para 

múltiplos usuários. 

Nesse enfoque, o conceito de disponibilidade hídrica subdivide-se em três 

abordagens: 

 Disponibilidade Hídrica Natural, tratada no presente documento como Oferta Hídrica 

Natural: quantidade de água garantida pelos mananciais da natureza - águas 

superficiais e águas subterrâneas, considerando índices mínimos das respectivas 

capacidades de produção; 

 Disponibilidade Hídrica Legal, tratada no presente documento como Oferta Hídrica 

Legal: regulamentação estabelecida pelos órgãos gestores de recursos hídricos 

estabelecendo os limites máximos de captação desses recursos; 

 Disponibilidade Hídrica Real, tratada no presente documento como Disponibilidade 

Hídrica: água efetivamente disponível para utilização na geração de energia, no local 

do AHE Davinópolis, considerando-se os limites naturais, as regulamentações legais 

e os potenciais conflitos com outros usuários. 
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Cabe ressaltar que, por se tratar de uma avaliação com foco especialmente no local 

de um aproveitamento hidrelétrico cujo uso da água pode ser considerado não consuntivo e 

estritamente feito de água superficial, não foram feitas análises referentes às águas 

subterrâneas ou à qualidade das águas, muito embora se reconheça a associação destas 

variáveis ao conceito de disponibilidade hídrica. 

Os recursos hídricos são bens públicos, de propriedade dos estados ou da União, e 

o controle da utilização da água é feito pelo instrumento de outorga, por meio do qual o 

titular do Poder Público autoriza um determinado usuário a derivar uma parcela da oferta 

natural. 

O rio Paranaíba é um curso de água de domínio da União, neste caso, com relação 

às vazões mínimas a serem garantidas a jusante deste aproveitamento hidrelétrico, vale o 

critério a ser definido pelo Comitê de Bacia competente. Como no caso do rio Paranaíba 

ainda não existe uma legislação regulamentadora, fica valendo o critério mais restritivo 

definido pelos estados que compõem a bacia hidrográfica, no caso, Minas Gerais e Goiás. 

O Artigo 8º da Lei nº 13.199/99 estabelece que a Diretoria de Controle das Águas 

seja responsável por propor vazões de referência a serem utilizadas para cálculo das 

disponibilidades hídricas em cada local de interesse, de acordo com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e com os Planos Diretores de Recursos Hídricos de cada bacia 

hidrográfica, o que, de fato, ainda não foi feito. 

Desta maneira, fica válido que, até que se definam as diversas vazões de referência 

nas bacias hidrográficas, deve ser adotada a vazão Q7,10 (vazão mínima de sete dias de 

duração e dez anos de tempo de retorno), regulamentada pelo Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (IGAM), que é o responsável por efetivar a outorga do direito de uso de água no 

estado de Minas Gerais, e que o fez pela Portaria nº 030/93, de 07 de julho de 1993, 

posteriormente substituída pela Portaria nº 010/98, que regulamenta o processo de outorga 

de direito de uso de águas de domínio do estado, estabelecendo que: 

 O limite máximo de derivações consuntivas, a serem outorgadas na porção da bacia 

hidrográfica limitada por cada seção considerada, em condições naturais, é de 30% 

da Q7,10, ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos 

equivalentes a 70% desta vazão; 

 Quando o curso de água for regularizado pelo interessado, o limite de outorga 

poderá ser superior a 30% da Q7,10 aproveitando o potencial de regularização, desde 

que seja garantido um fluxo residual mínimo a jusante, equivalente a 50% da vazão 

média de longo termo. 
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Para o estado de Goiás, onde também não existem vazões mínimas de referência 

para estudos de disponibilidade definidas, por analogia, tem-se que a entidade responsável 

pela regulamentação das outorgas de direito de uso das águas é o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH-GO. Esta entidade regulamentou os limites de captação por 

meio da Resolução nº 09, de 04 de maio de 2005, cujo texto foi posteriormente alterado pela 

Resolução nº 11, de 20 de março de 2007.  

De acordo com a referida resolução a vazão adotada como referência para a outorga 

do direito de uso das águas de domínio do estado de Goiás é a vazão com garantia de 

permanência em 95% (noventa e cinco por cento) do tempo (Q95), considerando a bacia de 

contribuição no ponto de captação, onde esta informação estiver disponível. Além disso, 

está resolução estabelece que: 

 A soma das vazões outorgadas na bacia, limitada pela seção transversal em estudo, 

não poderá exceder a 50% (cinqüenta) da vazão Q95 de referência. 

O instrumento de outorga não assegura ao usuário o pleno atendimento de sua 

demanda. Além da prioridade dada ao consumo humano, em situações de escassez, a 

ocorrência de estiagens críticas pode levar ao corte do suprimento desta, 

independentemente das regulamentações do Poder Público. Na avaliação das 

disponibilidades hídricas, são adotados métodos estatísticos de análise de dados históricos 

de monitoramento hidrométrico, com associação de probabilidades às vazões mínimas 

tomadas como referência, ficando assim implícito que existe um risco de falha no 

suprimento, durante a vida útil do empreendimento. 

Os usos da água podem ser classificados como consuntivos - aqueles que implicam 

na redução da disponibilidade hídrica de um dado local ou região - e não consuntivos - 

aqueles que não afetam significativamente a quantidade da água. 

Os usos não consuntivos se referem principalmente às atividades de geração de 

energia, navegação, turismo e lazer, manutenção de ecossistemas, piscicultura e 

aqüicultura. Essas atividades, apesar de não afetarem a disponibilidade quantitativa da 

água, podem ter efeitos sobre a qualidade e/ou sobre o regime de vazões do manancial. Os 

usos consuntivos se referem principalmente ao atendimentos das demandas humanas, 

agropecuárias (irrigação e dessedentação animal) e industrial. 

Os dados que balizaram a execução do trabalho são provenientes de fontes 

diversas. De maneira resumida foram utilizados: (i) base cartográfica oficial do IBGE; (ii) 

relatórios de estudos anteriores (ANA, ANEEL, ONS, entre outros); (iii) dados de 

monitoramento hidrométrico pertencentes à rede de estações de instituições públicas ou 

privadas, disponibilizados pelos órgãos, entidades e empresas responsáveis; (iv) cadastro 
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de usos outorgados (IGAM e ANA); e, (v) informações referentes aos municípios de 

interesse (IBGE). 

Foram estabelecidos 2 (dois) cenários distintos, a saber: 

 

 Cenário 01: A premissa adotada para a quantificação das demandas na área de 

abrangência dos estudos neste cenário foi a de que as outorgas vigentes são 

representativas das demandas de maior relevância para a avaliação das 

disponibilidades hídricas no contexto do presente trabalho. Desta maneira foi 

realizada uma consulta aos bancos de dados do IGAM e da ANA, com a finalidade 

de obter tais informações; 

 Cenário 02: O cálculo das demandas foi realizado a partir dos dados de censos 

demográficos, agropecuários e industriais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e de taxas unitárias estabelecidas em metodologias aprovadas 

pela Agência Nacional de Águas. 

 

Em função das premissas adotadas na construção dos cenários propostos, há de se 

levar em consideração que o Cenário 01 provavelmente sub-dimensiona as demandas reais, 

uma vez que nem todos os usuários de água possuem outorgas e que o Cenário 02 

possivelmente presta-se ao papel contrário, super-dimensionando as demandas, uma vez 

que foi considerado que todo o uso da água na bacia é feito de água superficial, ignorando a 

parcela de água subterrânea explotada. Assim, caso isto seja mesmo uma verdade, as 

demandas reais da área de interesse estão na faixa definida pelos limites dados pelos 

cenários construídos. 

O quadro a seguir, mostra os valores obtidos para os indicadores de oferta hídrica no 

local de implantação do AHE Davinópolis. 

 

Quadro 8.2.: Indicadores de Oferta Hídrica no Local de Implantação do Eixo do AHE 

Davinópolis. 

Indicador Valor 

Vazão Média de Longo Termo (QMLT) 
179 m³/s 

17,4 L/s.km² 

Vazão com 95% de Permanência (Q95) 49,1 m³/s 

Vazão Média de Sete Dias e Dez Anos de Período de Retorno (Q7,10) 32,1 m³/s 

 

Como o aproveitamento hidrelétrico em questão prevê funcionamento a fio-d’água e 

não existem reservatórios significativos na área de abrangência do presente trabalho o 
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indicador de oferta hídrica que quantifica a capacidade de regularização do curso de água 

não foi estabelecido neste trabalho. 

 

a) Cenário 1 
 

Neste cenário, conforme anteriormente mencionado, a premissa adotada para a 

quantificação das demandas na área de abrangência dos estudos foi a de que as outorgas 

vigentes são representativas das demandas de maior relevância para a avaliação das 

disponibilidades hídricas. 

Desta maneira foi realizada uma consulta ao banco de dados do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas - IGAM, onde se coletou as portarias de outorga de direito de uso das 

águas vigentes até 05/08/2009, com a finalidade de obter informações sobre os usos 

existentes. Também foi consultado o banco de dados da Agência Nacional de Águas - ANA, 

uma vez que o rio Paranaíba é de domínio da União. O estado de Goiás não disponibiliza 

publicamente informação sobre as outorgas vigentes. 

O Mapa de Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas apresenta a localização geográfica 

dos pontos de captação de cada um dos usos outorgados na área de interesse. 

O quadro 8.5,  apresenta um resumo dos usos outorgados na bacia de interesse. A 

finalidade principal da água captada nos mananciais de superfície na área de interesse é a 

irrigação de culturas, representando cerca de 81,5 % de toda a vazão outorgada na área, 

conforme ilustrado na figura 8.10. 

 

Quadro 8.3: Resumo das Vazões Outorgadas na AII do AHE Davinópolis. 

Finalidade Vazão Total Outorgada (L/s) 

Aqüicultura 2,10 

Dessedentação de Animais 23,4 

Consumo industrial 379 

Mineração 382 

Abastecimento Público/Consumo Humano 971 

Irrigação 7.736 

Total 9.494 
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Figura 8.10: Percentual por Finalidade de Uso da Água para as Vazões Outorgadas AII do AHE 

Davinópolis. 

 
b) Cenário 2 

 

Neste cenário as demandas pela água foram determinadas em função de parâmetros 

referentes às principais classes de usuários identificadas na área de interesse. 

Em 2004, a ANA aprovou as vazões de consumo estimadas no projeto “Estimativa 

das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias do Sistema 

Interligado Nacional – SIN – Relatório Final – Metodologia e Resultados Consolidados” 

(ONS, 2003). Esse projeto disponibiliza taxas de demandas unitárias para cada estado 

brasileiro, segundo dados trabalhados de demanda de aproximadamente 2.240 municípios 

situados nas regiões hidrográficas São Francisco, Tocantins/Araguaia e Paraná. Estas taxas 

foram adotadas no presente trabalho. 

Os diversos usos consuntivos considerados para o cálculo das demandas foram: 

 Demanda humana da população urbana; 

 Demanda humana da população rural; 

 Demanda para dessedentação animal; 

 Demanda industrial; e, 

 Demanda de irrigação. 

 

As premissas adotadas no cálculo estão dispostas a seguir: 

 

Irrigação

81,5%

Aqüicultura

0,02%

Dessedentação 

de Animais

0,25%

Consumo 

industrial

3,99%

Mineração

4,02%

Abastecimento 

Público

10,2%
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 Foram adotados dados da contagem populacional referente ao censo de 2007; 

 A proporção entre população urbana e rural em cada município foi obtida no Atlas 

de Desenvolvimento Humano no Brasil (www.pnud.org.br), elaborado com dados 

de 2003; 

 Foram calculadas demandas urbanas somente nos casos onde a sede do 

município está dentro da área da AII do AHE Davinópolis; 

 A demanda rural foi calculada em função da população, a qual foi considerada 

igualmente distribuída no espaço territorial do município, ou seja, 

proporcionalmente à área dentro da bacia hidrográfica; 

 Foram adotados dados referentes à condição dos rebanhos de produção 

pecuária referentes à situação em 2007; 

 A demanda animal foi calculada considerando os rebanhos igualmente 

distribuídos no espaço territorial do município, ou seja, proporcionalmente à área 

dentro da bacia hidrográfica; 

 Foram adotados dados de produção agrícola para culturas permanentes e 

temporárias referentes à situação em 2008; 

 A demanda para irrigação foi calculada considerando que apenas um percentual 

da área das lavoras se vale de irrigação e que estas estão igualmente 

distribuídas no espaço territorial do município, ou seja, proporcionalmente à área 

dentro da bacia hidrográfica; 

 A demanda industrial foi calculada considerando o total de pessoas ocupadas em 

cada município, desde que a sede do município esteja dentro da área da bacia 

hidrográfica; 

 

O quadro 8.4 apresenta os percentuais de área de cada município dentro da bacia 

hidrográfica e ainda informa se a sede encontra-se nos limites da área de interesse. 

 
Quadro 8.4: Área dos Municípios Abrangidos pela AII do AHE Davinópolis. 

Município Área Total (km²) Área na Bacia (km²) Área na Bacia (%) Sede na Bacia 

Abadia dos Dourados 897,4 123,3 13,7 NÃO 

Carmo do Paranaíba 1311,1 438,3 33,4 SIM 

Catalão 3789,5 747,1 19,7 NÃO 

Coromandel 3306,0 2370,8 71,7 SIM 

Cruzeiro da Fortaleza 186,0 186,0 100 SIM 

Davinópolis 521,8 140,7 27,0 NÃO 

Guarda-Mor 2072,3 774,3 37,4 NÃO 

Guimarânia 372,0 372,0 100 SIM 
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Lagamar 1479,7 318,4 21,5 NÃO 

Lagoa Formosa 847,1 612,2 72,3 SIM 

Patos de Minas 3539,0 2312,5 65,3 SIM 

Patrocínio 2875,2 266,6 9,3 NÃO 

Presidente Olegário 3539,0 513,5 14,5 SIM 

Rio Paranaíba 1357,5 738,5 54,4 SIM 

Serra do Salitre 1301,7 418,7 32,2 NÃO 

 

O quadro 8.5 apresenta os dados referentes à contagem populacional 2007 obtida 

em http://www.ibge.gov.br/cidadesat, acessado em novembro de 2009. Conforme premissas 

assumidas, o quadro também apresenta, para cada um dos municípios em questão, a 

divisão percentual entre população urbana e rural. 

 

Quadro 8.5: População Urbana e Rural nos Municípios Abrangidos pela AII do AHE 

Davinópolis. 

Município 
População Total 

(habitantes) 
População Urbana 

(%) 
População Rural 

(%) 

Abadia dos Dourados 6.556 61,0 39,0 

Carmo do Paranaíba 30.712 82,4 17,6 

Catalão 75.623 89,5 10,5 

Coromandel 27.392 73,8 26,2 

Cruzeiro da Fortaleza 3.760 84,3 15,7 

Davinópolis 2.013 61,4 38,6 

Guarda-Mor 6.577 52,8 47,2 

Guimarânia 6.946 78,5 21,5 

Lagamar 7.636 62,4 37,6 

Lagoa Formosa 16.521 66,6 33,4 

Patos de Minas 133.054 89,9 10,1 

Patrocínio 81.589 86,2 13,9 

Presidente Olegário 18.256 62,4 37,6 

Rio Paranaíba 10.809 53,8 46,3 

Serra do Salitre 10.224 70,3 29,7 

 

O quadro a seguir apresenta os valores de demanda per capita adotados para a 

população de cada localidade no presente trabalho (ONS, 2003). 

 

Quadro 8.6: Demanda Humana per Capita por Estado e Faixa Populacional. 

População Estado 
Quantidade de 

Habitantes 
Demanda 
(L/hab.dia) 

Urbana Minas Gerais < 10.000 300 
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10.000 a 100.000 350 

100.000 a 500.000 400 

> 500.000 470 

Goiás 

< 10.000 135 

10.000 a 100.000 160 

100.000 a 500.000 180 

> 500.000 210 

Rural 
Minas Gerais - 125 

Goiás - 70 

 

Considerando as informações apresentadas nos quadros acima, foram obtidos os 

valores de demanda para consumo humano apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 8.7: Demandas Urbanas e Rurais na AII do AHE Davinópolis. 

Município Urbana (L/dia) Urbana (L/s) Rural (L/dia) Rural (L/s) 

Abadia dos Dourados - - 43.895 0,508 

Carmo do Paranaíba 8.857.450 103 225.830 2,61 

Catalão - - 109.372 1,27 

Coromandel 7.076.300 81,9 643.084 7,44 

Cruzeiro da Fortaleza 951.000 11,0 73.750 0,854 

Davinópolis - - 14.676 0,170 

Guarda-Mor - - 145.049 1,68 

Guimarânia 1.636.200 18,9 186.500 2,16 

Lagamar - - 77.231 0,894 

Lagoa Formosa 3.850.000 44,6 498.702 5,77 

Patos de Minas 53.809.200 623 1.100.865 12,7 

Patrocínio - - 130.983 1,52 

Presidente Olegário 3.988.250 46,2 124.491 1,44 

Rio Paranaíba 2.033.500 23,5 339.946 3,93 

Serra do Salitre - - 121.969 1,41 

TOTAL 82.201.900 951 3.836.344 44,4 

 

O quadro 8.8 apresenta os valores de demanda para dessedentação animal. 

 

Quadro 8.8: Demandas para Dessedentação Animal na AII do AHE Davinópolis. 

Município 

Demanda (L/s) 

Bovino Eqüino 
Bubalin

o 
Asinino Muar Suíno Caprino Ovino Ave 

Abadia dos Dourados 4,15 0,113 0,001 0,0002 0,003 0,083 0,0005 0,001 0,068 

Carmo do Paranaíba 16,7 0,572 - 0,004 0,031 1,15 0,008 0,009 0,071 
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Catalão 18,5 0,413 0,005 0,002 0,011 0,211 0,006 0,013 0,310 

Coromandel 46,7 1,23 0,023 0,005 0,028 2,55 0,004 0,025 0,182 

Cruzeiro da Fortaleza 9,46 0,174 0,005 0,001 0,012 0,187 - - 0,042 

Davinópolis 4,49 0,064 -  0,003 0,051 0,001 0,003 0,024 

Guarda-Mor 19,9 0,355 - 0,002 0,019 0,215 0,010 0,003 0,062 

Guimarânia 12,2 0,388 - 0,008 0,009 0,942 - 0,001 0,118 

Lagamar 7,04 0,343 0,007 0,002 0,019 0,234 0,001 0,005 0,049 

Lagoa Formosa 26,6 0,930 - 0,004 0,030 1,50 0,011 0,001 0,537 

Patos de Minas 72,1 2,55 0,065 0,010 0,057 15,1 0,008 0,081 0,786 

Patrocínio 6,57 0,260 0,004 0,001 0,012 0,755 0,002 0,006 0,045 

Presidente Olegário 9,44 0,269 0,004 0,002 0,020 0,395 0,001 0,021 0,059 

Rio Paranaíba 16,2 0,284 - - 0,009 0,533 0,004 0,007 0,065 

Serra do Salitre 9,91 0,281 0,005 0,001 0,011 0,603 - 0,001 0,041 

TOTAL 280 8,22 0,117 0,042 0,276 24,5 0,056 0,178 2,46 

 
 

Para a estimativa das áreas irrigadas em cada município adotou-se a proporção 

definida para o Plano Nacional de Recursos Hídricos entre áreas plantadas e irrigadas nos 

estados brasileiros, considerando os 62 principais cultivos permanentes e temporários do 

país, (“Caderno Setorial de Recursos Hídricos: Agropecuária” - MMA, 2006). Segundo esta 

referência taxa de proporção entre as áreas citadas equivale a 7,9% e 5,3% para os estados 

de Minas Gerais e Goiás, respectivamente. 

O quadro abaixo apresenta os dados referentes à área total plantada com culturas 

permanentes e temporárias referente à situação de 2007, obtida em 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat, acessado em novembro de 2009. Na referida tabela 

também estão apresentadas as áreas irrigadas em cada município, calculadas em função 

das taxas anteriormente apresentadas. 

Segundo informações da ANA as estimativas das demandas de água para irrigação 

não têm sido satisfatoriamente atualizadas no Brasil em decorrência de dois aspectos 

principais.  Primeiramente, em termos práticos, a dinâmica das modificações no meio rural 

no que se refere à implantação de novas áreas irrigadas e à utilização de novos métodos de 

irrigação, bem como a substituição das culturas tradicionalmente exploradas, fazem com 

que informações dos cadastros de usuários disponíveis tenham sua aplicabilidade 

relativamente comprometida na estimação de demandas atuais. Além disso, em termos 

teóricos, o País carece de estudos que forneçam parâmetros para cálculo das demandas 

reais de água pelas culturas, e de conhecimento das características dos solos e dos 

sistemas de irrigação empregados. 
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Quadro 8.9: Área Total Ocupada com Culturas Permanentes e Temporárias nos Municípios 
Abrangidos pela AII do AHE Davinópolis. 

Município 
Área de Cultura 
Permanente (ha) 

Área de Cultura 
Temporária (ha) 

Área Total 
Cultivada (ha) 

Área Total 
Irrigada (ha) 

Abadia dos Dourados 101 3.577 3.678 291 

Carmo do Paranaíba 9.625 5.236 14.861 1.174 

Catalão 1.020 96.216 97.236 5.154 

Coromandel 8.542 50.181 58.723 4.639 

Cruzeiro da Fortaleza 671 2.185 2.856 226 

Davinópolis - 835 835 44 

Guarda-Mor 443 48.403 48.846 3.859 

Guimarânia 1.000 3.293 4.293 339 

Lagamar - 3.318 3.318 262 

Lagoa Formosa 951 10.026 10.977 867 

Patos de Minas 6.101 23.955 30.056 2.374 

Patrocínio 29.902 25.902 55.804 4.409 

Presidente Olegário 2.451 35.055 37.506 2.963 

Rio Paranaíba 11.986 27.908 39.894 3.152 

Serra do Salitre 10.520 9.196 19.716 1.558 

 

Considerando a dificuldade em se definir com precisão as demandas de irrigação 

para o País, em função da ausência de um cadastro de usuários, da própria variabilidade 

espacial e temporal da demanda devido a fatores como tipo de cultura e condição 

fisioclimática local, e da carência de estudos sobre a atividade na escala de trabalho, a 

referida entidade desenvolveu uma metodologia alternativa para estimação das demandas 

médias anuais de água para irrigação, a qual obteve os limites de demanda de água para 

irrigação por estado apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 8.10: Demanda Média para Irrigação por Estado. 

Estado 
Anual 

(m³/ha.ano) 
Mês Menos Crítico 

(m³/ha.mês) 
Mês Mais Crítico 

(m³/ha.mês) 

Minas Gerais 9.597 400 1.999 

Goiás 10.380 433 2.163 

 

Considerando as informações apresentadas nos quadros acima e as premissas 

assumidas foram obtidos os valores de demanda para irrigação apresentados no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 8.11: Demandas para Irrigação na AII do AHE Davinópolis. 
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Município 
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima 

L/dia L/s L/dia L/s L/dia L/s 

Abadia dos Dourados 1.049.258 12,1 525.081 6,08 2.624.091 30,4 

Carmo do Paranaíba 10.319.140 119 5.164.012 59,8 25.807.152 299 

Catalão 28.893.387 334 14.471.324 167 72.289.780 837 

Coromandel 87.472.933 1.012 43.774.124 507 218.761.186 2.532 

Cruzeiro da Fortaleza 5.932.366 68,7 2.968.737 34,4 14.836.262 172 

Davinópolis 339.236 3,93 169.907 1,97 848.752 9,82 

Guarda-Mor 37.909.648 439 18.971.144 220 94.808.294 1.097 

Guimarânia 8.917.243 103 4.462.461 51,6 22.301.146 258 

Lagamar 1.483.108 17,2 742.192 8,59 3.709.107 42,9 

Lagoa Formosa 16.476.940 191 8.245.563 95,4 41.207.203 477 

Patos de Minas 40.794.897 472 20.415.011 236 102.024.017 1.181 

Patrocínio 10.748.793 124 5.379.024 62,3 26.881.673 311 

Presidente Olegário 11.304.834 131 5.657.284 65,5 28.272.276 327 

Rio Paranaíba 45.082.253 522 22.560.535 261 112.746.271 1.305 

Serra do Salitre 13.173.190 152 6.592.266 76,3 32.944.850 381 

TOTAL 319.897.226 3.703 160.098.666 1.853 800.062.061 9.260 

 

A informação que deveria ser utilizada para o cálculo da demanda industrial seria o 

número de pessoal ocupado na indústria de transformação, entretanto, devido à ausência 

desde dado optou-se pela utilização do percentual equivalente a 70% do total de pessoal 

ocupados nas empresas de cada um dos municípios. 

O quadro abaixo apresenta os valores de consumo per capita adotados para 

empregados das indústrias de transformação por estado, (ONS, 2003). 

 

Quadro 8.12: Demanda Industrial per Capita por Empregado. 

Estado 
Demanda Industrial 
(L/empregado.dia) 

Minas Gerais 4.000 

Goiás 3.000 

 

O total de ocupados nas empresas, apresentado no quadro abaixo, é relativo à 

situação em 2007 e foi obtido em http://www.ibge.gov.br/cidadesat, acessado em novembro 

de 2009. 

 

Quadro 8.13: Pessoal Ocupado nas Empresas dos Municípios Abrangidos pela AII do AHE 

Davinópolis. 

Município Total de Ocupados nas Empresas 
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Município Total de Ocupados nas Empresas 

Abadia dos Dourados 993 

Carmo do Paranaíba 3.796 

Catalão 19.633 

Coromandel 3.580 

Cruzeiro da Fortaleza 342 

Davinópolis 262 

Guarda-Mor 739 

Guimarânia 599 

Lagamar 1.083 

Lagoa Formosa 1.398 

Patos de Minas 31.493 

Patrocínio 16.134 

Presidente Olegário 1.579 

Rio Paranaíba 1.246 

Serra do Salitre 844 

 

Considerando as informações apresentadas nos quadros acima e as premissas 

assumidas foram obtidos os valores de demanda para o setor industrial apresentados no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 8.14: Demandas Industriais na AII do AHE Davinópolis. 

Município 
Demanda Industrial 

(L/dia) 
Demanda Industrial 

(L/s) 

Abadia dos Dourados - - 

Carmo do Paranaíba 10.628.800 123 

Catalão - - 

Coromandel 10.024.000 116 

Cruzeiro da Fortaleza 957.600 11,1 

Davinópolis - - 

Guarda-Mor - - 

Guimarânia 1.677.200 19,4 

Lagamar - - 

Lagoa Formosa 3.914.400 45,3 

Patos de Minas 88.180.400 1021 

Patrocínio - - 

Presidente Olegário 4.421.200 51,2 

Rio Paranaíba 3.488.800 40,4 

Serra do Salitre - - 

TOTAL 123.292.400 1.427 
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Conforme se pode verificar no quadro abaixo, que apresenta um resumo das 

demandas na bacia de interesse, também pela metodologia adotada na construção do 

Cenário 02, a finalidade principal da água captada nos mananciais de superfície na área de 

interesse é a irrigação de culturas, representando cerca de 70,6% de toda a vazão 

outorgada na área, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

Quadro 8.15: Resumo das Demandas na AII do AHE Davinópolis. 

Finalidade Vazão Demandada (L/s) 

Consumo Humano 996 

Dessedentação de Animais 316 

Consumo Industrial 1.427 

Irrigação 9.260 

Total 11.999 

 

 

 

Figura 8.11: Percentual por Finalidade de Uso da Água para as Demandas Estimadas AII do 
AHE Davinópolis. 

 

 Consumo Efetivo 

 

A demanda de água corresponde à vazão de retirada, ou seja, a água captada 

destinada a atender os diversos usos consuntivos. Além desta informação, há o interesse 

em prever-se o volume de água efetivamente consumido durante seu uso. Para esta 

Irrigação

77,2%

Abastecimento 

Público

8,30%

Consumo 

industrial

11,9%

Dessedentação 

de Animais

2,63%
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finalidade, duas outras classes de vazões são consideradas, a vazão de retorno e a vazão 

de consumo. As vazões de retorno podem ser obtidas a partir da vazão de retirada 

multiplicando-se pelo coeficiente de retorno determinado para cada tipo de consumo. A 

vazão de consumo é calculada pela diferença entre a vazão de retirada e a vazão de 

retorno. 

O quadro abaixo apresenta os coeficientes de retorno adotados no presente trabalho, 

que, de acordo com a metodologia aplicada, estão apresentados no trabalho do ONS 

(2003). 

 

Quadro 8.16: Coeficientes de Retorno. 

Finalidade Taxa de Retorno 

Abastecimento urbano 0,8 

Abastecimento rural 0,5 

Abastecimento industrial 0,8 

Dessedentação de animais 0,2 

Irrigação 0,2 

 

Considerando o exposto, o quadro a seguir apresenta as vazões de retirada, 

consumo e retorno, para os Cenários 01 e 02. Conforme nota-se pela análise dos 

resultados, o consumo efetivo é da ordem de 70% do total demandado. 

 

Quadro 8.17: Vazões de Retirada, Consumo e Retorno na AII do AHE Davinópolis. 

Finalidade 
 

Cenário 01 (L/s) Cenário 02 (L/s) 

Retirada Consumo Retorno Retirada Consumo Retorno 

Abastecimento humano 971 232 739 996 238 758 

Abastecimento industrial 23,4 18,7 4,68 316 253 63,2 

Dessedentação de animais 761* 152 609 1.427 285 1.142 

Irrigação 7.736 6.189 1.547 9.260 7.408 1.852 

TOTAL 9.491 6.592 2.900 11.999 8.184 3.815 

*  Industrial + Mineração 

 

 Usos Não-Consuntivos 

 

Os principais usos não-consutivos na AII do AHE Davinópolis são a hidreletricidade, 

navegação, pesca e recreação. Sem dúvida o principal uso não-consuntivo é a 

hidreletricidade, visto que além do AHE Davinópolis há dois outros empreendimentos 
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hidrelétricos na AII, cujos estudos de viabilidade estão em fase de elaboração (Escada 

Grande e Gamela). 

 

 Disponibilidade Hídrica 

 

O balanço entre disponibilidade e demanda de recursos hídricos na área de interesse 

foi realizado, analisando três índices diferentes, a saber: 

 Razão entre a vazão média de longo termo e a população; 

 Razão entre a vazão de retirada para os usos consuntivos e a vazão média 

de longo termo; e, 

 Razão entre a vazão de consumo para os usos consuntivos e a oferta hídrica 

legal. 

 

A razão entre a vazão média de longo termo QMLT e a população é utilizada para 

expressar a disponibilidade de recursos hídricos em grandes áreas. Esta classificação foi 

adaptada de publicações das Nações Unidas para traçar o quadro mundial. O quadro a 

seguir apresenta as faixas classificativas para o referido índice. 

 

Quadro 8.18: Classificação para a Disponibilidade Hídrica Média na AII do AHE Davinópolis. 

Faixa Classificação 

< 500 m³/hab.ano Situação de escassez 

500 a 1. 700 m³/hab.ano Situação de estresse 

> 1.700 m³/hab.ano Situação confortável 

 
Considerando que a vazão média de longo termo determinada no local de 

implantação de eixo do AHE Davinópolis é de 179 m³/s e que a população total estimada é 

de 233.400 habitantes, o primeiro dos índices de disponibilidade analisados equivale a 

24.185 m³/hab.ano, ou seja, muito superior ao limite que define situação de conforto. 

O segundo dos índices de disponibilidade hídrica hora empregado é adotado pela 

European Environment Agency e pelas Nações Unidas para avaliar o Índice de Retirada de 

Água nas bacias hidrográficas. O quadro abaixo apresenta as faixas classificativas para este 

índice. 

 
Quadro 8.19: Classificação para Índice de Retirada de Água na AII do AHE Davinópolis. 

Faixa Classificação Interpretação 

< 5% Excelente. 
Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é 
necessária. A água é considerada um bem livre. 
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5 a 10% Confortável 
Podendo ocorrer necessidade de gerenciamento para 

solução de problemas locais de abastecimento 

10 a 20% Preocupante 
A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a 

realização de investimentos médios. 

20% a 40% Crítica 
Exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes 

investimentos. 

> 40% Muito crítica - 

 

Considerando ambos os cenários adotados para a estimativa das demandas, o 

Índice de Retirada da Água na bacia Hidrográfica de Interesse assume um valor entre 5 e 

10%, podendo ser esta situação classificada como confortável. 

Para refletir a situação real de utilização dos recursos hídricos na AII do AHE 

Davinópolis e possibilitar avaliar se os outros usos da água existentes a montante do AHE 

Davinópolis podem interferir na geração de energia, está-se propondo um terceiro índice de 

avaliação das disponibilidades hídricas. 

Considerando que a oferta hídrica legal mínima na seção fluvial de interesse é de 

70% da Q7,10, ou seja, 22,5 m³/s, para os cenários adotados no presente trabalho, o Índice 

proposto para a disponibilidade hídrica real estaria entre 29 e 36%. 

Caso fosse adotada a mesma classificação realizada para o índice anterior, a 

situação da disponibilidade hídrica real seria considerada crítica. Neste particular, cabe 

ressaltar que a despeito da elevada disponibilidade natural de água, a intensa e 

desordenada ocupação do território pode gerar conflitos pelo uso da água, em face, 

principalmente, de questões associadas à qualidade requerida para determinados usos. Tais 

conflitos pelo uso da água podem envolver, essencialmente, problemas de poluição ou de 

consumo excessivo de água para irrigação. 

A demanda de água na AII do AHE Davinópolis é de aproximadamente 10,7 m³/s, 

considerando uma média entre os dois cenários estabelecidos neste trabalho, sendo que 

cerca de 70% deste total (7,40 m³/s) são consumidos, não retornando à bacia. Cerca de 

79% da vazão de retirada são destinadas à irrigação, 9% são destinados para consumo 

humano, 10% para indústria, e apenas 2% para consumo animal. A irrigação é responsável 

por quase 92% da água consumida na bacia. 

Foram identificadas 218 outorgas de direito de usos dos recursos hídricos em águas 

de domínio do estado de Minas Gerais e 75 em águas da União, relativas a usos 

consuntivos. 

As relações entre as demandas e as ofertas hídricas apontam a situação atual da 

utilização dos recursos hídricos na área de interesse. Em relação aos indicadores adotados, 

a bacia hidrográfica do rio Paranaíba até o local considerado se mostra com grande 
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disponibilidade hídrica natural, entretanto, com usos consultivos já margeando os valores 

legais de derivação permitidos pela legislação vigente. 

Com relação ao AHE Davinópolis, cuja capacidade de turbinamento é de 116 m³/s, 

considerando 3 máquinas, pode-se afirmar que os usos consultivos a montante do mesmo, 

em caso de ocorrência de um período severo de estiagem e prevendo-se ainda uma 

indisponibilidade forçada de cerca de 1,67% e programada de 5,40%, na geração de energia 

não seriam considerados relevantes ao ponto de prejudicar a produção de energia. 

 

8.1.8.1.2. Estações Fluvio e Pluviométricas 
 

Foram pesquisadas as estações fluvio e pluviométricas existentes na bacia do rio 

Paranaíba, com a finalidade de se determinar a distribuição desta na área de estudo. 

 

Quadro 8.20. Estações Fluviométricas da AII do AHE Davinópolis. 

CÓDIGO NOME RESP. OPER. LAT LONG ALT 
ÁREA 

DRENAGEM 
(km²) 

PERÍODO 
DE 

OPERAÇÃO 

60005000 
FAZENDA 

BOM JARDIM 
ANEEL ANEEL -19 10 00 -46 16 00 950 135 

12/66 a 
12/78 

60015100 GAMELA CEMIG CEMIG -18 05 00 -47 16 00 -
1
 8.060 07/06/94 

60015500 BOCAINA CEMIG CEMIG -18 05 00 -47 22 00 - 0 07/06/94 

60016000 
PORTO DOS 
PEREIRAS 

CEMIG CEMIG -18 10 00 -47 26 00 - 10.254 
01/83 a 
08/08 

60016080 BOCAINA CEMIG CEMIG -18 11 00 -47 29 00 - 10.100 07/06/94 

60016100 DAVINOPOLIS CEMIG CEMIG -18 12 00 -47 31 00 - 10.200  

60012000 
PONTE 

VICENTE 
GOULART 

ANEEL CPRM -18 17 54 -47 07 19 742 7.224 

01/57 a 
12/87 

01/03 a 
03/07 

60015000 
PORTO DA 

BARRA 
ANEEL ANEEL -18 20 00 -47 07 00 780 7.600 

06/49 a 
12/52 

60015005 
PORTO DA 

BARRA 
CEMIG CEMIG -18 20 00 -47 07 00 733 7.280 

06/49 a 
07/83 

60011000 
PATOS DE 

MINAS (PCD) 
ANEEL CPRM -18 36 06 -46 32 22 795 3.632 

10/75 a 
05/07 

60010000 
SANTANA DE 

PATOS 
ANEEL CPRM -18 50 28 -46 33 03 851 2.714 

06/49 a 
03/07 

 

 

                                                 
1
 Valores não informados 
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Quadro 8.21. Estações Pluviométricas da AII do AHE Davinópolis. 

CÓDIGO NOME RESP. OPER. LAT. LONG. ALT 
PERÍODO 

DE 
OPERAÇÃO 

1747004 FAZENDA BOA VISTA CEMIG CEMIG -17 51 00 -47 18 00 -  

1846000 PATOS DE MINAS (INMET) ANEEL ANEEL -18 36 00 -46 31 00 855  

1846001 CARMO DO PARANAIBA ANEEL CPRM -19 00 12 -46 18 22 1067  

1846004 GUIMARANIA ANEEL CPRM -18 50 59 -46 48 03 - 11/74 a 03/07 

1846006 PÂNTANO ANEEL CPRM -18 33 34 -46 48 01 - 02/75 a 03/07 

1846007 SANTANA DE PATOS ANEEL CPRM -18 50 28 -46 33 03 770 12/66 a 03/07 

1846012 GUIMARANIA CEMIG CEMIG -18 50 00 -46 47 00 -  

1846013 
FAZENDA BREJÃO (EX-FAZ. S. 

LUIZ) 
CEMIG CEMIG -18 21 00 -46 44 00 -  

1846014 FAZENDA CABRAL CEMIG CEMIG -18 22 00 -46 44 00 -  

1846018 PATOS DE MINAS 83531 (PCD) INMET INMET -18 36 00 -46 31 00 940  

1846019 ROCINHA ANEEL CPRM -18 22 25 -46 54 54 898 12/77 a 04/07 

1847008 COROMANDEL ANEEL CPRM -18 28 16 -47 11 18 820 01/90 a 04/07 

1847011 PONTE VICENTE GOULART ANEEL CPRM -18 17 54 -47 07 19 742 01/73 a 12/05 

1847012 COROMANDEL ANEEL ANEEL -18 28 00 -47 12 00 820  

1847014 COROMANDEL CEMIG CEMIG -18 28 00 -47 12 00 -  

1946006 FAZENDA BOM JARDIM ANEEL ANEEL -19 10 00 -46 16 00 1060 12/66 a 12/78 

1946013 FAZENDA BOM JARDIM CEMIG CEMIG -19 12 00 -46 15 00 -  

 

8.1.8.1.3. Empreendimentos Hidrelétricos na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba 
 

A sub-bacia do rio Paranaíba apresenta o segundo maior potencial da região 

hidrográfica do rio Paraná. Dos 12.600 MW de potência total inventariados para a sub-bacia, 

cerca de 7.800 MW encontram-se em operação, dos quais aproximadamente 3.800 MW são 

gerados por 04 (quatro) hidrelétricas situadas no rio principal e 4.000 MW em 02 (dois) de 

seus principais afluentes. 
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De acordo com o PDE2008-2017, estão previstos na bacia, a implantação de 09 

(nove) novos empreendimentos no horizonte do Plano Decenal, que somam uma potência 

instalada de 912,8 MW. Os projetos são: Serra do Facão, Batalha, Corumbá III, Foz do Rio 

Claro, Itaguaçu, Caçu, Barra dos Coqueiros, Salto e Salto do Rio Verdinho. 

Na Avaliação Ambiental Integrada - AAI do Paranaíba, a bacia foi dividida em 

subáreas para caracterização e análise, dentre elas: Alto Paranaíba (onde se situam as 

UHE’s de Serra do Facão e Batalha), Corumbá (onde se situa Corumbá III), e Sudoeste 

Goiano (que inclui, dentre outras, as seis usinas restantes do conjunto do Decenal). 

A subárea do Alto Paranaíba apresenta sensibilidade à implantação de UHE’s por 

ser uma região que combina a base agropecuária rural com a influência urbano-

metropolitana das cidades do Triângulo Mineiro, configurando uma situação bastante 

consolidada de ordenamento territorial. Em contrapartida, o Sudoeste Goiano apresenta 

melhores condições para a implantação de um expressivo potencial hidráulico. Já na 

subárea de Corumbá, mais especificamente na área de influência de Corumbá III, foram 

identificados impactos de grande relevância nos ecossistemas terrestres. 

Estima-se 8.760 (oito mil setecentos e sessenta) empregos diretos gerados com as 

construções desses 09 (nove) empreendimentos e uma compensação financeira acumulada 

de R$ 116 milhões, para os municípios envolvidos, até o final do período. Em relação à 

população afetada aproximadamente 4.738 (quatro mil setecentos e trinta e oito) pessoas 

serão atingidas com a instalação desses empreendimentos. 

Considerando-se todos os empreendimentos hidrelétricos existentes na bacia do 

Paranaíba, tem-se: 

 

Quadro 8.22: Empreendimentos hidrelétricos da Bacia do rio Paranaíba com potencia superior 
a 30 MW. 

Subárea Sub-bacia Aproveitamento Potência 
Energia 

firme 
Situação Atual 

Plano decenal 
(2008-2017) 

A
lt
o
 P

a
ra

n
a
íb

a
 

Paranaíba UHE Escada Grande 41 21,2 
VB-UHE-Fase de 

Elaboração  

Paranaíba UHE Gamela 47 26,1 
VB-UHE-Fase de 

Elaboração  

Paranaíba UHE Davinópolis 107 52,8 Viabilidade técnica aceita 
 

Paranaíba UHE Emborcação 1192 586,7 Operação 
 

Paranaíba UHE Itumbiara 2280 1027,4 Operação 
 

São 
Marcos 

UHE Batalha 81 37 Em Construção sim 

São 
Marcos 

UHE Serra do Facão 210 112,1 Operação sim 

São 
Marcos 

UHE Paraíso 51 22 
VB-UHE-Fase de 

Elaboração  

Veríssimo UHE Foz do Laje II 36 
 

INV-Aprovado-Eixo sem 
pedido de registro  

A
ra

g
u
a
ri
 

Araguari UHE Nova Ponte 510 255,3 Operação 
 

Araguari UHE Miranda 480 196,8 Operação 
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Subárea Sub-bacia Aproveitamento Potência 
Energia 

firme 
Situação Atual 

Plano decenal 
(2008-2017) 

Araguari UHE Capim Branco I 240 160 Operação 
 

Araguari UHE Capim Branco II 210 139,6 Operação 
 

C
o
ru

m
b

á
 

Corumbá UHE Corumbá IV 127 66,1 Operação 
 

Corumbá UHE Corumbá III 94 46,6 Em Construção sim 

Corumbá UHE Corumbá II 235 111,4 Inventário 
 

Corumbá UHE Corumbá I 375 213,6 Operação 
 

M
é

d
io

 P
a
ra

n
a
íb

a
 Paranaíba UHE Cachoeira Dourada 658 422,4 Operação 

 

Paranaíba UHE São Simão 1710 1265,8 Operação 
 

Dos Bois UHE Verde 11 Alto 48,3 30,5 
com projeto, viabilidade, 

inventário  

Dos Bois UHE Bois 12 65,3 44,2 
INV-Aprovado-Eixo sem 

pedido de registro  

Dos Bois UHE Bois 13 64,3 38,3 
INV-Aprovado-Eixo sem 

pedido de registro  

S
u
d
o
e
s
te

 G
o
ia

n
o
 

Claro UHE RochedoII 70 34,1 Inventário 
 

Claro UHE Ari Franco 62 30,3 
INV-Aprovado-Eixo sem 

pedido de registro  

Claro UHE Pontal 99 54,6 Inventário 
 

Claro UHE Caçú 65 37 PB-UHE-Fase de Análise sim 

Claro UHE Barra dos Coqueiros 90 48,9 PB-UHE-Fase de Análise sim 

Claro UHE Itaguaçu 130 80,6 VB-UHE-Aprovado sim 

Claro UHE Foz do Rio Claro 72 42 Em Construção sim 

Verde UHE Tucano 157 70,7 Indicativa/ Ação Preparatória sim 

Verde UHE Salto 108 64,5 Em Construção sim 

Verde UHE Guariroba 400 74 40,5 
Com projeto, viabilidade, 

inventário  

Verde UHE Salto do Rio Verdinho 93 61,7 Em Construção sim 

Corrente UHE Itumirim 55 36,2 
VB-UHE-Fase de 

Elaboração  

Corrente UHE Espora 32 23,5 Operação 
 

Corrente UHE Olho d' Água 33 23,7 PB-UHE-Fase de Análise sim 

Corrente UHE Água Limpa 35 18,1 
Com projeto, viabilidade, 

inventário  

Corrente UHE Alvorada Baixa 45 18,1 Inventário 
 

Corrente UHE Foz do Corrente 50 20,1 
Com projeto, viabilidade, 

inventário  

 

8.1.8.2. Águas Subterrâneas 

 

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba se localiza entre 02 (duas) das mais 

importantes províncias hidrogeológicas do Brasil: a Província Hidrogeológica do Paraná e a 

Província Hidrogeológica do Escudo Oriental Sudeste (DNPM/CPRM, 1981). 

A primeira, situada na parte meridional do país, corresponde em sua totalidade à 

bacia sedimentar do Paraná. É a área de ocorrência do Aquífero Guarani, unidade 

hidrogeológica formada pelos arenitos eólicos de idade Jurássica e pelos depósitos flúvio-

lacustres de idade Terciária, que ocorrem sob os derrames de rochas vulcânicas de idade 
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Jurássico Superior e Cretáceo Inferior daquela bacia. Alguns autores defendem a idéia de 

que se deva denominá-lo “Sistema Aquífero Guarani” - SAG, já que se trata de um conjunto 

heterogêneo de unidades hidroestratigráficas, com potenciais hídricos distintos. 

A extensão, no Brasil, desse sistema aquífero é da ordem de 840.000 km² e a 

espessura média da camada aquífera é de 277 metros (REBOUÇAS & AMORÉ, 2002). 

Coberto sobre cerca de 90% de sua área por um dos mais extensos derrames de rochas 

vulcânicas do mundo, o SAG é caracterizado como um sistema aquífero confinado. No 

entanto, devido à sua gênese e história evolutiva, tem uma compartimentação espacial 

singular e uma complexidade na constituição de suas camadas aquíferas que definem uma 

notável variação de potencialidade. 

Em segundo lugar, destaca-se nessa província o aquífero Serra Geral, de regime 

fissural, além do aquífero Bauru. A produtividade dessa província pode ser tanto alta 

(Botucatu), média (basaltos) ou baixa.  

Já a outra, Província Escudo Oriental Sudeste (Escudo Central), está situada na 

parte setentrional da bacia e sua expressão mais conspícua é a ocorrência das Águas 

Quentes de Caldas Novas, resultantes dos Sistemas Aquíferos Araxá e Paranoá. A 

produtividade dessa província é de média a baixa, no entanto, estudos de detalhe devem 

ser realizados para melhor entendimento dos mecanismos da dinâmica da água subterrânea 

e sua efetiva potencialidade. 

Conforme se apresenta no Anexo V - Mapa Geológico e Áquiferos Subterrâneos - AII 

e AAR (Volume 9), os sistemas aquíferos na AII do AHE Davinópolis podem ser divididos 

em 02 (duas) grandes unidades:  

 Áquífero Fissurado, considerado aquífero inferior, instalado no domínio das 

Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas sãs ou pouco alteradas. 

 Aquífero Granular, considerado aquífero superior, associado às Coberturas 

Detrítico-Lateríticas e Depósitos Aluvionares de idades terciárias e 

quaternárias e ao manto de intemperismo/alteração das Rochas Cristalinas 

Pré-Cambrianas (regolito). 

 Importante destacar que o aquífero fissurado associado às rochas cristalinas 

pré-cambrianas é considerado aquífero inferior e que acima deste, existe o 

aquífero poroso, associado aos mantos de intemperismo / alteração das 

rochas. No mapeamento dos aquíferos, todas as áreas com presença das 

rochas cristalinas pré-cambrianas foram consideradas como aquífero 

fissurado, mas vale a ressalva de que na mesma área há a presença de 

aquífero granular (superior), associado ao manto de intemperismo das 

rochas. 
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Importante destacar que o aquífero fissurado associado às rochas cristalinas pré-

cambrianas é considerado aquífero inferior e que acima deste, existe o aquífero poroso, 

associado aos mantos de intemperismo / alteração destas rochas. No mapeamento dos 

aquíferos, todas as áreas com presença das rochas cristalinas pré-cambrianas foram 

consideradas como aquífero fissurado, mas vale a ressalva de que na mesma área há a 

presença de aquífero granular (superior), associado ao manto de intemperismo das rochas. 

 

8.1.8.2.1. Aquíferos Fissurados – Aquífero Inferior 
 

a) Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas 

 

As rochas cristalinas pré-cambrianas (micaxistos, gnaisses, quartzitos, granitos e 

granodioritos, dentre outras) ocupam a maior parte da área em estudo (subunidade 

geomorfológica Planalto Alto Tocantins-Paranaíba). 

Esse conjunto litológico é considerado genericamente como aquífero pouco 

expressivo, em razão de suas características impermeáveis e pouco porosas, com 

importância hidrogeológica relativamente pequena. 

Entretanto, as rochas cristalinas armazenam água nas fraturas em volumes variados. 

Estão quase sempre cobertas por um manto de alteração (ou manto de intemperismo) 

areno-argiloso, variando de poucas espessuras até 4,5 metros em média. Esse manto de 

intemperismo permite a infiltração direta das águas meteóricas, que podem originar as 

fontes e/ou alimentar as fraturas abertas ou pouco abertas das rochas. 

Em termos hidrogeológicos, os aquíferos fissurados estão condicionados às zonas 

de fraturas ou fissuras oriundas de processos tectônicos antigos, que provocaram a abertura 

de determinadas zonas de maior fraqueza da rocha, mostrando ser a única maneira de lá se 

acumular água. Os aquíferos fissurados são livres e localizados, restritos a essas zonas 

fraturadas, ampliados, em certos trechos, devido à associação com rochas porosas do 

manto de intemperismo. A qualidade da água é geralmente boa. 

O padrão de distribuição das descontinuidades regionais existentes (sistemas de 

fraturas permeáveis) permite considerar o seguinte: 

 

 Nas zonas onde houver maior densidade de fraturas, ou seja, sistemas de juntas 

intercomunicáveis abertas, haverá maior circulação de água; 

 A presença de zonas fortemente cisalhadas por falhamentos paralelos à foliação das 

rochas pode influenciar o fluxo d’água do substrato; 
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 A alimentação desses aqüíferos, além da contribuição do manto de intemperismo – 

dá-se nos leitos das drenagens, na maioria encaixadas, onde podem ocorrer 

afloramentos da rocha fraturada. 

 

Acredita-se que as desembocaduras desses aquíferos sejam a própria rede de 

drenagem. Os elementos de drenagem e de relevo são, em geral, bem marcados, com 

segmentos retilíneos acompanhando linhas de fraturas pré-estabelecidas. 

De acordo com trabalhos anteriores (OLIVEIRA, 1997), realizados na bacia 

hidrográfica contígua (bacia do rio Corumbá), o surgimento de zonas de cisalhamento 

expressivas, com prováveis aberturas significativas, tende a formar condições ideais para a 

formação de condutos para fluxo de água subterrânea.  As zonas de cisalhamento N80E-

EW funcionariam como condutos de água subterrânea para abastecimento de aquíferos. 

Em geral, zonas de cisalhamento estão associadas a intenso fraturamento e áreas 

com alta frequência de fraturas favorecem a permeabilidade das rochas, significando áreas 

importantes na função de recarga ou acúmulo de água nos aqüíferos (OLIVEIRA, 1997). 

Nesse mesmo estudo, o autor considera que os baixos estruturais são relacionados a zonas 

de acúmulo de água subterrânea e os altos estruturais a zonas de recarga. 

Dados de poços tubulares profundos na mesma província hidrogeológica (Estudo 

Oriental/Sudeste), em litologias semelhantes, indicam uma produtividade para esses 

aquíferos variando de média a fraca, com capacidade específica entre 1 m³/h/m e 0,13 

m³/h/m, e vazão entre 25 e 3,25 m³/h para rebaixamento do nível d’água de 25 m (Mapa 

Hidrogeológico do Brasil 1:5.000.000, DNPM, 2004). A permeabilidade varia com o grau de 

fraturamento. Por suas constantes descontinuidades, precária homogeneidade e forte 

anisotropia não apresentam parâmetros hidrodinâmicos constantes. Assim, em determinada 

zona do maciço rochoso, onde não ocorra nenhuma fratura, a porosidade e a 

permeabilidade são praticamente nulas, podendo ser relativamente elevadas em outra zona, 

onde haja concentração de fraturas. 

Pela natureza das rochas cristalinas, esse domínio apresenta, em geral, baixa a 

média favorabilidade para explotação, em função da distribuição e densidade aleatórias das 

fraturas e, também, das ocorrências de rochas não-fraturadas ou pouco fraturadas na 

região, não obstante as condições locais possam ser favoráveis para a exploração de água 

subterrânea. 

 

8.1.8.2.2. Aquíferos Granular – Aquífero Superior 
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a) Manto de Intemperismo / Alteração das Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas 

(Regolitos) 

 

A intemperização das rochas cristalinas tem gerado solos de espessuras variadas. 

Os aquíferos locais restritos a zonas fraturadas podem ser ampliados em certos trechos, 

devido à associação com materiais porosos das formações superficiais representados pelos 

solos residuais e transportados. Na base das encostas das elevações, a predominância de 

depósitos de solos coluviais bastante espessos pode resultar na formação de reservatórios 

expressivos de água. Nas partes mais onduladas do relevo (ondulado a forte ondulado), têm 

sido geradas pequenas espessuras de solos (solos cambissólicos), formando reservatórios 

de água subterrânea de pequeno volume. 

Os solos profundos e bem drenados, com textura grosseira e estruturas em bloco ou 

prismática (solo latossólicos), situados nos topos das chapadas, apresentam alta 

capacidade de infiltração. Já os solos rasos e mais argilosos ou os solos com horizonte de 

acumulação de argila (argissolos) nos relevos suaves ondulados e ondulados demonstram 

baixas taxas e volumes de infiltração. 

A cobertura vegetal também facilita a infiltração de água nos solos. As áreas 

cobertas por vegetação densa permitem maior infiltração e percolação da água nos solos. 

As matas nas encostas regulam as águas de escoamento, perenizam os córregos, riachos, 

nascentes e alimentam o lençol da água subterrânea. Esses aquíferos são caracterizados 

pela pouca profundidade do lençol freático, cujo nível d’água e espessura são bastante 

variáveis. De maneira geral, apresentam uma capacidade de infiltração boa, com 

probabilidade de armazenamento de média a alta. São aquíferos contínuos de extensão 

limitada, livres, com permeabilidade variável. Contém, normalmente, água de boa qualidade 

físico-química, porém com elevado risco de contaminação, haja vista a pequena 

profundidade do lençol freático, sem proteção em superfície. Esse tipo de aquífero deve ser 

explorado através de poços rasos e/ou drenos radiais. 

Nos mantos de alteração constituídos por solos com boa infiltração, o fluxo de água 

subterrânea escoa de forma laminar em direção aos flancos e vales, podendo alimentar os 

córregos ou rios durante longos períodos de estiagem. Esse escoamento é condicionado 

pela permeabilidade do material e pelas características litológicas e estruturais das rochas 

cristalinas subjacentes. A presença de fontes e nascentes nos vales e nas encostas indicam 

a influência da água subterrânea. As desembocaduras desses aquíferos são representados, 

em geral, pela interseção da superfície de erosão dos vales com a superfície hidrostática do 

aquífero, além do contato com o manto/rocha alterada/rocha fresca. 
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b) Coberturas Detrítico-Lateríticas 

 

Esses aquíferos estão relacionados aos sedimentos cenozóicos 

(Terciário/Quaternário) que ocorrem no topo das chapadas e chapadões (subunidade 

geomorfológica Superfícies Aplainadas), compostos de uma formação laterítica secundada 

por carga de natureza ferrífera. 

As coberturas Detrítico-Lateríticas podem conter aquíferos locais em camadas ou 

lentes arenosas, constituídas de sedimentos clásticos, em geral, não consolidados. A 

permeabilidade das coberturas é considerada média e a qualidade química das águas é 

boa. 

As fontes que ocorrem nas vertentes íngremes alguns metros abaixo do rebordo das 

escarpas das chapadas, dando origem aos córregos ali existentes, estão condicionadas à 

fragmentação das crostas lateríticas pela erosão desses rebordos. O lençol freático nesses 

locais sofre um rebaixamento com o desmoronamento dos blocos e o recuo da linha de 

escarpa, originando tais fontes. 

Dados hidrogeológicos regionais – Mapa Hidrogeológico do Brasil – classificam-nos 

como contínuos de extensão variável, livres ou confinados; permeabilidade variável; 

qualidade química das águas geralmente boa; possibilidade de exploração através de poços 

rasos (profundidade inferior a 50 m); importância hidrogeológica relativamente grande. A 

produtividade é média a fraca, com poços com capacidade específica entre 1 e 0,13 m³/h/m 

e vazão entre 25 e 3,25 m³/h para rebaixamento do nível d’água de 25 m. 

 

c) Depósito Aluvionar 

 

Aquífero relacionado com os depósitos e os terraços de natureza aluvionar, 

presentes nas margens dos rios. Estes aquíferos usualmente possuem uma grande 

capacidade de circulação e armazenamento hídricos, apresentam uma clara relação 

hidrodinâmica com a linha de água adjacente. 

 

8.1.9. Qualidade da água 

 

Considerando-se as análises realizadas no período compreendido entre 1997 e 

2009, verificou-se o predomínio de águas com IQA Bom, com exceção dos anos de 1997 e 

2002, quando predominou o IQA Médio, com 44,1 e 44,4% das ocorrências, 

respectivamente. No entanto, apesar da diminuição de resultados de IQA Ruim de 2008 a 

2009, a ocorrência de resultados de IQA Bom também diminuiu no período, sem 
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caracterizar, portanto, um quadro de melhoria dos níveis de qualidade da bacia do rio 

Paranaíba. 

 

 

Figura 8.12: Evolução Temporal do Índice de Qualidade das Águas – IQA, na bacia do rio 

Paranaíba. Fonte: IGAM/2009. 

 

A bacia do rio Paranaíba apresentou um nível de eutrofização baixo em relação às 

outras bacias hidrográficas de Minas Gerais. Em 2009, por exemplo, não houve registros de 

IET Hipereutrófico e nos anos anteriores, a ocorrência deste resultado foi verificada em 

2,9% das análises em 2007 e em 3,1% em 2008. Observou-se também, a redução da 

freqüência de IET Eutrófico e Supereutrófico de 11,4 e 14,3%, respectivamente em 2007 

para 9,9 e 1,4%, respectivamente em 2009.  

Simultaneamente, verificou-se o aumento da ocorrência de IET Ultraoligotrófico de 

7,1% em 2007 para 19,7% das análises do ano de 2009 (Figura 8.13). Esses resultados 

sugerem que a maioria dos corpos de água monitorados não apresenta condições 

favoráveis à eutrofização nessa bacia. 
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Figura 8.13: Evolução Temporal do Índice de Estado Trófico – IET na Bacia do Paranaíba. 

Fonte: IGAM/2009. 

 

Analisando-se a série de dados, verificou-se o predomínio de Contaminação por 

Tóxicos - CT Baixa (Figura 8.14) nos corpos de água da bacia do rio Paranaíba. De maneira 

geral, observou-se ainda, a melhoria da qualidade dos corpos de água da bacia em razão da 

redução da freqüência de CT Média e Alta no período monitorado. 

 

 

Figura 8.14: Evolução temporal da Contaminação por Tóxico (CT) na bacia do rio Paranaíba. 
Fonte: IGAM/2009 

 

Destaca-se na bacia do rio Paranaíba, o predomínio da ocorrência de fenóis totais e 

cobre total até 2004. A partir de 2005, os parâmetros que contribuíram para os resultados de 

CT Média e Alta foram chumbo total e cromo total (Figura 8.15). Ressalta-se que esses 
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resultados relacionam-se às mudanças nos limites estabelecidos na legislação vigente no 

período anterior a 2004 e posterior a 2005. 

A presença de fenóis totais nos corpos de água monitorados se deve aos 

lançamentos de efluentes domésticos e industriais, principalmente alimentos e metalurgia. O 

cobre está associado ao uso de defensivos agrícolas e o chumbo total relaciona-se com a 

presença de indústrias, principalmente metalúrgicas. O cromo total advém dos efluentes de 

curtume, galvanoplastia e indústria de cimento, existentes na bacia. 

 

 

Figura 8.15: Frequência de ocorrência dos parâmetros que influenciaram a CT na bacia do rio 
Paranaíba. Fonte: IGAM/2009. 

 

Os resultados dos Ensaios de Ecotoxicidade ao longo do período apresentaram 

Efeito Agudo apenas nos anos de 1997, 1998 e 2008, com ocorrência de 14,0, 18,0 e 2,0% 

respectivamente. Na maioria dos anos, entretanto, o efeito Não Tóxico predominou, com 

exceção de 2006 e 2007. Nestes anos, os resultados de Efeito Crônico apresentaram 69,0 e 

61,0% de ocorrência, respectivamente (Figura 8.16). Em 2001 e 2002 esses ensaios eram 

realizados em 3 estações de amostragem e a partir de 2003 esse número variou entre 12 e 

14 estações. 
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Figura 8.16: Evolução temporal dos Ensaios de Ecotoxicidade na bacia do rio Paranaíba. 
Fonte: IGAM/2009. 

 

Os percentuais de violação dos parâmetros na bacia do rio Paranaíba são inferiores 

àquelas registradas ao longo da série histórica nas outras bacias hidrográficas de  Minas 

Gerais. Os coliformes termotolerantes, com 36,9%, o fósforo total, com 24,6%, a cor 

verdadeira, com 23,0%, o manganês total, 17,6% e os óleos e graxas, com 17,5% de 

resultados desconformes, se destacam. Esses parâmetros refletem o aporte de matéria 

orgânica e nutrientes para os corpos de água, provenientes do lançamento de esgotos 

sanitários e das atividades agropecuárias da região, além da poluição difusa derivada do 

uso e manejo inadequado do uso do solo. 

 

Considerando-se apenas os dados obtidos em 2009, para o Alto Rio Paranaíba 

(UPGRH PN1), que engloba a nascente do rio Paranaíba até a jusante da barragem de 

Itumbira e, consequentemente a área de AII do AHE Davinópolis, verificou-se que uma 

maior ocorrência de IQA Médio e Ruim, no 1º, 2º e 4º Trimestres. Essa época representa o 

período de mais chuvas, incluindo as primeiras e últimas chuvas do. Já na estação mais 

seca, ou seja, no 3º Trimestre, ocorreu a diminuição da frequeência de IQA Médio e Ruim, 

com o aparecimento de IQA Bom em 60% das amostras. Tais resultados demonstram o 

aporte de poluição de origens difusas sobre a qualidade das águas, caracterizadas pelo 

período chuvoso. Os parâmetros que mais influenciaram nos resultados de IQA Ruim e 

Muito Ruim foram coliformes termotolerantes e turbidez. Os piores resultados foram obtidos 

no ponto PB 003, que é aquele situado no rio Paranaíba, a jusante da cidade de Patos de 
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Minas, enquanto que os melhores resultados foram observados também no rio Paranaíba, 

entre os reservatórios de Emborcação e Itumbiara (PB 007). 

 
8.2. Meio Biótico 

 

8.2.1. Metodologia 

 

8.2.1.1. Flora 

 

O diagnóstico da Flora da região de inserção do empreendimento foi realizado com 

base em levantamento bibliográfico. 

 

8.2.1.2. Fauna 

 

8.2.1.2.1. Avifauna, Herpetofauna e Mastofauna 
 

O presente diagnóstico da fauna da AAR e da AII do AHE Davinópolis foi realizado 

através da compilação dos dados obtidos em quatro estudos, a saber: Programa de 

Monitoramento da Fauna Terrestre da UHE São Simão; Inventário da Fauna Terrestre do 

AHE Batalha (EIA); Inventário da Fauna Terrestre da UHE Serra do Facão (EIA) e Inventário 

da Fauna Terrestre da UHE Bocaina (EIA). 

O estudo na área de influência da UHE Bocaina foi realizado entre os anos de 1987 

e 1988, pelo Consórcio LEME-EPC, obedecendo os seguintes pressupostos: 

 Avifauna: Viagem de reconhecimento em dezembro/87 e posterior realização de 06 

campanhas de amostragem, com duração de 06 dias cada, no período 

compreendido entre janeiro/88 e setembro/88. Utilizaram-se métodos diretos e 

indiretos para observação, além de capturas com redes de neblina. Também foram 

utilizados transectos em alguns locais. 

 Herpetofauna: Campanha de reconhecimento das áreas realizada em dezembro/87, 

seguida de 05 campanhas de amostragens, com duração de 03 dias cada, no 

período de janeiro a maio/88. Foram realizadas observações diretas e capturas. 

 Mastofauna: Além da viagem de reconhecimento, realizada em dezembro/87, foram 

realizadas 05 campanhas de campo, também no período de janeiro a maio/88. Para 

o levantamento dos dados, foi utilizada a metolodologia de transectos, bem como 

armadilhas do tipo Sherman e gaiola de arame. O inventário da fauna foi realizado 

também, através de observações indiretas. 
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Para a UHE Serra do Facão, em todos os grupos da fauna terrestre, foram realizadas 

atividades de campo no período de 18 a 29 de setembro de 1999. As atividades foram 

realizadas pela equipe técnica da Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Para a 

mastofauna, optou-se pela observação direta e indireta, bem como a utilização de 

armadilhas Sherman, gaiolas e pitfalls. Em relação a herpetofauna, além das observações e 

da utilização de armadilhas de queda, foram distribuídos baldes para os moradores da 

região, para que os mesmos pudessem armazenar animais eventualmente capturados. Já 

para a avifauna, utilizou-se a visualização direta e indireta (zoofonia), entrevistas com a 

população local e captura com redes de neblina. 

Os estudos do AHE Batalha também foram realizados pela Biodinâmica Engenharia 

e Meio Ambiente Ltda. Para todos os grupos, foram realizadas duas amostragens: a 

primeira no período de 12 a 23 de maio de 2004 e a segunda entre os dias 08 e 19 de 

outubro do mesmo ano. As amostragens foram realizadas utilizando-se metodologia 

semelhante àquela utilizada na UHE Serra do Facão, ou seja: para a mastofauna foi 

realizada observação direta e indireta e utilização de armadilhas Sherman, gaiolas e pitfalls; 

o monitoramento da herpetofauna foi realizado por observações diretas e indiretas e 

utilização de armadilhas de queda; enquanto que para a avifauna, utilizou-se visualização 

direta e indireta (zoofonia), entrevistas e captura com redes de neblina. 

O estudo realizado na área de influência da UHE São Simão foi realizado pelos 

técnicos da empresa Água e Terra Planejamento Ambiental, desde agosto/2008, com 

amostragens bimestrais, em 13 áreas fixas. Também foram utilizadas observações diretas e 

indiretas para todos os grupos. Além disso, utilizou-se a captura com redes de neblina, para 

a avifauna; armadilhas de queda para a herpetofauna e pequenos mamíferos; gaiolas, 

armailhas Sherman e câmeras-traps, para os demais exemplares da fauna. 

A seguir, é apresentada figura para demonstrar a localização dos estudos 

analisados. 
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Figura 8.17: Localização do local de realização dos estudos, com relação à AAR. 
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8.2.1.2.2. Entomofauna 
 

Para a AAR do AHE Davinópolis, foi encontrado estudo da entomofauna realizado 

apenas na área de influência da UHE São Simão. Assim, são apresentados os resultados 

obtidos nesse estudo. Este levantamento foi realizado através de campanhas bimestrais, 

totalizando cinco campanhas em um período de 10 meses, de agosto/2008 a junho/2009. 

Foram amostrados quatro diferentes fragmentos de mata estacional semi-decídua 

sempre localizadas nos arredores da área alagada pela UHE São Simão. Esses fragmentos 

foram numerados de um a quatro, conforme a seqüência de coleta, durante as cinco 

campanhas. O primeiro fragmento amostrado foi denominado de área 1, e o último de área 

4. 

Os fragmentos 1 e 2 estão localizados às margens da rodovia principal, que liga os 

municípios de Santa Vitória – MG e São Simão – GO, em Minas Gerais. A área 3 situa-se 

em Goiás, às margens de uma estrada vicinal, que liga a rodovia principal ao reservatório da 

usina. O último fragmento amostrado (área 4), localiza-se em Minas Gerais, em área para 

de reflorestamento. 

As amostragens foram realizadas através de armadilha de queda (pitfalls), 

armadilhas luminosas e observações diretas. 

 

8.2.1.3. Ictiofauna 

 

A análise dos dados secundários existentes na área de influência do AHE 

Davinópolis foi realizada pela equipe técnica do Programa Peixe Vivo / CEMIG. Essa equipe 

foi composta pelos biólogos Fernanda de Oliveira Silva (CRBio 62.367/4D), Flávia Silveira 

Lemos Thomé (CRBio 49.379/4D), João de Magalhães Lopes (CRBio 30.658/4D) e Raquel 

Coelho Loures Fontes (CRBio 44.854/4D). Assim, serão apresentadas informações de 

metodologia utilizadas por essa equipe, bem como a transcrição dos resultados obtidos. 

A análise se baseou em dados e informações disponíveis em relatórios e banco de 

dados de monitoramentos de peixes de aproveitamentos hidrelétricos situados no rio São 

Marcos (AHE Batalha e AHE Serra do Facão) e no rio Paranaíba (UHE Emborcação). Além 

desses, também foram analisados dois Estudos de Impacto Ambiental de empreendimentos 

no rio Paranaíba. Abaixo segue relação do material consultado. 

 

AHE Batalha  

 Relatório do Monitoramento da Ictiofauna do AHE Batalha 1° Relatórios Parcial.  

 Relatório do Monitoramento da Ictiofauna do AHE Batalha 2° Relatórios Parcial.  
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 Relatório do Monitoramento da Ictiofauna do AHE Batalha 9º Relatório - Campanha 

novembro 2011.  

 

AHE Serra do Facão  

 Estudos de Ictiofauna na Área Sob Influência do AHE Serra do Facão, Rio São 

Marcos (Bacia Do Rio Paranaíba, GO/MG) – Fase Pré-Enchimento Relatório Final 

(Ecótono - Volney) 2006.  

 Programa de Conservação da Ictiofauna da Área Sob Influência da UHE Serra do 

Facão, Rio São Marcos, Bacia do Rio Paranaíba Sub-Programa Monitoramento da 

Ictiofauna (Ecótono - Volney) 2007-2010.  

 Programa de Conservação da Ictiofauna da Área Sob Influência da UHE Serra do 

Facão, Rio São Marcos, Bacia do Rio Paranaíba Subprograma de Monitoramento da 

Ictiofauna - Relatório Parcial Referente ao Ano Hidrológico 2011 (Bios).  

 

UHE Emborcação  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação (rio Paranaíba), 

2006, BioAmbiental.  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação, 2006, TecNeves.  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação, 2007, Água e Terra.  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação, 2008, Água e Terra.  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação, 2009, Água e Terra.  

 Relatório de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Emborcação, 2010, Manna & 

Toledo.  

 

AHE Davinópolis  

 Estudo de Impacto Ambiental – Aproveitamento Hidrelétrico de Davinópolis, 2009 

(Água e Terra).  

 

AHE Bocaina  

 Estudo de Impacto Ambiental- EIA – Projeto Básico_ Tomo VI- Usina Hidrelétrica de 

Bocaina, 1988, Consórcio Leme-LPC.  

 

Todas as informações sobre a metodologia empregada nos estudos foram 

compiladas na Tabela 8.3, de forma a permitir comparação. Nem todos os relatórios 

informaram o esforço de pesca empregado nas amostragens quantitativas e principalmente 
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nas qualitativas. Também constam a riqueza e abundância absoluta registrada nos 

relatórios. 
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Tabela 8.3: Informações gerais compiladas dos relatórios analisados. 

 AHE Serra do Facão AHE Batalha AHE Davinópolis 

Ano do 

Relatório 

2005 2007-2010 2011 2009-2011 2010 (EIA) 

Empresa 

responsável 

Ecótono Ecótono Bios Água e Terra Água e Terra 

N Campanhas 2 12 7 9 4 

Período das 

coletas 

Agosto e Dezembro Jul/07, Out/07, Jan/08, 

Abr/08, Jul/08, Out/08, 

Jan/09, Abr/09, Jul/09, 

Fev/10, Mar/10, Set/10 

Dez/10, 

Jan/11, Fev/11, 

Mar/11, Abr/11, 

Jun/11, Set/11 

Nos meses de novembro, fevereiro, maio e 

agosto, de 2009 a 2011 

Julho, agosto, setembro e 

outubro/2009 

N pontos 

amostrais 

19 pontos 20 17 19 10 

Quantitativas 

/ esforço 

Redes, malhas 3 a 16 Redes, malhas 3 a 16 Redes, malhas 

3 a 16. 10 m de 

cada 

Redes, malhas 3 a 16. 10 m de cada Redes, malhas 3 a 16. 32 m2 

por malha. Total de 320 m2 

Qualitativas / 

esforço 

Rede de arrasto de tela 

mosquiteira com 5 metros de 

comprimento e abertura de 2 mm; 

tarrafa de malha 1,5 cm, rede 

mlha 1,5 cm; peneirão 

confeccionado com tubos de PVC 

e tela mosquiteira. Esforços de 

captura foram variáveis e 

aleatórios 

Tarrafas de malhas 3 e 6 

cm; redes de arrato tipo 

picaré com 10 m de 

comprimento; puçás de 

tela mosquiteira. Esforços 

de captura foram 

variáveis e aleatórios 

Redes de 

arrasto e 

tarrafas. 

Esforços de 

captura foram 

variáveis e 

aleatórios 

Tarrafas com malhas de 10, 30 e 50 mm e 

raios de 1,5, 2,0 e 2,5 mm, respectivamente. 

Redes de arrasto de polifilamento com malhas 

de 5 e 3 mm entrenós com 10 e 15 m de 

comprimento por 2 e 1,5 m de altura, 

respectivamente. Peneiras ou picares com 

malha mosquiteiro (cerca de 1 mm) medindo 

80 x 40 cm. Puças com malhas de 5 a 10 mm e 

25 cm de raio 

Rede de arrasto de tela 

mosquiteira com 5,0 m de 

comprimento e altura de 1,6 

metros, peneiras, anzóis, 

puçás, espinheis e tarrafas. 

Para os pontos situados nas 

lagoas marginais somente 

foram utilizados esses 

petrechos. 

Riqueza 50 62 56 907 49 

Abundância 

total 

773 3.512 10.647 5357 1721 

Fonte: Peixe Vivo, 2011. 
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 UHE Emborcação AHE Bocaina 

Ano do Relatório 2006 2006 2007 2008 2009 2010 1989 

Empresa 

responsável 

BioAmbiental Tecneves Água e Terra Água e Terra  Água e Terra Manna e Toledo Consórico Leme – EPC 

N Campanhas 1 1 1 1 1 1 4 

Período das 

coletas 

Out/05 Set/06 Out/07 Set/08 Set/09 Jul/10 Nov/87, jan/88, Mar/88 e 

Mai/88 

N pontos 

amostrais 

4 4 4 4 4 4  

Quantitativas / 

esforço 

Redes, malhas 3 a 

16. 1.108 m2 

Redes, malhas 3 a 

16. 1872 m2 

Redes, malhas 3 a 

16. 1216 m2 

Redes, malhas 3 a 

16. 1216 m2 

Redes, malhas 3 a 

16. 1216 m2 

Redes, malhas 3 a 

16. 1200m2 

Redes, malhas 1,5 a 10. 

Coletas diurna e noturna 

Qualitativas / 

esforço 

Peneiras, tarrafas Arrasto, peneira, 

tarrafa 

Arrasto, peneira, 

tarrafa 

Arrasto, anzol, 

espinhel, tarrafa 

Arrasto, anzol, 

espinhel, tarrafa 

Arrasto, anzol, 

espinhel, tarrafa 

Tarrafa 

Riqueza 39 21 18 24 21 20 40 

Abundância total 767 130 384 470 220 82 1742 

Fonte: Peixe Vivo, 2011. 
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Todas as informações disponíveis sobre os pontos de amostragem foram listados 

abaixo. Após a decrição de cada um dos estudos, é apresentado mapa com a localicação 

das estações de amostragem. 

 

 AHE de Batalha  

 

São 19 pontos de coleta tanto no rio São Marcos, local de construção do AHE de 

Batalha e seus afluentes conforme lista abaixo. Segundo informações do relatório, o ponto 5 

seria o primeiro ponto à montante (500m da futura barragem) e o ponto 19 o mais a 

montante.  

 

1. BAT-01 Municípios de Paracatu (MG) e Cristalina (GO), próximo ao antigo porto Faustino 

Lemos, atual Pinguela do Remelexo, Fazenda Porto Velho. 17°07'48"S e 47°16'49"W.  

2. BAT-02 Município de Paracatu (MG) e Cristalina (GO), próximo à captação de água para 

irrigação da Fazenda Buriti Alto. 16°52'09"S e 47°12'29"W.  

3. BAT-03 Divisa interestadual entre os municípios de Unaí (MG) e Cristalina (GO), na ponte 

em estrada de terra. 16°30'18"S e 47°27'27"W.  

4. BAT-04 Município de Campo Alegre de Goiás (GO), próximo à "ponte do Cassiano" (na 

Estrada GO-020), divisa entre os Estados de Goiás e Minas Gerais. 17°22'39"S e 47°31'14"W.  

5. BAT-05 Município de Ipameri (GO), 500 metros a montante do eixo do futuro AHE Batalha, 

na área do assentamento Vista Alegre. 17°22'39"S e 47°31'14"W.  

6. BAT-06 Município de Ipameri (GO), no ribeirão das Éguas, próximo ao pesqueiro na 

Fazenda Jatobal. 17°18’29”S e 47°33’37”W.  

7. BAT-07 Divisa interestadual entre os municípios de Cristialina (GO) e Paracatu (MG), 

ribeirão São Firmino. 17°08'30"S e 47°22'55" W.  

8. BAT-08 Divisa interestadual entre os municípios de Cristalina (GO) e Paracatu (MG), ribeirão 

São Firmino, junto à ponte em estrada de terra. 16°58'58"S e 47°21'12"W.  

9. BAT-09 Município de Cristalina (GO), córrego Casa Branca, afluente do ribeirão do Cristal, 

junto à ponte na rodovia BR-040. 16°58'14"S e 47°15'52"W.  

10. BAT-10 Município de Cristalina (GO), ribeirão Arrojado (afluente da margem direita do rio 

São Marcos), a montante da confluência com o ribeirão Embira. 16°46'12"S e 47°18'25"W  

11. BAT-11 Município de Ipameri (GO), córrego afluente da margem direita do ribeirão 

Castelhano (afluente da margem direita do rio São Marcos), próximo ao cruzamento com 

estrada de terra. 17°18'41"S e 47°30'09"W.  

12. BAT-12 Município de Paracatu (MG), ribeirão dos Teixeiras. 17°11'49"S e 47°17'08"W.  

13. BAT-13 Município de Paracatu (MG), córrego Bonsucesso, junto à ponte de concreto em 

estrada de terra. 16°59'01"S e 47°03'36"W.  
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14. BAT-14 Município de Paracatu (MG), ribeirão Mundo Novo, junto à ponte de concreto em 

estrada de terra. 16°50'14"S e 47°07'04"W.  

15. BAT-15 Município de Paracatu (MG), córrego do Cachorro, junto à ponte de concreto e 

madeira em estrada de terra. 17°05'03"S e 47°07'21"W.  

16. BAT-16 Município de Paracatu (MG), córrego afluente da margem esquerda do ribeirão das 

Batalhas, na Fazenda dos Nunes. 17°26'00"S e 47°30'12"W  

17. BAT-17 Município de Paracatu (MG), córrego da Cachoeirinha, junto à ponte de concreto e 

madeira em estrada de terra, próximo à Fazenda Beirute e na entrada da área de 

assentamento. 17°20'16"S 47°21'49"W.  

18. BAT-18 Município de Paracatu (MG), córrego do Jambeiro, junto ao ponto de travessia em 

estrada de terra, próximo à sede do assentamento Jambeiro. 17°17'26"S e 47°18'06"W.  

19. BAT-19 Ponto mais a montante em área de planície de inundação no município de Unaí. 

16º26’28”S e 47º25’40”W.  
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Figura 8.18: Localização dos pontos de amostragem – AHE Batalha. 
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 AHE Serra do Facão  

 

O relatório de 2006 traz dados das coletas realizadas em 2005, em 19 pontos 

amostrais. Nos demais relatórios todos os pontos foram mantidos, com exceção do ponto 

19: Córrego Fundo (afluente da margem direita do rio São Marcos), a jusante da ponte na 

estrada de terra, a jusante do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão, 

coordenadas: 18º07’29’’ S 47º43’27’’ W. Este ponto foi substituído pelo ponto 19 listado 

abaixo. Também foi acrescentado o ponto 20 nos demais monitoramentos.  

 

1. Ponto SB-1: Ribeirão São Bento, afluente da margem esquerda do rio São Marcos, a jusante 

do eixo da barragem, cerca de 1km a montante da ponte da GO 210 que liga as cidades de 

Catalão e Davinópolis. Coordenadas: 18º06’54” S 47º 37’15” W. Altitude: 743 m. Temperatura 

da água: 20º C (seca) e 22º C (chuva).  

2. Ponto SM-1: Rio São Marcos, a jusante do eixo da barragem do AHE Serra do Facão, cerca 

de 1 km a jusante da ponte da GO 210 que liga as cidades de Catalão e Davinópolis. 

Coordenadas: 18º07’34” S 47º 41’47” W. Altitude: 663 m. Temperatura da água: 23º C (seca) e 

25o C (chuva).  

3. Ponto SM-2: Rio São Marcos, a montante do eixo da barragem do AHE Serra do Facão, nas 

imediações da ponte da GO 506. Coordenadas: 17o 54’ 28” S 47º 40’ 49” W. Altitude: 695 m. 

Temperatura da água: 22º C (seca) e 24º C (chuva).  

4. Ponto SM-3: Rio São Marcos, próximo ao final do remanso do futuro reservatório do AHE 

Serra do Facão. Coordenadas: 17º21’11’’ S 47º31’19’’ W. Altitude: 750 m. Temperatura da 

água: 21ºC (seca) e 25ºC (chuva).  

5. Ponto SM-4: Rio São Marcos, a montante do eixo da barragem do AHE Serra do Facão, nas 

imediações da travessia da balsa de Campo Alegre de Goiás. Coordenadas: 17º 25’ 50” S 47º 

32’ 38” W. Altitude: 734 m. Temperatura da água: 23º C (seca) e 24º C (chuva).  

6. Ribeirão da Batalha (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a montante do eixo 

da futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17º25’25’’ S 47º27’11” W. Altitude: 

755 m. Temperatura da água: 19º C (seca) e 22º C (chuva).  

7. Ribeirão Imburuçu (afluente da margem direita do rio São Marcos), próximo à barra do rio 

São Marcos, a montante do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 

17º37’47” S 47º38’10” W. Altitude: 718 m. Temperatura da água: 19ºC (seca) e 21ºC (chuva).  

8. Rio São Bento (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a jusante da nova ponte e 

a montante da Fazenda Vitória, com a foz a jusante do eixo da futura barragem do AHE Serra 

do Facão. Coordenadas: 17º44’14’' S 47º30’00” W. Altitude: 781 m. Temperatura da água: 20ºC 

(seca) e 22º C (chuva).  
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9. Rio São Bento (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), na fazenda Vitória, 

Chapadão da Anta Gorda, com a foz a jusante do eixo da futura barragem do AHE Serra do 

Facão. Coordenadas: 17º46’53” S 47º31’58” W. Altitude: 771 m. Temperatura da água: 20ºC 

(seca) e 22º C (chuva).  

10. Córrego Taquari (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a jusante da ponte na 

estrada de terra, a montante do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão Fotografia 7). 

Coordenadas: 17º43’06’’ S 47º34’26’’ W. Altitude: 669. Temperatura da água: 19º C (seca) e 

21º C (chuva).  

11. Córrego da Prata (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a montante do eixo da 

futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17º47’25’’ S 47o35’47” W. Altitude: 662 

m. Temperatura da água: 19º C (seca) e 21º C (chuva).  

12. Ribeirão Pirapitinga (afluente da margem direita do rio São Marcos), a montante do eixo da 

futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17º48’11’’ S 47o41’54’’ W. Altitude: 

667 m. Temperatura da água: 20ºC (seca) e 21º C (chuva).  

13. Ribeirão do Segredo (afluente da margem direita do rio São Marcos), a montante do eixo 

da futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17º51’47’’ S 47º40’52’’ W. Altitude: 

660 m. Temperatura da água: 18ºC (seca) e 19ºC (chuva).  

14. Córrego da Anta Gorda (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), junto à ponte na 

estrada de terra, a montante do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão. 

Coordenadas: 17º52’54’’ S 47º37’05’’ W. Altitude: 665 m. Temperatura da água: 18º C (seca) e 

19ºC (chuva).  

15. Ribeirão da Fazenda Velha (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a montante 

do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17º55’25 S 47º38’10’’ W. 

Altitude: 659 m. Temperatura da água: 20º C (seca) e 23º C (chuva).  

16. Ribeirão Barracão (afluente da margem direita do rio São Marcos), a jusante da ponte 

sobre o ribeirão, a montante do eixo da futura barragem do AHE Serra do Facão. 

Coordenadas: 17º55’45’’ S 47º41’06’’ W. Altitude: 661 m. Temperatura da água: 20º C (seca) e 

21º C (chuva).  

17. Ribeirão Pires (afluente da margem direita do rio São Marcos), a montante do eixo da futura 

barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 17o59’24’’ S 47o43’44’’ W. Altitude: 667 m. 

Temperatura da água: 19º C (seca) e 22º C (chuva).  

18. Ribeirão São Domingos (afluente da margem direita do rio São Marcos), a jusante do eixo 

da futura barragem do AHE Serra do Facão. Coordenadas: 18º05’32’’ S 47º42’08’’ W. Altitude: 

665 m. Temperatura da água: 21º C (seca) e 22º C (chuva).  

19. Rio São Bento (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), a jusante da barragem 

da antiga usina hidrelétrica. Coordenadas: 23K 0220599/7992904. Altitude: 688 m.  

20. Rio São Bento (afluente da margem esquerda do rio São Marcos), logo a montante da 

barragem da antiga usina hidrelétrica. Coordenadas: 23K 0220610/7992941. Altitude: 691m.  
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Figura 8.19: Localização dos pontos de amostragem na UHE Serra do Facão. 
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 AHE Emborcação  

 

Todos os relatórios analisados tiveram os quatro pontos de coleta, sendo três no 

reservatório e um a jusante. Os pontos foram sempre os mesmos nos relatórios, porém 

eram numerados de formas distintas.  

 

1. EMB-01- Reservatório da UHE Emborcação, nas proximidades do município de Davinópolis. 

Reservatório-Final 18º 11’ 34’’ S 47º 32’ 24’’ W  

2. EMB-02- Reservatório da UHE Emborcação, nas proximidades do município de Três 

Ranchos. Região Central - 18º 27’ 05’’ S 47º 46’ 05’’ W  

3. EMB-03- Montante da barragem da UHE Emborcação. Reservatório, próximo a barragem - 

18º 28’ 10’’ S 47º 59’ 10’’ W  

4. EMB-04 - Jusante da barragem da UHE Emborcação, nas imediações do vertedouro e do 

canal de fuga da Usina. - Rio Paranaíba - 18º 27’ 04’’ S 47º 59’ 27’’ W  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.91 

 

Figura 8.20: Localização dos pontos de amostragem – UHE Emborcação. 
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 AHE Davinópolis  

 

Os pontos de amostragem utilizados durante as coletas entre julho a outubro de 

2010 são indicados abaixo.  

 

1. Davi 01: Rio Paranaíba, próximo ao futuro barramento. Coordenadas: 233.889 e 7.984.770. 

Mata ciliar presente na margem direita e em mosaicos. Margem com barranco argiloso e com 

presença de matéria orgânica. Substrato no fundo formado por areia e pedras.  

2. Davi 02: Rio Paranaíba a jusante do futuro barramento. Coordenadas: 232.658 e 7.984.129. 

Rio Paranaíba, distante 4km do início do reservatório de Emborcação. Mata ciliar presente, 

porém alterada. Substrato do fundo formado por areia e pedras. Existência de fazenda de 

gado, rancho de pesca e dragas no entorno.  

3. Davi 03: Rio Verde, no início do reservatório. Coordenadas: 256.571 e 8.005.366. Margem 

com barranco argiloso e com pedras.  

4. Davi 04: Rio Paranaíba, na foz do rio Verde. Coordenadas: 258.239 e 8.001.896. Presença 

de balsa garimpeira. Mata ciliar presente. Pequenas ilhas no meio do rio.  

5. Davi 05: Rio Paranaíba, na foz do ribeirão Boqueirão. Coordenadas: 234.546 e 7.986.643. 

Ribeirão com volume considerável de água e fundo aparentemente arenoso. Ranchos e balsas.  

6. Davi 06: Lagoa Marginal 01. Coordenadas: 256.591 e 8.005.725. Pequena lagoa com fundo 

argiloso e duro. Grande quantidade de matéria orgânica e odor característico.  

7. Davi 07: Lagoa Marginal 02. Coordenadas: 255.661 e 8.005.693. Lagoa com características 

muito parecidas com a lagoa 1.  

8. Davi 08: Lagoa Marginal 03. Coordenadas: 256.716 e 8.005.457. Lagoa com dimensões um 

pouco maiores que as duas outras lagoas.  

9. Davi 09: Rio Paranaíba no centro do futuro reservatório. Coordenadas: 243.642 e 7.992.769. 

Lavoura de milho, na margem de Minas.  

10. Davi 10: Rio Paranaíba, a jusante da foz dos córregos Santana (MG) e Buritis (GO). 

Coordenadas: 242.962 e 7.992.326. Presença de balsa garimpeira.  
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Figura 8.21: Localização dos pontos de amostragem – AHE Davinópolis. 
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 AHE Bocaina  

 

O EIA de Bocaina indica 10 pontos de coleta, sendo que em três eram feitas 

somente coletas qualitativas. Como não haviam coordenadas geográficas no documento o 

mapa dos pontos foi gerado seguindo o nome dos rios, córregos e lagoas indicadas no EIA 

(Figura 8.22). Portanto o mapa não é preciso, mas foi inserido neste relatório para uma 

noção espacial das localidades amostradas.  

Os pontos do EIA de Bocaina foram escolhidos para complementar a rede de 

amostragem de peixes que tinha sido realizada no Estudo de Viabilidade do 

empreendimento, o qual não tivemos acesso. O Estudo de Viabilidade cobriu um grande 

número de pequenos e médios afluentes do rio Paranaíba, segundo informação do EIA. 

Desta forma, a maior parte dos pontos do EIA foram selecionados de acordo com 

características de cada local considerando: facilidade de acesso durante as chuvas, 

presença de remanso, corredeiras ou cachoeiras, vegetação marginal e vazão.  

 

1. Móquem- Cachoeira no rio Paranaíba  

2. Espraiado (Foz do rio Santo Inácio), ponto não está no mapa.  

3. Rio Santo Inácio  

4. Rio Verde  

5. Córrego Ponte Alta  

6. Rio São Marcos  

7. Lagoa do Silvio  

8. Lagoa do Barbosa (qualitativo)  

9. Lagoa Água Santa (qualitativo)  

10. Reservatório de Emborcação(qualitativo) – não apresentado na figura. 
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Figura 8.22: Localização dos pontos de amostragem – AHE Bocaina. 
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8.2.1.4. Recursos Pesqueiros 

 

O levantamento dos recursos pesqueiros foi realizado com base no Programa de 

Levantamento da Produção Pesqueira, desenvolvido na área de influência da UHE São 

Simão, na bacia do rio Paranaíba. 

Este programa foi desenvolvido durante 03 (três) anos, sendo cadastrados 800 

(oitocentos pescadores). 

 
8.2.2. Ecossistemas Terrestres 

 

8.2.2.4. Flora 

 

A atuação do homem sobre os ecossistemas florestais, através da retirada de 

produtos como madeira, resinas, frutos, a expansão da produção de alimentos e ocupação 

do solo, proporcionou a gradativa diminuição na cobertura florestal, sendo observados, hoje, 

ecossistemas vegetais em diferentes estágios sucessionais, caracterizados pela 

predominância da vegetação secundária. 

As matas secundárias, com relação ao aspecto fisionômico, apresentam-se bastante 

semelhantes às matas primárias, no entanto, diferem de forma bastante expressiva no que 

diz respeito à diversidade de espécies que as compõem. No processo de sucessão, 

sucedem-se várias fases, iniciando-se logo após a retirada da vegetação original e ou após 

o abandono de áreas cultivadas, com a colonização por espécies pioneiras herbáceas, 

seguindo-se da capoeirinha e, de acordo com as condições edáficas e microclimáticas do 

ambiente, seguem a capoeira, o capoeirão e a mata secundária. No processo evolutivo 

dessas fases, ocorre a gradativa substituição das espécies vegetais, cada vez mais 

exigentes com relação às condições de fertilidade e umidade do solo. 

A AAR compreende a bacia hidrográfica do rio Paranaíba que localiza-se na região 

central do Brasil entre os paralelos 15º e 20º sul e os meridianos 45º e 53º oeste, abrange 

parte dos estados de Goiás, Minas Gerais, toda parte urbanizada do Distrito Federal e uma 

pequena porção do Estado do Mato grosso do Sul, sendo composta por aproximadamente 

125 municípios. 

Com área de drenagem de 222,767 km² é a segunda maior unidade hidrográfica da 

Região Hidrográfica do Paraná, corresponde a 25,4% desta. Abrange em sua área quatro 

rios federais: o rio Paranaíba, o rio São Marcos, o rio Corumbá e o rio Aporé. 
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Na área da bacia predomina-se o bioma cerrado contendo fragmentos do bioma 

Mata Atlântica. 

Em estudo realizado próximo a UHE São Simão, nos fragmentos de vegetação 

existente, foram encontrados indivíudos pertencente a 105 espécies, distribuídas em 41 

famílias, conforme apresentado no quadro que se segue. Dentre as 105 espécies 

amostradas, não foi possível identificar 14 espécies devido à falta de material botânico. 

Estas espécies foram consideradas como indeterminadas. 

 

Quadro 8.23: Espécies encontradas no estudo realizado na área de influência da UHE São 
Simão- Bacia do rio Paranaíba. 

Família Espécie Nome vulgar 

ANACARDIACEAE 
Mangifera sp. Mangue 

Myracrodruon urundeuva Aroeira 

ANNONACEAE 

Annona cacans Araticum 

Xylopia brasiliensis Pindaíba 

Xylopia sericeae Pimenta de macaco 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma cuspa Itaipoca 

Aspidosperma sp. Capitão 

Aspidosperma tomentosa Moela de ema 

Aspydosperma subincanum Guatambu 

Hancornia speciosa Mangaba 

ARALIACEAE Didymopanax morototoni Mandiocão 

BIGNONIACEAE 

Bignoniaceae sp Amarelinho 

Tabebuia roseo-alba Caraíba 

Tabebuia sp.1 Ipê roxo 

Tabebuia sp.2 Loro 

BOMBACACEAE 

Chorisia sp. Barriguda 

Pseudobombax marginatum Paineira 

Pseudobombax sp. Embiruçu 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum Amescla 

CARYOCACEAE Caryocar brasileiense Pequi 

CECROPIACEAE Cecropia sp. Embaúba 

CELASTRACEAE Maytenus floribundus Tajarina 

CHRYSOBALANACEAE Licania sp. Mutambo 

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Sangra d'água 

COMBRETACEAE Terminalia fagifolia Massambé 

DILLENIACEAE 
Curatella americana Lixeira 

Davilla eliptica Pau brasil 

EBENACEAE Dyospiros brasiliensis Caparosa 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Uva do cerrado 
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Família Espécie Nome vulgar 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbiaceae sp Leitero 

Mabea fistulifera Canelão 

FABACEAE-CAESALPINOIDEAE 

Apuleia leiocarpa  Garapa 

Bauhinia hufa Pé de cabrito 

Bauhinia longifolia Unha de boi 

Copaifera langsdorffii Pau d'óleo 

Dimorphandra sp Fava de arara 

Diptychandra aurantiaca Balsim 

Hymenea stigonocarpa Jatobá 

Sclerolobium acreum Sucupira preta 

Sclerolobium paniculatum Angá pita 

Sclerolobium sp.  Angá 

FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

Adenanthera pavonina Tento 

Albizia polycephala Monjolo 

Albizia rasslerii Camisa fina 

anadenanthera colubrina Angico 

Enterolobium gummiferum Tamboril 

Parapiptadenia rigida  Angico preto  

Plathymenia reticulata Vinhático 

Stryphnodendron adstringens Barbatimão 

FABACEAE-PAPILIONOIDEAE 

Dipteryx alata Barú 

Lonchocarpus sp. Veludo 

Machaerium angustifolum Jacarandá 

Machaerium hirtum Quebra-foice 

Machaerum sp. Cebolão 

Platipodium elegans Jacarandá fl 

Pterondon emarginatus Sucupira branca 

Vatairea macrocarpa Amargoso 

ICACINACEAE Emmotum nitens Sobre 

INDETERMINADA 

Indeterminada Ni 

Indeterminada1 Amburana 

Indeterminada10 Maria preta 

Indeterminada11 Quina amargosa 

Indeterminada12 Sapucaia 

Indeterminada13 (Vazio) 

Indeterminada2 Arranha-gato 

Indeterminada3 Cangaia 

Indeterminada4 Cedrinho 

Indeterminada5 Cerejeira 
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Família Espécie Nome vulgar 

Indeterminada6 Esporão 

Indeterminada7 Fedorento 

Indeterminada8 Gravatá 

Indeterminada9 Ipê cravo 

LAURACEAE Ocotea sp. Canela 

LECYTHIDACEAE Cariniana estrellensis Bingueiro 

MALPIGHIACEAE Bysonima basiloba Murici 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Pombo 

Luehea grandiflora Açoita cavalo 

MELASTOMATACEAE Miconia albicans Assa peixe 

MELIACEAE  Cedrela fissilis  Cedro 

MORACEAE 

Brosimum gaudichaudii Mama cadela 

Ficus sp. Gameleira 

Machuoria tinetoria Moreira 

MYRSINACEAE 
Rapanea sp.1 Iguapeva 

Rapanea sp.2 Pororoca 

MYRTACEAE 

Eugenia desynterica Cagaitera 

Eugenia sp. Pitanga 

Myrcia sp Goiabinha 

OPILIACEAE Agonandra brasiliensis Quina doce 

POLYGONACEAE Coccoloba mollis Candiúba 

PROTEACEAE Roupala montana Carne de vaca 

RUBIACEAE 
Alibertia edulis Marmelada 

Genipa americana Jenipapo 

RUTACEAE Zanthoxylum viedelianum Mamica de porca 

SALICACEAE 
Casearia arborium Cafezinho 

Casearia rupestris Vidro 

SAPINDACEAE 
Dilodendron bipinnatum Maria pobre 

Magonia pubescens Coité 

STYRACACEAE Styrax ferrugineus Boca boa 

TILIACEAE Apeiba tibourbon Pente de macaco 

VOCHYSIACEAE 

Qualea grandiflora Pau terra fl 

Qualea multiflora Jacaré 

Qualea parviflora Guaritá 

Qualea sp.  Pau terrinha 

Vochysia tucanarum Caixeta 
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Verificou-se o predomínio da composição florística característica de cerrado sensu 

stricto, porém com porte mais elevado, o que caracteriza a área como pertencente à 

fitofisionomia cerradão. De acordo com Ribeiro e Walter (2008), o cerradão é a formação 

florestal do Bioma Cerrado com características esclerófilas. Caracteriza-se também pela 

presença preferencial de espécies que ocorrem no cerrado sensu stricto e por espécies de 

formações florestais, particularmente as da Floresta Decídua (Mata Seca), da Floresta 

Semidecídua e da Mata de Galeria não-inundável.  

Várias espécies encontradas são freqüentemente registradas nas áreas de Floresta 

Decíduas e Semidecíduas de Minas Gerais (SOUZA, 2005; OLIVEIRA FILHO, 2006), como, 

por exemplo, Myracrodruon urundeuva, Aspydosperma subincanum, Tabebuia roseo-alba, 

Anadenanthera colubrina, Machuoria tinetoria, Platipodium elegans, Albizia polycephala, 

Xylopia sericea, Xylopia brasiliensis, Protium heptaphyllum, Copaifera langsdorffii, 

Dilodendron bipinnatum, Zanthoxylum viedelianum, Cedrela fissilis, Bauhinia longifolia e 

Apeiba tibourbon. Já as espécies Calophyllum brasiliense, Alibertia edulis, Apuleia leiocarpa, 

são típicas de formações úmidas relacionadas a cursos d´água como matas ciliares e de 

galeria (RIBEIRO & WALTER, 2008). As demais são amplamente citadas como 

características das diferentes fitofissionomias do Bioma Cerrado (OLIVEIRA et al., 2006; 

OLIVEIRA FILHO, 2006; FALEIRO, 2007; CARVALHO e MARQUES-ALVES, 2008). 

A região apresenta-se em forma de mosaico com fragmentos em diferentes estágios 

de sucessão ecológica. Na maioria dos fragmentos, são detectados vários trechos com 

vestígios de ação antrópica, como presença de um sub-bosque constituído, principalmente, 

de gramíneas nativas (taquaras) e exóticas, que chegam a formar verdadeiros maciços, 

dificultando o processo de regeneração. Constatou-se, ainda, que o piso da floresta 

apresenta uma camada de serrapilheira variável fina em alguns pontos e mais expressiva 

em outros locais onde a vegetação apresenta-se mais densa e fechada. 

Assim, pode-se concluir que os fragmentos de vegetação nativa encontram-se em 

diferentes estágios de sucessão ecológica, variando desde áreas em estágio mais avançado 

até área em estágio inicial de sucessão ecológica.  

 

8.2.2.5. Fauna 

 

O bioma Cerrado contém uma das mais ricas floras dentre as savanas mundiais. 

Este abrange uma vasta extensão territorial ocupando mais de 20 graus de latitude e 10 

graus de longitude e, contém as três maiores bacias hidrográficas sul-americanas. No 

entanto, seus ambientes naturais estão sendo rapidamente convertidos em pastagens e 
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cultivos agrícolas. Por essas razões este foi identificado como um dos mais ricos e 

ameaçados ecossistemas mundiais. 

O domínio Cerrado, com aproximadamente 2 (dois) milhões de km2, é a maior, mais 

rica e possivelmente mais ameaçada savana tropical do mundo (SILVA & BATES, 2002). No 

Brasil, esse bioma ocupa a totalidade do Distrito Federal, mais da metade dos Estados de 

Goiás (97%), Maranhão (65%), Mato Grosso do Sul (61%), Minas Gerais (57%) e Tocantins 

(91%), além de porções de outros seis estados. É o segundo maior bioma brasileiro e 

encontra-se bastante ameaçado pela franca expansão agrícola, assim como pelo processo 

de urbanização. Uma das particularidades desse bioma é que, apesar de apresentar uma 

vegetação de dossel mais baixo, dependendo de suas variações, com árvores tortas, 

troncos e galhos revestidos por uma camada mais grossa e seca, ocorre em região rica em 

água subterrânea, portanto a aparência das árvores e dos arbustos é mais uma proteção 

contra as temperaturas mais elevadas e a baixa umidade relativa do ar. Está entre os 

biomas de maior biodiversidade brasileira.  

De acordo com dados do Instituto Cerrado (2009), a fauna do Cerrado é composta 

por várias espécies de répteis, mamíferos, anfíbios, insetos, peixes e aves. Com relação à 

mastofauna do Cerrado ela apresenta cerca de 194 (cento e noventa e quatro) espécies 

sendo 18 (dezoito) endêmicas, ou seja, são aquelas espécies que são encontradas apenas 

no Cerrado, como exemplo o tatu canastra, cachorro vinagre, tamanduá bandeira e outros 

que também estão na lista de animais ameaçados de extinção devido ao desmatamento do 

Cerrado para a produção de grãos, com isso destruindo o seu hábitat natural. 

Por apresentar diferentes fitofisionomia o Cerrado possui uma grande diversidade de 

anfíbios e répteis. Estudos já realizados em diversos pontos do bioma já registraram 

aproximadamente 113 (cento e treze) espécies de anfíbios sendo 32 (trinta e duas) 

endêmicas. No caso dos répteis já foram catalogadas 115 (cento e quinze) espécies de 

serpentes, 59 (cinqüenta e nove) lagartos e 25 (vinte e cinco) anfisbena. Estes números são 

revisados a cada ano com novas espécies de répteis e anfíbios descritas por pesquisadores 

do mundo inteiro. 

Das 1.796 (um mil setecentas e noventa e seis) espécies de aves que são 

encontradas no Brasil, cerca de 837 (oitocentas e trinta e sete) espécies ocorrem no bioma 

Cerrado. Mesmo com esse elevado número de espécies, pode-se considerar baixo o 

número de espécies endêmicas, uma vez que acredita-se que existam, no máximo, 32 

(trinta e duas) espécies restritas ao Cerrado.  

Em três ordens de insetos, lepidoptera (borboletas, mariposas etc.), hymenoptera 

(abelhas, vespas etc.) e isoptera (formigas, cupins etc.), o número de espécies estimado é 

de 14.425 (quatorze mil, quatrocentas e vinte e cinco), o que representa 47% da 
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entomofauna do Brasil, sendo que essas são também as ordens mais abundantes no 

Cerrado. No entanto, pouco se sabe sobre as demais ordens, visto que as mesmas não 

apresentam valor econômico-cultural e, por esse motivo, são pouco estudadas. Na figura 

8.25, a seguir, é apresentada a distribuição de espécies no bioma Cerrado. 

 

 

Figura 8.23: Distribuição das espécies nos grupos de fauna terrestre do Cerrado. 
 

O presente diagnóstico tem o objetivo de apresentar as principais espécies da fauna 

terrestres encontradas na AAR e na AII do AHE Davinópolis, de modo a fornecer subsídios 

para a avaliação da fauna da AID e ADA do mesmo. Cabe ressaltar que o diagnóstico da 

fauna da AID e da ADA será apresentado no próximo capítulo. 

 

8.2.2.5.1. Avifauna 
 

O Brasil possui a terceira avifauna mais rica do mundo, com cerca de 1.700 espécies 

(Marçal Júnior & Franchin 2003). O comportamento conspícuo, a relativa facilidade de 

identificação, a agilidade na amostragem e a grande variedade de especializações 

ecológicas, fazem das aves um grupo bastante estudado. Na região Neotropical, nenhum 

outro grupo é tão bem conhecido. (Willis 1979, Willis & Oniki 1992, Stotz et al. 1996). 
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Aves são elementos importantes na avaliação da qualidade ambiental, em função da 

diversidade de espécies, da ocupação de diferentes hábitats e níveis tróficos, bem como 

pelo fato de serem altamente sensíveis às modificações ambientais, sendo consideradas 

peças chaves na determinação de áreas para a conservação (Daniels et al. 1991, Bege & 

Marterer 1991). De fato, é um dos grupos animais que mais sofrem os impactos ambientais, 

principalmente os provocados pelas atividades agropecuárias (Silva 1995). Diversos estudos 

demonstram a perda de espécies da avifauna em decorrência da fragmentação hábitat 

(Anjos 1992, Harris & Silva Lopez 1992, Kattan et al. 1994, Fahrig & Merriam 1994, Tubelis 

& Cavalcanti 2000, Machado 2000, Marini 2001). 

Algumas espécies de aves podem ser favorecidas pela disponibilidade de recursos, 

representados particularmente por restos alimentares encontrados em áreas antrópicas 

(HÖFLING & CAMARGO, 1999). Outras, embora encontradas em ambientes urbanos 

durante parte do ano, são dependentes de áreas naturais adjacentes a esse ambiente, para 

que possam sobreviver em períodos de escassez de recurso (MATARAZZO-NEUBERGER, 

1995). Espécies da avifauna brasileira têm se tornado comuns em ambientes modificados, 

sob o efeito das alterações antrópicas (WILLIS & ONIKI, 1992).  

Estudos sobre a avifauna do bioma Cerrado já foram realizados por diversos 

pesquisadores: ALLEN (1891,1892 e 1893) listou aves coletadas na Chapada dos 

Guimarães, em Mato Grosso. NAUMBURG (1930) analisou a avifauna desse antigo Estado 

de Mato Grosso, BROWN (1986) conferiu uma abordagem zoogeográfica da região do 

Pantanal Mato-Grossense e SILVA e ONIKI (1988) levantaram a avifauna da Serra das 

Araras, também em Mato Grosso.  WILLIS e ONIKI (1990) e CINTRA e YAMASHITA (1990) 

também estudaram a avifauna desse bioma, sendo DUBS (1993) o responsável pela revisão 

da avifauna do Pantanal e adjacências.  Mais ao norte, Fry (1970) analisou a distribuição 

ecológica das aves da Serra do Roncador e NOVAES (1976) levantou a avifauna do rio 

Aripuanã, ainda em Mato Grosso. 

Outros trabalhos publicados somaram-se ao conhecimento acerca da avifauna da 

região zoogeográfica em questão.  Dentre eles, podem ser destacados: GOELDI (1894), 

IHERING e IHERING (1907), PINTO (1936, 1938, 1940, 1944), NOVAES (1952), WILLIS 

(1979), WILLIS e ONIKI (1981, 1987 e 1990), DUNNING (1982), DE SHAWENSEE (1982), 

AGUIRRE e ALDRIGHI (1983 e 1987), GRANTSAU (1988), CAVALCANTI (1988), 

CAVALCANTI e PIMENTEL (1988), RIDGELY e TUDOR (1989 e 1994), SICK (1958, 1959, 

1965, 1966, 1985, 1997), SILVA (1989), SILVA e ONIKI (1988), SOUZA (1995) e outros. 

SICK e TEIXEIRA (1979) apontaram os principais fatores que atuam de forma daninha 

sobre a ornitofauna ameaçada nessa e nas demais regiões do Brasil. Sobre a dieta 

alimentar das aves brasileiras, informações complementares podem ser extraídas de 
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HEMPEL (1949) e SCHUBART et al. (1965). Mais recentemente, SILVA (1995a, 1995b e 

1996) analisou a biogeografia das aves de cerrado, inclusive matas de galeria e florestas 

decíduas, estabelecendo suas relações com as regiões amazônica e atlântica.  

SILVA (1995b) afirma que o bioma cerrado comporta 837 espécies de aves, 

distribuídas por 64 famílias, sendo cerca de 90% das espécies residentes, 6% migratórias e 

4% de biologia reprodutiva não conhecida. Esse autor inclui em sua listagem, entretanto, o 

grande número de espécies que se encontra associado às florestas de galeria e matas 

secas, principalmente, nos limites desse bioma com os domínios de florestas atlânticas e 

amazônicas.  

Considerando-se os quatro estudos listados, inseridos na AAR do AHE Davinópolis, 

foram registradas 360 (trezentas e sessenta) espécies de aves. Considerando-se que a 

avifauna do cerrado é composta por 837 (oitocentas e trinta e sete) espécies, pode-se 

afirmar que as 360 (trezentas e sessenta) espécies encontradas na área dos estudos 

corresponderam a 43,01% da riqueza de aves do Cerrado.  

A seguir tabela apresentando a lista das espécies da avifauna encontradas na AAR 

do AHE Davinópolis. 

 
Tabela 8.4: Espécies de aves encontradas na AAR do AHE Davinópolis. 

Nº Nome do Táxon Nomes populares 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha UHE São Simão 

  Ordem Struthioniformes           

  Família Rheidae           

1 Rhea americana  Ema x x X x 

  Ordem Tinamiformes           

  Família Tinamidae           

2 Crypturellus undulatus  Jaó x x x x 

3 Crypturellus soui jaó     x   

4 Crypturellus parvirostris  Inhambu-chororó x x x x 

5 Rhynchotus rufescens  Perdiz x x x x 

6 Nothura maculosa  Codorna-comum x x x x 

7 Nothura minor Codorna-mineria   x     

8 Nothura boraquira 
codorna de cabeça 

preta     x   

9 Taoniscus nanus inhambu-carapé   x     

  Ordem Anseriformes           

  Família Anatidae           

10 Dendrocygna viduata  Irerê x x x x 

11 Dendrocygna autumnalis  Marajoara x     x 

12 Cairina moschata  Pato-do-mato x x x x 

13 Amazonetta brasiliensis  
Marreca-do-pé-

vermelho x x x x 

  Ordem Podicipediformes           
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Nº Nome do Táxon Nomes populares 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha UHE São Simão 

  Família Podicipedidae           

14 Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno x   x x 

15 Podilymbus podiceps Mergulhão x x x   

  Ordem Galliformes           

  Família Cracidae           

16 Penelope superciliaris Jacupemba x x x x 

17 Crax fasciolata Mutum-de-penacho   x   x 

  Ordem Pelecaniformes           

  Família Phalacrocoracidae           

18 Phalacrocorax brasilianus  Bigua     x x 

19 Phalacrocorax olivaceus Biguá   x     

  Família Anhingidae           

20 Anhinga anhinga  Biguatinga x   x x 

  Ordem Ciconiiformes           

  Família Ardeidae           

21 Tigrisoma lineatum  Socó-boi   x x x 

22 Ixobricus exilis Socozinho     x   

23 Nycticorax nycticorax  Garça-da-noite     x x 

24 Pilherodius pileatus Garça real   x x x 

25 Butorides striata  Socozinho x x x x 

26 Bubulcus ibis  Garça-vaqueira x x x x 

27 Ardea cocoi Garça-real x x x x 

28 Ardea alba Garça-branca-grande     x x 

29 Syrigma sibilatrix  Maria-faceira x x x x 

30 Cochlearius cochlearius Arapapa     x   

31 Casmerodius albus garça branca x x     

32 Egretta thula  
Garça-branca-

pequena x x x x 

  Família Threskiornithidae           

33 Mesembrinibis cayennensis  Corocoró     x x 

34 Phimosus infuscatus  
Tapicuru-de-cara-

pelada       x 

35 Theristicus caudatus  Curicaca x x x x 

36 Platalea ajaja Colhereiro       x 

  Família Ciconiidae           

37 Ciconia maguari  Maguari       x 

38 Jabiru mycteria  Tuiuiú       x 

39 Mycteria americana Cabeça-seca   x   x 

  Ordem Cathartiformes           

  Família Cathartidae           

40 Cathartes aura  
Urubu-de-cabeça-

vermelha x x x x 

41 Coragyps atratus  
Urubu-de-cabeça-

preta x x x x 

42 Sarcoramphus papa Urubu rei x x     
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  Ordem Falconiformes           

  Família Pandionidae           

43 Pandion haliaetus  Águia-pescadora       x 

  Família Accipitridae           

44 Rostrhamus sociabilis  Caramujeiro x     x 

45 Ictinia plumbea  Sovi x x x x 

46 Buteogallus urubitinga  Gavião-preto     x x 

47 Buteogallus meridionalis gavião caboclo     x   

48 Accipiter striatus gaviãozinho   x     

49 Heterospizias meridionalis  Casaco-de-couro x x   x 

50 Leptodon cayanensis 
Gavião de cabeça 

cinza x x x x 

51 Rupornis magnirostris Gavião-carijó x x x x 

52 Buteo albicaudatus Gavião-asa-de-telha x x   x 

53 Geranospiza caerulescens Gavião pernilongo   x     

54 Harpyhaliaetus coronatus Água cinzenta   x     

55 Elanus leucurus gavião-peneira x x x   

56 Buteo brachyurus 
Gavião-de-cauda-

curta       x 

57 Elanoides forficatus Gavião tesoura       x 

  Família Falconidae           

58 Caracara plancus  Carcará x x x x 

59 Milvago chimachima  Gavião-carrapateiro x x x x 

60 Herpetotheres cachinnans  Acauã x x x x 

61 Micrastur semitorquatus gavião relógio   x     

62 Falco sparverius Quiri-quiri x x x x 

63 Falco femoralis Falcão-de-coleira x x x x 

  Ordem Gruiformes           

  Família Aramidae           

64 Aramus guarauna Carão x x x x 

  Família Rallidae           

65 Aramides cajanea  Saracura-três-potes x x x x 

66 Aramides saracura Saacura do mato x       

67 Gallinula chloropus Frango-d'água-comum x x   x 

68 Laterallus melanophaius Pinto-d’água-comum   x   x 

69 Laterallus viridis saracura pequena     x   

70 Porzana albicollis  Sanã-carijó x x   x 

71 Pardirallus nigricans  Saracura-sanã   x x x 

72 Porphyrio martinica Frango-d'água   x x x 

  Família Heliornithidae           

73 Heliornis fulica  Picaparra       x 

  Família Cariamidae           

74 Cariama cristata Seriema x x x x 

  Ordem Charadriiformes           
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  Família Charadriidae           

75 Vanellus chilensis  Quero-quero x x x x 

76 Hoploxypterus cayanus mexeriqueira x x x   

  Família Scolopacidae           

77 Actitis macularius  Maçarico-pintado       x 

78 Tringa flavipes  
Maçarico-de-perna-

amarela x     x 

79 Gallinago undulata Narcejão x x     

80 Tringa solitaria Maçarico   x x   

  Família Recurvirostridae           

81 Himantopus melanurus Pernilongo       x 

82 Himantopus himantopus Pernilongo x x     

  Família Jacanidae           

83 Jacana jacana  Jaçanã x x x x 

  Família Sternidae           

84 Phaetusa simplex  Trinta-réis-grande       x 

85 Sternula superciliaris gaivota-pequena     x   

  Ordem Columbiformes           

  Família Columbidae           

86 Columbina talpacoti  
Rolinha-caudo-de-

feijão x x x x 

87 Columbina squammata  Fogo-apagou x x x x 

88 Claravis pretiosa  Pomba-de-espelho x     x 

89 Columba livia Pombo-doméstico x   x x 

90 Columba plumbea pomba-amargosa     x   

91 Patagioenas speciosa  Pomba-trocal       x 

92 Patagioenas picazuro  Asa-branca x x x x 

93 Patagioenas cayennensis  Pomba-galega x x x x 

94 Zenaida auriculata  Avoante x x   x 

95 Leptotila verreauxi Juriti x x   x 

96 Leptotila rufaxilla gemedeira x   x   

  Ordem Psittaciformes           

  Família Psittacidae           

97 Ara ararauna  Arara-canindé x x   x 

98 Diopsittaca nobilis  Maracanã-nobre x x x x 

99 Orthopsittaca manilata Maracanã-do-buriti       x 

100 Aratinga leucophthalma  Periquitão-maracanã x x x x 

101 Aratinga auricapillus  
Jandaia-de-testa-

vermelha       x 

102 Aratinga aurea  Periquito-estrela x   x x 

103 Forpus xanthopterygius  Tuim x x x x 

104 Brotogeris chiriri  
Periquito-de-encontro-

amarelo x x x x 

105 Amazona xantophs Papagaio-galego x x x   

106 Pionus maximiliani Maritaca x x     
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107 Amazona aestiva  Papagaio-verdadeiro x x x x 

108 Amazona amazonica  Curica       x 

  Ordem Cuculiformes           

  Família Cuculidae           

109 Piaya cayana  Alma-de-gato x x x x 

110 Coccyzus melacoryphus 
Papa lagarta 
acanelado       x 

111 Crotophaga ani Anu-preto x x x x 

112 Guira guira  Anu-branco x x x x 

113 Tapera naevia Saci x x x x 

  Ordem Strigiformes            

  Família Tytonidae           

114 Tyto alba  Suindara     x x 

  Família Strigidae           

115 Megascops choliba  Corujinha-do-mato x x   x 

116 Glaucidium brasilianum  Caburé x x x x 

117 Athene cunicularia  Coruja-buraqueira x x x x 

  Ordem Caprimulgiformes           

  Família Nyctibiidae           

118 Nyctibius griseus  Urutau x x   x 

  Família Caprimulgidae           

119 Nyctidromus albicollis  Curiango x x x x 

120 Caprimulgus rufus João-corta-pau x     x 

121 Caprimulgus parvulus Bacurau chintã   x x x 

122 Chordeiles pusillus Bacurauzinho x x   x 

123 Podager nacunda Corucão x x   x 

124 Hydropsalis torquata  Bacurau-tesoura   x   x 

  Ordem Apodiformes           

  Família Apodidae           

125 Chaetura meridionalis 
Andorinhão-do-

temporal       x 

126 Chaetura andrei andorinhão x x     

127 Tachornis squamata Tesourinha x x x x 

128 Streptoprogne zonaris 
Taperaçu-de-coleira-

branca x x x x 

  Família Trochilidae           

129 Phaethornis pretrei  
Rabo-branco-de-
sobre-amarelo x x x x 

130 Eupetomena macroura  beija-flor-tesourão x x x x 

131 Aphantochroa cirrochloris  Beija-flor-cinza       x 

132 Thalurania furcata 
Beija-flor-tesoura-

verde x   x x 

133 Thalurania glaucopis 
tesoura de fronte 

violeta x       

134 Florisuga fusca  
Beija-flor-preto-e-

branco x     x 

135 Anthracothorax nigricollis  
Beija-flor-de-veste-

preta     x x 
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136 Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho       x 

137 Chlorostilbon lucidus  
Beija-flor-de-bico-

vermelho x x x x 

138 Hylocharis cyanus Beija-flor-roxo       x 

139 Amazilia fimbriata  
Beija-flor-de-garganta-

verde     x x 

140 Amazilia versicolor 
Beija-flor-de-banda-

branca x x   x 

141 Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul x       

142 Colibri serrirostris 
Beija-flor-de-orelha 

vermelha x   x   

143 Heliomaster squamosus  
Bico-reto-de-banda-

branca       x 

  Ordem Trogoniformes           

  Família Trogonidae           

144 Trogon surrucura Surucuá x x   x 

  Ordem Coraciiformes           

  Família Alcedinidae           

145 Megaceryle torquata  
Martim-pescador-

grande   x x x 

146 Chloroceryle amazona  
Martim-pescador-

verde   x x x 

147 Chloroceryle americana  
Martim-pescador-

pequeno   x x x 

  Família Momotidae           

148 Baryphthengus ruficapillus  Juruva x   x x 

149 Momotus momota  Udu       x 

  Ordem Galbuliformes           

  Família Galbulidae           

150 Galbula ruficauda Ariramba x x x x 

  Família Bucconidae           

151 Nystalus chacuru  João-bobo x x x x 

152 Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos x x x   

153 Nonnula rubecula macuruzinho   x x   

154 Monasa nigrifrons  Bico-de-brasa       x 

  Ordem Piciformes           

  Família Ramphastidae           

155 Ramphastos toco Tucanuçu x   x x 

156 Ramphastos vitellinus Tucano de bico preto       x 

157 Pteroglossus castanotis Araçari       x 

  Família Picidae           

158 Picumnus albosquamatus 
Pica-pau-anão-

escamado x x x x 

159 Melanerpes candidus  Pica-pau-branco x     x 

160 Veniliornis passerinus  Pica-pauzinho-verde   x x x 

161 Colaptes melanochloros  Pica-pau-verde x x x x 

162 Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo x x x x 

163 Celeus flavescens  
Pica-pau-de-cabeça-

amarela     x x 

164 Dryocopus lineatus  
Pica-pau-de-banda-

branca x x x x 
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165 Picoides mixtus -     x   

166 Campephilus cf. robustos Pica-pau-rei       x 

167 Campephilus melanoleucos  
Pica-pau-de-topete-

vermelho     x x 

  Ordem Passeriformes           

  Família Thamnophilidae           

168 Taraba major  Choro-boi x x x x 

169 Thamnophilus doliatus  Choca-barrada   x x x 

170 Thamnophilus pelzelni Choca-do-planato       x 

171 Thamnophilus torquatus choca de asa branca     x   

172 Thamnophilus punctatus choca-bate-rabo     x   

173 Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata x x   x 

174 Formicivora melanogaster 
Formigueiro de 
barriga preta       x 

175 Dysithamnus mentalis choquinha lisa x x x x 

176 Herpsilochmus atricapillus 
Chororozinho-de-

chapéu-preto x     x 

177 Mackenziaena leachii 
borralhara 

assobiadora x       

178 Herpsilochmus longirostris 
Chororozinho-de-bico-

comprido   x   x 

  Família Dendrocolaptidae           

179 Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande   x x x 

180 Lepidocolaptes angustirostris  Arapaçu-do-cerrado x x x x 

181 
Campylorhamphus 

trochilirostris  Arapaçu-beija-flor       x 

182 Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde x   x   

  Família Furnariidae           

183 Furnarius rufus  João-de-barro x x x x 

184 Furnarius leucopus João-de-barro     x   

185 Automolus sp. barranqueiro x x     

186 Synallaxis frontalis Tifli x x x x 

187 Synallaxis scutata Estrelinha-preta x     x 

188 Synallaxis spixi João tenenem x       

189 Philydor rufus 
limpa folha de testa 

baia x   x   

190 Philydor dimidiatus vira-folhas     x   

191 Certhiaxis cinnamomeus  Curitié x x   x 

192 Phacellodomus ruber  Graveteiro   x   x 

193 Phacellodomus rufifrons joão-graveteiro x x     

194 Lochmias nematura joão-porca   x x   

195 Cranioleuca vulpina Arredio do rio       x 

196 Xenops rutilans bico-virado-carijó x   x   

197 Anumbius anumbi Cochicho x x     

  Família Tyrannidae           

198 Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo x x x x 

199 
Hemitriccus 

margaritaceiventer  
Sebinho-de-olho-de-

ouro x x x x 
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200 Poecilotriccus latirostris  
Ferrerinho-de-cara-

parda       x 

201 Todirostrum poliocephalum ferrerinho x       

202 Phylloscartes flaveola Marianinha amarela x       

203 Todirostrum cinereum  Sebinho-relógio x x x x 

204 Myiopagis caniceps  Maria-da-copa       x 

205 Myiopagis gaimardii Maria pechim       x 

206 Myiopagis viridicata 
Guaracava de crista 

alaranjada       x 

207 Myiopagis fasciatus Filipe x     x 

208 Elaenia flavogaster  
Guaracava-de-
barriga-amarela x x x x 

209 Elaenia spectabilis Guaracava-grande       x 

210 Elaenia chiriquensis Chibum     x x 

211 Elaenia mesoleuca  Tuque x x   x 

212 Elania obscura Tucão     x   

213 Elania parvirostris 
guaracava-de-bico-

pequeno     x   

214 Elania cristata 
papa-moscas-de-

topete     x   

215 Capsiempis flaveola Caga-sebo       x 

216 Camptostoma obsoletum  Risadinha x x x x 

217 Serpophaga subcristata alegrinho x       

218 Hirundinea ferruginea Gibão de couro x   x   

219 Corythopis delalandi Estalador x x     

220 Euscarthmus meloryphus barulhento   x     

221 Knipolegus lophotes maria-preta-de-crista   x x   

222 Satrapa icterophrys suiriri pequeno x x     

223 Platyrinchus mistaceus patinho x   x   

224 Colonia colonus Viuvinha x x x   

225 Contopus cinereus papa-mosca cinzento     x   

226 Suiriri suiriri  Suiriri-cinzento x     x 

227 Tolmomyias sulphurescens  
Bico-chato-de-orelha-

preta x   x x 

228 Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo   x     

229 Myiophobus fasciatus  Filipe   x x x 

230 Lathrotriccus euleri  Enferrujado x x x x 

231 Cnemotriccus fuscatus  Guaracavuçu x   x x 

232 Pyrocephalus rubinus  Verão   x   x 

233 Xolmis cinereus  Maria-branca x x x x 

234 Xolmis velatus  Noivinha-branca x x x x 

235 Gubernetes yetapa  Tesoura-do-brejo x x   x 

236 Fluvicola nengeta  Lavadeira-mascarada x     x 

237 Fluvicola leucocephala 
lavadeira de cara 

branca x       

238 Fluvicola pica Lavadeira x x x   

239 Arundinicola leucocephala  Viuvinha   x   x 
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240 Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro x x   x 

241 Phyllomyias fasciatus Piolhinho   x   x 

242 Myiozetetes cayanensis  
Bem-te-vizinho-asa-

ferrugem   x   x 

243 Myiozetetes similis  Bem-te-vizinho x     x 

244 Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi x x x x 

245 Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado x x x x 

246 Myiodynastes cayanensis 
Bem-te-vizinho asa 

ferrugem x     x 

247 Megarynchus pitangua  Nei-nei x x x x 

248 Empidonomus varius  Peitica-rajada x   x x 

249 
Griseotyrannus 

aurantioatrocristatus  
Peitica-de-chapéu-

preto     x x 

250 Tyrannus albogularis 
Siriri-de-garganta-

branca x x   x 

251 Tyrannus melancholicus Siriri x x x x 

252 Tyrannus savana Tesoura x x x x 

253 Casiornis rufus  Caneleiro x     x 

254 Myiarchus ferox  Maria-cavaleira x x x x 

255 Myiarchus swainsoni Irré   x x x 

256 Myiarchus tyrannulus  
Maria-de-asa-

ferrugem x x x x 

  Família Pipridae           

257 Neopelma pallescens  Fruxu-do-cerradão x     x 

259 Pipra fasciicauda Uirapuru laranja       x 

259 Antilophia galeata Soldadinho x x x x 

260 Ilicura militaris Tangarazinho x       

  Família Tityridae           

261 Tityra inquisitor  
Anambé-branco-de-

bochecha-parda   x   x 

262 Tityra cayana Rabo-preto x x   x 

263 Tityra semifasciata 
Anambé-de-máscara-

preta       x 

264 
Pachyramphus 
polychopterus  Caneleiro-preto x     x 

265 Schiffornis virescens Flautim x   x   

266 Pachyramphus castaneus Caneleiro x x     

267 Pachyramphus validus  
Caneleiro-de-chapéu-

negro x     x 

  Família Conopophagidae           

268 Conopophaga lineata Chupa dente marron     x   

  Família Vireonidae           

269 Cyclarhis gujanensis  Pitiguari x x x x 

270 Vireo olivaceus juruviara x x x x 

271 Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado x     x 

  Família Corvidae           

272 Cyanocorax cristatellus  Gralha-do-campo   x x x 

273 Cyanocorax cyanopogon  Cancã   x x x 

  Família Hirundinidae           
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274 Pygochelidon cyanoleuca  
Andorinha-azul-e-

branca x x x x 

275 Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serrador x x x x 

276 Progne tapera  Andorinha-do-campo x x x x 

277 Progne chalybea  
Andorinha-doméstica-

grande x x   x 

278 Tachycineta albiventer  Andorinha-do-rio x     x 

279 Hirundo rustica Andorinha do bando x       

280 Atticora melanoleuca Andorinha de coleira x       

281 Tachycineta leucorrhoa  
Andorinha-de-sobre-

branco x x   x 

  Família Troglodytidae           

282 Troglodytes musculus Corruíra x     x 

283 Troglodytes aedon Cambaxirra   x x   

284 Pheugopedius genibarbis Garrinchão-pai-avô   x   x 

285 Cantorchilus leucotis  
Garrincha-de-peito-

acastanhado x   x x 

  Família Donacobiidae           

286 Donacobius atricapilla  Japacanim x x x x 

  Família Polioptilidae           

287 Polioptila dumicola  Arrebita-rabo x x x x 

  Família Turdidae           

288 Turdus leucomelas Sabiá-barranco x x x x 

289 Turdus amaurochalinus Sabiá-poca x x x x 

290 Turdus albicollis Sabiá de coleira         

291 Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira x x x x 

  Família Mimidae           

292 Mimus saturninus  Sabiá-do-campo x x x x 

  Família Motacillidae           

293 Anthus lutescens Caneleiro x x   x 

  Família Coerebidae           

294 Coereba flaveola  Caga-sebo x x x x 

  Família Thraupidae           

295 Nemosia pileata  Saíra-de-chapéu-preto x x x x 

296 Thlypopsis sordida  Canário-sapé   x x x 

297 Eucometis penicillata  Pipira-da-taoca x x x x 

298 Tachyphonus coronatus  Tiê-preto       x 

299 Tachyphonus rufus  Pipira-preta     x x 

300 Thraupis sayaca  Sanhaça-azul x x x x 

301 Thraupis palmarum  Sanhaço-do-coqueiro x x x x 

302 Tangara cayana  Cara-suja x x x x 

303 Tersina viridis  Saí-andorinha x x   x 

304 Dacnis cayana  Saí-azul x x x x 

305 Hemithraupis guira  Saíra-de-papo-preto x x x x 

306 Lanio melanops Tiê de topete         
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307 Cypsnagra hirundinacea tié de costa branca     x   

308 Hemithraupis ruficapila Saira-da-mata x       

309 Pyrrhocoma ruficeps cabecinha castanha     x   

310 Neothraupis fasciata Cigarra do campo x       

311 Rhamphocelus carbo pipira vermelha x   x   

312 Schistochlamys melanopis bico de veludo     x   

313 Cissopis leveriana tietinga x       

314 Conirostrum speciosum  
Figuinha-de-rabo-

castanho   x x x 

  Família Emberizidae           

317 Zonotrichia capensis  Tico-tico x x x x 

318 Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo x x x x 

319 Sicalis citrina Canarinho-rasteiro x     x 

320 Sicalis flaveola  
Canário-da-terra-

verdadeiro x x x x 

321 Volatinia jacarina  Tiziu x x x x 

322 Emberizoides herbicola Canário-do-campo     x x 

323 Charitospiza eucosma mineirinho   x     

324 Coryphaspiza melanotis 
tico tico de máscara 

negra     x   

325 Sporagra magellanicus Pintassilgo   x     

326 Sporophila plumbea  Patativa-verdadeira x   x x 

327 Sporophila angolensis curió   x x   

328 Sporophila collaris  Coleiro-do-brejo       x 

329 Sporophila lineola  Bigodinho x   x x 

330 Sporophila nigricollis  Baiano x     x 

331 Sporophila caerulescens  Coleirinho   x x x 

332 Arremon flavirostris 
Tico-tico-do-mato-de-

bico-amarelo x x x x 

333 Coryphospingus pileatus galinho da serra x   x   

334 Coryphospingus cucullatus  Tico-tico-rei x x x x 

  Família Cardinalidae           

335 Saltator maximus  Tempera-viola x   x x 

336 Saltator similis 
Trinca-ferro-
verdadeiro x x x x 

337 Saltator atricollis Bico-de-pimenta x x x x 

338 Piranga flava Sanhaço-de-fogo x       

339 Cyanoloxia brissonii Azulão     x x 

  Família Parulidae           

340 Parula pitiayumi  Mariquita x x x x 

341 Basileuterus hypoleucus 
Pula-pula-de-peito-

branco x x   x 

342 Basileuterus culicivorus pula-pula-coroado     x   

343 Basileuterus leucophrys 
pula-pula-de-
sobrancelha x       

344 Geothlypis aequinoctialis pia-cobra x x     

345 Basileuterus flaveolus  Canário-do-mato x   x x 

  Família Icteridae           
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346 Icterus cayanensis  Encontro x x x x 

347 icterus icterus concriz   x     

348 Gnorimopsar chopi  Pássaro-preto x x x x 

349 Pseudoleistes guirahuro  Chopim-do-brejo x x x x 

350 Psarocolius decumanus Japu x x x x 

351 Chrysomus ruficapillus Garibaldi x     x 

352 Molothrus bonariensis  Chopim  x x x x 

353 Molothrus oryzivora Iraúna grande x       

354 Curaeus forbesi anumará x       

355 Cacicus haemorrhous Guaxe   x   x 

356 Cacicus cela xexéu     x   

357 Sturnella superciliaris  Policia-inglesa x     x 

  Família Fringillidae           

358 Euphonia chlorotica  Vivi x x x x 

359 Euphonia violacea Gaturamo   x x   

  Família Passeridae           

360 Passer domesticus  Pardal x x x x 

Total de espécies 228 208 209 264 

 

Verificou-se que das 360 (trezentas e sessenta) espécies encontradas, 113 (cento e 

treze) foram encontradas em todos os estudos realizados, enquanto que 96 (noventa e seis) 

foram registradas em apenas um dos quatro estudos. As demais espécies foram 

encontradas em dois ou três dos estudos analisados. 

Considerando-se todas as espécies, verificou-se que a família com maior número foi 

Tyrannidae. Em estudo realizado por Valle (2006), em uma região do Cerrado, com 

características semelhantes às encontradas na região de estudo, no estado de Goiás (São 

Domingos) porém fora da AAR do AHE Davinópolis, essa família também apresentou-se 

como a mais representativa. 

A família Tyrannidae estende-se do Alasca à Terra do Fogo e corresponde à família 

mais diversificada do Hemisfério Ocidental, com cerca de 392 (trezentas e noventa e duas) 

espécies, sendo aproximadamente 333 (trezentas e trinta e três) espécies só na América do 

Sul. (HÖFLING et al., s.d.). 

A seguir é apresentada descrição dos principais tipos de hábitat observados nas 

áreas de estudo, bem como as principais espécies da avifauna encontradas em cada um 

deles: 

 

a)  Matas de galeria e buritizais 
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As florestas de galeria da região podem ser caracterizadas por uma grande 

diversidade de “micro-hábitats” e pela grande especialização dos diferentes grupos de fauna 

que por eles se distribuem. Na presença de buritis, são acrescidos micro-hábitats e 

conseqüentemente novas espécies podem ser observadas nas matas. 

Apesar de já estarem muito deterioradas pela atividade antrópica, as florestas locais 

apresentaram bioindicadores de elevada qualidade ambiental, sugerindo que o fato de haver 

conexão entre as florestas e cerradões locais gerou certa ampliação do potencial de suporte 

faunístico das mesmas. Esses bioindicadores podem ser divididos em três grupos. 

O primeiro é composto por endemismos típicos de matas de galeria do escudo 

central sul-americano, como o tico-tico-do-mato (Arremon flavirostris) e o chororozinho 

(Herpsilochmus longirostris). A presença dessas espécies demonstra que as florestas de 

galeria apresentam potencial para o suporte da fauna endêmica e demonstra sua 

importância em termos de conservação. 

O segundo grupo é composto por espécies com exigências ecológicas que tornam 

sua presença difícil em locais mal estruturados. Destacam-se aqui os gaviões de grande 

porte, araras e papagaios, assim como habitantes de sub-bosque que necessitam de uma 

floresta estruturada para reprodução e suporte de suas populações. Nesse sentido, a 

observação do papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e outros comprova a capacidade de 

suporte dessas áreas, principalmente, quando associadas a áreas de cerrados e buritizais. 

O mesmo pode ser dito em relação à presença de jacupembas (Penelope superciliaris) e 

jaós (Crypturellus undulatus) nas matas de galeria da região. Vale lembrar, entretanto, que a 

maioria dessas espécies é tipicamente cinegética ou cobiçada como xerimbabo, o que 

certamente contribuiu para a já flagrante diminuição de suas populações localmente. 

O terceiro grupo bioindicador é composto por espécies que somente mantêm suas 

populações com a continuidade florestal. Pertencente a esse grupo, pode ser mencionado o 

arapaçu-grande (Dendrocolaptes paltyrostris), cuja presença foi confirmada em campo. 

Esses são indicadores de áreas florestadas contínuas no presente ou em passado próximo.   

 

b) Cerrados 

 

Os mosaicos de diferentes formações de cerrado predominam na região. Táxons da 

família Tinamidae, muito comuns nos campos cerrados locais foram a perdiz (Rhynchotus 

rufescens) e a codorna (Nothura maculosa).  

As emas (Rhea americana), apesar de serem espécies caracteristicamente 

ocupantes de cerrados, costumam ser observadas se alimentando nas plantações da 

região.  
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Também caracterizam os cerrados locais espécies como a seriema (Cariama 

cristata), a curicaca (Theristicus caudatus), o gavião-caboclo/casaco-de-couro 

(Heterospizias meridionalis), a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), o periquito-

real/periquito-estrela (Aratinga aurea), o periquito (Brotogeris chiriri), o joão-bobo (Nystalus 

chacuru), o tucanuçu (Ramphastos toco), o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), o 

sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e o bico-de-pimenta (Saltator atricollis). 

 

c)  Campos, pastagens e áreas antropizadas 

 

Muitas espécies típicas de cerrado adaptam-se também, facilmente, a práticas 

agropecuárias, como é o caso das emas, codornas, inhambus-chororós, seriemas e corujas-

buraqueiras. Têm características mais generalistas. A garça-vaqueira (Bubulcus ibis) pode 

ser observada em toda a região e possui caráter exótico. Essa espécie parece ter 

colonizado a região em anos recentes, tendo suas populações sidas provenientes do 

continente africano (SICK, 1985). Ela vem invadindo os países da América do Sul, onde 

aproveita-se do desgaste imposto pela pecuária extensiva.  

É também comum a presença de frugívoros e nectívoros, menos exigente, como o 

sanhaço e beija-flor (e.g. Chlorostilbom aureoventris) em quintais de residências e sítios 

locais. É comum, quando há a permanência de árvores entremeando áreas já exploradas, a 

visita de espécies florestais, como o pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus). 

As aves mais características e comuns às áreas antropizadas (áreas de campos e 

pastagens) podem ser representadas por: inhambu-chororó (Crypturellus parvirostris), 

gavião-peneira (Elanus leucurus), gavião-fumaça (Buteo albicaudatus), carrapateiro (Milvago 

chimachima), quiri-quiri (Falco sparverius), seriema (Cariama cristata), anu (Crotophaga 

ani), anu-branco (Guira-guira), urubu (Coragyps atratus), tesourão (Eupetomena macroura), 

pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), joão-de-barro (Furnarius rufus), freirinha (Xolmis 

cinerea), noivinha (Xolmis velata), guaracava (Elaenia flavogaster), andorinha-grande-de-

casa (Progne chalibea), sabiá-do-campo (Mimus saturninus), graúna (Gnorimopsar chopi), 

maria-preta (Molothrus bonariensis), caminheiro (Anthus lutescens), tico-tico (Zonotrichia 

capensis), tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis), coleirinho (Sporophila 

caerulescens) e tiziu (Volatina jacarina). 

 

d) Brejos e alagados 

 

Grande parte das aves paludícolas tem grande distribuição e raramente é endêmica, 

o que ficou claramente demonstrado na listagem de aves observadas na região do 
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empreendimento.  Além disso, as espécies paludícolas são, em geral, caracterizadas pela 

grande capacidade de vôo, executando, inclusive, muitas vezes, movimentos migratórios 

locais e regionais. Essa característica faz com que as espécies sejam menos sensíveis a 

alguns tipos de processos depredatórios, como, por exemplo, fragmentação de hábitats.  

Com relação à análise de bioindicação, verificou-se que, praticamente, todas as 

famílias que fazem parte da fauna esperada para esses ambientes (NEGRET et al.) foram 

registradas no decorrer dos estudos de campo. Isso indica que, apesar de reduzidos, os 

brejos locais apresentam, ainda, capacidade de suporte para a fauna desse ambiente e, 

conseqüentemente, são importantes em termos de conservação da biodiversidade local.  

A avifauna dos brejos locais pode ser representada, principalmente, pelos anatídeos 

(patos e marrecas) e ralídeos (frangos d’água e saracuras). A esses, são acrescidas as 

jaçanãs (Jacana jacana), garças e socós (Ardeidae), biguás (Phalacrocorax brasilianus) e 

outros. Os Anatidae, os Phalacrocoracidae, os Podiipedidae e alguns Rallidae têm 

preferência pelo espelho d’água, enquanto as outras famílias se concentram na vegetação e 

lamaçais periféricos. 

 A seguir, é apresentado registro fotográfico de algumas das espécies encontradas 

nesses estudos. 
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Foto 8.1: Macho de rolinha-caldo-de-feijão 

(Columbina talpacoti). 

 
Foto 8.2:Macho de pica-pau-anão-

escamado (Picumnus albosquamatus). 

 
Foto 8.3:Arapaçu-do-cerrado (Lepidocolaptes 

angustirostris). 

 
Foto 8.4:Maria-cavaleira-de-cauda-
ferrugem (Myiarchus tyrannulus). 
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Foto 8.5:Macho de pipira-da-taoca (Eucometis 

penicillata).  

 
Foto 8.6:Fêmea de picapauzinho-verde 

(Veniliornis passerinus).  

 
Foto 8.7:Fruxu-do-cerradão (Neopelma 

palescens). 

 
Foto 8.8:Canário-da-mata (Basileuterus 

flaveolus). 

 
Foto 8.9:Sabiá-barranqueiro (Turdus 

leucomelas).  

 
Foto 8.10: Arapaçu-grande 

(Dendrocolaptes platyrostris). 
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Foto 8.11:Udú (Momotus momota). 

 

8.2.2.5.2. Herpetofauna 
 

O cerrado é o bioma brasileiro menos conhecido do ponto de vista da herpetofauna, 

uma vez que os estudos disponíveis desenvolveram-se inicialmente ao longo do litoral ou do 

curso de penetração dos grandes rios, como o Amazonas e o Paraná, de forma que regiões 

interioranas permaneceram pouco conhecidas (HADDAD et al., 1988). Mesmo as espécies 

comuns e com ampla distribuição geográfica são pouco representadas em coleções 

científicas e muitas regiões do cerrado permanecem ainda completamente inexploradas, 

sendo esse panorama especialmente crítico para os anfíbios (HEYER, 1988) e, 

provavelmente, para as serpentes (SILVA e SITES, 1995). 

Em seu trabalho, BRANDÃO e ARAÚJO (1998) ressaltaram um declínio nas 

populações de répteis e anfíbios em diversas localidades, como resposta à degradação 

ambiental vigente em todo o mundo (“crise geral da diversidade”, BLAUSTEIN, 1994), 

especialmente nas áreas que vêm sofrendo um processo ocupacional intenso por parte do 

homem. Em tais áreas, inclui-se o cerrado e aponta-se a importância de realizarem-se 

estudos herpetofaunísticos dentro das delimitações desse bioma.  

Os anfíbios possuem algumas restrições ecológicas e fisiológicas para sobreviver 

longe da umidade, de forma que espécies que ocorrem em locais áridos desenvolvem 

estratégias para suplantar essas necessidades (BRANDÃO et al., 1998), sendo, assim, 

encontrados em hábitats como veredas, brejos, lagoas, matas de galeria e em algumas 

poças provisórias no cerrado e cerradão. 

Considerando-se a diversidade de hábitats encontrados nos cerrados (fisionomia de 

campo cerrado, cerrado “sensu stricto”, cerradão, mata ciliar e veredas), é de se esperar 

uma riqueza específica relativamente alta para essas localidades. Brandão e Araújo (1998) 

citam a ocorrência, para o cerrado “sensu stricto”, de Odontophrynus moratoi, Hyla 

albopunctata, Scinax fuscovarius e Physalaemus cuvieri (anfíbios); Ameiva ameiva, 

Cnemidophorus ocellifer, Tropidurus itambere, Mabuya frenata e Tupinambis duseni 
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(lagartos) e Boa constrictor, Philodryas patagoniensis, Micrurus frontalis e Crotalus durissus 

(serpentes). Para as veredas e campos cerrados, ressaltam a evidência bem maior de 

anfíbios em relação aos répteis, apontando Pseudopaludicola ameghini, Elachistocleys 

bicolor e Leptodactylus furnarius como espécies típicas e exclusivas desses ambientes, 

além também do lagarto Mabuya dorsivittata (no campo cerrado). Para a mata ciliar, ou 

florestas-galeria, foram encontrados anfíbios hábitat-especialistas (Asplastodiscus pervirides 

e Hyla biobeba), ao contrário da maioria dos répteis, generalistas e raros (Paleosuchus 

palpebrosus – crocodilídeo – e Apostolepis assimilis – serpente fossorial).  

Alguns trabalhos que trazem listagens confiáveis a respeito da herpetofauna do 

cerrado são os de HADDAD et al. (1988) e BRANDÃO e ARAÚJO (1998). Neste último, 

realizado na Estação Ecológica de Águas Emendadas, foram encontradas 27 (vinte e sete) 

espécies de anfíbios, distribuídos em 5 (cinco) famílias zoológicas (Bufonidae, Caecilidae, 

Hylidae, Leptodactylidae e Michroylidae), sendo Hylidae e Leptodactylidae as melhores 

representadas, com 12 (doze) e 10 (dez) espécies, respectivamente. Quanto aos répteis, 53 

(cinquenta e três) espécies foram recenseadas, distribuídas entre as Ordens Chelonia (3 

espécies), Crocodilia (2 espécies) e Squamata (17 espécies de Lacertilia, 2 espécies de 

Amphisbenia e 29 espécies de Serpentes).  

Os estudos analisados demonstraram a ocorrência de 207 (duzentas e sete) 

espécies, sendo 66 (sessenta e seis) anfíbios, 27 (vinte e sete) lagartos, 07 (sete) 

anfisbenas, 03 (três) crocodilianos, 05 (cinco) quelônios e 99 (noventa e nove) espécies de 

serpentes, conforme pode ser observado na Tabela 8.5, a seguir: 

 

Tabela 8.5: Lista de espécies da herpetofauna encontradas na AAR do AHE Davinópolis. 

Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

  CLASSE AMPHIBIA           

  Família Hylidae           

1 Dendropsophus minutus Perereca do banheiro   x x x 

2 Dendropsophus nanus Perereca do brejo       x 

3 Hypsiboas albopunctatus  Perereca carneirinho x x x x 

4 Hypsiboas raniceps  Perereca     x x 

5 Hypsiboas lundii Perereca   x x x 

6 Hypsiboas sp. Perereca x x x   

7 Dendropsophus rubicundulus  Perereca x x   x 

8 Dendropsophus anataliasiasi Perereca     x   

9 Dendropsophus elianeae  Perereca       x 

10 Dendropsophus soaresi  Perereca       x 

11 
Dendropsophus 
melanargyreus Perereca     x   
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

12 Scinax sp. Perereca   x x   

13 Scinax nasicus Perereca     x   

14 Scinax fuscovarius Perereca do banheiro   x x x 

15 Scinax fuscomarginatus  Perereca       x 

16 Scinax similis Perereca       x 

17 Aplastodiscus pervirides Perereca   x     

18 Scinax acuminatus Perereca       x 

19 Pseudis bolbodactyla Perereca       x 

20 Trachycephalus venulosus Perereca     x x 

21 Hypsiboas multifasciatus Perereca     x x 

22 Phyllomedusa sp. Perereca   x x   

23 Phyllomedusa hypochondrialis Perereca     x   

24 Phyllomedusa azurea Perereca marsupial       x 

  Família Dendrobatidae           

25 Colostethus sp. sapo venenoso     x   

26 Epipedobates flavopictus sapo venenoso     x   

  Família Leiuperidae           

27 Eupemphix nattereri Rã quatro olhos       x 

28 Physalaemus cuvieri Perereca grilo   x x x 

29 Physalaemus nattereri       x x 

30 Physalaemus marmoratus         x 

31 Physalaemus centralis       x x 

  Família Mycrohilidae           

32 Dermatonotus muelleri  Sapo boi     x x 

33 Chiasmocleis albopunctata       x x 

34 Elachistocleis ovalis       x x 

  Família Bufonidae           

35 Rhinella schneideri  Sapo cururu   x x x 

36 Rhinella granulosa          x 

37 Rhinella crucifer         x 

38 Rhinella ocellata Sapo     x   

39 Bufo sp. Sapo x       

40 Bufo rufus sapo     x   

41 Bufo granulosus sapo     x   

42 Bufo typhonius sapo     x   

43 Bufo guttatus sapo     x   

  Família Leptodactylidae           

44 Leptodactylus sertanejo          x 

45 Leptodactylus martinezi Rã   x x   
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

46 Leptodactylus sp. rã x       

47 Leptodactylus fuscus Rã assoviadora x   x x 

48 Leptodactylus podicipinus Rã goteira       x 

49 Leptodactylus ocellatus Rã manteiga x x x x 

50 Leptodactylus labyrinthicus  Rã pimenta x   x x 

51 Leptodactylus minutus  Rã       x 

52 Leptodactylus chaquensis Rã do chaco       x 

53 Leptodactylus mystacinus Rã     x x 

54 Leptodactylus petersi Rã     x   

55 Leptodactylus mystaceus Rã     x   

56 Leptodactylus syphax rã     x   

57 Leptodactylus furnarius Rã   x x   

58 Leptodactylus bokermanni Rã     x   

59 Odontophrynus cultripes Rã     x   

60 Barycholos savagei Rã   x x   

61 Eleutherodactylus guenteri Rã     x   

62 Proceratophrys goyana Rã     x   

63 Pseudopaludicola saltica Rã       x 

64 Pseudopaludicola falcipes Rã     x   

65 Pseudopaludicola mystacalis Perereca       x 

  Ordem Gymnophiona           

  Família Caecilidae           

66 Siphonopus paulensis Cecília   x x   

  CLASSE REPTILIA           

  Ordem Squamata           

  Subordem Sauria           

  Família Tropiduridae           

67 Tropidurus torquatus Calango   x x x 

68 Tropidurus montanus Calango     x   

69 Tropidurus itambere Calango   x x   

70 Tropidurus oreadicus Calango   x x   

  Família Gekkonidae           

71 Hemidactylus mabouia  Lagartixa   x x x 

72 Gymnodactylus geckoides Lagartixa     x   

73 Briba sp. Lagartixa x       

  Família Teiidae     x     

74 Ameiva ameiva Calango verde x   x x 

75 Tupinambis sp. Teiú   x     

76 Tupinambis duseni Teiú   x     
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

77 Tupinambis merianae Teiú x x x x 

78 Tupinambis quadrilineatus Teiú     x   

79 Cnemidophorus ocellifer  Calango   x x x 

  Família Scinicidae           

80 Mabuya nigropunctata  Briba       x 

81 Mabuya bistriata Briba     x   

82 Mabuya frenata Briba   x x   

  Família Amphisbaenidae           

83 Amphisbaenia alba  Cobra de duas cabeças   x x x 

84 Amphisbaenia sp. Cobra de duas cabeças x       

85 Amphisbaenia mertensi Cobra de duas cabeças   x     

86 Amphisbaenia anamariae Cobra de duas cabeças     x   

87 Amphisbaenia vermiculares Cobra de duas cabeças     x   

88 Cercolophia sp. Cobra de duas cabeças     x   

89 Leposternom infraorbitale Cobra de duas cabeças     x   

  Família Anguidae           

90 Ophiodes striatus cobra de vidro   x x   

  Família Polychrotidae           

91 Anolis meridionalis  Camaleão   x x x 

92 Anolis chrysolepis Camaleão     x   

93 Enyalius bilineatus Camaleão     x   

94 Polychrus acutirostris Camaleão     x x 

  Família Hoplocercidae           

95 Hoplocercus spinosus lagarto     x   

  Família Gymnophthalmidae           

96 Micrablepharus atticolus lagarto   x x x 

97 Micrablepharus maximiliani lagarto     x   

98 Cercosaura ocellata lagarto   x x   

99 Colobosaura modesta lagarto     x   

100 Pantodactylus albostrigatus lagarto   x     

101 Pantodactylus schreirbersi lagarto   x x   

  Subordem Serpentes           

  Família Anomalepididae           

102 Liothyphlops ternetzii Cobrinha   x     

103 Liothyphlops beui cobrinha     x   

  Família Aniliidae           

104 Anilyus scytale Cobrinha     x   

  Família Leptotyphlopidae           

105 Leptotyphlops koppesi Cobrinha     x   
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

  Família Elapidae           

106 Micrurus corallinus Coral verdadeira x       

107 Micrurus frontalis Coral verdadeira x x x   

108 Micrurus lemmiscatus Coral verdadeira x   x   

  Família Viperidae           

109 Bothrops moojeni Caiçara x x x x 

110 Bothrops alternatus Urutu x x     

111 Bothrops neuwieddi Jararaca pintada x x x   

112 Bothrops itapetiningae Jararaca x   x   

113 Caudisoma durissa Cascavél x x x x 

  Família Colubridae           

114 Liophis poecilogyrus  cobra de lixo x   x x 

115 Liophis amarali jararaca do campo       x 

116 Liophis miliaris  jararaca do campo x     x 

117 Liophis sp. jararaca do campo x       

118 Liophis almadensis Cobra d'água x   x   

119 Liophis jaegeri jararaca do campo x x     

120 Lygophis lineatus   x       

121 Liophis melanostigma jararaca do campo x       

122 Liophis occipitalis   x       

123 Liophis reginae cobra d'água x   x   

124 Liophis typhlus   x x     

125 Lystrophis sp.   x       

126 Lystrophis nattereri     x     

127 Leptodeira annulata cobra   x x   

128 Mastigodryas bifossatus jararacuçu do brejo x x x   

129 Mastigodryas boddaerti jararacuçu do brejo x   x   

130 Oxyrhopus rhombifer falsa coral x   x   

131 Atractus guentheri falsa coral x       

132 Atractus pantostictus falsa coral     x   

133 Atractus reticulatus falsa coral x       

134 Chironius carinatus Cobra cipo x       

135 Chironius exoletus Cobra cipo     x   

136 Chironius bicarinatus Cobra cipo       x 

137 Chironius sexcarinatus Cobra cipo x       

138 Chironius flavolineatus Cobra cipo   x x   

139 Chironius quadricarinatus Cobra cipo   x     

140 Phalotris nasutus     x     

141 Phalotris tricolor     x     

142 Clelia sp. Muçurana x       
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

143 Clelia plumbea Muçurana   x x   

144 Clelia rustica Muçurana   x x   

145 Dipsas indica   x       

146 Dipsas neivai   x       

147 Drymarchon corais cobra papa pinto x x x   

148 Drymoluber brazili cobra x x x   

149 Dryophylax pallidus Ibiracuá x       

150 Elapomorphus blumii   x       

151 Elapomorphus nasutus   x       

152 Erythrolamprus aesculapii falsa coral x x x   

153 Hydrodynastes bicinctus boipevuçu     x   

154 Hydrodynastes gigas boipevuçu     x   

155 Sibynomorphus mikanii  Dormideira x   x x 

156 Sibynomorphus turgidus Dormideira       x 

157 Spilotes pullatus  Caninana x     x 

158 Philodryas olfersii  Cobra verde x x x x 

159 Philodryas aestivus   x       

160 Philodryas nattereri bicuda x x x   

161 Philodryas oligolepis   x       

162 Philodryas pseudoserra   x       

163 Philodryas patagoniensis parelheira   x x   

164 Philodryas schottii   x       

165 Philodryas serra   x       

166 Phimophis guerini corre campo x   x   

167 Pseudablases agassizii cobra     x   

168 Pseumophis joberti cobra     x   

169 Simophis rhinostomus falsa coral x x x   

170 Siphlopis pullatus   x       

171 Thamnodynastes strigilis cobra x   x   

172 Xenodon neuwiedii   x       

173 Xenodon severus   x       

174 Waglerophis merremii  Boipeva x x x x 

175 Oxyrhopus guibei  falsa coral     x x 

176 Oxyrhopus trigeminus coral falsa   x x   

177 Pseudoboa nigra  Muçurana   x x x 

178 Pseudoboa neuwiedii   x       

179 Pseudoboa petola   x       

180 Taeniophalus occipitalis cobra     x   

181 Tantilla melanocephala cobra da terra     x   
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Nº Espécie Nome comum 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra 
do Facão 

AHE 
Batalha 

UHE São 
Simão 

182 Apostolepis assimilis falsa coral x x x x 

183 Apostolepis dimidiata falsa coral   x     

184 Apostolepis flavotorquata falsa coral     x   

185 Boiruna maculata     x     

186 Leptophis ahaetulla azulão-boia x       

187 Imantodes cenchoa Cobra   x x   

188 Helicops modestus Cobra d'água x       

189 Helicops gomesi Cobra d'água   x     

190 Helicops leopardinus Cobra d'água x       

191 Helicops angulatus Cobra d'água x   x x 

  Família Boidae           

192 Boa constrictor amarali  Jibóia x x x x 

193 Boa constrictor constrictor Jibóia   x     

194 Eunectes murinus  Sucuri x   x x 

195 Corallus hortulanus suaçuboia x x x   

196 Epicrates cenchria cobra salamandra x x x   

197 Epicrates crassus salamandra     x   

  Família Typhlopidae           

198 Typhlops brongersmianus Cobra cega     x x 

199 Typhlops reticulatus Cobra cega x       

  Ordem Crocodylia           

  Família Alligatoridae           

200 Caiman latirostris  
Jacaré do papo 

amarelo x     x 

201 Caiman crocodylus Jacaretinga   x x   

202 Paleosuchus palpebrosus Jacaré anão x x x   

  Ordem Chelonia           

  Família Testudinidae           

203 Chelonoidis carbonaria jabuti piranga   x x x 

204 Chelonoidis denticulata Jabuti   x     

  Família Chelidae           

205 Phrynops geoffroanus cágado de barbicha x x x   

206 Phrynops gibbus cágado cabeça de sapo     x   

207 Phrynops vanderhaegei cágado     x   

  Riqueza de espécies   78 75 129 67 

 

Conforme observado, foram encontrados anuros, escamados, crocodilianos e 

quelônios. A maior riqueza de espécies foi identificada na área de influência do AHE 

Batalha, enquanto que nos demais estudos foram verificadas riquezas de espécies bastante 
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próximas, visto que os resultados variaram de 67 a 78 espécies. Apenas 09 (nove) espécies 

foram encontradas em todos os estudos: Hypsiboas albopunctatus, Leptodactylus ocellatus, 

Tupinambis merianae, Bothrops moojeni, Caudisoma durissa, Philodryas olfersii, 

Waglerophis merremii, Apostolepis assimilis e Boa constrictor amarali A seguir são 

apresentadas as principais características de cada um desses grupos. 

Os anuros são popularmente conhecidos por sapos, jias, rãs e pererecas, e 

correspondem ao maior grupo da classe Amphibia, com aproximadamente 5.000 (cinco mil) 

espécies, em todo o mundo. Os anuros parecem frágeis, pois sua pele não possui escamas 

nem pêlos para proteção. No entanto, são muito bem adaptados e geralmente estão entre 

os vertebrados mais abundantes e presentes em maior número de hábitats, perdendo 

somente para aves e morcegos em números de espécies. A maioria das espécies de sapo 

possui a pele seca, pernas e dedos curtos. As rãs ou jias possuem pele úmida, pernas e 

dedos longos. As pererecas possuem discos na ponta dos dedos. 

As características biológicas dos anfíbios determinam sua forte associação aos 

ambientes úmidos, sendo que a maioria das espécies apresenta larvas aquáticas (girinos) e 

pele bastante permeável, necessitando de elevada umidade do ambiente para evitar 

dessecamento. Essas características provavelmente limitam a capacidade de dispersão e 

de colonização de muitas espécies de anfíbios, sendo que algumas exibem alta 

especificidade de hábitats (BRANDÃO e ARAÚJO, 2002). 

O ciclo reprodutivo das espécies de anuros levantados neste estudo está relacionado 

com o período chuvoso, sendo que tais atividades são reduzidas ou mesmo interrompidas 

durante épocas mais secas. Este fato também foi descrito por Fitch (1982). 

A seguir, registro fotográfico de algumas espécies de anuros encontradas na área de 

estudo. 
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Foto 8.12: Rhinella schneideri 

 
Foto 8.13: Hypsiboas albopunctatus 

Foto 8.14:Hypsiboas raniceps 

 

 
Foto 8.15: Hypsiboas multifaciatus 

 
Foto 8.16: Scinax fuscovarius 

 
Foto 8.17: Scinax fuscomarginatus 

 

Os escamados são animais de extrema importância para o ecossistema, pois 

representam um dos principais grupos que realizam o controle biológico, ou seja, são 

moderadores de populações em seus hábitats. Os escamados, do latim científico Squamata, 

são representados pelos lagartos, pelas serpentes e pelo grupo Amphisbaenia.  

Segundo Vanzolini (1963), as espécies que habitam ambientes abertos e 

ensolarados utilizam fendas, buracos, troncos e sauveiros como toca durante o período 

diurno. Alguns lagartos habitam áreas abertas e outros preferem regiões mais úmidas de 

matas. As espécies de serpentes estão associadas ao interior de florestas com maior 

umidade, sendo que algumas utilizam pequenas manchas de sol para termorregulação.  
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O ciclo reprodutivo dos escamados também está relacionado com o período 

chuvoso, sendo estas atividades reduzidas ou interrompidas durante épocas mais secas. O 

padrão destas atividades ainda é bastante desconhecido na época de estiagem em áreas de 

savanas. 

A seguir, fotos de algumas espécies de escamados encontrados nos estudos. 

 
Foto 8.18: Amphisbaenia alba 

 

 
Foto 8.19: Hemidactylus mabouia (Moreau de 

Jonnés, 1818) (Squamata: Gekkonidae) 

 
Foto 8.20: Polychrus acutirostris 

 
Foto 8.21: Crotalus durissus collilineatus 

 
Foto 8.22: Pseudoboa nigra 

 
Foto 8.23: Boa constrictor amarali 

 

Os crocodilianos pertencem à família Crocodylidae, que inclui três subfamílias: 

Crocodylinae, Alligatorinae e Gavialinae. Nestas existem registros, em todo o mundo, de 22 

(vinte e duas) espécies de crocodilianos reconhecidas. Os crocodilianos são generalistas, 
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pois consomem uma grande variedade de itens na natureza. Tal consumo depende da 

disponibilidade de alimentos no ambiente e da facilidade de captura das presas. A dieta 

varia com a idade, hábitat, estação e região geográfica. Os indivíduos adultos são 

oportunistas e versáteis, e sua dieta pode ser mais variada do que a dieta dos mais jovens, 

que é limitada em função do tamanho da presa. 

Os crocodilianos habitam as florestas tropicais, preferindo áreas de baixada, com 

suas lagoas, lagos e rios. Sua presença representa uma contribuição eficaz para o aumento 

da população de peixes nos corpos d'água, uma vez que suas fezes servem de adubo para 

o desenvolvimento do fitoplâncton, sendo utilizado como alimento por diversas espécies de 

peixes. Apresenta vida quase que exclusivamente aquática, saindo para caçar 

principalmente à noite e, durante parte do dia, forma grupos, para tomar sol. A seguir é 

apresentado registro fotográfico de uma das espécies encontradas. 

 

Foto 8.24: Indivíduo jovem da espécie Caiman latirostris 

 

A ordem Testudines ou Chelonia, que engloba os quelônios terrestres (jabutis), 

marinhos (tartarugas) e de água doce (tartarugas, cágados etc.) é tida como a mais antiga 

de todas entre os vertebrados atuais. O casco é a característica mais distintiva de um 

quelônio (POUGH et al. 1993), estando intimamente associado a alguns padrões 

comportamentais. Os quelônios estão entre os vertebrados mais especializados 

morfologicamente (POUGH et al. 1993), sendo a estrutura dos membros altamente variável, 

refletindo o ambiente e os modos de locomoção das diferentes espécies. 

A seguir, foto de um representante da ordem Chelonia, encontrado nos estudos 

analisados. 
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Foto 8.25: Chelonoidis carbonaria 

 

Estudos sobre a herpetofauna do cerrado, além de revelarem novas espécies, têm 

incluído um grande número de espécies endêmicas, resultados não constatados, no 

passado, por Vanzolini (1963; 1988), que chegou a supor que o cerrado não possuiria uma 

fauna característica. 

De acordo com os dados levantados por Colli et al. (2002), acreditava-se que o 

Cerrado apresentava baixos níveis de diversidade de espécies e endemismos, ausência de 

uma fauna característica e maior similaridade com a Caatinga do que com outros biomas da 

região sul-americana. Entretanto, a partir da década de 1990, estudos mais elaborados de 

composição faunística têm sido feitos em algumas localidades do Cerrado e vem indicando 

a elevada diversidade encontrada neste bioma.  

É difícil apontar, com mais precisão, o atual nível de endemismo entre as espécies 

conhecidas de cobras, mas pelo menos 11 (onze) delas são consideradas exclusivas do 

Cerrado. Apesar de serem reconhecidas dez espécies de quelônios e cinco de jacarés na 

região do Cerrado, não existem registros de espécies endêmicas neste bioma (Colli et al., 

2002). 

 

8.2.2.5.3. Mastofauna 
 

Em relação aos mamíferos, o cerrado possui uma fauna particular, contendo táxons 

endêmicos (PÁDUA, 1992), táxons de distribuição abrangentes e táxons da fauna atlântica e 

amazônica. Dentre os mamíferos endêmicos, incluem-se o rato-candango (Juscelinomys 

candango), o rato do mato (Proechimys roberti), o mico-estrela (Callithrix penicillata), o 

guariba (Alouatta caraya), o tatu canastra (Priodontes maximus) e o tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus). 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 de Minas Gerais e o Sul do Estado de Goiás e abrange a área de 
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estudo em questão, está escassamente amostrada. As informações acerca dessa região 

limitam-se praticamente às coletas realizadas por Alphonse Robert, no início do século, e às 

recentes coletas voltadas para os Estudos de Impacto Ambiental das usinas hidrelétricas 

implantadas na região. 

Os mamíferos representam um importante grupo da fauna de vertebrados, 

desempenhando um papel relevante na manutenção do equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas. Nesse sentido, esses animais estão intimamente relacionados ao ambiente 

em que vivem, sendo ótimos indicadores do estado de conservação, visto que 

aparentemente a mastofauna é mais vulnerável à degradação de seu ambiente natural 

(MACHADO et al., 1998). São ainda organismos alternativos para o uso sustentável da 

fauna, instrumento para o ecoturismo e para a educação ambiental (MAMEDE e ALHO, 

2004; SILVA e MAMEDE, 2005). 

O Cerrado possui uma fauna particular em relação aos mamíferos, abrigando 

aproximadamente 195 (cento e noventa e cinco) espécies, sendo que, 18 (dezoito) delas 

são endêmicas e 17 (dezessete) estão incluídas na lista nacional das espécies de fauna 

brasileira ameaçadas de extinção (MMA, 2003). No entanto, cabe ressaltar que este número 

de espécies ainda não está totalmente definido. Vários autores apresentam divergências 

nesses números, sendo encontrados resultados variando de 164 (cento e sessenta e quatro) 

a 212 (duzentas e doze) espécies. 

Entre os diversos grupos de mamíferos que ocorrem no Cerrado, os pequenos 

marsupiais e roedores são mais estudados que as demais espécies, uma vez que sua 

amostragem é mais fácil que a dos mamíferos de médio e grande porte. MACHADO (2000) 

registrou 28 (vinte e oito) gêneros de pequenos marsupiais e roedores em 21 (vinte e uma) 

localidades do Cerrado, das quais 11 (onze) são situadas na bacia do rio Paranaíba.  

A análise dos estudos demonstrou a ocorrência de 127 (cento e vinte e sete) 

espécies, conforme pode ser observado na Tabela 8.6, a seguir: 

 

Tabela 8.6: Espécies da mastofauna encontradas nos estudos analisados. 

Nº Nome do taxon Nome Comum/Vulgar 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha 
UHE São 

Simão 

  Ordem Carnivora           

  Família Canidae           

1 Dusicyon velutus Raposa x     x 

2 Lycalopex vetulus Raposa do mato     x x 

3 Chrysocyon brachyurus Lobo guará x x x x 

4 Cerdocyon thous Cachorro do Mato x x x x 

  Família Mustelidae           

5 Conepatus semistriatus Jaratataca x x     
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Nº Nome do taxon Nome Comum/Vulgar 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha 
UHE São 

Simão 

6 Eira barbara Irara   x x   

7 Galictis cuja Caxinguelê   x     

8 Galictis sp. furão     x   

9 Lontra longicaudis lontra x x x   

  Família Procyonidae           

10 Nasua nasua Quati x x x x 

11 Procyon cancrivorus Mão pelada x x   x 

  Família Felidae           

12 Puma yaguaroundi Gato mourisco x   x x 

13 Puma concolor Onça Parda x x x x 

14 Leopardus pardalis Jaguatirica x x   x 

15 Leopardus tigrinus Gato maracaiá   x x   

16 Leopardus wiedii Gato do mato x       

17 Panthera onca Onça Pintada x   x x 

  Ordem Primates           

  Família Cebidae           

18 Cebus libidinosus Macaco prego x x x x 

19 Alouatta caraya Bugio   x x x 

  Família Callithrichidae           

20 Callithrix penicillata Mico estrela x x x x 

21 Callithrix jacchus sagui de tufos brancos     x   

  Ordem Lagomorpha           

  Famíila Leporidae           

22 Sylvilagus brasiliensis Tapeti x   x x 

  Ordem Perissodactyla           

  Famíila Tapiridae           

23 Tapirus terrestres Anta   x x x 

  Ordem Artiodactyla           

  Família Cervidae           

24 Ozotoceros bezoarticus Veado campeiro   x   x 

25 Mazama americana Veado mateiro x   x x 

26 Mazama sp. Veado   x   x 

27 Mazama gouazoubira Veado Catingueiro     x x 

  Família Suidae           

28 Sus scrofa Porco Monteiro       x 

  Família Tayassuidae           

29 Tayassu tajacu Caititu     x x 

30 Tayassu pecari Queixada   x   x 

  Ordem Didelphimorphia           

  Família Didelphidae           

31 Didelphis aurita Gambá       x 

32 Didelphis albiventris Gambá x x x x 

33 Didelphis sp. Gambá       x 
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Nº Nome do taxon Nome Comum/Vulgar 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha 
UHE São 

Simão 

34 Marmosa sp. Cuíca x     x 

35 Marmosa agilis Cuíca x       

36 Marmosa murina Cuíca     x   

37 Monodelphis brevicaudata Cuíca   x     

38 Monodelphis americana cuíca     x   

39 Monodelphis kunsi cuíca     x   

40 Marmosops parvidens cuíca     x   

41 Micoureus demerarae cuíca     x   

42 Philander frenatus cuíca quatro olhos     x   

43 Lutreolina crassicaudata Cuíca-d’água-pequena x     x 

44 Cryptonanus sp. Cuíca       x 

45 Caluromys lanatus Cuíca     x x 

46 Caluromys philander Cuíca     x   

47 Chironectes minimus cuíca d'água     x   

48 Gracilinanus agilis Cuíca     x x 

49 Gracilianus sp. guaiquica   x     

  Ordem Chiroptera           

  Família Phyllostomidae           

50 Desmodus rotundus Morcego hematófago     x x 

51 
Macrophyllum 
macrophyllum Morcego       x 

52 Mycronicterys megalotis Morcego     x   

53 Mycronicterys minuta morcego     x   

54 Mycronicterys danviesi morcego     x   

55 Phyllostomus hastatus morcego     x   

56 Phyllostomus discolor morcego     x   

57 Rhinophyla alethina morcego     x   

58 Uroderma bilobatum morcego     x   

59 Trachops cirrosus morcego     x   

60 Sturnira lilium 
morcego de ombros 

amarelos     x   

61 Platyrrhinus lineatus 
morcego de listras 

brancas     x   

62 Carollia perspicillata morcego de cauda curta     x   

63 Chiroderma doriae morcego     x   

64 Chiroderma villosum morcego     x   

65 Chrotopterus auritus morcego     x   

66 Glossophaga sorcina Morcego   x     

67 Artibeus jamaicensis morcego das frutas     x   

68 Artibeus anderseni morcego das frutas     x   

69 Artibeus lituratus morcego das frutas     x   

70 Artibeus planisrotris morcego das frutas     x   

71 Anoura caudifer Morcego     x x 

72 Anoura geoffroyi Morcego     x x 

  Família Molossidae           
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Nº Nome do taxon Nome Comum/Vulgar 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha 
UHE São 

Simão 

73 Tadarida brasiliensis morcego     x   

74 Nyctinomops macrotis morcego     x   

75 Nyctinomops laticaudatus morcego     x   

76 Molossops temminckii morcego     x   

77 Molossops planirostris morcego     x   

78 Molossus molossus morcego cauda de rato     x   

  Família Noctilionidae           

79 Noctilio leporinus Morcego pescador     x x 

  Família Vespertilionidae           

80 Eptesicus brasiliensis morcego     x   

81 Myotis nigricans morcego     x   

  Ordem Rodentia           

  Família Muridae           

82 Pseudoryzomys sp. Rato silvestre       x 

83 Calomys sp. Rato Silvestre       x 

84 Calomys tener Rato do mato     x   

85 Calomys callosus rato do mato     x   

86 Holochilus brasiliensis rato do brejo     x   

87 Cerradomys sp. Rato Silvestre       x 

88 Oligoryzomys sp. Rato silvestre       x 

89 Rhipidomis sp. Rato Silvestre x     x 

90 Rhipidomis macrura rato do brejo     x   

91 Rhipidomis mastacalis rato do brejo     x   

92 Rattus rattus ratazana     x   

93 Necromys sp. Rato Silvestre       x 

94 Rhagomys sp. Rato silvestre       x 

95 Nectomys squamipes Rato d’água x   x x 

96 Nectomys lasiurus Rato   x   x 

97 Bolomys lasiurus Rato x x     

98 Oryzomys nigripes Rato x       

99 Oryzomys capito rato x   x   

100 Oryzomys intermedius Rato do mato     x   

101 Oryzomys subflavus Rato x x x   

102 Oryzomys megacephalus Rato   x     

103 Oryzomys sp. Rato x       

104 Oxymycterus roberti rato do brejo     x   

105 Oecomys bicolor Rato do mato     x   

106 Oligoryzomys fulvescens Rato do mato     x   

107 Oligoryzomys nigripes Rato do mato     x   

108 Akodon cursor Rato do campo     x   

109 Akodon lindbergh Rato   x     

  Família Echimyidae           

110 Thrichomys apereoides punaré x       
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Nº Nome do taxon Nome Comum/Vulgar 
UHE 

Bocaina 
UHE Serra do 

Facão AHE Batalha 
UHE São 

Simão 

  Família Erethizontidae           

111 Coendou ssp. Ouriço       x 

112 Coendon prehensilis Ouriço x x x   

113 Chaetomys subspinosus Ouriço       x 

  Família Cuniculidae           

114 Cuniculus paca Paca   x x x 

115 Dasyprocta aguti Cutia       x 

116 Dasyprocta azarae Cutia x x x   

  Família Hydroqueridae           

117 Hydrochoerus hydrochaeris Capivara x x x x 

  Família Myocastoridae           

118 Myocastor coypus Ratão do banhado       x 

  Família Caviidae           

119 Cavia aperea preá x   x   

  Ordem Xenartha           

  Famíila Dasypodidae           

120 Dasypus novemcintus Tatu galinha x x x x 

121 Dasypus septemcinctus Tatu veado   x x   

122 Euphractus sexcinctus Tatu-peba x x x x 

123 Priodontes maximus Tatu-canastra   x x   

124 Cabassous unicintus Tatu de rabo mole x   x x 

125 Tolypeutes matacus Mataco       x 

  
Famíila 

Myrmecophagidae           

126 Myrmecophaga tridactyla Tamanduá bandeira x x x x 

127 Tamandua tetradactyla Tamanduá mirim   x x x 

  Riqueza de espécies 36 37 88 56 

 

FONSECA e colaboradores (1996) registraram 164 (cento e sessenta e quatro) 

espécies de mamíferos ocorrendo no bioma do cerrado. Destes, os morcegos compreendem 

o grupo mais diverso, com 58 (cinqüenta e oito) espécies (o que representa 35,15% do 

total), seguidos pelos roedores, com 42 (quarenta e duas) espécies (25,45% do total), e 

pelos carnívoros, com 21 (vinte e uma) espécies (12,73% do total). De acordo com dados da 

EMBRAPA Cerrados, a mastofauna do cerrado é composta por 199 (cento e noventa e 

nove) espécies, sendo que os morcegos, novamente foram considerados o grupo mais 

diverso, apresentando 40,2% das espécies, seguido pelos roedores (26,13% das espécies) 

e pelos carnívoros, que corresponderam a 11,05% do total de espécies. 

Conforme observado na tabela anterior, verificou-se que os morcegos e os roedores 

apresentaram as maiores riquezas de espécies, corroborando com os demais estudos 

realizados em áreas de Cerrado. 
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Algumas espécies de mamíferos, como tatus-bola, tatu-canastra, cachorro-vinagre, 

roedores como Kunsia, Pseudoryzomius, Bibimys, Echimys e Carterodon, morcegos, como 

Phyllostomys e Platyrrhinus, e marsupiais, como Thylamys e Chironectes, apresentam 

naturalmente baixas densidades em ambientes bem preservados (MACHADO et al., 1998). 

Em ambientes alterados, como os encontrados na região dos estudos, essas densidades 

podem sofrer ainda maiores reduções. Este parece ser o caso da onça (Puma concolor), 

nessa região, e do tatu-canastra (Priodontes maximus) que, nas entrevistas, são citados 

como animais raros. 

Um dos problemas que mais chama a atenção é a fragmentação dos hábitats da 

região.  Este fator é considerado pelo Livro Vermelho (FONSECA et al.,1994; MACHADO et 

al.,1998) como a ameaça mais séria à maioria das espécies de mamíferos. 

Onças pardas, caititus, jaguatiricas, tatus-canastras, dentre outros mamíferos de 

médio a grande porte, necessitam de extensas áreas de vida para sobreviverem.  A 

fragmentação dos hábitats pode causar a extinção local, uma vez que o ambiente 

remanescente pode não apresentar as características necessárias à sobrevivência da 

espécie, tais como alimento e abrigo. Além disso, essas espécies têm de se deslocar mais, 

estando mais susceptíveis à morte por atropelamento nas rodovias.  

Apesar da baixa diversidade encontrada, a região dos estudos possui espécies, 

ainda que em baixas densidades, importantes na comunidade de mamíferos do cerrado e 

que são altamente sensíveis a modificações ambientais (ex: Puma concolor, Ozotocerus 

bezoarticus, etc.).  

A seguir, registro fotográfico de algumas espécies de mamíferos encontrados nos 

estudos analisados. 
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Foto 8.26: Anta. 

 

Foto 8.27: Rato silvestre. 

 

 

Foto 8.28: Roedor capturado em pitfall. 

 

Foto 8.29: Cachorro do mato. 

 

 

Foto 8.30: Bando de caititu. 

 

Foto 8.31: Colônia de morcegos. 

 

 

8.2.2.5.4. Entomofauna 
 

A classe insecta corresponde ao grupo de animais com maior diversidade, sendo 

dividido em 31 ordens (Buzzi 2005), com mais de 750.000 espécies descritas (Ruppert & 

Barnes 1996). Estima-se que o número de espécies de insetos seja três vezes maior que a 

soma de todos os outros grupos animais viventes. Além da alta diversidade adaptativa, os 
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insetos também possuem alta importância médica e econômica (Schowalter 2006; Brusca & 

Brusca 2007). Recentemente houve um grande interesse na identificação de indicadores 

ecológicos para avaliar as respostas dos ecossistemas às perturbações ambientais, muitas 

vezes associados ao uso da terra, como áreas de monocultura, mineração e etc. (Andersen 

1995). Nesse sentido, os insetos têm recebido especial atenção devido à sua alta biomassa 

e diversidade. Sua importância se dá no funcionamento dos ecossistemas, pois a maioria 

dos grupos de insetos é sensível às modificações ambientais, sejam elas de origem natural 

ou antrópica. 

Um exemplo dentre os insetos são as formigas, que apresentam grande plasticidade 

adaptativa, ampla distribuição geográfica e alta abundância e riqueza na maioria dos 

hábitats (Holldobler & Wilson 1990), o que permite saturar uma grande variedade de nichos 

(Araújo 1996). As formigas atuam como importantes herbívoros, dispersoras de sementes e 

predadoras de outros artrópodes. Além disto, movimentam grandes quantidades de terra 

para a superfície, aumentando a porosidade e a drenagem do solo (Folgarait 1998), 

tornando-o mais rico em matéria orgânica e nutriente como N, P e K. Este aumento na 

fertilidade do solo pode ser importante para o desenvolvimento da vegetação, especialmente 

em solos pobres (Culver & Beattie 1983). Assim, estudos sobre a fauna de formigas 

(mirmecofauna) têm mostrado ser uma importante ferramenta de avaliação das condições 

ambientais em estudos de acompanhamento de áreas degradadas, regeneração de áreas 

florestais e savanas pós-fogo e dos diferentes padrões de uso solo (Brown Jr. 1997). 

Acredita-se que o Cerrado possa manter uma alta diversidade de insetos devido à 

variedade de hábitats, que vão desde formações campestres até formações florestais, o que 

disponibiliza uma grande variedade de recursos para as espécies. Nesse sentido, estudos 

que viabilizem o conhecimento da fauna presente em áreas de Cerrado são importantes. 

Dessa forma, será possível inferir práticas de conservação e manejo em áreas com 

perturbações antrópicas como as áreas presentes no local do empreendimento.  

Nesse estudo, foi encontrado um total de 98 (noventa e oito) espécies de formigas 

pertencentes a 8 (oito) subfamílias e 24 (vinte e quatro) gêneros.  

As formigas registradas através do levantamento de entomofauna possuem 4 

(quatro) tipos de hábitats, sendo a maioria epigéicas (forrageiam sobre o solo e a 

serrapilheira) com 61 (sessenta e uma) espécies, sendo 28 (vinte e oito) espécies 

arborícolas, 8 (oito) espécies  hipogéicas (forrageiam sob o solo e/ou a serrapilheira) e 

somente 1 (uma) espécie é de hábitat generalista. 
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Figura 8.24: Tipos de hábitats das formigas inventariadas nas áreas da UHE - São Simão. 

 

Apesar da grande riqueza da entomofauna do Cerrado, estimada em 90.000 

(noventa mil) espécies, poucas delas são encontradas em listas oficiais de ameaça de 

extinção. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003), há 96 espécies da 

classe Insecta ameaçadas no Brasil. Já a lista vermelha da IUCN (2007) possui 609 

espécies de Insecta classificadas como vulneráveis (VU), em perigo (EM) ou criticamente 

ameaçadas (CR). Apenas 10 delas ocorrem no Brasil e pertencem às ordens Coleoptera, 

Odonata, Lepdoptera, sendo que nenhuma ocorre no Cerrado. 

 Ressalta-se que, das espécies de formigas coletadas, nenhuma é considerada 

endêmica da região e também nenhuma apresenta-se ameaçada de extinção. 

 A seguir, registro fotográfico de algumas espécies. 
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Foto 8.32: Cephalotes clipeatus 

 
Foto 8.33 Camponotus sericeiventri 

 
Foto 8.34: Ectatomma opaciventris 

capturando uma abelha de mel (Apis melifera) 

 
Foto 8.35: Pachycondyla villosa predando 

outra Pachycondyla villosa 
 

 
Foto 8.36: Paraponera clavata 

 

 
Foto 8.37: Pachycondyla sp.1 

 

8.2.3. Ecossistemas Aquáticos 
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8.2.3.4. Ictiofauna 

 

O Alto Paraná abriga 310 espécies de peixes, distribuídas em 11 ordens e 38 

famílias (Langeani et al., 2007). Este relatório gerou uma lista global de peixes da área de 

influência do AHE Davinópolis, a partir das informações apresentadas nos relatórios 

consultados, englobando o rio Paranaíba e o rio São Marcos (Tabela 2). O levantamento 

chegou a 169 espécies, sendo que 136 foram registradas no rio Paranaíba e 112 no rio São 

Marcos. Das espécies registradas 51 ocorreram somente no rio Paranaíba e 32 no rio São 

Marcos. Isso não implica necessariamente no endemismo destas espécies, podendo 

representar apenas a não captura durante os estudos realizados.  

Algumas espécies apareceram nos relatórios sem a identificação taxonômica até o 

nível de espécie. Somente três espécies foram mencionadas como realmente sendo 

espécies novas sem descrição na literatura. Estas espécies foram relatadas pelo biólogo 

Volney Vono, responsável técnico pelo relatório de 2006, do AHE Serra do Facão, bacia do 

rio São Marcos. As espécies novas são dos gêneros: Corydoras sp: capturada nos pontos 

10, 13, 16 e 19; Microlepidogaster sp. capturada nos pontos 7, 10, 15, 17 e 19; e 

Serrapinnus sp: capturada nos pontos 13, 14, 16, 18 e 19.  

Várias espécies de cascudo do gênero Hypostomus não foram identificadas até 

espécie. Isso foi um aspecto que dificultou a compilação dos dados para gerar a lista global. 

Desta forma, o critério escolhido neste relatório foi o de apresentar todos os Hypostomus 

coletados, assumindo que seriam as mesmas espécies quando identificadas pelo mesmo 

número, exemplo: o Hypostomus sp1 foi considerada a mesma espécie em todos os 

relatórios. Assim, foi listado um total de oito cascudos do gênero Hypostomus (sp1 a sp8) 

(Tabela 8.8). Como este é um grupo em que a identificação taxonômica não é simples, o 

número de espécies pode ser ainda maior do que o apresentado neste relatório. São 

relacionadas 22 espécies de Hypostomus na lista de espécies mais recente para o Alto 

Paraná (Langeani et al., 2007). 

O caráter migrador das espécies é tratado em um tópico separado do relatório, assim 

como as espécies exóticas e ameaçadas. Também foi realizado um levantamento de 

informações sobre coleta de ovos e larvas e aspectos reprodutivos, quando possível, pois 

nem sempre estas informações estavam disponíveis nos relatórios, ou não eram coletadas. 

 

8.2.3.4.1. Lista de Espécies 

 

A lista de espécies apresentada abaixo foi compilada a partir dos relatórios de 

monitoramento e levantamento da ictiofauna listados acima e também utilizando as 
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seguintes referências: i) Godinho et al., 1991 – rio Tijuco; ii) Bazzoli et al., 1991 – AHE 

Bocaina; iii) Alves e Santos, 1997 – reservatório e jusante de Emborcação; iv) Santos, 1999 

– Itumbiara; v)Vono, 2002 – rio Araguari. 

Todas as espécies tiveram a nomenclatura, taxonomia, distribuição, caráter migrador 

e status de ameaça revisados, sendo utilizadas as seguintes referências: i) Catalog of 

Fishes (versão online); ii) Langeani et al., 2007; iii) Agostinho et al., 2007; Carosfeld et al., 

2003; iv) Reis et al., 2003; v) Machado et al., 2009; vi) Deliberação Normativa COPAM Nº 

147, de 30 de abril de 2010. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.146 

Tabela 8.7: Lista de espécies compilada a partir dos estudos realizados nas bacias dos rios Paranaíba e São Marcos. 

Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Characiformes 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus lacustris Nativa Não Migradora Não ameaçada 
peixe 

cachorro 
x x 

Anostomidae 

Leporellus vittatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada solteira x x 

Leporinus amblyrhynchus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivetão x x 

Leporinus elongatus Nativa Grande Migradora Não ameaçada piapara x x 

Leporinus lacustris Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

piava de 
lagoa 

x   

Leporinus friderici Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

piau três 
pintas 

x x 

Leporinus microphthalmus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada piau x x 

Leporinus obtusidens Nativa Grande Migradora Não ameaçada piapara x x 

Leporinus octomaculatus Alóctone Não Migradora Não ameaçada 
piau oito 

pintas 
  x 

Leporinus octofasciatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada Ferreirinha x x 

Leporinus punctatus Alóctone Não Migradora Não ameaçada piau   x 

Leporinus macrocephalus Alóctone Não Migradora Não ameaçada 
piauzinho 
pintado 

x x 

Leporinus paranensis Nativa Não Migradora Não ameaçada piau pintado x x 

Leporinus striatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada piau listrado x x 

Leporinus sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada piau x   

Schizodon altoparanae Nativa Não Migradora Não ameaçada taguara x   

Schizodon borellii Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada taguara x   

Schizodon nasutus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada taguara x x 

Characidae 

Astyanax altiparanae Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

lambari do 
rabo amarelo 

x x 

Astyanax bockmanni Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada lambari   x 

Astyanax eigenmanniorium Nativa Reofílica / P. Não ameaçada lambari x x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

migradora 

Astyanax fasciatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

lambari do 
rabo 

vermelho 
x x 

Astyanax scabripinus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

pequira 
vermelha 

x x 

Astyanax aschubartii Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada lambari x   

Astyanax sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada lambari x x 

Brycon nattereri Nativa Grande Migradora Ameaçada pirapitinga x x 

Brycon orbignyanus Nativa Grande Migradora Ameaçada piracanjuba x   

Bryconamericus stramineus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

pequira 
amarela 

x x 

Bryconamericus iheringii Alóctone 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada pequira   x 

Bryconamericus exodon Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada pequira x x 

Bryconamericus turiuba Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada pequira   x 

Galeocharax knerii Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada peixe cigarra x x 

Creagrutus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada lambari   x 

Hemigrammus marginatus Nativa Não Migradora Não ameaçada lambari x x 

Hyphessobrycon eques Nativa Não Migradora Não ameaçada mato grosso x   

Moenkhausia intermedia Nativa Não Migradora Não ameaçada piaba x x 

Odontostibe microcephala Nativa Não Migradora Não ameaçada   x   

Oligosarcus paranensis Nativa Não Migradora Não ameaçada 
peixe 

cachorro 
vermelho 

x x 

Oligosarcus pintoi Nativa Não Migradora Não ameaçada lambari x x 

Oligosarcus planaltinae Nativa Não Migradora Não ameaçada lambari   x 

Piabina argentea Nativa Não Migradora Não ameaçada piquira x x 

Piaractus mesopotamicus Nativa Grande Migradora Não ameaçada pacu caranha x   

Planaltina myersi Nativa Não Migradora Não ameaçada   x   
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Salminus brasiliensis Nativa Grande Migradora Não ameaçada Dourado x x 

Salminus hilarii Nativa Grande Migradora Não ameaçada Tabarana x x 

Serrapinus heterodon Nativa Não Migradora Não ameaçada pequira x   

Serrapinus notomelas Nativa Não Migradora Não ameaçada pequira x x 

Serrapinus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada pequira preta x x 

Myleus tiete Nativa Grande Migradora Ameaçada pacu prata x x 

Metynnis maculatus Alóctone Não Migradora Não ameaçada pacu prata x   

Serrasalmus marginatus Nativa Não Migradora Não ameaçada piranha x x 

Serrasalmus maculatus Nativa Não Migradora Não ameaçada piranha x x 

Pygocentrus piraya Alóctone Não Migradora Não ameaçada piranha preta   x 

Serrasalmus spilopleura Nativa Não Migradora Não ameaçada pirambeba x x 

Cynodontidae Rhaphiodon vulpinus Nativa Não Migradora Não ameaçada   x   

Crenuchidae 

Characidium fasciatum Nativa Não Migradora Não ameaçada charutinho x x 

Characidium zebra Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada charutinho x x 

Characidium sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada charutinho   x 

Curimatidae 

Cyphocharax modestus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada saguiru x   

Cyphocharax nagelii Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada saguiru x x 

Curimata modesta Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada   x   

Curimata insculta Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada   x   

Steindachnerina insculpta Nativa Não Migradora Não ameaçada 
saguiru do 

rabo amarelo 
x x 

Steindachnerina corumbae Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada saguiru x x 

Erythrinidae 
Holplias intermedius Nativa Não Migradora Não ameaçada trairão x x 

Hoplias malabaricus Nativa Não Migradora Não ameaçada traíra x x 

Parodontidae 

Apareiodon affinis Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivetinho x x 

Apareiodon ibitiensis Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivete x x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Apareiodon sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivete   x 

Parodon nasus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivete x x 

Apareiodon piracicabae Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada canivete x x 

Prochilodontidae Prochilodus lineatus Nativa Grande Migradora Não ameaçada curimba x x 

Cypriniformes Cyprinidae 
Ctenopharyngodon idella Exótica Não Migradora Não ameaçada carpa x   

Cyprinus carpio Exótica Não Migradora Não ameaçada carpa x   

Cyprinodontiformes Poeciliidae 
Phalloceros caudimaculatus Alóctone Não Migradora Não ameaçada barrigudinho x x 

Poecilia reticulata Alóctone Não Migradora Não ameaçada barrigudinho x x 

Gymnotiformes 

Apteronotidae 

Apteronotus albifrons Nativa Não Migradora Não ameaçada ituí x x 

Apteronotus ellisi Nativa Não Migradora Não ameaçada tuvira   x 

Apteronotus brasiliensis Nativa Não Migradora Não ameaçada ituí x x 

Sternopygidae 

Eigenmannia virescens Nativa Não Migradora Não ameaçada tuvira x x 

Eigenmania trilineata Nativa Não Migradora Não ameaçada tuvira   x 

Sternopygus macrurus Nativa Não Migradora Não ameaçada 
tuvira do rabo 

de rato 
x x 

Gymnotidae 
Gymnotus carapo Nativa Não Migradora Não ameaçada tuvira x x 

Gymnotus inaequilabiatus Nativa Não Migradora Não ameaçada sarapó   x 

Perciformes Cichlidae 

Cichla kelberi Alóctone Não Migradora Não ameaçada 
tucunaré 
amarelo 

  x 

Cichla sp. Alóctone Não Migradora Não ameaçada tucunaré x   

Cichla ocellaris Alóctone Não Migradora Não ameaçada tucunaré x x 

Crenicichla sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada 
patrona / 
bocarra 

x x 

Cichlasoma sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada acará   x 

Cichlasoma faceatum Nativa Não Migradora Não ameaçada acará x   

Cichlasoma paranaense Nativa Não Migradora Não ameaçada acará x x 

Oreochromis niloticus Exótica Não Migradora Não ameaçada tilápia x x 

Crenicichla niederleinii Alóctone Não Migradora Não ameaçada patrona x x 

Crenicichla haroldoi Nativa Não Migradora Não ameaçada jacundá x   

Geophagus brasiliensis Nativa Não Migradora Não ameaçada cará x x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Geophagus surinamensis Alóctone Não Migradora Não ameaçada acará x   

Crenichla jaguarensis Nativa Não Migradora Não ameaçada joaninha x x 

Laetacara araguaiae Alóctone Não Migradora Não ameaçada   x   

Satanoperca pappaterra Nativa Não Migradora Não ameaçada acará x   

Tilapia rendalli Exótica Não Migradora Não ameaçada tilápia x   

Centrarchidae Micropterus salmoides Exótica Não Migradora Não ameaçada back bass x   

Scianidae 
Plagioscion 

squamosissimus 
Alóctone Não Migradora Não ameaçada curvina x   

Siluriformes 

Aspredinidae Bunocephalus amaurus Alóctone Não Migradora Não ameaçada 
cascudo 

banjo 
  x 

Auchenipteridae 

Ageneiosus valenciennesi Alóctone Não Migradora Não ameaçada manduvê x   

Pseudauchenipterus Alóctone Não Migradora Não ameaçada cangati x   

Tatia aulopygia Nativa Não Migradora Não ameaçada cangati x   

Tatia neivai Nativa Não Migradora Não ameaçada cangati x   

Callichthyidae 

Corydoras sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada corydora x x 

Corydoras difluviatilis Nativa Não Migradora Não ameaçada corydora   x 

Corydoras flaveolus Nativa Não Migradora Não ameaçada corydora   x 

Hoplostornum littorale Nativa Não Migradora Não ameaçada tamboatá x x 

Cetopsidae Cetopsis gobioides Nativa Não Migradora Não ameaçada babão x   

Doradidae 

Pterodoras granulosus Alóctone Não Migradora Não ameaçada abotoado x   

Rhinodoras dorbignyi Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada abotoado x x 

Heptapteridae 

Heptapterus mustelinus Alóctone Não Migradora Não ameaçada bagrinho   x 

Rhamdiopsis sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada     x 

Heptapterus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada   x x 

Rhamdia quelen Nativa Não Migradora Não ameaçada bagre x x 

Phenacorhamdia tenebrosa Nativa Não Migradora Não ameaçada bagrinho   x 

Pimelodella gracilis Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada mandi chorão   x 

Pimelodella avanhandavae Alóctone Não Migradora Não ameaçada mandi chorão   x 

Chasmocranus brachynema Nativa Não Migradora Ameaçada bagrinho   x 

Cetopsorhamdia iheringi Nativa Não Migradora Não ameaçada   x x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Loricariidae 

Loricaria sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada 
cascudo 
chinelo 

x x 

Loricariichthys sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada cari x   

Megalancistrus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudo x   

Megalancistrus aculeatus Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudo x x 

Megalancistrus parananus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Microlepidogaster sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudo x x 

Neoplecostomus 
paranensis 

Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudinho x   

Parotocinctus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudinho   x 

Hisonotus sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudinho   x 

Hypostomus ancistroides Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus denticulatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x   

Hypostomus paulinus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x   

Hypostomus regani Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus albopunctatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x   

Hypostomus variipictus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x   

Hypostomus sp.1 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus sp.2 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus sp.3 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus sp.4 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo x x 

Hypostomus sp.5 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo   x 

Hypostomus sp.6 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo   x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Hypostomus sp.7 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo   x 

Hypostomus sp.8 Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada cascudo   x 

Trachelyopterus galeatus Nativa Não Migradora Não ameaçada Cangati x   

Rineloricaria latirostris Nativa Não Migradora Não ameaçada cascudo viola x x 

Pimelodidae 

Hemisorubim platyrhynchos Nativa Grande Migradora Não ameaçada jurupoca x   

Imparfinis mirini Nativa Não Migradora Não ameaçada   x x 

Imparfinis schubarti Nativa Não Migradora Não ameaçada   x   

Iheringichthys labrosus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

mandi 
beiçudo 

x x 

Megalonema platanum Alóctone Não Migradora Ameaçada bagre x   

Pseudoplatystoma 
corruscans 

Nativa Grande Migradora Não ameaçada pintado x x 

Pinirampus pirinampu Alóctone Grande Migradora Não ameaçada 
mandi 

alumínio 
x x 

Pimelodus sp. Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada mandi x   

Pimelodus blochii Alóctone Não Migradora Não ameaçada mandi x   

Pimelodus maculatus Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada 

mandi 
amarelo 

x x 

Pimelodus microstoma Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada mandi   x 

Pimelodus fur Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada mandi x x 

Pimelodus paranaensis Nativa 
Reofílica / P. 

migradora 
Não ameaçada mandi x x 

Pimelodella sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada   x x 

Steindachneridion scriptum Nativa Grande Migradora Não ameaçada surubim x   

Zungaro jahu Nativa Grande Migradora Ameaçada jaú x   

Duopalatinus sp. Nativa Não Migradora Ameaçada     x 

Pseudopimelodida
e 

Pseudopimelodus 
mangurus 

Nativa Não Migradora Não ameaçada bagre sapo x   

Pseudopimelodus zungaro Nativa Não Migradora Não ameaçada peixe sapo x   

Trichomycteridae Trychomicterus sp. Nativa Não Migradora Não ameaçada candiru x x 
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Ordem Família Espécie Exótica/Nativa Caráter Migrador 
Ameaça de 

Extinção 
Nome 

Comum 
Rio 

Paranaíba 
Rio São 
Marcos 

Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus Nativa Não Migradora Não ameaçada maçum   x 

Total  169   136 112 

Fonte: Peixe Vivo (2011) 
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8.2.3.4.2. Espécies migradoras 

 

Como em outras bacias hidrográficas do Brasil, as pesquisas de peixes no Alto 

Paraná permanecem incompletas e controversas. Das mais de 300 espécies listadas até o 

momento para a região (Langeani et al., 2007), apenas para um terço do total, existe 

informação sobre aspectos da ecologia. Destas, a maior parte, migra distâncias moderadas 

ou curtas para reproduzir e o restante geralmente viaja mais de 100 km em suas migrações 

para o mesmo fim (Agostinho et al., 2003).  

A classificação adotada neste relatório acerca do caráter migrador das espécies foi 

baseada nas seguintes referências bibliográficas: Agostinho et al., 2003; Carosfeld et al., 

2003; Reis et al., 2003. Assim, foram consideradas na classificação “reofílicas/pequenas 

migradoras” aquelas espécies que realizam apenas pequenas migrações ou necessitam da 

dinâmica de ambientes lóticos para a sua manutenção.  

A riqueza das espécies consideradas grande migradoras variou de 10 a 16% da 

composição da comunidade na área dos empreendimentos avaliados (Figura 8.25), sendo 

que no rio São Marcos o registro foi o menor observado, correspondendo a 10% das 

capturas. De forma geral, a proporção de espécies não migradoras e reofílicas/pequenas 

migradoras foi similar entre as áreas de estudo. Somente no AHE Batalha o número de 

espécies não-migradoras foi superior a 50%, enquanto que em Bocaina metade das 

espécies coletas eram reofílicas/pequenas migradoras.  

A abundância relativa das espécies mostrou que apesar da riqueza de forma geral 

ter sido semelhante entre não migradores e reofílicos/pequenos migradores, a abundância 

deste último grupo foi sempre superior ao primeiro, variando de 55 a 81% das capturas 

totais (Figura 8.25). AHE Davinópolis foi a área em que menos se capturou espécies 

migradoras. Isso pode ser atribuído ao fato de não ter sido realizada coleta no período 

chuvoso. A importância de uma amostragem neste período ficou evidenciada no estudo de 

caso do AHE Serra do Facão, apresentado separadamente mais adiante.  

Embora a abundância de espécies consideradas reofílicas/pequenas migradoras seja 

elevada, podemos perceber que de forma geral é dominada por espécies dos gêneros 

Astyanax e Leporinus (Figura 8.26). O Astyanax altiparanae, por exemplo, é uma espécie 

comum em todos os sistemas do alto rio Paraná, tem hábito alimentar generalistas e é 

capaz de reproduzir em ambientes variados, especialmente lênticos, com fecundação 

externa, ovos pequenos e de rápido desenvolvimento (Nakatani et al., 2001). Essa espécie 

foi a mais abundante em 77 reservatórios analisados em um estudo de 2007 (Agostinho et 

al., 2007). 
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AHE Batalha   N = 80 

 

AHE Serra do Facão  N = 79 

 

UHE Emborcação   N = 59  

 

AHE Davinópolis N = 49 

 

AHE Bocaina   N = 39 

 

Figura 8.25: Proporções entre espécies grande migradoras, reofílicas ou pequenas migradoras 
e não migradoras, na área dos empreendimentos analisados. Fonte: Peixe Vivo, 2011. 
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Figura 8.26: Abundância relativa do caráter migrador das espécies capturadas nos diferentes 
empreendimentos analisados. Na plotagem da direita há um detalhamento da proporção de 

espécies reofílicas ou pequenas migradoras. Fonte: Peixe Vivo, 2011. 
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8.2.3.4.3. Espécies Exóticas e Alóctones 

 

Segundo a PORTARIA nº 145/98, de 29 de outubro de 1998 – Ibama, consideramos:  

 

 espécie exótica – espécie de origem e ocorrência natural somente em águas de 

outros países, quer tenha ou não já sido introduzida em águas brasileiras;  

 espécie autóctone/nativa – espécie de origem e ocorrência natural em águas da 

UGR (Unidade Geográfica Referencial) considerada;  

 espécie alóctone – espécie de origem e ocorrência natural em águas de UGR que 

não a considerada.  

 

Espécies exóticas, destacando-se aquelas com potencial invasor, se adaptam ao 

ambiente onde foram introduzidas, desenvolvendo grande poder de reprodução e dispersão. 

Por não possuírem predadores naturais, elas se multiplicam rapidamente, competindo ou 

mesmo se alimentando diretamente das espécies nativas.  

De acordo com a IUCN (The World Conservation Union), atualmente, as introduções 

biológicas acidentais e intencionais são responsáveis por cerca de 30% de todas as 

extinções de animais e plantas. A introdução de espécies é a segunda atividade que mais 

impacta as comunidades de peixes de água doce, contribuindo para cerca de 62% das 

extinções ocorridas nesse grupo, ficando atrás apenas do impacto provocado pela 

modificação de habitat. Vários exemplos podem ser obtidos na literatura sobre o efeito de 

espécies exóticas nas comunidades de peixes nativos. O mais conhecido deles é o exemplo 

do lago Vitoria, na África, onde a introdução da perca do Nilo provocou a extinção de 103 

espécies de ciclídeos endêmicos.  

Uma vez que é consagrado pelo conhecimento científico que espécies exóticas ou 

alóctones possuem potencial para impactar populações de espécies nativas, foi realizado 

um levantamento comparando-se os rios São Marcos e Paranaíba, avaliando a presença 

dessas espécies registradas em todos os relatórios analisados (Tabela 8.9).  

A distribuição das espécies exóticas e alóctones mostra uma situação menos 

impactada no rio São Marcos quando comparada ao rio Paranaíba. Apesar de não 

representar uma diferença significativa em percentual, podemos avaliar o impacto direto que 

cada espécie pode causar no ambiente em que é introduzida. Um exemplo pode ser 

observado com a presença do tucunaré em ambos os rios, pois seu estabelecimento no 

futuro reservatório pode causar danos irreparáveis à comunidade de peixes nativos da 

região. A espécie, originária da bacia amazônica, é piscívora e preda principalmente 
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espécies abundantes de pequeno porte, competindo, portanto, com espécies piscívoras 

nativas (Zaret & Payne, 1973).  

No AHE Davinópolis foram encontradas duas espécies alóctones Pinirampus 

pirinampu e Pterodoras granulosus¸ representando 4% da riqueza amostrada no 

monitoramento realizado em 2010. Entretanto, em 1987 e 1988, já haviam sido registradas 

no EIA do AHE Bocaina, na mesma área do estudo de Davinópolis, uma espécie exótica e 

duas alóctones diferentes, Megalonema platanum,Tilapia rendalli e Cichla ocellaris, 

respectivamente. Esses dados mostram a necessidade de realizar novas coletas em épocas 

diferentes para enriquecer os dados, considerando-se grande quantidade de 

exóticos/alóctones e as consequências de sua introdução. A formação do reservatório 

certamente trará impactos indiretos como o aparecimento de espécies exóticas que utilizam 

o ambiente lêntico como habitat. 

 

Tabela 8.8: Porcentagem de espécies exóticas / alóctones e nativas e lista de espécies 
exóticas e alóctones comparando-se os rios Paranaíba e São Marcos. 

Categoria 
Paranaíba São Marcos 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Exótica / Alóctone 21 15% 14 13% 

Nativas 115 84% 98 88% 

 

  Paranaíba São Marcos 

Exótica     

Ctenopharyngodon idella x   

Cyprinus carpio x x 

Micropterus salmoides x   

Oreochromis niloticus x x 

Phalloceros caudimaculatus x   

Tilapia rendalli x   

Alóctone     

Ageneiosus valenciennesi x   

Bryconamericus iheringii x x 

Bunocephalus amaurus x x 

Cichla kelberi x   

Cichla ocellaris x   

Cichla sp. x   

Crenicichla niederleinii x x 

Geophagus surinamensis x x 

Heptapterus mustelinus x x 

Laetacara araguaiae x x 

Leporinus macrocephalus x x 

Leporinus octomaculatus x x 
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  Paranaíba São Marcos 

Leporinus punctatus x x 

Megalonema platanum x   

Metynnis maculatus x   

Pimelodella avanhandavae x x 

Pimelodus blochii x   

Pinirampus pirinampu x x 

Plagioscion squamosissimus x x 

Poecilia reticulata x x 

Pseudauchenipterus nodosus x   

Pterodoras granulosus x   

 

8.2.3.4.4. Espécies ameaçadas 

 

A lista nacional de espécies de peixes ameaçadas de extinção (Machado et al., 

2009) traz um número de 29 espécies para a bacia do rio Paraná. Quatro dessas espécies 

habitam a calha dos grandes rios e estão primordialmente ameaçadas pela extensa 

modificação do hábitat fluvial, provocada principalmente pelas dezenas de represamentos 

para geração de energia hidrelétrica, instalados ao longo do curso do rio Paraná e seus 

tributários. Todas essas quatro espécies foram capturadas nos estudos consultados, a 

saber: Brycon nattereri; B. orbygnianus, Myleus tiete e Steindachneridion scriptum. Esses 

peixes são de médio a grande porte, realizam migrações reprodutivas e tiveram um declínio 

populacional acentuado, apresentando-se extintas em algumas regiões na bacia. Outras 

espécies como o Salminus brasiliensis, Zungaro jahu e Pseudoplatystoma corruscans 

também se encontram em declínio populacional na região, sendo que Zungaro jahu também 

é uma espécie ameaçada.  

Analisando-se as informações dos estudos na área de influência do AHE 

Davinópolis, a proporção de espécies ameaçadas de extinção foi muito similar entre os rios 

São Marcos e Paranaíba, apresentando apenas 4 e 5% da riqueza nesses rios, 

respectivamente (Tabela 8.10). 

 

Tabela 8.9: Porcentagem de espécies ameaçadas/não ameaçadas nos rios Paranaíba e São 
Marcos. 

Categoria 
Paranaíba São Marcos 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ameaçada 7 5% 4 4% 

Não ameaçada 129 95% 108 96% 

 

Não houve captura de espécie ameaçada nos estudos realizados na área do AHE 

Davinópolis (Tabela 8.11). A não captura dessas espécies não implica na ausência das 
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mesmas na área, uma vez que encontram-se em declínio populacional. A captura dessas 

espécies é rara, principalmente quando as amostragens são realizadas por curto período de 

tempo.  

Uma observação que deve ser realizada a partir da Tabela X é a presença das 

espécies Steindachneridion scriptum (2002), Zungaro jahu (1999 e 2002) e Megalonema 

platanum (2002) na área da UHE Emborcação. A presença dessas espécies foi extraída de 

estudos realizados próximos à área desse empreendimento e, desde então, não foram mais 

coletadas nas amostragens entre 2005 e 2010.  

Todas as espécies presentes na Tabela 8.11 encontram-se na lista nacional de 

espécies ameaçadas (Machado et al., 2009), com exceção para Zungaro jahu e 

Megalonema platanum, que se encontram na lista de espécies de peixes ameaçadas de MG 

(Deliberação Normativa COPAM Nº 147, de 30 de abril de 2010). A última espécie, apesar 

de ameaçada, não é uma espécie nativa do alto Paraná, sendo que sua introdução, 

conforme Langeani et al. (2007), não tem origem conhecida.  

 

Tabela 8.10: Espécies ameaçadas capturadas pelos estudos realizados nas áreas dos AHEs 
Batalha, Serra do Facão, Davinópolis, Bocaina e na UHE Emborcação. 

Espécies 
AHE 

Batalha 
AHE Serra do 

Facão 
UHE 

Emborcação 
AHE 

Davinópolis 
AHE 

Bocaina 

Brycon nattereri x x x     

Brycon orbignyanus     x   x 

Myleus tiete x x     x 

Chasmocranus 
brachynema 

  x       

Megalonema platanum     x     

Steindachneridion 
scriptum 

    x     

Zungaro jahu     x     

 

 

8.2.3.4.5. Ovos e larvas 

 

O conhecimento sobre ovos e larvas de peixes, embora ainda incipiente no Brasil, 

tem sido incrementado recentemente por vários grupos de pesquisa, como ferramenta para 

a avaliação de áreas de desova e criadouros naturais (Nakatani et al., 1997; Nakatani et al., 

2001). Sua importância como complemento na formulação de estratégias de conservação 

dos estoques pesqueiros de uma dada área é evidente, uma vez que estes normalmente se 

encontram gravemente reduzidos pela degradação dos ambientes aquáticos e pela pesca 

indiscriminada. No período de estiagem, mesmo em reservatórios, a reprodução tende a 
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zero, uma vez que a esta época não abrange o período de desova da maioria das espécies 

de peixes de água doce (Vazzoler, 1996).  

Os dados de ovos e larvas coletados nas usinas em estudo foram compilados e 

descritos abaixo por empreendimento. Vale ressaltar que nem todos os estudos requeriam 

este tipo de coleta, o que dificulta a comparação e análise dos dados. 

 

a) AHE Batalha  

 

Ao longo dos três anos de coleta, apenas em novembro de 2009, na primeira 

campanha realizada na área de implantação do AHE Batalha foram coletadas larvas, não 

sendo identificados ovos em nenhuma das coletas.  

Nessa coleta, foram identificadas três larvas, sendo duas pertencentes à família 

Anostomidae, nos pontos BAT-13 e 17 (córregos Bonsucesso e Cachoeirinha, 

respectivamente) e uma larva Characidae, no ponto BAT-03 (segundo ponto mais distante 

da futura barragem do AHE Batalha, próximo às fozes do rio Samambaia e do ribeirão 

Moreira).  

 

b) AHE Serra do Facão  

 

Foram registrados ovos e larvas de peixes na área de influência da UHE Serra do 

Facão, e no rio São Bento nas coletas de outubro de 2008, abril de 2009 e fevereiro de 

2010. No rio São Marcos foi registrada apenas uma larva em outubro de 2009. No ribeirão 

Imburuçu foi registrado ovo, possivelmente de Characiformes, na coleta de fevereiro de 

2010.  

Ressalta-se que durante os períodos de baixa precipitação pluviométrica (período da 

seca) é rara a presença de ovos e larvas de peixes em sistemas aquáticos da região 

neotropical, quando a atividade reprodutiva da maioria das espécies é pouco intensa. 

Ademais, durante o período de maiores precipitações, os eventos de desova ocorrem em 

curto período de tempo, o que contribui para a baixa representatividade amostral de ovos e 

larvas de peixes.  

No rio São Bento, em outubro de 2008 registrou-se um ovo e uma larva de 

Characiformes (peixes de escama). Em abril de 2009 registraram-se duas larvas de 

Characiformes. Estas larvas supostamente são de piaba Piabina argentea, espécie de porte 

diminuto, muito comum na região marginal do ribeirão São Bento. A larva registrada no rio 

São Marcos era um representante de Characiformes.  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.162 

De modo geral, as coletas de ovos e larvas nas coletas de 2011, resultaram em 

números incipientes, ou seja, pouco material foi encontrado nas amostragens coletadas. 

Assim como em Ecótono (2010), ovos e larvas de peixes foram registrados apenas no rio 

São Bento, nas amostragens de dezembro/2010 e janeiro/2011. No mês de dezembro/2010 

foram capturadas no ponto P1, seis larvas no estádio embrião livre (Nakatani et al., 2001) de 

desenvolvimento.  

Nas amostras de janeiro/2011 foram encontrados quinze ovos, sendo que doze 

foram capturados no ponto P20 e três no P19. Não foi possível atribuir grupos taxonômicos 

aos ovos, uma vez que este tipo de material é de difícil conservação, em termos de 

integridade física, e pelo baixo grau de diferenciação morfológica entre espécies.  

A mesma dificuldade ocorre com larvas em estádios primários de desenvolvimento, 

condição encontrada no referido trabalho. Além disso, estudos de ovos e larvas exigem a 

coleta de  material abundante, em vários estágios de ontogenia, para que as diferentes 

morfoespécies de larvas possam ser “atreladas” aos exemplares adultos. Neste sentido, 

espera-se que ao longo dos monitoramentos futuros seja possível desenvolver um banco de 

dados de ovos e larvas da bacia do rio São Marcos e, assim, possibilitar a elaboração de 

hipóteses mais decisivas sobre este tópico.  

As larvas capturadas no ponto P1 competem à ordem Characiformes. Em uma 

análise informal, baseada apenas no comprimento do intestino primitivo, supõe-se que 

pertençam à subfamília Tetragonopterinae – grupo de pequenos peixes como as piquiras e 

lambaris.  

 

c) UHE Emborcação  

 

Nos relatórios analisados não foram realizadas coletas de ovos e larvas.  

 

d) AHE Davinópolis  

 

Durante as amostragens realizadas, não foram coletados ovos ou larvas de peixes. 

Tal fato se deu, principalmente, em função do período em que as amostragens foram 

realizadas. Nesse período são poucas as espécies que se encontram em fase reprodutiva.  

 

e) AHE Bocaina  

 

Para o EIA de Bocaina não foram realizadas coletas de ovos e larvas.  
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Considerações gerais  

 

Embora a frequência de ocorrência de ovos e larvas tenha sido baixa nas amostras 

obtidas, é de suma importância a continuidade destas coletas, priorizando os dias após 

incidência mínima de 40mm de chuva e também coleta em períodos noturnos.  

Os dados em geral apontam como áreas de presença de ovos e larvas os córregos e 

tributários nas áreas de influência dos empreendimentos. Considerando-se que estes 

ambientes, em geral, são os que mantêm a biodiversidade de peixes nativos quando da 

implantação de reservatórios, sendo muitas vezes apontados como sítios de desova. Desta 

forma, sugerimos um mapeamento da área através da utilização de monitoramentos para 

identificar áreas íntegras e áreas que necessitem de técnicas de restauração ambiental. 

Dentro ainda deste tema sugerimos que seja implantado programa específico para a 

conservação de hábitat de lagoas marginais que se mantenham na região após a 

implantação do reservatório. 

 

8.2.3.4.6. Aspectos reprodutivos 

 

Os peixes neotropicais de águas interiores são marcados por uma imensa 

diversidade de espécies e padrões comportamentais. Apesar de as espécies apresentarem 

histórias de vida específicas, com inúmeras adaptações morfo-fisiológicas, estreitamente 

associadas à sua história evolutiva, podemos destacar a elevada flexibilidade em suas 

estratégias de vida, amplamente dependentes do contexto onde o indivíduo está inserido. 

Mesmo com uma enorme variedade de tipos de estratégias reprodutivas e alimentares entre 

as espécies, a sazonalidade é a característica mais conspícua da maioria, estando 

fortemente associada a ciclos de cheia/seca. Espécies com hábitos sedentários e 

migradores são encontradas em todas as bacias e nos mais variados ambientes sul-

americanos, sendo importantes componentes das assembleias ícticas e desempenhando 

papéis distintos no funcionamento dos ecossistemas. Embora com adaptações distintas, 

essas espécies dependem do regime hidrológico, sendo essa dependência maior entre os 

migradores (Agostinho & Pelicice, 2007).  

Com relação à atividade reprodutiva, é importante ressaltar que a reprodução das 

espécies de peixes de grandes rios neotropicais é, independentemente da estratégia 

utilizada, altamente sazonal. Essa sazonalidade está, em geral, associada ao regime de 

cheias, com a desova ocorrendo sob condições de níveis de água crescente, 

particularmente entre as espécies migradoras (Agostinho & Pelicice, 2007).  
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A análise realizada no presente relatório concentrou-se nos estádios de maturação 

gonadal e comportamento migrador ou com requerimentos reofílicos em cada 

empreendimento. Cabe ressaltar que não é apresentada aqui uma análise de cunho 

conclusivo a respeito da dinâmica reprodutiva das espécies, em função das variações 

temporais sazonais entre os relatórios analisados. No entanto, são feitas inferências partir 

dos dados fornecidos. Estes dados indicam uma tendência de início das atividades 

reprodutivas para a maioria das espécies diagnosticadas.  

Analisando-se os dois períodos de amostragem separadamente (cheia/seca), 

conclui-se que muitas espécies apresentaram atividade reprodutiva nos meses chuvosos, 

sendo representadas principalmente por indivíduos em maturação avançada. Nos meses de 

seca, por outro lado, a maioria encontrava-se em repouso sexual. Estes dados seguem o 

padrão geral de aumento da atividade reprodutiva dos peixes da região neotropical no 

período de maiores precipitações (Lowe-McConnell, 1975; Vazzoler, 1996).  

 

a) AHE Batalha  

 

Os dados apresentados nos relatórios do AHE de Batalha demonstram uma 

predominância de indivíduos juvenis em novembro/2009, agosto/2010 e maio/2011. O 

predomínio de indivíduos em estágio de maturação inicial foi verificado nas campanhas de 

fevereiro/2010 e agosto/2011. 

Enquanto que indivíduos em estágio de maturação avançado foram encontrados em 

maior abundância na campanha de novembro/2010. Já os monitoramentos realizados em 

maio/2010 e fevereiro/2011, foi encontrada grande quantidade de indivíduos em estágio de 

desova, seguido por aqueles em estágio de maturação inicial.  

Acredita-se que a elevada abundância de indivíduos, principalmente no ponto BAT-

19, está relacionada com a característica desse ponto, uma vez que o mesmo refere-se a 

uma área brejosa, com presença de lagoas marginais. Este tipo de hábitat é bastante 

utilizado para reprodução e, de acordo com os dados obtidos, acredita-se que o mesmo 

esteja sendo utilizado como sítio de reprodução, uma vez que nesse ponto foi encontrada a 

maior parte de indivíduos de pequeno porte e juvenis, principalmente no início do período 

reprodutivo (amostragem realizada em novembro/2009).  

Avaliando a variação temporal do estágio de desenvolvimento gonadal dos 

indivíduos, por ponto de amostragem, verificou-se que pontos BAT-04, BAT-05, BAT16 e 

BAT-19 foram encontrados indivíduos juvenis, o que pode indicar estes pontos como sítios 

de reprodução.  
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b) AHE Serra do Facão  

 

As espécies grandes migradoras, migradoras moderadas e reofílicas não estão 

encontrando condições reprodutivas adequadas após a construção do barramento no rio 

São Marcos. O número de indivíduos em estágios finais de maturação das gônadas foi 

consideravelmente baixo para tais peixes, especialmente no período chuvoso; quando em 

condições normais há elevada atividade reprodutiva. Além disso, ao longo do rio São 

Marcos só foram registradas larvas antes do enchimento, corroborando com os resultados 

observados sobre os estádios de maturação gonadal das espécies. Todavia, com a 

estabilização dos procedimentos de geração da UHE Serra do Facão e com a habituação 

dos peixes ao novo ambiente, é esperado que este cenário seja modificado a partir da 

próxima piracema (2011/2012).  

 

c) UHE Emborcação  

 

Todas as amostragens realizadas ocorreram em meses logo no início do período 

reprodutivo das espécies migradoras. Assim, nenhum indivíduo dessas espécies foi 

encontrado em estádio de maturação avançado ou desovados/espermiados. Além disso, 

poucos exemplares de peixes migradores foram capturados, o que proporcionou com que as 

análises reprodutivas fossem realizadas com indivíduos de espécies não migradoras ou 

reofílicas.  

Uma exceção à afirmação acima pode ser observada nas amostragens ocorridas em 

2007, quando indivíduos machos das espécies Salminus hilarii (n=2), Prochilodus lineatus 

(n=9) e Pseudoplatystoma corruscans (n=3) apresentaram-se em estádio espermiado. Uma 

observação que deve ser analisada é a ausência de fêmeas nessa amostragem, podendo 

indicar falta de sincronização entre os períodos reprodutivos de ambos os sexos. Esse fato 

pode ser altamente prejudicial às populações, uma vez que não há sucesso reprodutivo. 

Assim, a hipótese de dessincronização deve ser testada para confirmar se essa diferença é 

consequência de amostragem ou se significa uma real situação da ictiofauna migradora 

local.  

Além do baixo número de exemplares de peixes migradores, esses peixes 

apresentaram-se com tamanhos corporais superiores aos da primeira maturação sexual. 

Isso significa que nenhum alevino dessas espécies foi capturado, podendo indicar a 

ausência de recrutamento na área amostrada.  

A baixa abundância de peixes migradores na área da UHE Emborcação e suas 

capturas em trechos superiores, como na área do AHE Davinópolis, pode indicar que esses 
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trechos estão servindo como áreas de refúgio e como hábitats fonte para o reservatório da 

UHE Emborcação. Trabalhos realizados na bacia do alto Paraná indicaram que espécies 

que apresentam comportamento migratório deslocam-se para trechos que ainda possuem 

características naturais (Agostinho et al., 2003; Agostinho et al., 2004), como no caso do 

trecho a montante da UHE Emborcação. Assim, a área de estudo do futuro AHE Davinópolis 

deve ser estudada com maior detalhe amostral de forma a permitir a caracterização segura 

do seu papel na manutenção de espécies no trecho alto do Paranaíba.  

 

d) AHE Davinópolis  

 

Serão destacadas as informações referentes às espécies migradoras capturadas, 

uma vez que serão as espécies mais afetadas com a construção do barramento. Apesar do 

baixo número de indivíduos coletados dessas espécies, algumas informações podem ser 

interessantes para discussões sobre locais de reprodução. 

Uma vez que as amostragens não ocorreram na época de chuva, indivíduos de 

espécies migradoras não foram capturados em estádios avançados de maturação gonadal. 

No entanto, 55% dos peixes dessas espécies apresentavam tamanhos corporais inferiores 

àqueles referentes aos de primeira maturação sexual.  

Dos indivíduos de Prochilodus lineatus coletados, 9 (64%) apresentavam-se abaixo 

do tamanho de primeira maturação sexual. Destes, destaca-se um alevino capturado no rio 

Paranaíba, na foz do rio Verde. Este tributário, ou mesmo o próprio rio Paranaíba, podem 

atuar como sítios reprodutivos para a espécie, uma vez que houve evidência de 

recrutamento por meio da captura de alevinos.  

Alevinos de Salminus hilarii (n=1) e Leporinus elongatus (n=2) também foram 

capturados nos pontos localizados no eixo e a jusante do futuro barramento. Essa 

informação pode indicar que locais próximos a esses pontos funcionam como sítios 

reprodutivos para espécies migradoras. 

Diante do exposto acima, torna-se essencial à realização de coletas intensivas na 

área, principalmente aquelas direcionadas a captura de alevinos e de ovos e larvas com o 

objetivo de levantar os locais de reprodução e recrutamento de espécies migradoras. O 

levantamento dessas áreas será essencial para direcionar as decisões a respeito de 

medidas de manejo a serem implementadas na área.  

 

e) AHE Bocaina  
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Considerando-se que o período de estudos não abrangeu um ciclo reprodutivo anual, 

completo, foi impossível determinar, seguramente, a época de reprodução das espécies 

estudadas. Contudo, a análise do EIA indica maior frequência de fêmeas em maturação 

avançada nos meses de novembro/dezembro e janeiro, sugerindo que, provavelmente, a 

maioria das espécies analisadas, reproduzem neste período. 

Desta forma, supõem-se que acerca da época de reprodução das espécies em 

estudo, coincidem com os relatos da bibliografia que também indicaram igual período de 

reprodução para as espécies estudadas e que, tal período, corresponde à época do ano em 

que se observam altos valores de temperatura da água, fotoperíodo e precipitação 

pluviométrica.  

Os dados referentes à biologia reprodutiva apresentados no EIA, indicam que as 28 

espécies analisadas possivelmente desovavam nos ambientes onde se realizaram as 

coletas, o que inclui os rios Paranaíba, Verde e São Marcos. Este último assume 

importância destacada, pois após o barramento do rio Paranaíba os peixes migradores 

retidos no lago de Emborcação poderiam perder esta via migratória, que deverá ou poderá 

ser substituída pelo rio São Marcos. A eficiência desta substituição no recrutamento não 

pode ser avaliada a partir do estudo do EIA, mas a presença das fêmeas nos estádios 3 e 4 

de maturação gonádica mostra que o rio é usado como via migratória. 

 

8.2.3.4.7. Estudo de caso Serra do Facão: Fase Pré-Enchimento x Fase Pós-

Barramento 

 

Os dados dos monitoramentos da ictiofauna da área de influência do AHE Serra do 

Facão foram os únicos dos quais tivemos disponibilidade, que permitiram uma análise antes 

e depois do enchimento do reservatório. AHE Batalha ainda está em fase de construção, 

UHE Emborcação iniciou o enchimento do reservatório em 1981 e os AHEs Davinópolis e 

Bocaina estão em fase de estudos ambientais.  

Desta forma, este tópico irá apresentar os resultados provenientes das campanhas 

de campo realizadas nos períodos pré e pós-enchimento do reservatório de AHE Serra do 

Facão, de julho de 2007 a setembro de 2011. O período pré-enchimento engloba oito 

campanhas realizadas até o enchimento iniciado em novembro de 2009. Já para o período 

pós-enchimento foram realizadas dez campanhas de campo entre fevereiro de 2010 a 

setembro de 2011. 

 

a) Análise temporal da comunidade de peixes na área de influência do AHE Serra 

do Facão 
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Qualquer barramento de rio para construção de usina hidrelétrica gera um efeito 

inevitável sobre a ictiofauna, na composição e abundância das espécies, com elevada 

proliferação de algumas e redução ou mesmo eliminação de outras (Agostinho et al., 1999). 

Desta forma, avaliamos as variações temporais na comunidade de peixes próxima à usina, 

quanto à composição de espécies e abundância.  

Realizou-se a ordenação da comunidade de peixes baseada na abundância das 

espécies, através do nMDS (nonmetric multidimensional scaling), utilizando o programa 

estatístico PAST® versão 2.13 e o índice de Bray-Curtis. A diferença entre os períodos seco 

e chuvoso foi testada através de ANOSIM (análise de similaridade), sendo a contribuição de 

cada espécie para a dissimilaridade observada avaliada através do teste de SIMPER. Foram 

realizadas estas análises considerando todas as 18 coletas que ocorram na área de 

influência do AHE Serra do Facão. Além disso, também foi avaliada a comunidade de peixes 

considerando o período pós-enchimento, totalizando 10 amostragens.  

Considerando a abundância das espécies coletadas nas 18 campanhas, as análises 

de nMDS e ANOSIM (p=0,0001) indicaram que a comunidade de peixes foi 

significativamente diferente entre o período pré e pós-enchimento (Figura 8.27). Dois grupos 

bem definidos foram formados, um englobando os meses de julho/2007 a julho/2009 e outro 

de fevereiro/2010 a setembro/2011. As principais espécies que mais contribuíram para a 

dissimilaridade observada foram Astyanax altiparanae, Leporinus friderici, Acestrorhynchus 

lacustres e Pimelodus maculatus, todas com maior abundância no período pós-enchimento 

(Tabela 8.12). 
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Figura 8.27: Resultado da análise multivariada (nMDS) para os peixes coletados, de julho/2007 
a setembro/2011, na área de influência do AHE Serra do Facão. Cada ponto representa uma 
coleta, e os agrupamentos da esquerda (em vermelho) e da direita (em verde) representam, 

respectivamente, período de pré e pós-enchimento. 
 

Tabela 8.11: Principais espécies que contribuíram para as dissimilaridads (SIMPER) entre as 
comunidades nos períodos pré e pós-enchimento na área de influência do AHE Davinópolis. 

Espécies Contribuição (%) 
Abundância média 

Pré-enchimento Pós-enchimento 

Astyanax altiparanae 37,43 11,5 542 

Leporinus friderici 10,53 26,4 166 

Acestrorhynchus lacustris 4,67 0,25 69,3 

Pimelodus maculatus 4,31 8,75 56,5 

Astyanax fasciatus 3,48 9,13 41,9 

Leporinus elongatus 3,03 0,75 49 

Salminus brasiliensis 2,52 0 18,5 

Prochilodus lineatus 2,39 0,75 30,7 

Serrasalmus spilopleura 1,89 1,88 22,6 

Steindachnerina corumbae 1,73 22,1 11 

Schizodon nasutus 1,2 2,25 20,8 

Hypostomus sp.2 1,11 12,9 16 

Hypostomus sp. 1 0,97 0,5 9,1 
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Espécies Contribuição (%) 
Abundância média 

Pré-enchimento Pós-enchimento 

Cichlasoma paranaense 0,84 0,25 12,7 

Cyphocharax nagelii 0,74 8,63 1,1 

Astyanax scabripinnis 0,71 6,63 0,1 

Piabina argentea 0,48 3 4,2 

Rhinodoras dorbignyi 0,47 1,63 5,8 

Hoplias intermedius 0,47 1 6,3 

Hoplias malabaricus 0,4 0,63 5,4 

Hypostomus sp. 4 0,39 3,63 2,1 

Astyanax eigenmanniorum 0,39 0,38 6,2 

Galeocharax knerii 0,37 0,63 4,8 

Moenkhausia intermedia 0,34 2,25 3,6 

Outras 4,87 27,27 37,8 

 

Considerando a abundância das espécies coletadas no período pós-enchimento, as 

análises de nMDS e ANOSIM (p=0,0012) indicaram que a comunidade de peixes foi 

significativamente diferente entre os meses de seca (abril a setembro) e chuva (outubro a 

março) (Figura 8.28). Dois grupos foram formados, um englobando os meses de abril a 

setembro e outro de dezembro a março. A principal espécie que contribuiu para a 

dissimilaridade observada foi Astyanax altiparanae com maior abundância no período seco. 

As espécies Leporinus friderici, Pimelodus maculatus e Salminus brasiliensis também 

tiveram uma contribuição elevada considerando o restante da comunidade, com aumento da 

abundância no período chuvoso (Tabela 8.13). 
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Figura 8.28: Resultado da análise multivariada (nMDS) para os peixes coletados, de 
fevereiro/2010 a setembro/2011, na área de influência do AHE Serra do Facão. Cada ponto 

representa uma coleta e os agrupamentos acima (em verde) e abaixo (em azul) representam, 
respectivamente, período de seca e chuva. 

 

Tabela 8.12: Principais espécies que contribuíram para as dissimilaridades (SIMPER) entre as 
comunidades nos períodos de chuva e seca na área de influência do AHE Serra do Facão. 

Espécies Contribuição (%) 
Abundância média 

Chuva Seca 

Astyanax altiparanae 24,68 13 234 

Leporinus friderici 12,72 142 27,5 

Pimelodus maculatus 9,14 103 21,5 

Salminus brasiliensis 4,24 66 28 

Prochilodus lineatus 2,99 1 29 

Astyanax fasciatus 2,92 18 44,5 

Serrasalmus spilopleura 1,86 0 17,5 

Hypostomus sp. 2 1,45 1 12,5 

Leporinus elongatus 0,97 7 16 

teindachnerina corumbae 0,83 8 0,5 

Hypostomus sp. 1 0,66 11 10 

Hoplias intermedius 0,64 0 6 

Leporinus amblyrhynchus 0,55 6 1 

Hoplias malabaricus 0,53 0 5 

Cyphocharax nagelii 0,39 0 3,5 

Rhinodoras dorbignyi 0,33 5 2 
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Espécies Contribuição (%) 
Abundância média 

Chuva Seca 

Characidium sp. 0,29 0 2,5 

Leporinus striatus 0,29 2 4,5 

Schizon nasutus 0,27 1 3,5 

Eigenmannia virescens 0,23 0 2 

Rhamdia quelen 0,22 3 1 

Myleus tiete 0,22 3 1 

Characidium zebra 0,21 0 2 

Apareiodon sp. 0,17 0 1,5 

Outras 1,88 15 18 

 

O relatório de 2007 a 2010, sobre o Programa de Conservação da Ictiofauna na Área 

sob Influência da UHE Serra do Facão, no Rio São Marcos, também realizou análises das 

fases pré e pós-enchimentos. Apesar de menor número de amostragem pós-enchimento, 

ressaltaremos aqui a análise de agrupamento apresentada no relatório, pois corrobora com 

a alteração na composição identificada pelo nMDS.  

O grau de semelhança entre os pontos de coleta quantitativa (similaridade) foi 

avaliado utilizando-se o Índice quantitativo de Similaridade de Sorensen (Magurran, 1988), 

através da seguinte equação: Cn = 2jN/(aN + bN)  

onde:  

Cn = índice de Similaridade de Sorensen;  

aN = número total de indivíduos das espécies no primeiro ponto; 

bN = número total de indivíduos das espécies no segundo ponto;  

jN = soma da menor abundância para uma dada espécie registrada em ambos os pontos.  

 

Para construção do dendrograma de similaridade, utilizou-se o método de ligação 

completa. Como coeficiente de similaridade (medida de distância), foi empregada a 

Distância Euclidiana, utilizando-se o programa estatístico PAST® versão 2.02.  

No período pré-enchimento, os resultados da análise de agrupamento obtida através da 

similaridade de espécies entre as estações de coleta, verificou-se que os pontos localizados 

no rio São Bento eram muito semelhantes entre si, assim como foi evidenciado para os do 

rio São Marcos que ficaram agrupados. Isso indica semelhança na composição de espécies 

entre os pontos no mesmo curso d’ água (Figura 8.29).  

Já no período de pós-enchimento do reservatório, os pontos do rio São Bento 

seguiram bem similares. O ponto SM-1, à jusante do empreendimento, se tornou mais 

similar aos pontos do rio São Bento, sendo mais próximo do SB-2 do que do SB-1. Os 
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outros pontos do rio São Marcos, SM-2 e SM-3, que eram similares no período pré-

enchimento se tornaram mais distintos no período pós-enchimento (Figura 8.29). 

 

A. Pré-enchimento 

 

B. Pós-enchimento 

 

Figura 8.29: Similaridade de espécies medida pela distância Euclidiana, entre os pontos de 
coleta na área sob influência da UHE Serra do Facão, rio São Marcos e São Bento. Em A. 
período pré-enchimento e em B. período pós-enchimento (Fonte: Ecótono, 2007 a 2010). 
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b) Espécies migradoras no AHE Serra do Facão antes e após o enchimento 

 

Com relação ao caráter migrador das espécies coletadas de 2005 a 2011, foi feita 

uma análise comparativa da abundância relativa de grandes migradores, pequenos 

migradores/ reofílicos e não migradores.  

A maior parte da comunidade é composta por espécie de caráter reofílico ou 

pequeno migrador (78 a 83%). As grandes migradoras aparecem em menor proporção (5 a 

9%). Não foi observada muita diferença na proporção das espécies nas três categorias 

avaliadas antes e após o enchimento. Contudo, houve um aumento de 5% na abundância 

de grandes migradoras após o enchimento (Figura 8.30). Acreditamos que este aumento 

está relacionado ao esforço de coleta mais concentrado no período chuvoso de 

dezembro/2010 a março/2011. Isso pode ser evidenciado nos resultados encontrados na 

análise de SIMPER, deste relatório, que mostra o incremento na abundância média das 

espécies migradoras no período chuvoso. Algumas destas espécies sequer foram 

registradas nos meses de seca. Em geral, as coletas dos outros anos ocorriam somente em 

um ou dois meses, na chuva ou na seca. Isso indica como a coleta na estação chuvosa 

também é muito importante para caracterização da comunidade de peixes.  

A abundância absoluta das espécies de forma geral também mostrou grandes 

diferenças antes do reservatório e após o seu enchimento, 1.808 e 11.427 indivíduos, 

respectivamente. A abundância de peixes muda após o represamento, tendo um incremento 

significativo. Essa tendência, esperada nos primeiros anos, ocorre, provavelmente, ao 

grande aporte de nutrientes e elevação da produtividade primária (Agostinho et al., 2007). 

Além disso, em geral as condições favoráveis de vazão na estação chuvosa faz com que os 

tomadores de decisão estabeleçam este período para início do enchimento do reservatório. 

No AHE Serra do Facão o enchimento iniciou em novembro de 2009, correspondendo ao 

período das chuvas. Esse procedimento, embora deletério para as populações de jusante, 

tem um impacto positivo sobre a colonização inicial do trecho represeado, uma vez que 

retém no trecho de montante aquelas espécies com migração ascendente. O enchimento do 

reservatório simula condições de cheia, apropriadas ao desenvolvimento inicial de suas 

larvas, resultando em alta abundância nos primeiros anos de sua formação (Agostinho et al., 

2007). Esse fato também pode ter contribuido para uma maior abundância de espécies 

migradoras capturadas no pós-enchimento, na bacia do rio São Marcos, com a formação do 

reservatório do AHE Serra Facão (Figura 8.30).  

A principal diferença detectada nas fases pré e pós-enchimento foi na composição de 

espécies reofílicas/pequenas migradoras. Na fase pós-enchimento ficou evidenciado uma 

grande dominância de espécies, que não era observada antes do enchimento do 
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reservatório (Figura 8.30). O lambari (A. altiparanae) passou a representar 60% das 

capturas, e o piau (L. friderici) e o mandi (P. maculatus), 18 e 15%, respectivamente. A 

dominância da assembleia de peixes por um baixo número de espécies é um fenômeno 

comum em reservatórios (Agostinho et al., 2007). 

 

 

Legenda – espécies reofílicas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.30: Abundância relativa do caráter migrador das espécies capturadas, antes e após o 
enchimento. Na plotagem da direita há um detalhamento da proporção de espécies reofílicas 

ou pequenas migradoras. 
 

8.2.3.4.8. Conclusões e considerações sobre a área de influência do AHE Davinópolis 

 

O levantamento de dados secundários relacionados à ictiofauna na área da AHE 

Davinópolis proporcionou algumas conclusões e considerações importantes para serem 

avaliadas nos estudos de impacto ambiental do empreendimento. No entanto, essas 

informações não esgotam o assunto, restando ainda muitas lacunas de conhecimento para 

caracterização segura dos impactos consequentes da implantação do empreendimento. As 

principais conclusões e considerações encontradas a partir das análises realizadas no 

presente relatório encontram-se listadas abaixo:  

 A baixa abundância de peixes migradores na área da UHE Emborcação e suas 

capturas em trechos superiores, como na área do AHE Davinópolis, pode indicar que 

Legenda plotagem a esquerda 

Grande Migradora 

Não migradora 

Reofílica/ Pequena migradora 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.176 

esses trechos estão servindo como áreas de refúgio e como hábitats fonte para o 

reservatório da UHE Emborcação. Trabalhos realizados na bacia do alto Paraná 

indicaram que espécies que apresentam comportamento migratório deslocam-se 

para trechos que ainda possuem características naturais (Agostinho et al., 2003; 

Agostinho et al., 2004), como no caso do trecho a montante da UHE Emborcação.  

 A captura de alevinos das espécies migradoras Prochilodus lineatus, Salminus hilarii 

e Leporinus elongatus na área do AHE Davinópolis indica presença de recrutamento 

dessas espécies na região. Isso significa que o rio Paranaíba e/ou seus tributários 

podem atuar como sítios reprodutivos para espécies migradoras, assim como 

observado nos outros empreendimentos analisados.  

 Os dados de espécies exóticas e alóctones mostram a necessidade de realizar 

novas coletas em épocas diferentes para enriquecer os dados, considerando-se 

grande quantidade dessas espécies nos rios Paranaíba e São Marcos e as 

consequências de sua introdução. A formação do reservatório certamente trará 

impactos indiretos como o aumento de espécies exóticas que utilizam o ambiente 

lêntico como habitat.  

 A análise reprodutiva dos dados compilados concentrou-se nos estádios de 

maturação gonadal e comportamento migrador ou com requerimentos reofílicos em 

cada empreendimento. Cabe ressaltar que não é apresentada aqui uma análise de 

cunho conclusivo a respeito da dinâmica reprodutiva das espécies, em função das 

variações sazonais entre os relatórios analisados. Estes dados indicaram uma 

tendência de início das atividades reprodutivas para a maioria das espécies 

diagnosticadas. Analisando-se os dois períodos de amostragem separadamente 

(cheia/seca), conclui-se que muitas espécies apresentaram atividade reprodutiva nos 

meses chuvosos, sendo representadas principalmente por indivíduos em maturação 

avançada. Nos meses de seca, por outro lado, a maioria encontrava-se em repouso 

sexual.  

 As análises dos dados da área de influência do AHE Serra do Facão já indicam uma 

diferença na comunidade de peixes após o enchimento do reservatório. Essa 

informação nos mostra a importância de estudos em longo prazo para caracterização 

e monitoramento da ictiofauna na área impactada pela construção da barragem. As 

informações encontradas nestes monitoramentos podem subsidiar o empreendedor, 

na elaboração de medidas e ações mais eficientes para mitigar os impactos gerados.  

 As análises dos dados de Serra do Facão também demonstraram a importância de 

coletas no período chuvoso, uma vez que a comunidade de peixes nesse período é 

significativamente diferente daquela capturada na época de seca.  
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8.2.3.5. Recursos Pesqueiros 

 

O estudo realizado na área de influência da UHE São Simão demonstrou que as 

espécies capturadas com maior freqüência na região da UHE São Simão são: corvina, 

barbado, pintado, mandi, carpa, curimbatá, traíra, tilápia, caranha, tucunaré, piapara, piau, 

piauaçu e piau azul.  

A maioria dos entrevistados, correspondendo a um total de 73,83% dos pescadores, 

relatou que existem peixes que, quando capturados, são descartados. As principais 

espécies citadas foram o peixe-cachorro, a piranha, o cascudo, a abotoado e o bagre-

africano. Os motivos citados para o descarte das espécies foram a presença de peixes 

muito pequenos e, também, a ocorrência de espécies sem valor comercial. 

De acordo com 74,84% dos pescadores, no rio Paranaíba existiam espécies que 

atualmente não são mais encontradas com facilidade; 19,80% informaram que não 

ocorreram modificações na composição ictiofaunística, enquanto que apenas 5,38% não 

responderam. 

Em relação às principais espécies que desapareceram do rio Paranaíba, os 

pescadores citaram principalmente o jaú, o pintado, o dourado, a piracanjuba, o barbado, a 

tabarana, a piapara, a jurupoca e o surubim.  

De acordo com 61,24% dos pescadores, além do desaparecimento de algumas 

espécies, também foi evidenciada a presença de novas espécies, principalmente espécies 

exóticas à bacia do rio Paranaíba. Dentre as novas espécies, foram citados o bagre-

africano, piau cabeça-grande, tilápia, caranha, corvina, tucunaré, piauaçu, matrinxã, piau 

azul e tambaqui.  

Considerando-se a importância econômica das espécies, verificou-se que, quanto 

maior o porte, maior o valor comercial. As espécies mais raras, como é o caso do dourado e 

do pintado, são comercializadas a R$ 17,00, enquanto que os piaus são vendidos a cerca 

de R$ 8,00. A seguir, tabela apresentando os valores médios de comercialização das 

principais espécies. É importante ressaltar que os valores apresentados são praticados em 

todas as colônias de pescadores pesquisadas neste estudo. 
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Tabela 8.13: Valores médios de comercialização do pescado. 

Espécie Valor praticado (kg) 

Tucunaré R$ 12,00 

Mandi R$ 8,00 

Barbado R$ 12,00 

Piau R$ 8,00 

Pintado R$ 17,00 

Fonte: Colônia de Pescadores de São Simão / GO – Setembro/2011. 

 

De acordo com os pescadores entrevistados, durante os meses de março e abril, 

período coincidente com a quaresma, ocorre um aumento na venda de peixes. Ainda de 

acordo com a maior parte dos pescadores, o rendimento diário do pescado varia entre 10 e 

15 kg, sendo que na composição do desembarque o mandi é o peixe predominante. O piau 

ficou em 2º lugar, seguido pelo barbado, enquanto que o tucunaré ficou em último lugar, 

sendo considerado o peixe que menos tem contribuído no rendimento diário da pesca. 

 

8.2.4. Unidades de Conservação e Áreas de Relevante Interesse 

 

8.2.4.4. Unidades de conservação 

 

A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) define unidade de conservação como “o espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 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.” 

O SNUC define duas categorias de unidades de conservação: de Uso Sustentável e 

de Proteção Integral. 

Identificadas como Unidades de Uso Sustentável, as unidades de conservação de 

uso direto são aquelas nas quais a exploração e o aproveitamento econômico direto são 

permitidos desde que feitos de forma planejada e regulamentada. A alteração dos 

ecossistemas por ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível com a sobrevivência 

permanente de comunidades vegetais e animais. 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral têm como objetivo básico 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. São 

áreas em geral extensas, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de 
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vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. 

A bacia do rio Paranaíba conta com 67 (sessenta e sete) Unidades de Conservação 

Federais - UCF e 28 (vinte e oito) Unidades de Conservação Estaduais – UCE (ver Anexo 

AP, Volume 12). No total são aproximadamente 1,3 milhões de hectares de áreas protegidas 

por Unidades de Conservação, considerando-se as unidades federais e estaduais juntas. A 

seguir é apresentada uma breve descrição das principais Unidades de Conservação 

existentes da AAR e AII do empreendimento. 

 

8.2.4.1.2. Unidades Conservação de Uso Sustentável 
 

a) Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

 

As APAs são constituídas por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites 

constitucionais e os zoneamentos, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas 

sob domínio público serão estabelecidas pelo IEF – Instituto Estadual de Florestas. Nas 

áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa 

e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições estabelecidas pelo IEF. A 

Área de Proteção Ambiental deve dispor de um Conselho presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e da população residente, conforme está disposto no 

SNUC. 

As Áreas de Proteção Ambiental encontradas na bacia do rio Paranaíba são: APA do 

Planalto Central, APA da bacia do rio São Bartolomeu, APA da bacia do rio Descoberto, 

APA de Cafuringa, APA do Lago Paranoá, APA Serra dos Pirineus, APA das Bacias do 

Gama e Cabeça de Veado, APA Serra da Jibóia, APA Serra das Galés e da Portaria. (EPE, 

2007). 

 

b) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Um termo de 

compromisso e assinado entre o proprietário da área e o IEF, que verifica a existência de 
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interesse público, e averba a área. Na RPPN é permitida, conforme o seu regulamento, a 

pesquisa científica; a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 

A bacia do rio Paranaíba possui três RPPNs com jurisdição Federal com as 

seguintes extensões (ha): RPPN João de Barro (114,68), RPPN Sobrado (114,60) e RPPN 

Gana (114,65), (EPE, 2007). 

 

c) Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

 

A Área de Relevante Interesse Ecológico é, em geral, de pequena extensão, com 

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que 

abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo 

a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. A Área de Relevante 

Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 

propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 

A bacia do rio Paranaíba possui sete Áreas de Relevante Interesse Ecológico com 

jurisdição estadual e uma com jurisdição federal, são elas (ha) respectivamente: ARIE 

Paranoá SUL (94,72), ARIE JK (2608,0), ARIE do Bosque (31,31), ARIE Riacho Fundo 

(163,48), ARIE Riacho Fundo (314,62), ARIE Cerradão (54,02), ARIE da Granja do Ipê 

(1162,22); ARIE Capetinga/Taquara (1638,52). (EPE, 2007). 

 

d) Floresta Nacional (FN) 

 

A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas. (IBAMA, 2009). 

A bacia do Rio Paranaíba conta com a Floresta Nacional de Brasília, esta dividida em 

quatro áreas, a primeira possui a superfície aproximada de 3352,03 ha, a segunda possui a 

superfície aproximada de 996,25 ha, a terceira possui a superfície aproximada de 3074,40 

ha e a quarta área e última, com superfície aproximada de 1927,75 ha e com a Floresta 

Nacional de Silvania, pertencente ao estado de Goiás, com área 486,72 ha. 
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8.2.4.1.3. Unidades Conservação de Proteção Integral 
 

a) Estação Ecológica (EE) 

 

A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  

Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso 

de:  

 

I. Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II. manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III. coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV. pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão 

total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

 

A bacia do rio Paranaíba conta com a Estação Ecológica de Águas Emendadas com 

área de 9596,91 ha. (EPE, 2007) e  que foi criada como Reserva Ecológica, em 1968. Após 

vinte anos, a Unidade de Conservação foi transformada em Estação Ecológica para 

promover o desenvolvimento das pesquisas científicas aplicadas à ecologia, possibilitando a 

coleta de um rico acervo de conhecimentos sobre o Cerrado brasileiro (IBRAM, 2009). 

 

b) Reserva Biológica (RB) 

 

A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, 

a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

Segundo o EPE, a bacia do rio Paranaíba conta com a Reserva Biológica da 

Contagem, com área de 3455,73 ha. Para a região, que sofre intenso processo de ocupação 

do solo causado pela expansão urbana, a reserva representa a possibilidade de 

preservação de significativa área de cerrado, com testemunhos de cerrado rupestre e áreas 

de proteção de mananciais (IBAMA, 2009). 
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c) Parque Estadual (PE) 

 

Segundo a Lei Florestal nº 12.596 de março de 1995, que regulamenta a criação e o 

funcionamento dos Parques Estaduais, parques são “áreas geográficas extensas e 

delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objetos de preservação 

permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo”. 

Os parques estaduais destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e 

recreativos, constituindo bens do Estado destinados ao uso da comunidade. Uma vez que 

são criados e administrados pelo Governo Estadual, cabe às autoridades a responsabilidade 

de preservá-los e mantê-los. 

Na AAR do AHE Davinópolis, encontram-se somente no estado de Goiás, cinco 

áreas definidas como Parques Estaduais (Agência Ambiental de Goiás). 

PE Altamiro de Moura Pacheco (3558,43 ha), PE Telma Ortegal (155,65 ha), PE de Paraúna 

(1470,13 há), PE da Serra de Caldas Novas (12167,07 há), PE dos Pirineus (2838,94 ha), 

fazem parte da bacia do rio Paranaíba. 

No Parque Serra de Caldas Novas o que mais chama a atenção de turistas e 

pesquisadores é a diversidade da flora e a beleza do local. O Parque de Paraúna se destaca 

por um rico cenário formado por pedras esculpidas pela ação do vento e da chuva, 

formando figuras como uma tartaruga, um cálice, uma índia com o filho e várias outras. 

Destacam-se também o Parque de Pirineus, com sua rica fauna e flora; o Parque Altamiro 

de Moura Pacheco; e o Telma Ortegal, que abriga os resíduos tóxicos do incidente com o 

Césio 137 em Goiânia. (Agência Ambiental de Goiás). 

 

d) Parque Nacional (PN) 

 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Dentro da bacia do rio Paranaíba pode ser encontrado os seguintes parques 

nacionais com jurisdição federal: PN de Brasília (31836,52ha), PN das Emas (132668,99ha), 

PN da Serra da Canastra (198693,43ha) (EPE, 2007). 
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e) Reserva Ecológica (REc) 

 

Segundo o IBRAM – Instituto Brasília Ambiental, as Reservas Ecológicas têm por 

finalidade manter ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação 

ambiental. As Reservas Ecológicas estabelecidas por ato do Poder Público no Distrito 

Federal são as seguintes:  

 

1. Reserva Ecológica do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Inicialmente denominada Reserva Ecológica do Roncador e posteriormente alterada 

para a denominação atual, a Reserva Ecológica do IBGE, também conhecida como 

RECOR, criada pela Resolução nº 26, de 22 de dezembro de 1975, da Presidência do IBGE, 

abrange cerca de 1.360 ha. 

O objetivo de sua criação foi a proteção de ecossistemas de interesse científico e o 

desenvolvimento de estudos da fauna e flora nativas e suas inter-relações.   Dos estudos já 

realizados, originaram-se coleções representativas da fauna e flora do Cerrado, contendo: 

coleção de peixes, aves, mamíferos e insetos e um herbário especializado. Também são 

realizados estudos sobre o fogo nos Cerrados. A RECOR está equipada com laboratório de 

ecologia animal e vegetal, viveiro experimental e biblioteca especializada em ecologia. 

 

2. Reserva Ecológica do Guará  

Criada pelo Decreto Distrital n° 11.262, de 16 de setembro de 1988, a Reserva 

Ecológica do Guará com 147 ha teve sua área aumentada em cerca de 47 ha junto à Gleba 

4, protegendo o Campo de Murunduns e o Cerrado Típico que envolvem as nascentes do 

córrego Guará, totalizando 194 ha. Tem o seu acesso restrito à pesquisa científica mediante 

autorização prévia do IBRAM.  

Além de proteger a Mata Ciliar da nascente do córrego Guará e os Campos de 

Murundus ali existentes, a Reserva Ecológica possui uma vegetação rica em espécies 

endêmicas e raras de orquídeas do Distrital Federal. Sua fauna é típica de Mata Ciliar. 

Exerce uma função muito importante ao formar um corredor ecológico com a ARIE do 

Riacho Fundo e o Jardim Zoológico, permitindo o trânsito da fauna entre essas áreas e o 

Lago Paranoá. 

 

3. Reserva Ecológica do Gama  

Situada junto à cidade-satélite homônima, a Reserva Ecológica do Gama tem 136 ha 

e foi criada pelo Decreto nº 11.261, de 16 de setembro de 1988, com o objetivo de garantir a 
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preservação da Mata Ciliar do ribeirão Alagado e sua fauna e, também, como proteção das 

encostas íngremes da região, extremamente susceptíveis aos processos erosivos.  

Os esforços de preservação da área são altamente prejudicados pelo fato da 

Reserva não abrigar as nascentes e o alto curso do ribeirão Alagado, que recebem elevadas 

descargas de efluentes (doméstico e industrial) e drenagem pluvial da área urbana.    

 

 4. Reserva Ecológica do Lago Paranoá  

São declaradas Reservas Ecológicas, conforme Lei nº 1.612, de 8 de agosto de 

1997, as llhas do lago Paranoá situadas uma próximo aos trechos 4 e 5 e outra ao trecho 7 

do Setor de Mansões do Lago Norte, com1,54 ha e 1 ha, respectivamente. Possuem os 

seguintes objetivos: preservar o ecossistema local, proteger ninhais de aves aquáticas e 

outros locais de proteção da fauna nativa e garantir proteção às aves migratórias. 

A fauna é rica e apresenta exemplares raros tais como: lobo-guará, tamanduá-mirim, 

veados e saguís. Esta Estação Ecológica é de grande importância para o Jardim Botânico 

pois preserva a biota local e permite a realização de projetos de pesquisas científicas e 

educação ambiental, sem interferências antrópicas indesejáveis. 

 

Considerando-se a AID e a ADA do empreendimento, foram identificadas duas UC’s, 

ambas na AID: RPPN Lagoa da Capa, distante cerca de 15 km da ADA do empreendimento, 

e a Área de Proteção Especial Lapa Nova de Vazante, a cerca de 40 km, já na bacia do rio 

São Francisco. A localização dessas unidades pode ser visualizada no Mapa de Unidades 

de Conservação e Terras Indígenas (Anexo AQ – Volume 12). 

A RPPN Lagoa da Capa é uma unidade de conservação estadual, situada no 

município de Coromandel/MG, possui área de 601,63 ha, no Bioma Cerrado. É de 

propriedade do Sr. Cláudio Castro Cunha e foi criada através da Portaria nº 082 de 

19/06/2004 e averbada em 08/07/2004. 

A APE Lapa Nova de Vazante, foi criada através do Decreto Estadual nº 30.936, de 

20 de fevereiro de 1990. Essa unidade possui área de 75,01 ha e a vegetação existente em 

sua área foi declarada de preservação permanente. 

 

De acordo com a localização dessas unidades de conservação, pode-se afirmar que 

o empreendimento AHE Davinópolis não apresentará interferência direta com as mesmas e 

nem com suas zonas de amortecimento. Assim, não foram identificadas alterações na 

qualidade ambiental dessas UCs que venham a ter relação com a implantação do AHE 

Davinópolis. 
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8.2.4.5. Áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição de 

benefícios da biodiversidade brasileira - MMA 

 

Diante da carência de informações sobre como e o que preservar prioritariamente, 

um dos maiores desafios para os responsáveis pelas decisões quanto à conservação da 

biodiversidade é a definição de planos de ação e linhas de financiamento. Na última década, 

várias iniciativas levaram à identificação de prioridades mundiais para a conservação, 

considerando índices de diversidade biológica, grau de ameaça, ecorregiões, entre outros 

critérios. 

A identificação de prioridades regionais representa passo adiante neste esforço, 

quando as decisões podem ser traduzidas em ações concretas, com a aplicação eficiente 

dos recursos financeiros disponíveis. O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), no âmbito do Programa Nacional da Diversidade 

Biológica (PRONABIO), foi estruturado especialmente para desenhar estratégias regionais 

de conservação da biodiversidade para os principais ecossistemas do País. 

Analisando-se o mapa elaborado, verificou-se que o AHE Davinópolis encontra-se 

fora de áreas prioritárias, estabelecidas pelo MMA. As áreas prioritárias identificadas, mais 

próximas ao empreendimento, são a CP-492 e CP-484, conforme pode ser observado na 

figura a seguir. Ambas as áreas foram classificadas como de alta prioridade para a 

conservação. 
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Figura 8.31: Áreas prioritárias para conservação, de acordo com o MMA. Destaque em vermelho para a região de inserção do AHE Davinópolis. 
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8.2.4.6. Áreas prioritárias para conservação – Minas Gerais 

 

A situação brasileira, no que tange à conservação de biodiversidade, é considerada 

uma das mais graves do mundo. A Amazônia já perdeu quase 15% de sua cobertura 

florestal, a Mata Atlântica está reduzida a cerca de 7% de sua extensão original e o Cerrado 

encontra-se hoje com possivelmente 2/3 de sua área antropizada. A perda de diversidade 

biológica é geralmente atribuída a uma gama de fatores, ressaltando-se a redução na 

extensão dos habitats naturais, juntamente com sua degradação progressiva, associada à 

exploração econômica de recursos naturais, caça, extrativismo e poluição, dentre outros.  

A indicação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade se justifica 

devido à pequena disponibilidade de recursos, humanos e financeiros, frente à grande 

demanda para a conservação. Além disso, é necessário se trabalhar com métodos 

confiáveis e transparentes para a indicação de áreas e ações prioritárias para a 

conservação. 

Considerando-se a implantação do AHE Davinópolis, é importante ressaltar que, com 

relação à conservação da avifauna, a região de Coromandel é uma área prioritária de 

importância biológica alta, por possuir uma alta riqueza de aves, incluindo espécies raras e 

ameaçadas, como: Scytalopus novacaptalis, Bubo virginianus, Pilherodius pileatus, 

Sarcoramphus papa, Ara ararauna, Aratinga auricapilla, Nyctibius griseus, Melanopareia 

torquata, Porphyrospiza caerulescens. 
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Figura 8.32: Áreas prioritárias para a conservação da avifauna. Fonte: Fundação Biodiversitas. 

 

Com relação à ictiofauna, os municípios de Abadia dos Dourados e Coromandel 

foram incluídos como de importância biológica extrema, uma vez que correspondem aos 

remanescentes lóticos do rio Paranaíba, situados no remanso da UHE Emborcação. Esse 

status de conservação foi atribuído devido a presença de espécies ameaçadas, tais como: 

Zungaro jahu, Brycon natteri, Steindachneridion scripta e Brycon orbignyanus. 
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Figura 8.33: Áreas prioritárias para a conservação da ictiofauna. Fonte: Fundação 
Biodiversitas. 

 

Para os demais grupos da fauna, a região de inserção da AHE Davinópolis não 

apresenta qualquer critério de prioridade para conservação estabelecido, conforme pode ser 

observado nas Figuras que se seguem. 
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Figura 8.34: Áreas Prioritárias para a Conservação de Mamíferos. Fonte: Fundação 
Biodiversitas. 

 

 

Figura 8.35: Áreas Prioritárias para a Conservação de Répteis e Anfíbios. Fonte: Fundação 
Biodiversitas. 
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Figura 8.36: Áreas Prioritárias para a Conservação de Invertebrados. Fonte: Fundação 
Biodiversitas. 

 

Na divisa de Goiás e Minas Gerais, especificamente na região de Abadia dos 

Dourados, encontra-se uma área de prioridade alta para a conservação da flora. Tal fato se 

deve à ocorrência de espécies endêmicas dessa região, como é o caso de Orchidaceae 

raras. 

O reconhecimento das áreas prioritárias foi efetuado por meio da análise dos 

remanescentes de vegetação natural existente e dos dados sobre distribuição de espécies 

raras, ameaçadas e endêmicas. 
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Figura 8.37: Áreas prioritárias para a conservação da flora. Fonte: Fundação Biodiversitas. 
 

 

Cabe ressaltar que o estado de Goiás não apresenta classificação das áreas 

prioritárias para conservação. 
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8.3. Meio Socioeconômico 

 

O diagnóstico socioeconômico foi elaborado a partir do Termo de Referência 

aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental – EIA / RIMA - AHE Davinópolis, processo Nº 02001.000616/2008-61, de 

novembro de 2008. 

Neste capítulo são apresentadas as informações referentes à Área de Abrangência 

Regional (AAR) e à Área de Influência Indireta (AII). Conforme apresentado na definição das 

áreas de influência, a ARR abrange as microrregiões de Paracatu, Patrocínio, Patos de 

Minas e Uberlândia (MG) e Catalão (GO), enquanto que a AII os municípios de Patos de 

Minas e Uberlândia. As demais unidades geográficas, pertencentes a AII serão tratadas no 

diagnóstico da Área de Influência Direta (AID), a ser apresentada juntamente com a Área 

Diretamente Afetada (ADA). 

Nesta seção são caracterizados o histórico de ocupação regional, bem como o uso 

dos recursos naturais, o histórico dos planos, programas e projetos do governo relevante 

para a região, as diretrizes contidas nos Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e 

no Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE dos estados envolvidos, as formas de 

organização social de atuação regional, os aspectos demográficos, infraestrutura, 

equipamentos urbanos e serviços públicos, populações indígenas e comunidades 

tradicionais, caracterização econômica e recursos pesqueiros. 

 

8.3.1. Metodologia 

 

Os dados utilizados nos estudos referentes à Área de Abrangência Regional (AAR) e 

a Área de Influência Indireta (AII) tiveram como fonte as informações disponibilizadas pelas 

instituições relacionadas no Quadro 8.24: 

 

Quadro 8.24: Origem dos dados secundários. 

Instituição Principais Informações Disponibilidade 

CNRH Informações sobre gestão de recursos hídricos. Consulta 

Universidades 

Teses de Mestrado e Doutorado (pesquisa de hipóteses 

conceituais (exemplos: conceito de cultura, conceito de 

migração, etc) 

Consulta 

IBGE 

Censos; Censo Agropecuário; Pesquisa Agrícola 

Municipal; Cadastro Nacional de Empresas; Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). 

Internet/Acervo 

IBGE 
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Instituição Principais Informações Disponibilidade 

IPEA PIB Municipal; Indicadores de Violência. Internet 

DATA-SUS 
Mortalidade; Morbidade; Epidemiologia; Controle 

Sanitário. 
Internet 

PNUD 
IDH; Vulnerabilidade Social; Renda; Desigualdade; 

Indicadores Sociais. 
Base de Dados 

FUNAI Informações sobre Terras Indígenas. Consulta ao órgão 

Fundação Palmares 

INCRA 

Informações sobre Comunidades Negras Remanescentes 

de Quilombos. 
Consulta ao órgão 

IPHAN 
Informações sobre áreas de interesse Histórico, 

Arqueológico e Paleontológico. 
Consulta ao órgão 

Embrapa 
Pesquisas sobre o desenvolvimento agrícola 

especialmente no Triângulo Mineiro e Sudeste Goiano. 
Consulta 

CECAV 
Informações sobre áreas com ocorrência de cavernas de 

interesse para a preservação. 
Consulta ao órgão 

Empresas de 

Geração de Energia 

Informações sobre os empreendimentos hidrelétricos 

operados pela CEMIG, FURNAS, Corumbá, Energética 

Corumbá III, CDSA e outras. 

Consulta às 

Empresas 

 

Para a análise histórica dos dados demográficos foi considerado o período entre 

1960 e 2010, o qual compreende os processos de transformação socioeconômicas mais 

relevantes para a área do empreendimento. 

A análise demográfica e da dinâmica populacional da Área de Abrangência Regional 

(AAR) e da Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento foi realizada com base nos 

dados censitários do IBGE, abrangendo o período de 1960 a 2010. Esses dados permitem 

caracterizar a dinâmica demográfica recente da área e as principais características 

populacionais dos municípios envolvidos. 

Os dados para cada unidade trabalhada (AAR e AII) foram apresentados, 

principalmente em períodos mais recentes, na medida da disponibilidade de informações, 

observando ainda a possível contribuição de cada componente para a elaboração das 

etapas posteriores ao diagnóstico socioeconômico. 
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8.3.2. Aspectos Geopolíticos 

 

8.3.2.1. Histórico do Processo da Ocupação Geoeconômica Regional 

 
A partir de 1816, a fronteira de Goiás com Minas Gerais foi modificada e Goiás 

perdeu para este último estado a porção correspondente ao chamado Triângulo Mineiro. Foi 

por meio desse processo de ocupação que a economia do Estado de Goiás se tornou 

basicamente agrária. A região de cerrado era propícia para o desenvolvimento da pecuária 

extensiva. “(...) as fazendas, com seus vaqueiros e agregados, mantinham em suas 

margens núcleos de agricultura de subsistência, conjugando um padrão de convivência e 

dependência entre os grandes latifundiários e os colonos, moradores, parceiros e 

posseiros”. (Leite et all; 2004). 

Segundo Oliveira (1997), até os anos 30 do século XX, menos de 20% das terras do 

Centro-Oeste eram ocupadas. No primeiro governo de Getúlio Vargas, a migração para a 

região foi estimulada pela “Marcha para o Oeste”, em que trabalhadores e camponeses 

nacionais e estrangeiros foram incentivados a migrarem para núcleos de colonização ali 

instalados. Entretanto, os resultados, em termos de ocupação da região, não foram 

significativos. 

Na década de 60, visando promover um melhor equilíbrio na distribuição da 

população pelo território nacional, a capital federal foi transferida para Brasília, com a 

necessidade de ocupação da região central do país e o seu potencial para a gradativa 

ocupação das demais regiões interioranas. Dentro deste espírito, a partir das décadas de 

1960 e 1970, uma série de políticas públicas buscou incentivar o desenvolvimento, 

principalmente através do crescimento da atividade agropecuária na região do cerrado. 

A estratégia de intervenção direta do Estado no espaço agrícola se deu através da 

criação dos chamados pólos de desenvolvimento agrícola. Essa ação contou com o apoio 

de agências internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, financiadores de diversos projetos, bem como bancos públicos como o 

Banco Central, Banco do Brasil e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, através 

dos seguintes Programas: PLANOROESTE; PADAP; POLOCENTRO e PRODECER.  

 

 

8.3.2.2. Ocupação do Território da Bacia do Rio Paranaíba 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.196 

A ocupação do território da bacia do rio Paranaíba ocorreu efetivamente a partir do 

Ciclo do Ouro2, durante o século XVIII, época onde foram descobertas jazidas de ouro no 

arraial que deu origem ao município de Paracatu. 

O ouro passou a ser o primeiro elemento catalisador da vida econômica da bacia, 

tendo seu apogeu entre as décadas de 20 e 80 do século XVIII, e decaindo logo em 

seguida. A exploração de pedras preciosas também teve um importante papel neste 

período, como foi o caso do diamante, na região do Triângulo Mineiro. Nessa época abriu-se 

uma frente de colonização que vinha principalmente de Minas Gerais em direção à região 

para a exploração de ouro. Para atendimento às necessidades da população, surgiam 

fazendas de gado e atividades de agricultura de subsistência. 

Neste período, os constantes conflitos do colonizador com os índios Caiapós 

resultaram em uma expedição de combate aos indígenas, dando origem a três aldeamentos 

na região que vieram a se transformar no atual Triângulo Mineiro. 

Com a estagnação e a decadência da mineração de ouro, as fazendas de gado e de 

café tornaram-se alternativa econômica para a região, fazendo uso do transporte fluvial para 

o escoamento de sua produção para os grandes centros urbanos do Sudeste, e a chegada 

de mercadorias e insumos para a próspera Vila Boa de Goiás. 

A região no final do século XVIII foi marcada pelo crescimento das atividades 

agropecuárias e pelas novas formas de ocupação delas decorrentes. Diversos núcleos 

foram se formando com o intuito de apoiar às atividades rurais. Já na passagem para o 

século XIX, a criação de gado teve destaque no sul da Capitania de Goiás, dando origem a 

diversos arraiais. Outro resultado de decadência do ouro foi à transferência de escravos 

para a atividade agropecuária. Na porção sul, com o predomínio da pecuária, a agricultura 

era tipicamente de subsistência, mantendo-se o cultivo de milho, feijão, arroz, mandioca, 

açúcar, algodão, café, fumo e outros produtos para o comércio local.  

A partir de 1935, a construção da estrada de ferro que cruzava o rio Paranaíba, 

atingindo a cidade de Anápolis, marcou uma nova fase do processo de ocupação da região. 

“Tal construção significa um impulso dinamizador à economia regional: é criada a cidade de 

Goiânia, a pecuária consolida-se como a principal atividade econômica, escoando sua 

produção (...) ocorre a expansão da agricultura” (Leite, s.d: 5-6). 

No final da década de 1950, a região Centro-Oeste passou a ser foco de atração de 

migrantes em decorrência do início da construção da nova capital, Brasília. A construção de 

Brasília, associada a um conjunto de obras a ela diretamente relacionadas, em que se 

                                                 
2
 Compreende o período inicial da exploração das minas nas regiões auríferas de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que 

atraiu grande contingente de pessoas de diversas origens e classes, sendo responsável pelo desbravamento e ocupação de 
amplas áreas do território nacional. O trabalho dos tropeiros foi de fundamental importância neste período, pois eram eles os 
responsáveis pelo abastecimento de animais de carga, alimentos (carne seca, principalmente) e outros mantimentos que não 
eram produzidos nas regiões mineradoras. 
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destaca a construção das rodovias que dariam acesso à nova sede do governo, como a 

Belém-Brasília e a Belo Horizonte-Brasília, teve um elevado poder indutor de ocupação da 

região. Outro importante empreendimento associado à construção da nova capital foi a 

Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada. A implantação da UHE Cachoeira Dourada, em 

sua primeira etapa, teve início em 1955 e conclusão em 1958, realizada pela CECOB, sob 

responsabilidade da Neyrpic-Alsthon. A segunda etapa para a ampliação da Usina teve 

início em 1962, visando atender as necessidades de Brasília. A obra, realizada pela 

companhia Mendes Junior e pelo Consórcio Arlindo Vieira – CONVAP, envolveu um grande 

contingente de trabalhadores (aproximadamente 10.000 homens), dando origem às atuais 

cidades de Cachoeira Dourada de Minas e Cachoeira Dourada de Goiás. 

Na década de 1970, a Bacia do rio Paranaíba assistira à construção de três 

importantes empreendimentos hidrelétricos: as UHE’s Itumbiara, Emborcação e São Simão, 

que resultaram em importantes transformações nos espaços urbanos e no uso do solo da 

região, em que se destaca a relocação da cidade de São Simão. A partir dos anos 80, o 

aumento do valor internacional da soja e pesquisas tecnológicas que mostraram a boa 

aptidão dos solos do cerrado para esta produção, deram início a um processo que viria 

transformar o panorama da região, consolidando, progressivamente, o estabelecimento de 

uma agricultura moderna, dependente de investimentos em maquinários e equipamentos e 

elevados custos de produção, com intenso uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, além 

do uso crescente da irrigação. Impôs-se, dessa forma, uma agricultura em grande escala e 

modernizada, associada a um nascente parque industrial, comercial e de serviços, dando 

origem, na região, ao que se convencionou chamar de agronegócio. Nessa década, foram 

implantadas as UHEs Corumbá e Nova Ponte.  

O crescimento da agricultura moderna na bacia além de acirrar o processo 

preexistente de degradação do cerrado, introduziu novas variáveis: o uso intensivo da água 

para irrigação e o risco de contaminação do solo, das águas e do lençol freático pela 

utilização de agrotóxicos. A esse crescimento se associa o aumento do parque industrial e 

dos núcleos urbanos, gerando maiores necessidades de consumo da água e, por outro lado, 

maior degradação dos recursos hídricos por rejeitos industriais e sanitários. O aumento 

constante das perspectivas de uso da água para irrigação, para o atendimento às 

necessidades de uma industrialização crescente e para o abastecimento de cidades que 

assistem a uma ampliação progressiva de seus contingentes populacionais, se confronta, 

inevitavelmente, com o uso das águas para a geração de energia elétrica existente e 

planejada para a bacia do Paranaíba. 

A história recente da bacia do rio Paranaíba é também marcada pela intensificação 

do uso do solo. Os solos da bacia, em geral, apresentam problemas que exigem 
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investimentos consideráveis em tratos agrícolas, calagem e nutrientes. O preço da terra na 

bacia atinge, no entanto, patamares bastante elevados. As áreas com solos de pior 

qualidade, apresentando alta pedregosidade e em relevo acidentado, estão sendo 

convertidas em sítios de lazer, promovendo o crescimento do turismo na região, relacionado 

ao uso dos recursos hídricos. É também expressiva na bacia a destinação de terras a 

assentamentos rurais do Incra: municípios mineiros como Ituiutaba, Santa Vitória e Paracatu 

e goianos como Caiapônia, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, contêm número expressivo 

de assentamentos. A intensa utilização da terra na bacia é um fator de confronto com a 

necessidade de inundação de terras para a formação de reservatórios, visando a expansão 

do setor elétrico. 

Com um predomínio da pecuária, realizada pelo sistema de criação extensiva em 

meio aos cerrados, em pastos naturais, destacando a bovinocultura de corte, em grandes 

propriedades, essa região possui condições de desenvolvimento econômico bastante 

restritas. 

Embora, desde a década de 1970, a pecuária venha sendo incrementada através de 

um constante trabalho de aprimoramento genético do rebanho bovino, bem como nos 

processos de manejo e de gestão, a região não possui centros regionais comparáveis às 

outras subáreas. Essa vocação agropecuária, consequência das condições fisiográficas 

dominantes da região, tem sido ainda apoiada pela agricultura tecnificada para produção de 

grãos, com tendências à implantação de irrigação sob pivôs centrais. Este modelo agrícola 

requer o uso relativamente intensivo de mecanização, facilitado pelo relevo 

plano/suavemente ondulado das chapadas, e o intenso uso de agroquímicos (fertilizantes, 

corretivos e pesticidas). 

Atualmente a bacia do rio Paranaíba conta com áreas extremamente reduzidas de 

remanescentes da formação original do Cerrado e, em particular, de matas ciliares.  

Na Figura 8.37. abaixo, encontra-se a divisão da bacia do Paranaíba em meso e 

microrregiões: 
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Figura 8.38: Divisão da mesorregião e microrregião bacia do Paranaíba. 

Fonte: IBGE, 2000. 

 

8.3.2.3. As Determinantes Históricas do Uso dos Recursos Naturais 

 

Uma das justificativas para a alteração da qualidade ambiental de um local ou de 

uma determinada região, em muitos casos, associa-se à utilização dos recursos naturais 

pelo Homem, sobretudo de forma desordenada, retirando da natureza para satisfazer suas 

necessidades básicas.  

Apresenta-se a seguir, algumas formas de utilização dos recursos naturais que 

poderão contribuir para a análise atual da qualidade ambiental da região de inserção do 

AHE Davinópolis. 

 

1) Atividade: Garimpo. 

Recursos: Pedras preciosas e ouro. 

Período: Sec. XVIII e XIX. 

Tecnologia: Lavra manual pelo método de peneiramento e bateia (ouro). 

Forma de ocupação: Ocupação rarefeita centrada apenas no entorno das jazidas. 

Mão-de-obra: Escrava. 

Fontes de financiamento: Governo colonial/imperial; Nobreza e comerciantes. 

Qualidade Ambiental resultante da atividade: Rejeitos abandonados 

caoticamente, cavas abertas no aluvião e não recuperados, assoreamento dos 

cursos de água, intervenção desordenada nos ecossistemas ribeirinhos.  

 

2) Atividade: Extração mineral. 
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Recursos: Diamante. 

Período: Sec. XX e XXI. 

Tecnologia: Lavra manual pelo método de peneiramento e método semi-

mecanizado (lavra manual com beneficiamento mecanizado, denominado de 

“Jigues”). 

Forma de ocupação: Ocupação rarefeita centrada apenas no entorno das jazidas. 

Mão-de-obra: Parceria e/ou contratação. 

Fontes de financiamento: Empresas privadas. 

Qualidade Ambiental: Empreendimentos dependentes de autorização do DNPM e 

dos licenciamentos dos órgãos ambientais. Desta forma são necessários projetos 

de exploração e recuperação ambiental. Perda das características físicas, 

químicas e biológicas, podendo inviabilizar o desenvolvimento socioeconômico 

local.  

 

3) Atividade: Pecuária tradicional 

Recursos: Pastagem natural nos cerrados e pastagem natural enriquecida com 

gramíneas exóticas (criação extensiva). 

Período: Sec. XVIII, XIX e 1ª metade do Séc. XX. 

Tecnologia: Uso do fogo para brotação de gramínea, manejo natural e 

alimentação natural. 

Forma de ocupação: Extensiva com núcleos urbanos muito distantes entre si. 

Mão-de-obra: Familiar e escrava.  

Fontes de financiamento: Comércio 

Qualidade Ambiental: Queimadas e construção de valos de divisas provocando 

erosão, pisoteio em áreas úmidas impedindo a regeneração de espécies vegetais 

arbóreas. 

 

4) Atividade: Pecuária moderna 

Recursos: Pastagem natural enriquecida com gramíneas exóticas e pastagem 

plantada em grandes áreas (criação semi-extensiva). 

Período: 2ª metade do Séc. XX à atual. 

Tecnologia: Manejo de pastagem com plantio de sementes selecionadas e 

adubação. Seleção genética, utilização de insumos veterinários e 

complementação alimentar. 

Forma de ocupação: Atividade convive com agricultura moderna e se restringe 

aos espaços residuais não utilizados pela agricultura. 
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Mão-de-obra: Familiar, assalariada e parceria. 

Fontes de financiamento: Sistema financeiro. 

Qualidade Ambiental: Eliminação da cobertura vegetal nas áreas de pastagens 

plantadas; erosão por compactação do solo; invasão das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Reservas Legais (RL).  

 

5) Atividade: Agricultura tradicional 

Recursos: Utilização de solos de mata próximos a cursos d’água. 

Período: Sec. XVIII, XIX e 1ª metade do Séc. XX. 

Tecnologia: Derrubada manual da vegetação nativa, uso do fogo para eliminação 

da vegetação remanescente, rotação de terras, aração por tração animal, 

adubação orgânica, sementes tradicionais. 

Forma de ocupação: Extensiva com núcleos urbanos muito distantes entre si. 

Mão-de-obra: Familiar e escrava.  

Fontes de financiamento: Recursos próprios e comércio. 

Qualidade Ambiental: Queimada, erosão e assoreamento provocados pela 

ausência de conservação do solo e construção de valos de divisas. 

 

6) Atividade: Agricultura moderna 

Recursos: Solos com baixa declividade. Uso da água para irrigação. 

Período: 2ª metade do Séc. XX à atual. 

Tecnologia: Manejo de conservação do solo por meio da utilização da 

mecanização agrícola. Adubação química com uso de pesticidas e herbicidas e 

sementes melhoradas (transgênicas). 

Forma de ocupação: A agricultura moderna busca ocupar os espaços passíveis 

de mecanização. 

Mão-de-obra: Familiar, assalariada e parceria. 

Fontes de financiamento: Sistema financeiro. 

Qualidade Ambiental: Eliminação da cobertura vegetal nativa; compactação do 

solo pelo uso excessivo de máquinas; resíduos de herbicidas e pesticidas com 

contaminação dos solos e das águas. O uso de plantio direto, terraceamento, 

preservação da APP’s e implantação de reservas legais concorrem para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

 

7) Atividade: Extrativismo Vegetal (Carvoejamento) 

Recursos: Vegetação nativa.      
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Período: Sec. XVIII, XIX e 1ª metade do Séc. XX. 

Tecnologia: Derrubada manual da vegetação nativa e beneficiamento do material 

lenhoso em fornos de barro.    

Forma de ocupação: Locais com predominância de vegetação nativa e terras 

agricultáveis visando a expansão agrícola.     

Mão-de-obra: Familiar e escrava. 

Fontes de financiamento: Recursos próprios e comércio.   

Qualidade Ambiental: Queimadas, erosão e assoreamento provocados pela 

ausência de cobertura nativa. 

 

8) Atividade: Extrativismo Vegetal (Silvicultura) 

Recursos: Vegetação nativa e exótica.       

Período: 2ª metade do Séc. XX a atual. 

Tecnologia: Derrubada mecanizada da vegetação e beneficiamento em fornos de 

barro e industrial.  

Forma de ocupação: Locais com predominância de vegetação nativa e exótica 

em terras agricultáveis, visando atividades econômicas, produção de energia por 

fontes renováveis.     

Mão-de-obra: Familiar, assalariada e parceria.   

Fontes de financiamento: Sistema financeiro e recursos próprios.   

Qualidade Ambiental: Em plantios comerciais a floresta é manejada evitando 

danos ambientais, respeitando a legislação em vigor que trata das áreas 

protegidas (Reserva legal, APP e Unidades de Conservação), havendo ainda 

queimadas, erosão e assoreamento provocados pela ausência de cobertura 

nativa. 

 

8.3.2.4. O Papel do Estado na Organização do Espaço Produtivo 

 

8.3.2.4.1. Histórico dos Planos, Programas e Projetos dos Governos Relevantes para a 

Região  

 

A partir das décadas de 1960 e 1970, o governo, em parceria com agências 

internacionais e financiadores de projetos, implementou de uma série de políticas públicas 

visando o desenvolvimento da região, principalmente através do crescimento da atividade 

agropecuária na região do cerrado, dentre as quais podemos salientar. 
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− Programa Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas 

(PLANOROESTE). 

Criado na década de 1960 com o objetivo de desenvolver a região Noroeste de 

Minas Gerais, que na época abrangia cerca de 23 municípios, num total de 110 mil 

quilômetros quadrados com cerca de 450 mil habitantes. Segundo Ferreira Neto (1999), 

tratava-se de uma região com grande potencial econômico, mas deficitária em termos de 

infraestrutura, sendo considerada um vazio econômico e social que deveria ser integrado ao 

resto do país.  

 

− Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), criado na década 

de 1970. 

Sua meta era introduzir, num prazo de três anos, atividades agropecuária e 

agroindustrial em bases empresariais na região, numa associação entre os setores público e 

privado, tendo como agentes financiadores o Banco do Brasil, a Cooperativa Agrícola de 

Cotia e a EMATER como responsáveis pela assistência técnica. Na região Noroeste do 

Estado de Minas Gerais, o destaque do programa foi a instalação de um grande perímetro 

irrigado no município de Paracatu. 

 

− Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), criado em 1975 na 

região Geoeconômica de Brasília, tendo como objetivo reforçar a infraestrutura das 

comunidades sob a influência da Capital Federal. O programa incluía em suas metas a 

construção de 695 km de estradas, 468 km de linhas de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica, escolas, postos de saúde, ampliação dos serviços de extensão rural, além 

de projetos de irrigação e a implantação de distritos industriais em diversos municípios. O 

POLOCENTRO tinha como proposta incorporar 3,7 milhões de hectares entre 1975 e 1979, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento e a modernização das atividades 

agropecuárias nos estados de Mato Grosso, Goiás e oeste de Minas Gerais, através do 

aproveitamento econômico do cerrado, superando a limitação dos seus solos mediante a 

intensa mecanização de suas áreas planas, utilização de adubos e aplicação de correção do 

solo e utilização de crédito com taxas de juros negativas e carência elástica. Desta forma, a 

agricultura do cerrado teria o aproveitamento de suas áreas numa escala empresarial. 

 

− Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER). Criado já na década 

de 1980, através de convênios firmados entre os governos brasileiro e japonês, com objetivo 

de realizar projetos de colonização nos municípios de Paracatu, Coromandel e Iraí de 

Minas. Nesse contexto, foram implementados os projetos da Companhia de 
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Desenvolvimento Agroindustrial Cerrado (CDAC) numa área de 10.120 ha em Paracatu; e a 

Curral do Fogo Agroindustrial com 4.480 ha em Unaí, e em Coromandel, numa área de 

5.878 ha. Os recursos destinados ao programa foram provenientes da parceria nipo-

brasileira, via BDMG.  

O aumento do valor internacional da soja, a partir dos anos 80, associado às 

pesquisas tecnológicas que mostraram a boa aptidão dos solos do cerrado para esta 

produção, iniciou-se um processo que viria transformar o panorama da região, consolidando, 

progressivamente, o estabelecimento de uma agricultura moderna, dependente de 

investimentos em maquinários e equipamentos e elevados custos de produção, com intenso 

uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, além do uso crescente da irrigação. Impôs-se, 

dessa forma, uma agricultura em grande escala e modernizada, associada a um nascente 

parque industrial, comercial e de serviços, dando origem, na região, ao que se convencionou 

chamar de agronegócio. Nessa década, foram implantadas as UHE’s Corumbá e Nova 

Ponte.  

O Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria do Planejamento e 

Desenvolvimento, mantém o programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal e Entidades 

sem Fins Lucrativos, operacionalizado por meio de convênios e contratos firmados com os 

diversos municípios e também com entidades sem fins lucrativos. Essas atividades são 

regularizadas pela Lei 8.666/93, que estabelece uma gama de critérios e regras para 

formalização dos referidos convênios. 

Estes planos e programas impulsionaram significativas alterações no uso e ocupação 

do solo na região com rebatimentos diretos sobre a qualidade e disponibilidade dos recursos 

hídricos. 

 

8.3.2.4.2. Diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos para a Região 

 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos, elaborado em 2006, constitui um dos 

principais instrumentos previstos na legislação para a implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 1997). 

O Plano define como objetivos estratégicos a melhoria da disponibilidade hídrica, em 

quantidade e qualidade, a redução dos conflitos pelo uso da água e a percepção da 

conservação da água como valor socioambiental relevante. 

Esses objetivos refletem, por sua vez, grande parte das discussões em nível 

internacional, configuradas nos eventos relativos à Década Brasileira e Internacional da 

Água (2005-2015), ao estabelecimento das Metas do Milênio e à Cúpula Mundial de 
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Johannesburgo para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10), além de atender às 

deliberações da I e da II Conferências Nacionais do Meio Ambiente. 

Para o alcance desses objetivos, o Plano estabelece um conjunto de macrodiretrizes 

para a utilização dos recursos hídricos, que se desdobram em programas de âmbito 

nacional e regionais que contemplam temas da gestão e do planejamento integrado desses 

recursos. 

De acordo com o documento: Definição dos Limites de Abrangência do Escopo do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, dada a abrangência dos Planos de Recursos 

Hídricos, nos âmbitos nacional, estadual, distrital e regional (por bacia), bem como a 

evidente superposição territorial, é mister destacar que a abordagem e a concepção desses 

instrumentos devem considerar a divisão de responsabilidades, cabendo notar o caráter de 

integração a ser incorporado. 

As macrodiretrizes mostram a importância de se manter certa flexibilidade tática na 

implementação do PNRH, reservando esforços para a identificação dos vetores que podem 

conferir ao Plano as necessárias dinâmicas político-institucionais e operacionais sob o 

enfoque setorial (das variáveis supervenientes e intervenientes) ou espacial. Em outras 

palavras, deve-se admitir que setores possam impulsionar a temática dos recursos hídricos 

ou que problemas regionalmente localizados se apresentem como núcleos de sustentação 

para a gestão de bacias hidrográficas. Assim, prevê-se que o PNRH deve ter flexibilidade 

suficiente para abrigar diferentes escalas e abordagens de intervenção. 

Sabe-se que dentre os principais desafios que demandam maior necessidade de 

gerenciamento no campo dos recursos hídricos no país se encontram a poluição hídrica 

originada por esgotos domésticos não tratados, o crescimento da demanda potencial de 

água por cultivos irrigados e pela criação animal, a implantação de empreendimentos para a 

geração de hidreletricidade (matriz de energia elétrica) e a estruturação de fontes de 

financiamento para ações em recursos hídricos. 

As diretrizes gerais e as macrodiretrizes estabelecidas fornecem orientações para 

reforçar as oportunidades e superar os desafios, objetivando a solução dos problemas 

atuais e potenciais relacionados aos recursos hídricos, atuando, quando possível, de forma 

proativa e preventiva para a antecipação aos problemas e tendo como principais meios a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  

 

8.3.2.4.3. Diretrizes dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
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Segundo informações do Comitê da Bacia do rio Paranaíba, o Termo de Referência 

para contratação do Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídricos 

Superficiais da Bacia do rio Paranaíba – PRH/PARANAÍBA foi concluído em 18/05/2010. A 

empresa responsável pela elaboração do plano é a COBRAPE, vencedora da licitação 

(Contrato n° 12/2010 com a ANA). 

Em agosto do mesmo ano a empresa divulgou o Plano Consolidado de Trabalho, um 

documento de mais de 90 páginas, no qual é feita a descrição dos mais de 10 produtos a 

serem entregues dentro da elaboração do Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento 

dos Corpos Hídricos Superficiais da Bacia do rio Paranaíba – PRH/PARANAÍBA.  Tendo 

sido apresentado um dos primeiros produtos, contendo a Caracterização da Bacia, a 

Disponibilidade Hídrica, Demandas de Água, Balanço Hídrico e Diagnóstico Integrado, 

passou-se à etapa da realização de reuniões públicas com a comunidade em geral para a 

coleta de sugestões visando a continuidade dos trabalhos da COBRAPE. No segundo 

semestre de 2011, o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba promoveu audiências 

públicas para discutir a preservação de todo o manancial e garantir o desenvolvimento 

sustentável da bacia. 

 Além dessas ações, visando fundamentar e orientar a proposta de preservação dos 

recursos hídricos, o CBH-Paranaíba tem buscado criar em Goiás um Plano de Recursos 

Hídricos, visto que é o único estado abrangido pela bacia do rio Paranaíba que ainda não 

tem um plano desenvolvido.  

No Estado de Goiás, foi sancionada em 16 de julho de 1997 a Lei Estadual nº 

13.123, que estabeleceu normas de orientação à política estadual de recursos hídricos, bem 

como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos e dá outras providências. 

O Decreto nº 6.999, de 17 de setembro de 2009, em seu Art. 7º, inciso V, preceitua 

que compete ao Conselho estadual de Recursos Hídricos – CERHI aprovar e apreciar a 

Política e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. As pesquisas não identificaram a 

existência de Plano Estado de Recursos Hídricos no estado de Goiás. 

 

8.3.2.4.4. Diretrizes dos Zoneamentos Estaduais 

 

Neste item apresenta-se breve histórico do Zoneamento Ecológico Econômico –ZEE 

do estado de Minas Gerais e informações sobre o estágio em Goiás. Em capítulo seguinte 

será apresentada análise da região de inserção do empreendimento de acordo com as 

diretrizes do ZEE.  

O Governo do Estado de Minas Gerais iniciou em janeiro de 2003 um processo de 

planejamento para a Gestão do Estado, visando implementar um novo modelo da máquina 
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pública, com o objetivo de que o Estado, estando bem estruturado, aproveite os espaços e 

oportunidades, assumindo uma posição de desenvolvimento, competitiva e diferenciada, em 

detrimento de toda a conjuntura pessimista nacional e mundial.  

Dentro do novo papel do Estado no desenvolvimento, o Governo, por meio de uma 

construção coletiva, elaborou o Plano Plurianual de Ação Governamental. Trinta e um 

Projetos Estruturadores fundamentais para a concretização de seus objetivos foram 

concebidos e estruturados com demandas bem definidas, amparadas por uma legislação 

complexa e abrangente. 

O meio ambiente, que figura como elemento chave para um desenvolvimento em 

bases sustentáveis, vem conseguindo, através da implantação da Agenda 21 em Minas 

Gerais e, ainda, com a participação do Estado no II Programa Nacional de Meio Ambiente, o 

atendimento aos requisitos mínimos relativos à estruturação e capacidade executiva do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Institucionalmente, 

portanto, o Sistema de Meio Ambiente Estadual encontra-se bem organizado, sendo 

primordial o trabalho intensivo em gestão.  

O Projeto Estruturador PE 17 – Gestão Ambiental no Século XXI - e o projeto 

Descomplicar colocam a Secretaria de Estado de Meio Ambiente como fomentadora e 

coordenadora de ações que vão intensificar a atuação do Governo na gestão do meio 

ambiente. Constituem pontos fundamentais da nova política ambiental a gestão dos 

recursos hídricos, a melhoria da qualidade ambiental (despoluição), a conservação da 

biodiversidade e o desenvolvimento florestal. Para tal é necessário, entre outras ações, 

rediscutir e implementar a legislação pertinente, de modo a reduzir os prazos de respostas 

às muitas demandas existentes na área ambiental; implantar um sistema integrado de 

gestão do meio ambiente, com processos unificados de licenciamento, monitoramento, 

controle e fiscalização ambiental; promover a conscientização e a educação individual e 

coletiva para as ações de educação sanitária e ambiental; e promover o fortalecimento 

institucional das entidades vinculadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.  

Dentre as diversas ações implementadas pelo PE17, a Ação P322 – Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado de Minas Gerais objetivou como premissa técnica, 

subsidiar o planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em meio ambiente 

nas regiões, por meio de um Macrodiagnóstico do Estado, viabilizando a gestão territorial, 

estimulando a participação dos Conselhos Plurais, COPAM, CERH e Comitês de Bacia, com 

vistas à sua gestão, segundo critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica e 

ambiental. Entretanto, os interesses federais, estaduais e municipais situam-se em escalas 

diferenciadas e, portanto, não devem ser vistos horizontalmente sob pena dos resultados 
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não corresponderem às expectativas iniciais. No caso do zoneamento municipal, trata-se da 

célula mais real dos acontecimentos territoriais, sociais e econômicos que poderão ser 

tratados em suas origens ou somados a outros para fazerem parte de decisões superiores. 

A primeira condição é a que mais interessa no momento, pois se volta ao preparo mais 

direto do município que, representando a menor unidade territorial administrativamente 

constituída, assumirá suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, possuirá maior 

propriedade no encaminhamento de seus interesses, como o uso e destinação do solo, 

propriedade e posse da terra, proteção e uso da natureza.  

Para o tratamento de questões mais abrangentes, de interesse comum a mais de um 

município, o aconselhável é envolver esses agentes, o que pode ser feito pela definição de 

outros limites para efeito de zoneamento e gestão compartilhada de rios ou corpos d’água, 

de domínios florísticos, de unidades do solo ou subsolo. Um consórcio municipal pode ser 

previsto como forma de integração desses municípios para o encaminhamento de seus 

interesses em comum. Isto pressupõe acordos prévios que possam ser tomados como 

intenções formalizadas.  

No ZEE Estadual, os dois eixos temáticos representam a relação do homem com a 

natureza (critérios ecológicos e critérios socioeconômicos), além de serem importantes para 

o desenvolvimento regional, identificando conflito de usos e recursos. Pode, portanto, ser 

utilizado como cenário alternativo para consolidação de potencialidades econômicas, 

recuperação de áreas degradadas, ocupação territorial integrada e ordenada, bem como 

para o planejamento dos projetos de infraestrutura influenciados pela adoção de modelos 

(parâmetros) de desenvolvimento social, econômica, cultural e ambientalmente 

sustentáveis, com sensível melhoria na qualidade de vida da população. 

O objetivo do ZEE é contribuir para a definição de áreas estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, orientando os investimentos do Governo e da 

sociedade civil segundo as peculiaridades regionais. 

Intensificar os estudos e atividades para viabilizar a implantação do Zoneamento 

Ecológico e Econômico (ZEE) de Goiás foi uma das metas da Secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos para 2009. 

O ZEE é um instrumento de planejamento para organizar e direcionar o uso e a 

ocupação do território. De acordo com o secretário do Meio Ambiente de Goiás, o ZEE que 

vai dar as bases para que o Estado possa definir a localização das atividades econômicas, 

levando em conta tanto o aspecto de desenvolvimento quanto o lado econômico. 

Pelos princípios do Zoneamento Ecológico e Econômico, o desenvolvimento social 

deve seguir as diretrizes de preservação e conservação do meio ambiente de forma 

equilibrada. 
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Técnicos de vários órgãos do governo estadual se reuniram nos dias 12 e 13 de 

maio, no auditório da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento (Seplan), para discutir 

a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico de Goiás (ZEE Goiás).  

Em setembro de 2008, o ministro do Meio Ambiente, esteve em Goiânia e, ao lado 

do Governador, assinou termo de cooperação técnica com o governo estadual para a 

realização do ZEE do Estado. 

O Ministério liberou R$ 300 mil para o início dos trabalhos em torno do ZEE e o 

Governo de Goiás uma contrapartida de R$ 1 milhão para a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) para custear os editais de pesquisa voltados para a 

elaboração do ZEE. 

O diretor do Departamento de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), recebeu em agosto/2009, o projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do 

Estado de Goiás elaborado pelas secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. 

O Ministério do Meio Ambiente vai apoiar a elaboração do Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE) do estado de Goiás. No dia 02/06/2011, os representantes do Estado 

apresentaram o projeto de elaboração do ZEE para a Comissão Coordenadora do 

Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), em Brasília. 

 

8.3.2.4.5. A Implantação de Planos Diretores e Agenda 21 nos Municípios da AII 

 

Plano Diretor 

  

Dentre os municípios polos, integrantes da Área de Influência Indireta (AII), Patos de 

Minas e Uberlândia possuem Plano Diretor desde o ano 2006. Em Uberlândia, esse foi 

aprovado pela Lei Complementar n° 432 de 19/10/2006 e em Patos de Minas, pela Lei 

Complementar n° 271 de 01/11/2006.  

 

Agenda 21 

 

Nos municípios da AII do empreendimento, especificamente em Uberlândia e Patos 

de Minas, não foi constatada a implantação efetiva da Agenda 21.  

No sentido de discutir as ações da Agenda 21 no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, 

foi organizado nos dias de 17/18 e 19/08/2010 em Frutal (MG) um seminário temático pela 

SEMAD. Estiveram presentes representantes do poder público municipal de 18 cidades de 

Minas e São Paulo: Patos de Minas, Uberlândia, Patrocínio, Belo Horizonte, Brumadinho, 

Ituiutaba, Uberaba, Frutal, Itapagipe, Planura, Fronteira, Conceição das Alagoas, Limeira do 
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Oeste, Araguari, Paraopebas, Araraquara, Campina Verde e Comendador Gomes. Além 

disso, houve participação de servidores estaduais, ONG's, setor produtivo, universidades, 

sociedade civil entre outras. No final do evento foi formado o fórum regional da agenda 21. 

De acordo com as últimas informações constantes no site da SEMAD, em 2010 

muitos esforços estão sendo realizados para construção dessas agendas em Minas Gerais, 

onde se pretende construir a Agenda 21 Estadual baseada em processos de Agendas 21 

regionais e locais. 

Ao contrário dos Planos Diretores, não existe uma lei federal que obrigue a 

elaboração de uma Agenda 21 Brasileira (que mesmo assim foi feita). Em Minas Gerais, 

desde janeiro de 2007, existem Lei e Decreto Estaduais que tratam da elaboração da 

Agenda 21 Estadual.  

 

8.3.2.5. A Sociedade Civil Organizada 

 

Os levantamentos visando inventariar as entidades mais representativas da 

sociedade civil da região permitiram identificar as seguintes instituições:  

 

 

Patos de Minas/MG 

 Associação Patense de Reciclagem - APARE   

 Fundação SOS Paranaíba 

 Sempre Estar Renovando - SER 

 

Uberlândia/MG 

 ARCA – Associação dos Recicladores e Catadores Autônomos 

 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) 

 ACOPPPMAR – Associação de Coletores de Plásticos, Pet, PVC e outros Materiais 

Recicláveis. 

 Clube dos Bichos 

 CORU – Cooperativa de Recicladores de Uberlândia 

 Ipê Cultural 

 OPA - Organização para proteção ambiental 

 

AAR 

 ADA de Proteção Animal – Patrocínio/MG 

 AMEDI – Ambiente e Educação Interativa - Monte Carmelo/MG 
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 Anhanguera 

 Animação Pastoral e Social no Meio Rural (APR) – Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba/MG; 

 Associação Ambiental de Lagamar - Paracatu/MG 

 Associação de Catadores e Recicladores de Paracatu 

 Associação de Piscicultores e Pescadores do Alto Paranaíba (ASPAP) – 

Araguari/MG; 

 Associação Flor de Maracujá - São Gonçalo do Abaéte/MG 

 Associação Varzantina de Ecologia - Vazante/MG 

 BEM VIVER Planejando um Futuro Melhor – Araguari/MG 

 Cervivo - Patrocínio/MG 

 Comitê da Bacia do Araguari – Bacia rio Araguari; 

 Comitê da Bacia do Paranaíba – Bacia rio Paranaíba; 

 Consciarte - Vazante/MG 

 Fundação Acangau Para conservação e Uso Sustentável do ecossistema natural – 

Paracatu/MG 

 Fundação de Preservação do Triângulo Mineiro (FATRIM) – Araguari/MG; 

 Gira Sol - Araguari/MG 

 Instituto Ambiental Biosfera - Paracatu/MG 

 Instituto Tucano - Ipameri/GO 

 Movimento Verde de Paracatu - MOVER – Paracatu/MG. 

 Muda Brasil - Lagamar/MG 

 ONG Guará - Carmo do Paranaíba/MG 

 SOS Anhanguera - Ipameri/GO 

 

Chama a atenção, o significativo número de instituições voltadas para a reciclagem 

de resíduos no município de Uberlândia. Este fato está intimamente associado a atuação do 

executivo municipal de implantação de um Sistema Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos, que tem como uma das ações a implantação da coleta seletiva e dos Ecopontos. 

 

8.3.2.5.1. As Formas e a Efetividade da Atuação das Entidades 

 

De acordo com levantamentos e informações obtidos no documento intitulado 

“Avaliação Ambiental Integrada – AAI, da bacia do rio Paranaíba”, elaborada pela Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE, 2006), identificou-se um número significativo de organizações 

e entidades populares atuando na luta pela terra, na região da Bacia do rio Paranaíba, 
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sendo esse espaço ocupado pelo movimento sindical, em alguns lugares por agentes da 

Igreja Católica (Comissão Pastoral da Terra – CPT), a Animação Pastoral e Social no Meio 

Rural - APR) e o Movimento por Atingidos por Barragens (MAB). A característica dos 

principais movimentos atuantes na região são os que estão diretamente ligados à questão 

agrária e, mais recentemente, em oposição à construção de barragens. As ações desses 

movimentos são basicamente as ocupações de terras, prédios públicos como os do INCRA 

e da CONAB, fechamento de rodovias e a ocupação de canteiros de obras, como no caso 

da construção de barragens.  

Os principais movimentos que atuaram na região são: 

 

· Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST); 

· Movimento de Atingidos por Barragens (MAB); 

· Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST); 

· Movimento de Luta pela Terra (MLT); 

· Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); 

· Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR); 

· Animação Pastoral e Social no Meio Rural (APR); 

· Fórum Permanente da Reforma Agrária. 

 

8.3.3. Caracterização demográfica (AAR) 

 

Os estudos demográficos na AAR se basearam em informações sobre a 

concentração populacional, por sexo e situação de domicílio (urbana/rural) e o crescimento 

da população entre o referido período, das microrregiões de Paracatu, Patrocínio, Patos de 

Minas e Uberlândia (MG) e Catalão (GO). Apresenta-se no Quadro 8.25 a seguir relação 

dos municípios por microrregião contida na AAR. 
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Quadro 8.25: Relação das microrregiões e municípios que compõe a AAR. 
Microrregião Catalão Paracatu Patos de Minas Patrocínio Uberlândia 

Municípios 

Anhanguera 

Campo Alegre de 

Goiás                            

Catalão 

Colandira 

Corumbaiba 

Davinópolis 

Gumari 

Ipameri 

Nova Ourora 

Ouvidor 

Três Ranchos 

Brasilândia de 

Minas 

Guarda-Mor 

João Pinheiro 

Lagamar 

Lagoa Grande 

Paracatu 

Presidente Olegário 

São Gonçalo do 

Abaeté 

Varjão de Minas 

Vazante 

Arapuá 

Carmo do 

Paranaiba 

Guimarânia 

Lagoa Formosa 

Matutina 

Patos de Minas 

Rio Paranaíba 

Santa Rosa da 

Serra 

São Gotardo 

Tiros 

Abadia dos 

Dourados 

Coromandel 

Cruzeiro da 

Fortaleza 

Douradoquara 

Estrela do Sul 

Grupiara 

Irai de Minas 

Monte Carmelo 

Patrocínio 

Romaria 

Serra do Salitre 

Araguari 

Araporã 

Cascalho Rico 

Canápolis 

Centralina 

Indianápolis 

Monte Alegre de 

Minas 

Prata 

Tupaciguara 

Uberlândia 

Área km² 15.238,6 35.111,0 10.773,3 12.017,0 18.864,2 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano no Brasil.  

 

8.3.3.1. Crescimento Demográfico 

 

São apresentadas nos quadros abaixo, as séries históricas que demonstram 

crescimento da população urbana em relação à rural na AAR do AHE Davinópolis, 

referentes ao período de 1960 a 2010. São observadas também neste tópico as diferenças 

entre a população feminina e masculina, de acordo com os dados do IBGE. 

As proporções entre a população masculina e feminina vêm diminuindo 

paulatinamente no Brasil. Em 1980, haviam 98,7 homens para cada cem mulheres, 

proporção que caiu para 97% em 2000, 96% em 2010 e será de 95% em 2050. Em números 

absolutos, o excedente feminino, que era de 2,5 milhões em 2000, chegará a seis milhões 

em 2050. Já a diferença entre a esperança de vida de homens e mulheres atingiu 7,6 anos 

em 2000 – sendo a masculina de 67 anos e a feminina de 74 anos. 

O resultado do Censo de 2010 sobre a divisão da população brasileira com relação 

ao sexo – 51% de mulheres, contra 49% de homens - comprova a predominância histórica 

das mulheres na população brasileira. Entretanto o número de mulheres, na população rural 

brasileira, tende a ser menor. Nas cidades, homens (jovens), são muito mais vítimas de 

violência urbana, possuem menos abertura para mudanças de comportamento em relação a 

hábitos mais saudáveis de vida.  

De acordo com o IBGE até os 60 anos de idade, há um equilíbrio quantitativo entre 

homens e mulheres, acentuando-se a partir desta faixa etária o predomínio feminino. Esse 

fato pode ser explicado por uma longevidade maior da mulher, devido por outras razões, ao 

fato de ela ser menos atingida por moléstias cardiovasculares, causa frequente de morte 

após os 40 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
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Conforme verificado na maioria das regiões brasileiras, na AAR houve redução da 

população rural desde 1960, intensificando-se a partir da década de 70, com a 

modernização das técnicas agrícolas e industrialização das cidades.  

De modo geral, observa-se um crescimento gradativo da população urbana nos 52 

municípios componentes da AAR. Em 1960 a população rural somente não ultrapassou à 

população urbana da microrregião de Uberlândia. Verifica-se ainda que nas demais 

microrregiões a população rural permaneceu acima da população urbana, começando a 

modificar-se somente a partir da década de 70. 

Averigua-se que neste período (1960) ocorreu uma equivalência entre a população 

feminina e masculina nas microrregiões que compõem a AAR. 

Conforme dados apresentados no quadro 8.26, observa-se uma pequena evolução 

da população urbana em relação à rural, quando comparados os dados de 1960 com os de 

1970. A população rural ainda superava a urbana nas microrregiões da AAR, com exceção 

de Uberlândia. De um modo geral, estudos demonstram que as médias cidades brasileiras 

tiveram importante papel na explicação do êxodo rural, a partir da década de 70. Elas se 

tornaram polos de atração das pessoas (dos grandes centros e do campo) devido às 

desconcentrações dos parques industriais; às políticas e programas dos governos para as 

regiões mais defasadas; a expansão das fronteiras agrícolas e a extração dos recursos 

minerais, bem como à degradação da qualidade de vida nos grandes centros urbanos. 

Desta forma, a microrregião de Uberlândia merece destaque neste processo, que sempre 

ofereceu uma localização privilegiada. Seus eixos rodoviários a ligam às várias capitais do 

país e, aliado aos incentivos governamentais, se tornando o primeiro município da AAR a 

alavancar o crescimento da população urbana em detrimento da polução rural. O quadro 

8.27 a seguir apresenta a população residente por sexo e núcleo no ano de 1970. 
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Quadro 8.26: População residente (Urbana/Rural) na AAR do AHE Davinópolis. 

Microrregião 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paracatu 28.240 25,48 82.582 74,52 38.976 27,20 104.318 72,80 72.087 45,70 85.644 54,30 116.403 65,24 62.025 34,76 151.865 77,14 45.010 22,86 176.387 81,05 41.231 18,95 

Patos de Minas 82.989 43,83 106.334 56,17 81.361 45,48 97.529 54,52 120.258 62,00 73.708 38,00 150.907 75,63 48.620 24,37 194.363 83,62 38.081 16,38 220.733 87,16 32.508 12,84 

Patrocínio 40.774 43,28 53.427 56,72 53.676 47,35 59.674 52,65 73.145 59,26 50.286 40,74 114.371 73,48 41.279 26,52 149.753 81,51 33.968 18,49 166.164 84,05 31.536 15,95 

Uberlândia 153.488 68,41 70.873 31,59 201.035 73,98 70.706 26,02 356.000 87,00 53.197 13,00 509.730 90,34 54.510 9,66 659.710 93,97 42.364 6,03 777.022 94,73 43.223 5,27 

Catalão 30.847 40,06 46.151 59,94 40.738 48,25 43.701 51,75 61.023 67,75 29.054 32,25 82.841 79,33 21.589 20,67 100.129 84,67 18.134 15,33 131.671 89,40 15.605 10,60 

Total AAR 336.338 48,35 359.367 51,66 415.786 52,52 375.928 47,48 682.513 70,04 291.889 29,96 974.252 81,03 228.023 18,97 1.255.820 87,61 177.557 12,39 1.471.977 89,97 164.103 10,03 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – Censos Demográficos 1960 a 2010.  

 

Quadro 8.27: população residente na AAR (Homem/Mulher) do AHE Davinópolis. 

Microrregião 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Nº % Nº % Nº % Nº %   Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paracatu 56.112 50,63 54.709 49,37 73.231 51,11 70.063 48,89 82.078 52,04 75.653 47,96 91.492 51,28 86.936 48,72 100.637 51,12 96.238 48,88 110.446 50,75 107.172 49,25 

Patos de Minas 94.795 50,07 94.528 49,93 89.307 49,92 89.583 50,08 96.972 49,99 96.994 50,01 99.785 50,01 99.743 49,99 117.046 50,35 115.398 49,65 126.014 49,76 127.227 50,24 

Patrocínio 47.251 50,16 46.950 49,84 57.166 50,43 56.184 49,57 62.115 50,32 61.316 49,68 79.322 50,96 76.328 49,04 93.973 51,15 89.748 48,85 100.623 50,90 97.077 49,10 

Uberlândia 112.943 50,34 111.411 49,66 135.675 49,93 136.066 50,07 205.080 50,12 204.126 49,88 280.080 49,64 284.160 50,36 347.233 49,46 354.841 50,54 403.587 49,20 416.658 50,80 

Catalão 39.246 50,97 37.752 49,03 43.202 51,16 41.237 48,84 46.337 51,44 43.740 48,56 53.108 50,86 51.322 49,14 59.852 50,61 58.411 49,39 74.427 50,54 72.849 49,46 

Total AAR 350.347 50,36 345.350 49,64 398.581 50,34 393.133 49,66 492.582 50,55 481.829 49,45 603.787 50,22 598.489 49,78 718.741 50,14 714.636 49,86 815.097 49,82 820.983 50,18 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – Censos Demográficos 1960 a 2010.  
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Sobre a distribuição da população entre homens e mulheres, nota-se que somente 

na microrregião de Patos de Minas houve predomínio da população feminina, em detrimento 

da população masculina. Os municípios de Patos de Minas, Matutina e São Gotardo foram 

os que apresentaram maior população feminina nessa microrregião, no ano de 1970.  

Os dados do ano de 1980 apresentam um panorama do crescimento das pequenas e 

médias cidades na área de abrangência regional, dando continuidade à tendência de 

crescimento da população urbana iniciada a partir da década de 70. Somente na 

microrregião de Paracatu a população rural continuou superando a urbana. Os municípios 

com maior população residente na zona rural foram João Pinheiro, Presidente Olegário, 

Lagamar e Guarda-Mor, nos quais existia forte predomínio de atividades agrossilvipastoris, 

especialmente nos dois últimos.  

Verifica-se ainda que em 1980, a população masculina das microrregiões em estudo 

superava a população feminina, com exceção das microrregiões de Patos de Minas e de 

Patrocínio. 

Constata-se na década de 90 um aumento na concentração urbana nas médias e 

pequenas cidades brasileiras, provocado por vários fatores, dentre eles o desenvolvimento 

da infraestrutura e dos equipamentos urbanos (Diniz e Crocco,1996). Observa-se que no 

ano de 1990 a população urbana já superava a população rural em todas as microrregiões 

da área de abrangência regional do AHE Davinópolis. 

Na microrregião de Patos de Minas ocorre alteração na composição da população 

masculina e feminina. Na década de 70 e 80 havia predomínio de mulheres, enquanto que 

na contagem de 1990 a população masculina está superior.  Na microrregião de Uberlândia 

o número de mulheres (50,36%) superou o de homens (49,64%). 

De acordo com os resultados do Censo-IBGE de 2000, a população masculina se 

mantinha superior em relação à feminina em quase toda AAR, com exceção da microrregião 

de Uberlândia, enquanto que a população rural continua deslocando-se para os núcleos 

urbanos. 

Dentro desse contexto, entende-se que o crescimento econômico das quatro 

microrregiões mineiras, impulsionado, sobretudo pelo crescimento econômico das médias e 

pequenas cidades, contribuiu para o aumento da população mineira. As regiões do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba destacaram-se pela sua expansão no setor 

agroindustrial, aliado ao investimento em alta tecnologia, a partir de 2000. Desse modo, 

Minas Gerais tornou-se um atrativo de imigrantes. Além disso, o sul goiano e o lado mineiro 

mostram uma favorável retenção da população jovem nas médias cidades, impulsionado 

pelo crescimento da oferta de cursos e das unidades de ensino superior, bem como as 
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facilidades proporcionadas pelo governo federal de acesso aos mesmos (Proune, FIES, 

escolas técnicas). 

Em relação à situação do domicílio da população da área de abrangência regional, 

os dados apresentados pelo Censo 2010 para todas as microrregiões apontam que 

população urbana continuou crescendo, enquanto que acontece o predomínio da população 

feminina. Na ARR a população urbana (89,97%) supera a rural em mais de oito vezes 

(10,03%). Quanto à população de homens e mulheres, pode-se destacar que o número de 

mulheres voltou a superar o de homens na microrregião de Patos de Minas e se manteve 

em Uberlândia. Observa-se que é diferença entre a população masculina e feminina da AAR 

não é tão relevante. 

 

8.3.3.2. Distribuição Populacional 

 

Quando da análise da distribuição populacional da Área de Abrangência Regional do 

empreendimento, composta pelas cinco microrregiões (Catalão, Paracatu, Patos de Minas, 

Patrocínio e Uberlândia), verificou-se que engloba 52 municípios.  

Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), contava com uma população total 

de 1.636.080 milhões habitantes, sendo 147.276 (9%) residentes na microrregião de 

Catalão; 217.618 (13%) residentes na microrregião de Paracatu; 253.241 (16%) residentes 

na microrregião de Patos de Minas; 197.700 (12%) residentes na microrregião de Patrocínio 

e 820.245 (50%) residentes na microrregião de Uberlândia, conforme Figura 8.38 a seguir: 

 

 

Figura 8.39: Distribuição populacional das microrregiões componentes da AAR no ano de 2010. 
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Diversas cidades se destacam pelo contingente populacional, podendo-se citar:  

 

 Uberlândia, Araguari e Patos de Minas com populações de, respectivamente, 

604.013, 109.801 e 138.710 habitantes; 

 Catalão (GO), com população de 86.647 habitantes;  

 Paracatu e Patrocínio, com população de, respectivamente, 84.718 e 82.471 

habitantes. 

 

O município de Anhanguera (GO) é o menos populoso da AAR, com apenas 1.020 

habitantes. A grande maioria dos municípios desta área (mais de 60%) é considerada de 

pequeno porte, com populações de até 20 mil habitantes, como se vê no quadro 8.28, a 

seguir:  

 

Quadro 8.28: Porte populacional dos municípios – AAR em 2010. 
% Municípios 

População (mil hab.) 
Municípios componentes 

Até 05 (19,23%) 
Anhanguera, Arapuá, Cascalho Rico, Cumari, Davinópolis, Douradoquara, 

Grupiara, Nova Ourora, Romaria, Três Ranchos 

05 a 10 (30,76%) 

Abadia dos Dourados, Araporã, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Estrela do 

Sul, Goiandira, Guarda-Mor, Guimarânia, Indianápolis, Irai de Minas, Lagamar, 

Lagoa Grande, Ouvidor, São Gonçalo do Abaeté, Tiros, Varjão de Minas 

10 a 20 (17,30%) 
Brasilândia de Minas, Canápolis, Centralina, Lagoa Formosa, Monte Alegre de 

Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Serra do Salitre, Vazante 

20 a 50 (15,38%) 
Carmo do Paranaíba, Coromandel, Ipameri, Monte Carmelo, Prata, São Gotardo, 

Tupaciguara 

50 a 100 (7,69%) Catalão, João Pinheiro, Paracatu, Patrocínio 

100 a 200 (3,84%) Araguari, Patos de Minas 

Acima de 200 (1,92%) Uberlândia 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 2010 - Censo Demográfico. 

 

8.3.4. Serviços de Saúde Pública (AAR) 

 

Para avaliar as condições de saúde nos municípios da Área de Abrangência 

Regional do AHE Davinópolis, foram utilizados dados do DATASUS sobre quantitativos de 

leitos hospitalares e dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (maio de 

2010) para efeitos de pesquisas da quantidade e dos tipos de estabelecimentos de Saúde e 

de profissionais da saúde por 1.000 habitantes em cada município. 
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8.3.4.1. Caracterização da Infraestrutura 

 

Apresenta-se a seguir a caracterização da infraestrutura dos equipamentos de saúde 

da Área de Abrangência Regional (AAR). Os dados foram levantados junto DATASUS e ao 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, atualizados em maio de 2010. No 

primeiro momento, apresenta-se a descrição dos tipos e níveis de atendimento ofertados à 

população da AAR e, posteriormente, qualificam-se os municípios majoritários no 

atendimento mais especializado.  

Apresenta-se no Quadro 8.29 abaixo o mapeamento do atendimento do SUS na 

AAR, para verificar se há distribuição dos estabelecimentos, segundo os três níveis de 

atendimento. 

 

Quadro 8.29: Quantitativo do Atendimento (SUS) nos Estabelecimentos de Saúde – 
AAR. 

Microrregião Nível de Atendimento 
Quantidade de 

Estabelecimentos 

Estabelecimentos 

Atendimento (SUS) 

Paracatu 

Primário 78 76 

Secundário 107 25 

Terciário 3 2 

Total 188 103 

Patos de Minas 

 

Primário 81 73 

Secundário 314 43 

Terciário 10 2 

Total 405 118 

Patrocínio 

Primário 65 65 

Secundário 139 30 

Terciário 7 0 

Total 211 95 

Uberlândia 

Primário 112 111 

Secundário 1.118 67 

Terciário 27 3 

Total 1.257 181 

Catalão 

Primário 39 38 

Secundário 175 25 

Terciário 6 6 

Total 220 69 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. (2011). 

 

A análise ao quadro 8.30 permite notar que a cobertura dos níveis primários e 

secundários de atendimento do SUS são predominantes em todas as microrregiões da AAR, 
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sendo que tanto nos municípios mineiros quanto nos goianos, a presença do SUS é 

majoritária no nível primário. A microrregião de Patrocínio lidera essa cobertura com 100% 

de atendimento, seguida por Uberlândia com 99,11%, Paracatu com 97,94%, Patos de 

Minas com 90,13% e em último lugar, Catalão com 66,67% de cobertura. 

Já no nível secundário de atendimento, observa-se uma equivalência entre as 

microrregiões. A maioria obteve resultados em torno de 20% de cobertura. Paracatu 

destaca-se com 23,37% de cobertura, seguido por Patrocínio com 21,59% e Catalão com 

14,29%.  

As microrregiões de Patos de Minas e de Uberlândia apresentaram resultados 

menos satisfatórios, apresentando 13,70% e 6% de cobertura do SUS no nível secundário, 

respectivamente. Fatos estes justificados pela existência de diversos hospitais e clínicas 

particulares nos municípios de Araguari, Patos de Minas, Patrocínio e Uberlândia, inclusive 

com disponibilidade de leitos para o SUS. 

A microrregião de Catalão possui 100% de cobertura do SUS no nível terciário. Já 

Uberlândia é a que apresenta maior número disponível no nível terciário de atendimento do 

SUS. Possui dois estabelecimentos localizados no município de Uberlândia para tratamento 

complexo de doenças (Hospital de Clínicas e Hospital do Câncer), onde são atendidas 

pacientes vindos de diversos municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Dessa 

forma, a cidade de Uberlândia torna-se o principal polo de atração dentro da variável, saúde, 

da área de abrangência regional do empreendimento. 

A demanda por saúde na AAR do AHE Davinópolis é atendida, nos seus casos mais 

complexos (inclui-se aí as cirurgias de urgência, o tratamento de neoplasias malignas, os 

processos de reabilitação, etc.) por seis municípios majoritários. Demonstra-se no quadro 

8.30, a relação dos estabelecimentos de saúde destes municípios, considerando-se os três 

níveis de atendimento. Em ordem de estabelecimentos e de importância regional, destacam-

se: Uberlândia (1.048 estabelecimentos), Patos de Minas (319), Catalão (168), Araguari 

(139), Patrocínio (112) e Paracatu (101).  

 

Quadro 8.30: Quantitativo do Atendimento (SUS) nos Estabelecimentos de Saúde – AAR. 

Municípios Nível de Atendimento 
Quantidade de 

Estabelecimentos 
Estabelecimentos 

Atendimento (SUS) 

Uberlândia 

Primário 59 58 

Secundário 969 42 

Terciário 20 2 

Total 1.048 102 

Patos de Minas Primário 35 35 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.221 

Municípios Nível de Atendimento 
Quantidade de 

Estabelecimentos 
Estabelecimentos 

Atendimento (SUS) 

Secundário 279 19 

Terciário 5 1 

Total 319 55 

Catalão 

Primário 16 16 

Secundário 148 15 

Terciário 4 1 

Total 168 32 

 
Araguari 

Primário 15 15 

Secundário 120 11 

Terciário 4 0 

Total 139 26 

 
Patrocínio 

Primário 17 17 

Secundário 92 9 

Terciário 3 0 

Total 112 26 

Paracatu 

Primário 21 19 

Secundário 78 7 

Terciário 2 1 

Total 101 27 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (2010). 

 

Tratando-se especificamente da distribuição de leitos de saúde nestes municípios 

majoritários, percebe-se que Catalão é o que apresenta maior índice de leitos destinados 

para atendimento no SUS (81,14%), conforme visto no quadro 8.31 a seguir: 

 

Quadro 8.31: Quantitativo dos Leitos (SUS e particulares) nos Hospitais – AAR. 

Microrregião Município Quantidade de Hospitais Leitos Totais Leitos SUS (%) 
Leitos 

Particulares 
(%) 

Catalão Catalão 3 159 129 81,14 30 18,90 

Paracatu Paracatu 3 289 90 31,15 199 68,86 

Patos de Minas 
Patos de 

Minas 
5 290 169 58,28 121 41,73 

Patrocínio Patrocínio 3 181 102 56,36 79 43,65 

Uberlândia 
Araguari 2 80 27 33,8 53 66,26 

Uberlândia 13 1.147 719 62,7 428 37,00 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (2010). 

 

O município de Paracatu possui três instituições hospitalares, totalizando 289 leitos. 

Desse total, 90 (31,15%) são destinados ao SUS e 199 (68,86%) ao sistema privado local, 

apresentando o menor índice de leitos para a rede pública de atendimento, dentre os 
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majoritários da AAR. Araguari também está entre os municípios com menor cobertura de 

leitos para o SUS.  

Os recursos humanos destinados a assistência médica e enfermaria nos municípios 

considerados majoritários da AAR, pela sua população e níveis de atendimento do seu 

entorno , pode ser visualizada no quadro 8.32 a seguir. 

 

Quadro 8.32: Enfermeiros e médicos que atendem pelo SUS nos municípios da AAR. 

Microrregião Município 

N° de 
Médicos 
por mil 

Hab. 

N° de Médicos (SUS) 
por mil Hab. 

N° de Enfermeiros 
por mil Hab. 

N° de 
Enfermeiros 

(SUS) 
por mil Hab. 

 
Total de 

Profissionais 
(SUS) por 
mil Hab. 

Catalão Catalão 5,3 4,4 0,4 0,4 4,8 

Paracatu Paracatu 2,8 2,1 0,4 0,4 2,5 

Patos de 
Minas 

Patos de 
Minas 

4,5 3,4 0,9 0,9 4,3 

Patrocínio Patrocínio 2,9 2,5 0,6 0,6 3,1 

Uberlândia 
Araguari 4,7 3,4 0,5 0,5 3,9 

Uberlândia 7,8 4,9 0,7 0,6 5,5 

Fonte: Data SUS: CNES. Situação da base de dados nacional. (2010). 

 

Analisando os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto a proporção 

de médicos por mil habitantes que atendem pelo SUS, observa-se que todos os municípios 

atendem, uma vez que apresentam mais de um médico para cada mil habitantes. Segundo 

dados do DATASUS, o município cuja população é atendida pelo maior número de médicos 

é Uberlândia, seguido por Catalão e posteriormente por Patos de Minas. Paracatu e 

Patrocínio são os que apresentam os menores índices de médicos por mil habitantes. 

Em relação ao número de enfermeiros por mil habitantes, Patos de Minas (0,9) se 

apresenta em melhores condições que os demais municípios. Os menores índices de 

enfermeiros são verificados em Catalão e Paracatu (ambos 0,4).  De acordo com a OMS, os 

países com menos de 2,28 profissionais de saúde por mil habitantes (e aí estão incluídos 

médicos, enfermeiras e parteiras) geralmente têm problemas em atingir a meta de 80% de 

cobertura especializada. 

Será avaliada, a seguir, a infraestrutura de atendimento de saúde pública dos 

municípios polos da Área de Influência Indireta do empreendimento, apresentando análise 

das redes hospitalares presentes e os recursos humanos disponíveis em Patos de Minas e 

Uberlândia. 
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8.3.4.2. Programas de Saúde Pública 

 

O Ministério da Saúde institui os programas e campanhas de Saúde Pública para 

incentivar a mobilização da população e dos profissionais de saúde para controle e combate 

as endemias que são preveníveis em todos os estados da federação. 

Para todos os municípios mineiros da AAR, prevalece como programa básico do 

governo o “Saúde em Casa”. Outro programa identificado é o Pro-Hosp, baseado numa 

parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais e os hospitais públicos e filantrópicos 

que o integram, com a participação dos gestores municipais, COSEMS e Conselho de 

Saúde Municipal e Estadual. Nos municípios da AAR do Estado de Minas Gerais, 

encontram-se cadastrados no Pro-Hosp, o HRAD – Hospital Regional Antônio Dias do 

município de Patos de Minas e o Hospital de Clínicas da UFU, em Uberlândia. 

 

8.3.5. Caracterização Econômica (AAR) 

 

No item de caracterização econômica da Área de Abrangência Regional (AAR) foi 

analisado apenas o Produto Interno Bruto (PIB) das microrregiões que compõem a área de 

estudo. A análise da estrutura econômica será aprofundada nas demais áreas (AII e AID). 

 

8.3.5.1. Caracterização do PIB 

 

Apresenta-se a seguir a análise do montante dos valores adicionados, a preços 

correntes, dos três grandes setores de atividade econômica – Agropecuária, Indústria e 

Serviços – do PIB para o período de 2009 para os municípios da AAR do AHE Davinópolis. 

Os indicadores apresentados no Quadro 8.33 seguir dizem respeito ao PIB estadual 

de Minas e Goiás e das microrregiões da AAR, referente ao Valor Adicionado Fiscal da 

Agropecuária, da Indústria e dos Serviços, para o ano de 2009. Foram elaborados com base 

nas informações obtidas junto ao IBGE Cidades.  

 

Quadro 8.33: Produto Interno Bruto – PIB (R$) da AAR, MG e GO (2009). 

Estados e Microrregiões 
VA 

Agropecuário 
(%) 

VA 

Industrial 
(%) 

VA 

Serviços 
(%) 

VA 

Total 

Minas Gerais 22.715.843 9,1 75.826.235 30,1 153.798.137 61 252.340.215 

Goiás 10.593.189 12,38 20.409.683 23,84 44.548.965 52,14 85.615.344 

Catalão 681.033 15,16 1.875.366 41,73 1.937.721 43,12 4.494.120 

Paracatu 1.082.278 38,08 506.233 17,82 1.253.867 44,12 2.842.378 

Patos de Minas 848.124 27,97 405.057 13,36 1.779.457 58,69 3.032.351 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V2.224 

Estados e Microrregiões 
VA 

Agropecuário 
(%) 

VA 

Industrial 
(%) 

VA 

Serviços 
(%) 

VA 

Total 

Patrocínio 1.021.810 36,13 292.850 10,36 1.514.246 53,53 2.828.906 

Uberlândia 1.330.538 7,92 5.244.335 30,82 10.474.175 61,56 17.016.048 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censos Demográficos (2011). 

 

Os indicadores apresentados acima demonstram que cada microrregião possui sua 

estrutura econômica peculiar. Contudo, dentro das unidades territoriais componentes da 

AAR, podem ser verificados alguns padrões de comportamento do PIB. Inicialmente pode-se 

observar que o PIB da microrregião de Uberlândia (MG) supera em mais de três vezes o PIB 

da segunda colocada, a microrregião de Catalão (GO).  As duas microrregiões em questão 

apresentaram maior relevância para o PIB industrial, se comparada com as demais. 

Destacando-se nesse contexto, uma forte presença de indústrias tanto no município de 

Catalão, quanto no município de Uberlândia. De acordo com o CEMPRE - Cadastro de 

Empresas do IBGE (2009), Uberlândia possuía, em 2009, 23.424 unidades industriais e 

Catalão, 3.273. 

Para todas as microrregiões em estudo, o setor terciário destacou-se com os mais 

satisfatórios resultados do PIB de 2009.  Os serviços são, portanto, a fonte de renda 

majoritária para a população da AAR do AHE Davinópolis.  

O setor secundário, que ocupou o segundo lugar para as microrregiões de Catalão e 

Uberlândia, conforme explicado anteriormente, possuem notáveis distritos industriais. Já o 

setor primário foi importante para a constituição do PIB das microrregiões de Paracatu, 

Patos de Minas e Patrocínio, uma vez que ocupou o segundo lugar. 

A participação do setor primário na microrregião de Paracatu (MG) se destaca pela 

vocação das atividades extrativistas, bem como agrícolas, pecuárias e de produção da 

cana-de açúcar.  Observa-se no município de Paracatu, forte presença da atividade 

minerária de ouro e zinco, destaques para este setor. Em João Pinheiro, município com 

maior extensão territorial de Minas Gerais, possuía um rebanho bovino de 248.808 cabeças 

de gado e 18.000 ha de canaviais, com uma produção de 1.440.000 toneladas de cana, 

conforme dados do IBGE de 2010. 

No total, os municípios da Área de Abrangência Regional de Minas Gerais, 

participaram em 2009 com R$ 25.719.683, representando 10,20% do total do PIB estadual. 

Já a microrregião goiana de Catalão, com R$ 4.494.120, participou do PIB de seu estado 

com 5,8%. 
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8.3.6. Caracterização demográfica (AII) 

 

Na AII, foi analisada a distribuição populacional, a taxa de urbanização, a densidade 

demográfica e a taxa de crescimento dos municípios de Patos de Minas e Uberlândia, a 

partir de dados dos Censos de 1960 a 2010. 

 

8.3.6.1. Distribuição Populacional 

 

Quanto à área de influência indireta (AII) do AHE de Davinópolis, a distribuição 

espacial da população nos municípios apresentou alterações importantes entre os anos de 

1960 e 2010. 

Uberlândia, que em 1960 concentrava 37% da população da AII, em 2010 passou a 

concentrar cerca 70% da população, se destacando pelo seu intenso crescimento 

populacional. Por outro lado, Patos de Minas, que em 1960 era o município com maior 

participação relativa, concentrando 23% da população da AII, em 2010 reduziu a sua 

participação para aproximadamente 9%. 

Atualmente, os municípios de Uberlândia e Patos de Minas, considerados pólos 

regionais, concentram 85% da população da AII, como se pode ver no quadro 8.34 a seguir: 

 

Quadro 8.34: Distribuição espacial da população de 1960 a 2010 dos municípios da AII do AHE 
Davinópolis. 

Descrição 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Patos de Minas – MG 96.693 76.211 73.953 93.164 123.881 138.610 

Uberlândia - MG 87.678 124.706 235.328 360.809 501.214 604.013 

AII do AHE Davinópolis  235.074 266.160 379.795 542.701 729.607 872.140 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 1960,1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
Censo Demográfico.  

 

Em análise ao quadro 8.34 apresentado acima, observa-se que, o município de 

Patos de Minas teve uma queda populacional entre o período de 1960 a 1980, 

reestabelecendo seu crescimento em 1991. Uberlândia apresentou aumento populacional 

em todo o período analisado (1960-2010). 

A composição da população total dos municípios polos da AII, no ano de 1960, pode 

ser vista na figura 8.39 a seguir:  
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Figura 8.40: Participação da população dos municípios Polos na AII do empreendimento 
(1960). 

 

A Figura 8.40 a seguir apresenta a participação dos municípios polos da AII no ano 

de 2010.  

 

 

Figura 8.41: Participação da população dos municípios Polos na AII do empreendimento 
(2010). 

 

Analisando as figuras apresentadas acima, observa-se que o município de 

Uberlândia apresentou grande expansão de sua população, ultrapassando Patos de Minas e 

se consolidando como principal pólo regional da área em estudo.  
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8.3.6.2. Análise do Grau de Urbanização  

 

Neste item será analisada a evolução da taxa de urbanização dos municípios polos 

da AII. Como já mencionado, os demais municípios também compõem a AID e sua análise 

será apresentada em capítulo próximo.   

De acordo com o IBGE a taxa de urbanização é percentagem da população da área 

urbana em relação à população total. Neste sentido verifica-se o aumento da taxa de 

urbanização dos municípios polos da AII no período de 1960 e 2010, como se pode ver no 

Quadro 8.35 a seguir: 

 

Quadro 8.35: Evolução das taxas de urbanização – AII. 

Municípios 
Taxa de Urbanização (%) 

1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Patos de Minas 56,36 58,88 73,50 84,90 89,87 92,07 

Uberlândia 89,64 91,00 96,00 98,00 97,56 97,22 

AII do AHE Davinópolis 64,38 69,40 85,63 91,44 93,82 83,45 

Fonte: Censos Demográficos IBGE: 1960 a 2010. 

 

Observa-se que nos municípios pólos da AII (Patos de Minas e Uberlândia), ocorreu 

uma desconcentração urbana no período de 2000 a 2010, justificada principalmente pela 

diversificação espacial das atividades econômicas. Tais municípios vêm passando pela 

modernização de sua agricultura, até mesmo a agricultura familiar, com a implantação de 

agroindústrias modernas e competitivas. Os estímulos ao empreendedorismo, o uso de 

tecnologias de pequeno custo, a facilidade de obtenção de créditos agrícolas para a 

exploração dos recursos naturais, e a busca por uma melhor qualidade de vida são alguns 

dos fatores levantados que tem possibilitado a várias famílias o direito de escolher o campo 

ou mesmo as chácaras, nas áreas de expansão urbana, como seu local de residência. Cabe 

ressaltar ainda que, estes dados obtidos junto ao IBGE consideram os levantamentos 

restritos ao perímetro urbano dos municípios, não compreende o crescimento da expansão 

da área urbana, que embora contíguas às cidades, são administrativamente consideradas 

zonas rurais, o que, influenciam, sobretudo, os resultados dos censos. 

A seguir, vê-se na Figura 8.41 a evolução da taxa de urbanização dos municípios 

polos da AII:  
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Figura 8.42: Evolução da taxa de urbanização dos polos municípios da AII. 

 

8.3.6.3.  Mapeamento da Densidade Demográfica 

 

Neste item será analisada a densidade demográfica dos municípios polos da AII. De 

acordo com o IBGE a densidade é a medida expressa pela relação entre a população e a 

superfície do território, expressada em habitantes por quilómetro quadrado.  

Em decorrência do crescimento populacional ocorrem elevações na densidade 

demográfica dos municípios polos da AII. Nota-se que havia, em 1960, 21,31 habitantes por 

km² e 2010 com o crescimento populacional verifica-se que a ocupação é de 146,80 

habitantes por km² em Uberlândia, como pode ser visto no Quadro 8.36 abaixo: 

 

Quadro 8.36: Densidade Demográfica Municípios polos da AII AHE Davinópolis. 

Municípios 
Densidade Demográfica (Hab/Km²)  

1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Patos de Minas (MG) 30,32 23,90 27,02 32,28 38,90 43,49 

Uberlândia (MG) 21,31 30,31 58,61 89,20 121,8 146,80 

AII do AHE Davinópolis 13,16 14,90 22,39 31,56 40,96 48,81 

Fonte: Elaboração Água e Terra Ltda. (2011). Censos Demográficos IBGE: 1960 a 2010. 

  

Patos de Minas possui o terceiro maior território, dentre os que constituem a AII do 

AHE Davinópolis, com uma população de 138.710 habitantes e área de 3.189,769 km², 

apresentou, em 2010, 43,50 habitantes por km².  
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8.3.6.4. Taxa Geométrica de Crescimento 

 

No Brasil, a taxa média de crescimento da população vem mostrando uma tendência 

regular ao declínio desde a década de 60 (em 1960 a taxa foi de 2,89%, em 1970 foi de 

2,48%, caindo para 1,93% em 1980). No período censitário (1991 a 1996) chegou a 1,38%. 

Em comparação com o Censo 2000, a população do Brasil apresentou um crescimento 

médio geométrico anual de 1,17%. 

Em 1960, a população total da Área de Influência Indireta do AHE Davinópolis 

somava pouco mais de 235.000 mil habitantes. Os municípios mais populosos, na época, 

eram justamente os polos regionais Patos de Minas e Uberlândia, que se caracterizaram por 

abrigar os maiores contingentes populacionais da AII ao longo de todo o período em 

questão (1960/2010).  

Durante este período, a população somada destes municípios em relação à 

população total da AII foi bastante representativa. Assim, em 1980, a população somada dos 

municípios de Patos de Minas e Uberlândia representava 81% do total da AII. Esta taxa 

subiu para 93% em 1990, e se manteve em, aproximadamente, 85% entre 2000 e 2010.  

De forma geral, ao longo dos cinquenta anos estudados, a população da AII como 

um todo, apresentou taxa geométrica de crescimento de aproximadamente 2,66%, atingindo 

um total de 872.140 habitantes em 2010. A análise do crescimento demográfico dos 

municípios é feita com base no quadro 8.37 a seguir. 

 
Quadro 8.37: Taxa geométrica de crescimento (%) por década –  Municípios polos da AII AHE 

Davinópolis. 

Município 1960/70 1970/80 1980/90 1990/00 2000/10 

Patos de Minas (MG) -2,35 -0,30 2,34 2,89 1,13 

Uberlândia (MG) 3,59 6,54 4,37 3,34 1,88 

AII do AHE Davinópolis 1,25 3,62 3,63 3,00 1,80 

Fonte: Elaboração Água e Terra Ltda. (2011). Censos Demográficos IBGE: 1960 a 2010. 

 

Verifica-se que os municípios polos da AII apresentaram situações distintas quanto 

ao crescimento populacional. Patos de Minas que, em 1960 possuía população superior ao 

município de Uberlândia, verificou uma redução em seu contingente até 1980, enquanto que 

Uberlândia apresentara suas maiores taxas de crescimento, no período analisado (1960 a 

2010). Na década de 80 a situação foi invertida, ao mesmo tempo em que Patos de Minas 

retoma seu crescimento, Uberlândia apresenta uma queda, porém se mantém crescendo.  A 

década de 1990 foi uma época em que a população de Uberlândia permaneceu crescendo, 
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apesar de em ritmo inferior ao período antecedente e Patos de Minas observava o aumento 

de sua taxa geométrica.  

Posteriormente, na primeira década do século XXI, a população dos polos da Área 

de Influência Indireta do empreendimento cresceu em ritmo inferior aos períodos 

antecedentes, variando entre 1,13% (Patos de Minas) e 1,88% (Uberlândia).  

 

8.3.7. Infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços públicos (AII) 

 

8.3.7.1. Sistema Viário 

 

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde se localiza os pólos da AII do 

empreendimento, encontra-se em importante malha viária, que estabelece ligação entre 

grandes áreas de escoamento de produtos, principalmente alimentícios. 

Como pode ser visto na Figura 8.42 a seguir, as principais rodovias de acesso a 

Uberlândia são as BR 262 e 452 que também dão acesso a Belo Horizonte e as rodovias 

BR 365, 050, 452 e 297 que fazem ligação da região com as regiões sul, centro oeste e com 

grandes centros urbanos na região sudeste como São Paulo. 

 

 
Figura 8.43: Sistema viário de Uberlândia – MG. 

Fonte: Guia 4 rodas, 2011. 
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A região do Alto Paranaíba possui como principal centro de desenvolvimento a 

cidade de Patos de Minas, sendo que sua economia gira em torno principalmente do 

comércio e agricultura. As rodovias existentes facilitam o processo de escoamento dos 

produtos advindos das atividades agrícola que abastecem grandes mercados da região 

sudeste do Brasil. 

As principais rodovias na região são as BR’s 354 e 262 que fazem a ligação à Belo 

Horizonte, a BR 365 que dá acesso a região nordeste do Brasil e a BR 146 que permite 

deslocamento para Araxá, conectando-se com a BR 172 até São Paulo. 

Existem também as rodovias estaduais como a MG 354 que faz ligações entre as 

cidades próximas como Presidente Olegário e Lagamar, e consequentemente permitem 

acesso a BR 040 até Brasília. 

Na Figura 8.43 a seguir apresenta-se as principais rodovias de acesso a Patos de 

Minas. 

 

 
Figura 8.44: Sistema viário de Patos de Minas – MG. 

Fonte: Guia 4 rodas, 2011. 

 

Sistema Ferroviário 

 

Uberlândia conta com um sistema ferroviário que é responsável por 

aproximadamente 40% do transporte de alimentos (açúcar, soja, etc.), alem de minérios e 

petróleo. 

A Ferrovia Centro-Atlântica com 7.080 quilômetros de extensão é a sucessora da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ligando o estado de São Paulo (Campinas) ao 
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de Goiás (Anápolis), passando por Uberlândia e Araguari. Até 1970, o transporte de 

passageiros acontecia em volume significativo. Hoje, a ferrovia só opera com transporte de 

cargas. 

É considerado o principal e mais eficiente eixo de conexão entre as regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A Figura 8.44 a seguir mostra a linha 

ferroviária da Ferrovia Centro-Atlântica que passa por Uberlândia. 

 

 
Figura 8.45: Sistema ferroviário de Uberlândia – MG. 

Fonte: Porto Centro Oeste. 2011. 

 

No município de Patos de Minas não existe linha férrea e estações. 

 

Sistema Aeroviário 

 

Quanto ao sistema aeroviário, destaca-se o aeroporto de Uberlândia (Aeroporto Ten. 

Cel. Av. César Bombonato), 3º maior do estado e tem capacidade para atender mais de 600 

mil passageiros por ano.  
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O aeroporto tem acompanhado o crescimento da aviação e do pólo industrial da 

região sendo que movimento de aeronaves e passageiros tem apresentado um expressivo 

crescimento. 

Possui como principais companhias áreas a TAM e GOL como mostrado no Quadro 

8.38 a seguir.   

 

Quadro 8.38: Relação de empresas aéreas do aeroporto Ten. Cel. Av. César Bombonato. 

Empresa Destino 

TAM São Paulo - SP 

GOL 

Belo Horizonte – MG 

Brasília - DF 

São Paulo - SP 

Rio de Janeiro- RJ 

PASSAREDO 

Rio de Janeiro - RJ 

Belém - PA 

Goiânia - GO 

Palmas - TO 

São Paulo - SP 

Araguaína - TO 

WEBJET 

Belo Horizonte - MG 

Recife - PE 

Salvador - BA 

TRIP 

Araguaína - TO 

Araxá - MG 

Belo Horizonte - MG 

Brasília - DF 

Goiânia - GO 

Rio Verde - GO 

São Paulo - SP 

Uberaba - MG 

AZUL Campinas - SP 

Fonte: INFRAERO, 2012. 

 

Em Patos de Minas também existe aeroporto, porém com menor capacidade de 

atendimento. O aeroporto Pedro Pereira dos Santos possui uma estrutura de menor nivel 

comparada ao aeroporto Ten. Cel. Av. César Bombonato em Uberlândia. 
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Sua administração é municipal possuindo uma pista de 1.700 metros de extensão, 

permitindo pouso e decolagem com segurança, porém, de forma visual. Não conta com 

instrumentos de controle das operações. 

Possui uma única empresa área para o transporte de passageiros, a TRIP Linhas 

áereas S.A que opera vôos diários para Belo Horizonte e Araxá. 

 

8.3.7.2. Sistema de Comunicação 

 

Apresenta-se a seguir agências dos correios, serviços de telefonia, jornais, rádios, 

televisão e acesso a energia elétrica nos municípios polos da AII – Patos de Minas e 

Uberlândia. Os municípios diretamente afetados serão trabalhados em capítulo seguinte. 

 

8.3.7.2.1. Correios  

 

O Quadro 8.39, apresenta o numero de agências e postos de Correio existentes nos 

municípios de Patos de Minas e Uberlândia. 

 

Quadro 8.39: Agências e postos de Correio nos municípios polos da AII AHE de Davinópolis 
(2011). 

Municípios Agências 

Patos de Minas 

ACF REDENTOR 

ACF ROSARIO 

AGC BOM SUCESSO            

AGC CHUMBO            

AGC MAJOR PORTO            

AGC PILAR            

AGC PINDAIBAS            

AGC SANTANA DE PATOS            

AGF CENTRO DE PATOS DE MINAS            

AGF MAJOR GOTE 

Uberlândia 

AC APARECIDA DE UBERLANDIA    

AGF BELARMINO COTA PACHECO            

AC BRASIL  

AC TERMINAL CENTRAL 

AC UBERLANDIA 

ACF AQUARIUS 

ACF SERGIO PACHECO 

AF UBERLANDIA 
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Municípios Agências 

AGC TAPUIRAMA            

AGF CESARIO ALVIM            

AGF CIPRIANO DEL FAVERO            

ACF LUIZOTE DE FREITAS 

AGF SEBASTIAO VIEIRA DA MOTA            

ACF INDUSTRIAL          

AGF MARTA HELENA            

AC MARTINS   

ACF RODOVIARIA DE UBERLANDIA            

ACF VILA OSVALDO 

AGF TERM ROD DE UBERLANDIA            

AGF VASCONCELOS COSTA            

AGF NOSSA SENHORA APARECIDA            

AC UMUARAMA 

ACF ROOSEVELT        

AGF JOAO BERNARDES DE SOUZA            

ACF SANTA MONICA 

ACF TABAJARAS      

AGF AFRANIO RODRIGUES            

AC CENTER SHOPPING 

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT (2011).  

 

Em Patos de Minas existem 11 agências dos correios para atender sua população de 

138.610 habitantes, enquanto que Uberlândia possui 28 agências de correios, sendo elas 

agências próprias, franqueadas e comunitárias, para atender sua população de 604.013 

habitantes. 

 

8.3.7.2.2. Serviços de Telefonia  

 

Serviço de telefonia fixa 

 

Em consulta os últimos dados disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, verifica-se que nas cidades polos da AII mais de 50% da população têm acesso a 

telefone sendo que, em Uberlândia, o índice de acesso supera 60%. No quadro 8.40 a 

seguir são apresentados os percentuais obtidos nos anos de 1991 e 2000. 
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Quadro 8.40: Percentual de pessoas que vivem em domicílios com telefone nos municípios de 
Uberlândia e Patos de Minas. 

Município 1991 2000 

Patos de Minas 31,63 52,08 

Uberlândia 40,94 63,64 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2000). 

 

No Quadro 8.41 estão relacionados os acessos individuais e públicos de telefonia 

fixa nos municípios polos da área de influência indireta do AHE Davinópolis. 

 

Quadro 8.41: Acessibilidade e operadoras de telefonia fixa nos municípios de Uberlândia e 
Patos de Minas.  

Municípios
3
 

Acessos 

Individuais 

Acessos 

Públicos (TUP
4
) 

Empresa 

Patos de Minas 30.444 867 CTBC 

Uberlândia 171.317 4.282 CTBC 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – Sistema de Gestão das Metas de 

Universalização – SGMU (2011).  

 

A operadora de telefonia fixa que atua nos municípios polos da AII do 

empreendimento é a CTBC, empresa de telecomunicações do grupo Algar. 

 

Serviço de telefonia móvel  

 

O serviço de telefonia móvel nos municípios polos da AII do empreendimento é 

disponibilizado por quatro diferentes operadoras, como pode ser visto no Quadro 8.42, a 

seguir: 

 

Quadro 8.42: Cobertura das operadoras de telefonia móvel nos municípios polos AII do AHE 
Davinópolis. 

Município 
Operadoras de telefonia móvel 

Tim Vivo Claro Oi 

Patos de Minas x x x x 

Uberlândia x x x x 

Fonte: Universidade Corporativa Eletronorte – UCEL (2011). 

 

                                                 
3 Municípios referentes apenas às Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC. 
4 Telefone de Uso Público (TUP) 
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8.3.7.2.3. Jornais, Rádios Comerciais e Televisão 

 

No Quadro 8.43, verifica-se o percentual de pessoas que vivem em domicílios com 

TV nos municípios de Uberlândia e Patos de Minas. O índice obtido para os municípios 

polos da AII em 2000 pode ser considerado satisfatório. 

 

Quadro 8.43: Municípios Polos da AII do AHE de Davinópolis – (%) de pessoas que vivem em 
domicílios com televisores. 

Município 
TV 

1991 2000 

Patos de Minas 82,57 95,85 

Uberlândia 90,31 95,77 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, (2000). 

 

No município de Patos de Minas circula o jornal Folha Patense. Há, ainda, a Revista 

Portal Vip, dentre outros. Existe também conta 4 site de notícias: 

 

 Patos Hoje (www.patoshoje.com.br) 

 Patos Noticias (www.patosnoticias.com.br) 

 Patos Urgente (www.patosurgente.com.br) 

 Clube Noticias (www.clubenoticia.com.br) 

 

O município é servido por 7 (sete) emissoras de rádios comerciais e 1 (uma) 

emissora de TV: 

 

 Nossa FM (105,9 MHz) 

 FM Liberdade (101,1 MHz) 

 Clube FM (99,7MHz) 

 Radio Jovem Pan (103,3 MHz) 

 Educadora FM (87,9 MHz) 

 Clube AM (770 kHz) 

 Super Radiopatos AM (1070 kHz) 

 NTV canal 8 em VHF 

 

http://www.patoshoje.com.br/
http://www.patosnoticias.com.br/
http://www.patosurgente.com.br/
http://www.clubenoticia.com.br/
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Em Uberlândia os jornais “Correio de Uberlândia”, “Gazeta de Uberlândia” e “Tudo 

Já” são os de maior circulação. Quanto aos sites de notícias, existem no município cinco 

opções: 

 

 Correio de Uberlândia Oline (www.correiodeuberlandia.com.br) 

 Uberlândia Oline (www.uberlandiaonline.com.br) 

 Triângulo Mineiro ponto com (http://www.triangulomineiro.com) 

 Diga Uai Portal de Noticias (http://www.digauai.com) 

 Iupi Noticias (http://www.uipi.com.br) 

As emissoras de rádio (13) e TV (2) presentes no município de Uberlândia são 

apresentadas a seguir:  

 Paranaíba FM (100,7 MHz) 

 Líder FM (93,1 MHz) 

 Extra FM (103,9 MHz) 

 Cultura FM (95,1 MHz) 

 Visão FM (98,7 MHz) 

 Universitária FM (107,5MHz) 

 Mania FM (89,7 MHz) 

 America AM (585 kHz) 

 Educadora AM (780 kHz) 

 Globo AM (1020 kHz) 

 Super Rede Boa Vontade AM (1210 Hz) 

 Record AM (1299 kHz) 

 Itatiaia (1390 kHz) 

 TV Integração (afiliada da rede globo) canal 10 em VHF 

 TV Paranaíba (afiliada da rede Record) canal 11 em VHF 

 

Todos os municípios polos da AII do empreendimento contam com a captação de 

sinais abertos das redes de televisão Bandeirantes, Globo, Record, Assembléia, Rede 

Minas, Rede TV, SBT e Cultura, além das recebidas por parabólicas e tevês por assinatura. 

 

8.3.7.3. Energia Elétrica 

 

Nos municípios polos da AII a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG é 

responsável pelo fornecimento. 

http://www.correiodeuberlandia.com.br/
http://www.uberlandiaonline.com.br/
http://www.triangulomineiro.com/
http://www.digauai.com/
http://www.uipi.com.br/
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O Quadro 8.44, apresenta o percentual de pessoas que vivem em domicílios com 

energia elétrica. Constata-se que a rede de energia elétrica atende a praticamente todos os 

domicílios.  

 

Quadro 8.44: Municípios Polos da AII do AHE Davinópolis – (%) de pessoas que vivem em 
domicílios. 

Município 
Energia elétrica 

1991 2000 

Patos de Minas 95,19 99,58 

Uberlândia 98,54 99,62 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, (2000). 

 

8.3.7.4. Segurança Pública 

 

Para a caracterização da dinâmica criminal nos municípios polos da AII foram 

analisados dados secundários constantes, principalmente, do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social de 2009, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro em parceria 

com a FAPEMIG e o Estado de Minas Gerais.  

Visando a melhor compreensão dos dados apresentados na Tabela 8.15 a seguir, é 

importante esclarecer que o rol de crimes que compõem a taxa de criminalidade violenta 

são: homicídio consumado, homicídio tentado, roubos (com ou sem utilização de arma de 

fogo), latrocínio, estupro, sequestro, extorsão mediante sequestro. O indicador resulta da 

relação entre o número absoluto de crimes ocorridos em determinado município por cem mil 

habitantes.  

 

Tabela 8.14: Indicadores de Criminalidade no município de Patos de Minas. 

Ano 

Taxa de crimes 

violentos (por 

cem mil hab) 

Taxa de 

homicídios (por 

cem mil hab) 

Taxa de crimes 

violentos contra o 

patrimônio (por cem 

mil hab) 

Taxa de crimes 

violentos contra a 

pessoa (por cem mil 

hab) 

Taxa de crimes de 

menor potencial 

ofensivo (por cem 

mil hab) 

2000 163,25 6,4 129,64   33,61 2.335,85 

2001 246,79 8,67 199,48   47,31 3.090,82 

2002 261,92 6,99 218,40   43,52 2.879,57 

2003 280,55 9,2 230,72   49,82 3.512,19 

2004 294,25 2,27 259,45   34,8 3.166,39 

2005 309,24 6,72 253,96   55,27 3.194,70 

2006 372,74 4,43 328,45   44,29 3.184,88 

2007 452,51 5,11 386,82   65,69 2.150,15 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social – Fundação João Pinheiro (2009). 
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A Tabela 8.15, acima, apresenta as taxas de crimes violentos, de homicídios, crimes 

violentos contra o patrimônio, crimes violentos contra a pessoa e crimes de menor potencial 

ofensivo para o município de Patos de Minas.  

Analisando os dados apresentados verifica-se uma redução na taxa de homicídios, 

que em 2000 apresentava 6,4 homicídios por cem mil habitantes e no ano de 2007 esta taxa 

caiu para 5,11. 

Em 2007 a criminalidade violenta apresentou aumento de quase três vezes da taxa 

observada no ano 2000, saltando de 163,25 para 452,51. Outros indicadores analisados em 

que houve aumento nos eventos criminosos dentro da série histórica apresentada, foram as 

taxas de crimes violentos contra o patrimônio e crimes violentos contra a pessoa, que no 

ano de 2000 apresentavam 129,64 e 33,61 crimes por cem mil habitantes e em 2007 estes 

números subiram para 386,82 e 65,69, respectivamente.  

A tabela 8.16 a seguir apresenta o efetivo da segurança pública no município de 

Patos de Minas. 

 

Tabela 8.15: Disposição de Efetivo na Segurança Pública por habitantes no município de Patos 
de Minas. 

Ano 
Habitantes por policial civil e 

militar (habitantes) 

Habitantes por juiz na 

comarca (habitantes) 

Habitante por promotor na 

comarca (habitantes) 

2000 223   50.541  - 

2001 235   30.785  - 

2002 237   39.051  - 

2003 257   26.404  - 

2004 258   26.764  - 

2005 271   27.110 32.531 

2006 272   -  32.929 

2007 270    - 27.757 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social – Fundação João Pinheiro (2009). 

   

De acordo com dados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS (2009) 

da Fundação João Pinheiro, quando somados os contingentes das polícias Civil e Militar no 

ano 2000, havia 1 policial para cada 223 habitantes, enquanto que no último período 

analisado este número se elevou, dispondo de 1 operador da Segurança Pública (Polícia 

Militar e Polícia Civil) para cada 270 habitantes para um município com população estimada 

em 133.054 habitantes, conforme estatística feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2007. O número de habitantes por Juiz, com última medição realizada 

em 2005, é de 27.110, enquanto que o número de habitante por Promotor na Comarcar foi 
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de 27.757, sendo a última medição realizada em 2007. Para avaliar a suficiência do efetivo 

policial (civil e militar) será apresentada análise no final deste diagnóstico de segurança 

pública. 

Na tabela 8.17 a seguir são apresentados os índices de criminalidade registrados no 

município de Uberlândia no período de 2000 a 2007. 

 

Tabela 8.16: Indicadores de Criminalidade no município de Uberlândia. 

Ano 

Taxa de crimes 

violentos (por 

cem mil hab) 

Taxa de 

homicídios (por 

cem mil hab) 

Taxa de crimes 

violentos contra o 

patrimônio (por cem 

mil hab) 

Taxa de crimes 

violentos contra a 

pessoa (por cem mil 

hab) 

Taxa de crimes de 

menor potencial 

ofensivo (por cem 

mil hab) 

2000 935,92 10,09 882,91 53,01 2.863,13 

2001 1.070,51 12,46 1.008,60 61,91 2.551,79 

2002 1.214,61 12,65 1.149,51 65,1 3.098,66 

2003 1.231,85 11,03 1.165,86 65,99 3.533,92 

2004 1.596,56 12,14 1.527,40 69,16 3.622,53 

2005 1.571,89 12,7 1.506,34 65,55 3.080,80 

2006 1.340,01 14,41 1.277,32 62,68 2.974,17 

2007 1.035,45 14,27 975,6 59,85 1.311,90 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social – Fundação João Pinheiro (2009). 

 

As estatísticas apontam para o aumento da criminalidade em Uberlândia, em 

especial, o homicídio (42,7%) que pode ser justificado pelo aumento do contingente 

populacional, atraídos pelas expectativas de empregos oriundos das empresas de grande 

porto ali instaladas. Como consequência, cresce a desestruturação familiar em muitos lares 

de pessoas desprovidas economicamente e ainda vem a tornar a estrutura de segurança 

pública efetiva insuficiente. Houve redução na taxa de crimes de menor potencial ofensivo, 

que em 2000 apresentava 2.863,13 crimes por cem mil habitantes em 2007 este número foi 

reduzido para 1.311,90. 

Na tabela 8.18 a seguir apresenta-se o efetivo na segurança pública do município de 

Uberlândia. 

 

Tabela 8.17: Disposição de Efetivo na Segurança Pública por habitantes no município de 
Uberlândia. 

Ano 
Habitantes por policial civil e 

militar (habitantes) 

Habitantes por juiz na 

comarca (habitantes) 

Habitante por promotor na 

comarca (habitantes) 

2000 457   29.741  - 

2001 477   28.984  - 

2002 399   28.296  - 

2003 426   24.050  - 
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Ano 
Habitantes por policial civil e 

militar (habitantes) 

Habitantes por juiz na 

comarca (habitantes) 

Habitante por promotor na 

comarca (habitantes) 

2004 397   24.705  - 

2005 404   21.583 32.374 

2006 395    - 33.147 

2007 376    - 43.563 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social – Fundação João Pinheiro (2009). 

 

De acordo com quadro acima, no município de Uberlândia havia 1 policial (civil e 

militar) para cada 457 habitantes no ano 2000. Observa-se um acréscimo nos recursos 

humanos da Segurança Pública, visto que em 2007 para cada operador havia 376 

habitantes para um município de com população estimada em 608.369 habitantes, conforme 

estatística feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2007. O 

número de habitantes por juiz, com última medição realizada em 2005, é de 21.583 

habitantes e 43.563 por promotores na Comarca. Para avaliar a suficiência do efetivo policial 

(civil e militar) será apresentada análise no final deste diagnóstico de segurança pública. 

Diante dos dados apresentados, é possível fazer uma análise da estrutura de 

efetivos na segurança pública frente ao quadro de criminalidade observado nos municípios 

de Patos de Minas e Uberlândia. De acordo com a ONU, o numero ideal de policiais 

(somados os contingentes civil e militar) para uma certa população seria de um para cada 

250 habitantes. Conforme os dados apresentados acima, observa-se que este número esta 

aquém do preceituado pelo ONU, uma vez que os municípios de Patos de Minas e 

Uberlândia possuíam, em 2007, um policial (civil e militar) para cada 270 e 376 habitantes, 

respectivamente.  

 

8.3.8. Serviços de Saúde Pública (AII) 

 

Será avaliada, a seguir, a infraestrutura de atendimento de saúde pública dos 

municípios polos da Área de Influência Indireta do empreendimento, apresentando análise 

das redes hospitalares presentes e os recursos humanos disponíveis em Patos de Minas e 

Uberlândia. 
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8.3.8.1. Caracterização da Infraestrutura 

 

Dentro da AII, na variável estrutura do atendimento hospitalar, destacam-se no 

atendimento os dois municípios mais desenvolvidos: Patos de Minas e Uberlândia. O 

primeiro é um pólo regional. Sua estrutura de saúde é utilizada para atender a população do 

próprio município como também os casos de média complexidade advindos dos municípios 

vizinhos, tais como: Presidente Olegário, Lagamar, Vazante, Carmo do Paranaíba, Lagoa 

Formosa, etc. O município de Patos de Minas está capacitado para prestar atendimento nos 

três níveis de atendimento à saúde: primário, secundário e terciário. Os pacientes que 

necessitam de atendimentos mais complexos são encaminhados em maior frequência para 

o município de Uberlândia.  

A demanda por saúde no município de Patos de Minas é atendida basicamente pelos 

hospitais públicos e particulares, que somam um total de cinco instituições. O maior em 

atendimento público é o HRAD – Hospital Regional Antônio Dias de fundação e manutenção 

estadual, destacando-se pela referência regional em atendimento de urgência e emergência 

em pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, toxicologia, neurologia, neurocirurgia, 

psiquiatria, neurologia, doenças infectocontagiosas, odontologia, ginecologia e obstetrícia, 

para atendimento de uma população de aproximadamente 600 mil habitantes, dos 30 

municípios da macrorregião Noroeste de Minas Gerais. Os principais serviços deste pronto 

atendimento são os serviços de internação e ambulatorial.  A Unidade tem convênios com 

instituições de ensino técnico e superior na formação de profissionais na área de saúde e 

Residência Médica em Clínica Geral. Possui 89 leitos que atendem totalmente pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

Os demais hospitais de Patos de Minas são particulares e apresentam os seguintes 

números de leitos: Hospital São Lucas, instituição que conta com 68 leitos, sendo 64 leitos 

destinados ao SUS; Hospital Imaculada Conceição que possui 33 leitos, sendo todos 

particulares; o Hospital Vera Cruz com cobertura de 55 leitos, sendo 16 leitos destinados ao 

SUS; Hospital Nossa Senhora de Fátima com 45 leitos privados.  

No total há 290 leitos, dos quais 169 (58,28%) se destinam ao SUS e 121 (41,72%) 

ao sistema privativo local. Estes cinco hospitais apresentados acima prestam atendimento 

ambulatorial, internação, SADT – Serviço de Apoio e Diagnose e Terapia e Urgência e 

Emergência, atendendo os níveis primários, secundários e terciários de complexidade. 

Atualmente, encontra-se em Patos de Minas, já construído, porém sem operar, o 

Centro Oncológico AZ do Noroeste, uma clinica particular que irá oferecer serviços médicos 

e ambulatoriais, inclusive com quimioterapia, dentro dos padrões mundiais de 

procedimentos médicos nesta especialidade, para pacientes do sistema público ou privado. 
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A clínica tem por objetivo abranger, inicialmente, 60 municípios do Alto Paranaíba, Noroeste 

e Baixo São Francisco. No entanto, ainda não foi divulgada a percentagem de leitos 

destinados a pacientes atendidos pelo SUS. Embora o estabelecimento já esteja 

credenciado pelo SUS, não se encontra em funcionamento. 

Já o município de Uberlândia, destaca-se como um dos polos estaduais de 

assistência à população mineira, pois tem assistência nos três níveis de complexidade 

(primário, secundário e terciário), atendendo inclusive os casos de alta complexidade e 

especializado, como às neoplasias. Possuí 13 instituições hospitalares, totalizando 1.147 

leitos, sendo 719 (62,68%) destinados ao SUS e 428 (37,32%), ao sistema privado local, 

como pode ser observado no quadro 8.45 abaixo: 

 

Quadro 8.45: Quadro qualitativo dos tipos de Hospitais de Saúde de Uberlândia.  

Denominação 
Natureza da 

Organização 

Leitos 

Totais 
Leitos SUS 

Leitos 

Particulares 

Hospital de Clínicas Administração Indireta - Autarquias 472 472 0 

Hospital do Câncer Administração Indireta - Autarquias ND ND ND 

Hospital do Triângulo Empresa Privada 33 0 33 

Hospital e Maternidade Madrecor Empresa Privada 166 0 166 

Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Pública - Municipal 193 193 0 

Hospital e Maternidade Santa Clara Empresa Privada 43 0 43 

Hospital e Maternidade São Francisco de Paula Empresa Privada 47 0 47 

Hospital Odontológico da UFU Administração Indireta - Autarquias 1 1 0 

Hospital Ortothomed Center Empresa Privada 8 0 8 

Hospital Santa Catarina Empresa Privada 59 18 41 

Hospital Santa Genoveva Empresa Privada 73 0 73 

Hospital Santa Marta Empresa Privada 42 35 7 

Hospital São Camilo Empresa Privada 10 0 10 

Total  1.147 719 428 

Fonte: DATASUS (2010). 

 

Pela dimensão do atendimento prestado pelo Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia (HC-UFU) no município de Uberlândia é considerado uma das 

principais referências estaduais em atendimento hospitalar. O SUS a única fonte de 

recursos para custeio para o HC-UFU, que atua como um prestador de serviço auxiliando a 

gestão municipal de saúde. Realiza atendimentos em mais de vinte especialidades entre 

médicas, cirúrgicas, ginecológicas e pediátricas. Com 472 leitos totais destinados ao SUS, o 

HC-UFU é referência para atendimento para uma população de cerca de dois milhões de 

habitantes em Minas Gerais. A estrutura física do hospital é composta pelas seguintes 
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unidades: unidade de urgência e emergência, unidade ambulatorial, unidade cirúrgica, 

unidade de internação. A área física construída é de 52.305,64 m². Enfim, a instituição 

presta atendimento nos três níveis de atenção à saúde.  

Como se pode observar no Quadro 8.46 a seguir, a população residente nos polos 

da Área de Influência Indireta do AHE Davinópolis dispõe de uma rede assistencial cujos 

principais estabelecimentos são os consultórios, que representam mais de 65%. Observa-se 

que em Uberlândia, cerca de 20% dos estabelecimentos são clínicas especializadas e, em 

Patos de Minas, o segundo lugar é ocupado pelos centros de saúde, com 8%. 

 

Quadro 8.46: Quadro quantitativo dos tipos de Estabelecimentos de Saúde da AII. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Patos de Minas Uberlândia 

Centro de Saúde 25 54 

Clínica Especializada 3 197 

Consultório 231 686 

Hospital Especializado 0 1 

Hospital Geral 5 12 

Policlínica 3 4 

Posto de Saúde 7 5 

Pronto Socorro 2 1 

Unidade de Apoio à Diagnose e Terapia 19 69 

Unidade de Apoio em Vigilância Sanitária 3 3 

Total 298 1032 

Fonte: Data SUS: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

 

Os estabelecimentos de Saúde identificados nos polos da AII estão concentrados 

nas suas sedes municipais. Em situações emergenciais, esse fato torna o atendimento 

médico prejudicial para as populações rurais, uma vez que o acesso se torna demorado e 

dificultado às essas sedes.  

Assim, Patos de Minas e Uberlândia aglutinam os Hospitais, com Pronto-Socorro e 

Atendimentos mais especializados da Rede Assistencial da AII e da AAR. Nesse sentido, já 

que abrigam grande quantidade e variedade de estabelecimentos de saúde (nota-se que em 

sua maioria particulares), tornaram-se centros de referência em saúde para a população dos 

demais municípios que integram a AAR e AII. 
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 Recursos Humanos em Saúde 

 

A proporção de médicos e enfermeiros por mil habitantes que atendem pelo SUS 

(indicadas no Quadro 8.47) permite visualizar a oferta de assistência médica de que usufrui 

a população dos municípios polos da AII. Desta forma, o município cuja população é 

atendida pelo maior número de médicos é Uberlândia. Em relação ao número de 

enfermeiros, Patos de Minas se apresenta em melhores condições. 

 

Quadro 8.47: Enfermeiros médicos que atendem pelo SUS nos municípios polos da AII. 

Município N° de Médicos por mil Hab. N° de Enfermeiros por mil Hab. 

Patos de Minas 3,4 0,9 

Uberlândia 4,9 0,6 

Fonte: Data SUS: CNES. Situação da base de dados nacional (2010). 

 

Identifica-se, portanto que para cada 1.000 habitantes em Patos de Minas existem 

3,4 médios e menos de 1 (0,9) enfermeiro em Patos de Minas. Em Uberlândia cada 

montante de 1.000 habitantes possui aproximadamente 5 médicos e menos de 1 enfermeiro 

que atende pelo SUS.Como já mencionado, o índice recomendado é de um médico para 

cada mil habitantes Organização Mundial de Saúde (OMS).  

O Quadro 8.48 detalha a categoria e o número de profissionais SUS e a quantidade 

disponível para cada 1.000 habitantes em Patos de Minas. Observa-se que o município não 

possui déficit destes profissionais, segundo o critério da OMS, uma vez que existe pelo 

menos 3 médicos que atendem pelo SUS para cada mil habitantes.  

 

Quadro 8.48: Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas (Dez/2009) – 

Patos de Minas. 

Categoria Total 
Atende ao 

SUS 

Não atende 

ao SUS 
Prof,/1.000 hab. Prof.SUS/1.000 hab. 

Anestesista 27 23 4 0,2 0,2 

Assistente social 15 15 0 0,1 0,1 

Auxiliar de 

Enfermagem 
417 368 49 3 2,6 

Cirurgião dentista 247 66 181 1,8 0,5 

Cirurgião Geral 36 25 11 0,3 0,2 

Clínico Geral 146 131 15 1,0 0,9 

Enfermeiro 131 124 7 0,9 0,9 

Farmacêutico 43 31 12 0,3 0,2 

Fisioterapeuta 80 45 35 0,6 0,3 
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Categoria Total 
Atende ao 

SUS 

Não atende 

ao SUS 
Prof,/1.000 hab. Prof.SUS/1.000 hab. 

Fonoaudiólogo 19 15 4 0,1 0,1 

Gineco Obstetra 57 39 18 0,4 0,3 

Médico de Família 27 27 - 0,2 0,2 

Médicos 634 472 162 4,5 3,4 

Nutricionista 13 9 4 0,1 0,1 

Pediatra 59 44 15 0,4 0,3 

Psicólogo 55 29 26 0,4 0,2 

Psiquiatra 5 4 1 0,0 0,0 

Radiologista 19 12 7 0,1 0,1 

Técnico de 

Enfermagem 
194 179 15 1,4 1,3 

Fonte: Data SUS: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

  

O Quadro 8.49 detalha a categoria e o número de profissionais SUS e a quantidade 

dos mesmos para cada 1.000 habitantes em Uberlândia. Observa-se a que o município não 

possui déficit destes profissionais, segundo o critério da OMS, apresentando o índice de 5 

médicos que atendem pelo SUS para cada mil habitantes. 

 

Quadro 8.49: Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas (Dez/2009) – 
Uberlândia. 

Categoria Total 
Atende ao 

SUS 

Não atende 

ao SUS 
Prof/1.000 hab Prof SUS/1.000 hab 

Anestesista 232 110 122 0,4 0,2 

Assistente social 200 198 2 0,3 0,3 

Auxiliar de Enfermagem 963 811 152 1,5 1,3 

Cirurgião dentista 937 334 603 1,5 0,5 

Cirurgião Geral 273 199 74 0,4 0,2 

Clínico Geral 885 772 113 1,4 1,2 

Enfermeiro 414 375 39 0,7 0,4 

Farmacêutico 113 86 27 0,2 0,2 

Fisioterapeuta 278 140 138 0,4 0,2 

Fonoaudiólogo 50 29 21 0,1 0 

Gineco Obstetra 474 253 221 0,7 0,4 

Médico de Família 60 60 0 0,1 0,1 

Médicos 4.920 3.127 1.793 8 5 

Nutricionista 126 103 23 0,2 0,2 

Pediatra 498 324 174 0,8 0,5 

Psicólogo 259 225 34 0,4 0,4 

Psiquiatra 82 70 12 0,1 0,1 
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Categoria Total 
Atende ao 

SUS 

Não atende 

ao SUS 
Prof/1.000 hab Prof SUS/1.000 hab 

Radiologista 137 69 68 0,2 0,1 

Técnico de Enfermagem 1.261 982 279 2 1,5 

Fonte: Data SUS: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

 

Quanto ao aspecto da atenção dispensada à vigilância sanitária e epidemiológica, 

observou-se que Patos de Minas e Uberlândia possuem Centro de Controle de Zoonoses – 

CCZ.  

Em Patos de Minas, o CCZ, tem o município como responsável por sua operação, e 

atende basicamente no nível ambulatorial. Possui oito canis, insuficientes para a crescente 

população de animais soltos pelas ruas da cidade. O CCZ é responsável por realizar ações 

de prevenção e controle de doenças causadas ou transmitidas por animais; campanhas 

educativas para orientando os moradores; e a castração de animais como alternativa de 

controle da população.  

Já o Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia fundado em 1987, passou por 

uma ampliação e reforma de suas instalações em 2008. Possui atualmente cerca de 500 

funcionários, sendo a maioria deles agente de saúde pública, com habilitação para visitação 

e captura de animais. Possui dois laboratórios, conforme apresentado abaixo: 

 

 Laboratório de Endemias e Entologia: responsável por desenvolver ações tanto 

relacionadas ao diagnostico de algumas endemias, como é o caso de Malaria e 

Leishmaniose, como também fazer pesquisas entomológicas que vão desde a 

captura de vetores de importância sanitária na região, até a preparação de exames 

parasitológicos e identificação destes vetores. 

 Laboratório de Animais Peçonhentos e Quirópteros: responsável pelo controle da 

população de morcegos hematófagos e o manejo dos mesmos na região urbana 

além de dar orientações à população de como agir no caso da presença de 

morcegos, escorpiões, etc. 

 

Como forma de demonstrar a efetividade da prestação de serviços públicos à 

população, no que diz respeito à vigilância sanitária e epidemiológica, destaca-se os 

programas identificados em Uberlândia: 

 

 Programa de Controle da Raiva Animal: O programa é responsável pelo controle da 

raiva urbana no município, executando ações tais como: campanha anual de 
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vacinação anti-rábica animal na zona urbana e rural do município; feira de cães e 

gatos para adoção em parceria com a Associação de Proteção Animal; recolhimento 

de animais doentes através de solicitação, quando o proprietário não tem condições 

de encaminhá-los ao CCZ; controle populacional através de castrações de cães e 

gatos, etc. 

 Programa de Controle de Dengue: tal programa é responsável pelo controle do 

mosquito Aedes aegypti. Para isso, conta com 399 agentes de zoonoses, onde cada 

agente é responsável por uma determinada área,correspondente a, 

aproximadamente, 1.000 imóveis. O objetivo do programa é possibilitar um maior 

contato entre os moradores atendidos e os agentes de zoonoses. Esta parceria tem 

possibilitado a redução dos focos do mosquito, uma vez que ocorre avanços no nível 

de conscientização da população.  

 Programa de Controle de Agravos e Roedores: Responsável por realizar combate 

aos artrópodes de importância médica e a roedores em residências, mediante 

solicitação dos moradores. Responsável ainda por dessinsetizações e desratizações 

em órgãos públicos como creches, escolas ou unidades de saúde, e orientações 

destes agravos e das doenças veiculadas. 

 

8.3.8.2. Programas de Saúde Pública 

 

Ainda no âmbito das ações do governo estadual, Patos de Minas e Uberlândia (polos 

da AII) também tiveram implantados, em junho de 2007, o SUS-Fácil, que é um software de 

regulação assistencial. Com sua estrutura operacional interposta entre o conjunto da 

demanda por determinada atenção e as ofertas disponíveis, são capazes de dar a melhor 

resposta possível em um dado momento, para um problema assistencial específico. 

Os programas de saúde pública implantados pelo governo de Patos de Minas são: 

Programa de Saúde da Família, Programa Saúde em Casa e Programa de Saúde Bucal. 

Do mesmo modo, o governo municipal de Uberlândia tem implantado os seguintes 

programas de Saúde Pública, indicados pelo Ministério da Saúde: 

 

 Ambulatório Municipal MI Herbert de Souza (DST/AIDS) - O Ambulatório Municipal 

MI Herbert de Souza Trata-se de uma instituição que atende aos pacientes 

portadores de DST/HIV/AIDS, Hepatites B e C. Presta serviços de aconselhamento 

para atender pacientes que desejem de fazer teste de HIV; 
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 Centro de Controle de Zoonoses:Instituição voltada ao atendimento em vigilância 

sanitária, que abriga e executa os seguintes programas: controle da dengue, controle 

de agravos e roedores e controle da raiva animal; 

 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Programa que oferece 

suporte a ações relacionadas à saúde do trabalhador, como vigilância, cuidados, 

estabelecimento de nexo, encaminhamentos indicados a cada caso e, ainda, com 

educação permanente para trabalhadores da saúde que lidam diretamente com o 

trabalhador adoecido ou em risco de adoecimento; 

 Programa Ações de Enfermagem; 

 Programa Aninhar; 

 Programa de Ações em Saúde Mental; 

 Programa de Ações em Serviço Social; 

 Programa de Assistência Farmacêutica; 

 Programa Remédio em Casa; 

 Programa de Atenção Integral a Saúde da Pessoa Idosa – PASPI; 

 Programa de Atendimento aos Portadores de Lesões Lábios Palatais; 

 Programa de Controle da Hanseníase; 

 Programa de Fisioterapia; 

 Programa de Fonoaudiologia; 

 Programa de Hipertensão e Diabetes; 

 Programa de Nutrição; 

 Programa de Oxigenoterapia; 

 Programa de Saúde Bucal; 

 Programa de Tuberculose; 

 Programa Mãe Uberlândia; 

 Programa Oftalmologia Social; 

 Programa Saúde Escolar; 

 Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna; 

 VIGIÁGUA – Programa de vigilância da qualidade da água para o consumo humano; 

 VIGISOLO – Programa de vigilância da qualidade do solo; 

 VIGIAR – Vigilância da qualidade do ar. 

 

No Estado de Goiás, a nível federal, verifica-se a existência do Programa Saúde da 

Família que se consolidou como estratégia prioritária para reorganização da Atenção Básica 

no Brasil. Dentre os programas a nível estadual, foi identificada a atuação do Laboratório de 
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Saúde Pública (LACEM-GO). Esse laboratório é uma instituição executiva que atua nas 

atividades ligadas à vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças, serviços na área 

de diagnóstico e monitoramento de doenças e agravos de interesse em Saúde Pública. 

Trata-se de instituição que conta com mais de 200 funcionários e que possui as seguintes 

divisões: biologia médica e divisão de produtos. A divisão de biologia médica atua nas 

seguintes áreas: estudos de virologia, microbiologia, diagnósticos e exames em imunologia, 

biologia molecular, entomologia, parasitologia, entomologia, setor de ensino e pesquisa.  

Já a divisão de produtos do LACEM executa serviços especializados que permitem 

atestar as condições higiênico-sanitárias, identidade, qualidade e inocuidade de produtos 

sujeitos ao controle sanitário e ambiental. Desenvolve ações laboratoriais para a 

preservação da saúde do trabalhador. Além disso, diversos produtos sujeitos ao controle 

sanitário e ambiental são analisados pelo Laboratório quando coletados pela ANVISA e/ou 

pelos órgãos executores de ações de vigilância ambiental e sanitária do Estado e 

municípios. Os municípios encaminham o material de acordo com orientações técnicas do 

Lacen. Por fim, atende também a demanda analítica do Ministério Público, Polícia Civil e 

PROCON. As áreas de atuação de biologia médica são: microbiologia de alimentos, 

microscopia de alimentos, físico-química de alimentos, toxicologia e medicamentos e 

correlatos.  

 

8.3.9. Populações indígenas e comunidades tradicionais 

 

O decreto nº 6040, criado em 2007 pela Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define os povos e comunidades 

tradicionais 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”. 

 

O mesmo decreto também define como “territórios tradicionais”: 

 

“os espaços necessário à reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 

temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 
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respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações”. 

 

Dentro os grupos sociais reconhecidos como “povos tradicionais”, encontram-se 

etnias indígenas e comunidades quilombolas. 

 

 Presença Indígena (AAR/AII) 

 

De acordo com a somatória dos dados do CEDEFES (Centro de Documentação Eloy 

Ferreira da Silva), FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e ISA (Instituto Socioambiental), 

existem hoje no estado de Minas Gerais cerca de 9.500 indivíduos indígenas, considerando 

ainda que o total não pode ser determinado, pois dentre as fontes consultadas, os Aranã 

ainda apresentam número indeterminado de componentes e os Mokuriñ não foram 

contabilizados como integrantes até então, fato que elevará o número mencionado. Estão 

situados em nove assentamentos diferentes, distribuídos pelas regiões Norte, Nordeste, 

Centro e Sul de Minas, conforme apresentado no Quadro 8.50, a seguir.  

 

Quadro 8.50: Relação de etnias, número de indivíduos e municípios de moradia da população 
indígena de Minas Gerais. 

Etnia Indivíduos Municípios 

Maxacali 1.000 Sta. Helena de Minas / Bertópolis / Teófilo Otoni / Itambacuri 

Xacriabá 7.450 São João das Missões 

Krenak 180 Resplendor 

Caxixó 300 Martinho Campos / Pompéu 

Pataxó 300 Carmésia 

Pankararu 17 Coronel Murta 

Xucuru Kariri 50 Caldas 

Aranã indeterminado Coronel Murta / Araçuaí 

Mokuriñ 150 Campanário 

Total 9.447  

Fonte: FUNAI, ISA e CEDEFES. 

 

Baseado em informações da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, conclui-se que na 

área de estudo do empreendimento, não existem quaisquer grupos humanos que possam 

ser considerados como característicos de uma população indígena.  
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 População Quilombola (AAR/AII) 

 

Conforme informações obtidas pelo Sistema de Informações das Comunidades 

Afrobrasileiras (SICAB), Fundação Cultural Palmares (Ministério da Cultura), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e CEDEFES, há nos municípios que 

compõem a AAR o total de 19 comunidades quilombolas (listadas no Quadro 8.51), sendo 

que dois destes quilombos – Chapadão do Pau Terra e Padre Lázaro, estão localizados nos 

municípios de Abadia dos Dourados e Coromandel, destacados como Área de Influência 

Direta (AID) do empreendimento.  

 

Quadro 8.51: Relação das Comunidades Quilombolas na AAR – AHE Davinópolis. 

Microrregiões Municípios 
Nome das 

Comunidades 

Identificada pela 

Fundação Palmares 

Situação da Titulação 

das terras pelo INCRA 

 

 

Paracatu 

Paracatu 

Cercado Sim Processo aberto 

Família dos Amaros Sim Processo aberto 

Machadinho Sim Processo aberto 

Porto do Pontal Sim Processo aberto 

São Domingos Sim Processo aberto 

Inocêncio Pereira de 

Oliveira 
Sim Processo aberto 

Vazante 

Cabeludo Sim Processo aberto 

Bagres Sim Processo aberto 

Bainha Sim Processo aberto 

Consciência Nega Sim 
- 

 

João Pinheiro 
Santana do 

Caatinga 
Sim Processo aberto 

 

Patrocínio 

Coromandel 

Padre Lázaro - - 

Chapadão do Pau 

Terra 

 

- 
- 

Abadia dos 

Dourados 
Dourados - - 

Monte Carmelo Atalhos - - 

Patrocínio Calunga - - 

Uberlândia Uberlândia 

Tenda dos Morenos - - 

Patrimônio 
 

 
 

Patos de Lagoa Formosa Campo Bonito - - 
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Microrregiões Municípios 
Nome das 

Comunidades 

Identificada pela 

Fundação Palmares 

Situação da Titulação 

das terras pelo INCRA 

Minas 

Fonte: SICAB, Fundação Cultural Palmares, INCRA e CEDEFES. 

 

A seguir, descrição das comunidades identificadas, por microrregião. 

 

Microrregião Paracatu 

 

Comunidade Quilombola de Machadinho 

Localizada no norte do município de Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais, 

ocupa parte da bacia do córrego Rico e do córrego do Machadinho. Na comunidade há mais 

de 1.000 quilombolas. Parte significativa dessas pessoas mora na zona urbana, no bairro 

Bela Vista, em Paracatu. Somente sete famílias ainda sobrevivem no território tradicional de 

Machadinho. Os moradores vivem de trabalhos em Paracatu e da venda da produção de 

queijos, requeijão e doces. A comunidade ainda produz artesanato com madeira. A 

Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade como quilombola em 2004. 

 

Comunidade Quilombola de São Domingos 

Localiza-se no município de Paracatu. A comunidade está lutando para regularizar as 

terras como território quilombola. Moram no local aproximadamente 400 pessoas, 

distribuídas em 69 famílias. A maioria das casas está distribuída de forma dispersa. As 

atividades econômicas dos moradores são o trabalho agrícola (o açafrão é um produto 

tradicionalmente comercializado), criação de gado leiteiro, emprego fora da comunidade (em 

Paracatu e na mineradora) e produção nos equipamentos coletivos de beneficiamento 

existentes no local (casa de farinha, moinho de cana e olaria). Algumas moradoras realizam 

atividades artesanais de cestarias e produção de doces. O pedido ao Incra foi encaminhado 

em 2004. 

 

A comunidade quilombola do Cercado  

Localizada no município de Paracatu. Está situada na Fazenda do Cercado. 

Certificada como comunidade quilombola em 2005. Nesse mesmo ano, foi dada entrada no 

Incra do requerimento para a titulação de suas terras. Porém, até o momento, ainda não 

recebeu o título. A principal fonte de renda da comunidade é o trabalho em fazendas do 

entorno e nas cidades próximas, principalmente Paracatu. As atividades de plantio de cana, 

mandioca e manga, e a criação de gado leiteiro, suínos e galinhas ajudam na subsistência 
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dos quilombolas. Algumas famílias produzem artesanato feito de buriti e taboca; outras 

produzem rapadura. 

 

Comunidade Quilombola Família dos Amaros 

Localiza-se no município de Paracatu, noroeste de Minas Gerais. No final da década 

de 1990, os quilombolas tentaram na Justiça a reintegração da posse, mas a ação foi extinta 

sob a alegação de que o comprovante da propriedade – inventário do século XIX – era 

ilegível. Morando no local, há 150 anos, os quilombolas resistem e mantém a demanda na 

Justiça e, desde 2003, 35 pessoas da família ocupam parte dos 732 hectares que estão na 

mão de diversos fazendeiros, que já tentaram vendê-las. Eram cerca de 400 moradores, 

constituindo aproximadamente 10 famílias quilombolas oriundas da Fazenda dos Amaros, 

originalmente chamada de Fazenda Pituba. Atualmente, apenas uma família quilombola 

reside no local. O restante de seus descendentes, expulsos da terra ao longo dos anos, 

reside no bairro de Paracatuzinho, na periferia de Paracatu. Trabalham com artesanato, 

prestação de serviços urbanos, na lavoura e na mineração. 

 

 

A comunidade quilombola de Porto Pontal  

Localizada a 55 km da sede do município de Paracatu. O acesso é pela BR-040, que 

liga Belo Horizonte a Brasília, e, posteriormente, por uma estrada vicinal de terra. Como a 

comunidade fica às margens do rio, a pesca é tradição antiga entre os quilombolas. A 

população quilombola é de, aproximadamente, 140 habitantes, distribuídos em 30 famílias. 

A comunidade é bastante dispersa e os 280 hectares de seu território tradicional estão 

resumidos, atualmente, a 84 hectares. As festas tradicionais em Pontal são as de São 

Benedito e São Sebastião. Há também um terno de folia-de-reis em todo mês de janeiro. 

 

A comunidade quilombola de Cabeludo  

Situada na zona rural do município de Vazante, 40 km de Paracatu, noroeste de 

Minas Gerais. É composta pelos núcleos populacionais Riacho de Areia e São Sebastião. 

Em 2005, a comunidade foi certificada como remanescente de quilombo pela Fundação 

Cultural Palmares e, desde esse mesmo ano, aguarda a titulação de suas terras pelo Incra. 

 

A comunidade quilombola dos Bagres  

Localiza-se no município de Vazante, bem próximo à divisa do município de 

Paracatu, no Noroeste mineiro. É também conhecida como Morada dos Bagres e compõe-

se de três núcleos: Veredas, Saloba e Pamplona. Em 2004, a comunidade recebeu o 
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certificado da Fundação Cultural Palmares e desde 2005 aguarda a titulação de suas terras 

pelo Incra. A criação de animais e o plantio de algumas culturas são as formas de 

subsistência de muitos moradores. A venda de leite gera renda extra para diversos 

quilombolas, desde que foi criado na comunidade um tanque de leite comunitário. Além de 

leite, muitos moradores vendem farinha, polvilho, rapadura e queijo na feira livre de Vazante. 

Outros moradores trabalham em fazendas vizinhas, nas empresas de plantio de eucalipto, 

na mineradora ou em cidades próximas. 

 

A comunidade quilombola de Santana do Caatinga  

Localiza-se na região noroeste de Minas Gerais, no município de João Pinheiro, 

distrito de Caatinga. Em 2005, os moradores de Santana do Caatinga entraram no Incra 

com o pedido para titulação de suas terras, o que ainda não ocorreu.  Em 2004, foi 

certificada como quilombola pela Fundação Cultural Palmares. 

 

Comunidade Quilombola Bainha 

Localizada no município de Vazante. 

 

Comunidade Quilombola Consciência Negra 

Localizada no município de Vazante. 

 

Microrregião de Patrocínio  

 

Comunidade Quilombola de Chapadão do Pau Terra 

Localizada no município de Coromandel. 

 

Comunidade Quilombola Padre Lázaro 

Localiza-se no município de Coromandel. 

 

Comunidade Quilombola Abadia dos Dourados 

Localizada no município de Dourados. 

 

Comunidade Quilombola Atalhos 

Localizada no município de Monte Carmelo, próximo à estrada de São Félix, Minas 

Gerais. Esta comunidade é formada por 12 famílias. 

 

Comunidade Quilombola Caluga 
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Localiza-se no município de Patrocínio. 

 

Microrregião de Uberlândia  

 

Comunidade Quilombola Tenda dos Morenos. 

A comunidade de Tenda dos Morenos se localiza na região periférica da cidade de 

Uberlândia, no Triângulo Mineiro.  

  

Comunidade Quilombola Patrimônio. 

A comunidade de Patrimônio se localiza na região urbana de Uberlândia, Triângulo 

Mineiro.  

 

Microrregião de Patos de Minas 

 

Comunidade Quilombola Campo Bonito 

Localizada no município de Lagoa Formosa. 

 

8.3.10. Estudos Específicos Sobre Recursos Pesqueiros 

 

O IBAMA (Portaria IBAMA 1.583/89) define a pesca amadora como sendo “aquela 

praticada por brasileiros ou estrangeiros por lazer ou desporto, sem finalidade comercial e 

tem como objetivo proporcionar aos seus praticantes algumas horas de 

lazer”. 

 Na região do empreendimento, a pesca amadora é caracterizada principalmente nos 

reservatórios já instalados, e por pescadores da região, com o intuito de lazer, nos vários 

ranchos existentes às margens do rio Paranaíba. Essa é uma das principais formas de 

pesca encontrada nas proximidades do futuro AHE Davinópolis e, conforme pode ser 

observado no item específico sobre as atividades de lazer foi amplamente citada. 

Para a pesca amadora, a carteira de autorização é obrigatória para o exercício 

(categoria A), estando o pescador sem a licença sujeito à apreensão de seu material em 

caso de fiscalização. São dispensados do pagamento da taxa para obtenção da carteira de 

pesca menores de 12 anos, aposentados e maiores de 65 anos (homens) e de 60 anos 

mulheres). Atualmente a carteira de pesca é obtida junto ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura e apresenta validade por um período de 12 meses. 

A pesca de subsistência é destinada ao sustento da família, sendo permitida a pesca 

de até três quilos de pescado por dia. Só pode ser realizada nas imediações de suas 
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residências e em ambientes de domínio público, não sendo exigida a apresentação de 

licença de pesca. É necessário apenas o cadastro do pescador em qualquer unidade de 

atendimento do IEF. Nessa categoria, é permitida a utilização de anzol, chumbada, linha e 

caniço.  

Para essa população a pesca de subsistência é de grande importância, pois pode ser 

sua única fonte de proteína. Esse tipo de pesca é o mais realizado na área de influência do 

AHE Davinópolis, principalmente nas residências ribeirinhas. 

A pesca Profissional é aquela que o pescador realiza profissionalmente e que se 

torna seu principal meio de vida (ocupando até 80% do seu tempo). Na pesca profissional 

atuam desde os pescadores que têm na atividade o seu principal sustento, os que tiraram 

carteira profissional para poder, nos seus períodos de lazer, usar a rede para pescar, e até 

mesmo os desempregados, pois as cidades não absorvem toda a mão-de-obra existente, 

tornando a pesca, para muitos, o meio de sustento. 

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, grande parte do pescado de boa 

qualidade que chega à mesa do brasileiro é fruto do trabalho dos pescadores profissionais 

artesanais. São eles os responsáveis por 60% da pesca nacional, resultando em uma 

produção de mais 500 mil toneladas por ano. 

Ainda de acordo com o Ministério, a pesca artesanal é muito importante para a 

economia nacional. São milhares de brasileiros, mais de 600 mil, que sustentam suas 

famílias e geram renda para o país, trabalhando na captura dos peixes e frutos do mar, no 

beneficiamento e na comercialização do pescado.  

A pesca artesanal também tem grande valor cultural para o Brasil. Dela nasceram e 

são preservadas até hoje diversas tradições, festas típicas, rituais, técnicas e artes de 

pesca, além de lendas do folclore brasileiro.  

Para tanto, o pecador deve cadastrar-se no Ministério da Pesca e Aquicultura, para 

obtenção da licença para realização da atividade. Essa licença é válida em todo o território 

nacional e, por esse motivo pescador licenciado pode pescar em qualquer lugar do país. 

Mas existem algumas regras estaduais que devem ser respeitadas quando houver uma 

restrição às normas federais. Dessa forma, O limite de cota de captura e transporte federal 

de pescado por pescador é de 10 kg mais um exemplar para águas continentais e 15 kg 

mais um exemplar para águas marinhas e estuarinas.  

Os pecadores profissionais têm direito ao beneficio em época de defeso. Ao 

pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem contratação de terceiros, durante o período de proibição 

da pesca para a preservação da espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o 

pescador se dedique. 
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Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família (filhos e cônjuge) é indispensável à própria subsistência e exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregado. 

Entende-se como individualmente os serviços realizados por uma só pessoa, ou 

seja, solteiros(as), separados(as) judicialmente com ou sem percepção de pensão 

alimentícia, desquitados(as), divorciados(as) e viúvos(as), ainda que em regime de mutirão. 

Critérios de habilitação: é assegurada a concessão do beneficio do Seguro-

Desemprego aos pescadores profissionais que exerçam sua atividade de forma artesanal e 

que comprovem: 

Os resultados da pesquisa socioeconômica censitária aplicada na Área Diretamente 

Afetada do empreendimento, juntamente com entrevistas informais realizadas pela equipe 

em seus trabalhos de campo, indicaram que possivelmente pode haver pescadores 

profissionais na região diretamente afetada pelo empreendimento, todavia estes não foram 

identificados durante a pesquisa socioeconômica e entrevista informais. A pesca amadora 

e/ou de subsistência e para fins de lazer, ocorre principalmente próximas aos córregos, 

sendo o pescado utilizado para a alimentação humana. Considerando-se os municípios da 

área de influência do empreendimento, efetuou-se busca no Registro Geral da Pesca, do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, para os pescadores profissionais cadastrados. Foi 

verificada a ocorrência de 210 pescadores, conforme pode ser observado na Tabela 8.19, 

que se segue: 

 

Tabela 8.18: Relação de pescadores registrados nos municípios da área de influência do AHE 
Davinópolis. 

UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Adilson Lima 
***.996.678-

** 
402183 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Adriano Reis Leal 
***.998.876-

** 
111916 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Adriel Pereira Dos Santos 
***.542.376-

** 
426335 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Alaor Francisco Da Silva 
***.025.346-

** 
379399 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Ancelmo Alves Da Silva 
***.036.866-

** 
906582 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Antonia Aparecida Da Silva 
Haine 

***.149.886-
** 

38689 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Antonio Araujo Dos Santos 
***.564.146-

** 
38435 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Antonio Camilo Pereira 
***.807.166-

** 
464894 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Antonio Querobino Rosa 
***.543.136-

** 
43397 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Antonio Urias 
***.806.026-

** 
43347 

Pesca 
Artesanal 

MG Abadia Dos Aparecido Almeida De Lima ***.845.846- 487789 Pesca 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

Dourados ** Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Carlos Eduardo Reis 
***.271.086-

** 
706088 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Celio Silverio De Oliveira 
***.145.676-

** 
584899 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Celso Coimbra Da Silva 
***.699.016-

** 
243129 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Celso Dos Santos Silva 
***.026.976-

** 
413281 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Circo Ferreira Bailao 
***.854.751-

** 
243090 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Clarice Muniz Ramos 
***.992.266-

** 
370291 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Claudinei Aparecido De Oliveira 
***.242.676-

** 
243058 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Claudio Adalberto 
***.500.186-

** 
43917 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Claudio Benjamim Da Silva 
***.116.391-

** 
243024 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Cleonide Batista De Souza 
***.361.706-

** 
598109 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Cristiany Eloisa Barbosa 
***.384.616-

** 
1045752 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Dalila Oliveira Macedo 
***.153.677-

** 
242994 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Dalmir Vitor Da Silva 
***.340.306-

** 
242956 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Delson Carlos Ferreira 
***.306.756-

** 
243376 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Delvair Da Silva Ramos 
***.878.501-

** 
243342 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Demerval Jose Da Silva 
***.208.046-

** 
243301 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Divino Jose Da Silva 
***.094.856-

** 
243192 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Divino Lidovino De Souza 
***.231.106-

** 
243416 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Divino Pereira Da Silva 
***.657.016-

** 
243623 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Durval Fernandes Carrijo 
***.069.496-

** 
243562 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Edir Vicente Fraga 
***.595.926-

** 
243509 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Edno Lopes Chaves 
***.936.646-

** 
402209 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Edson Francisco De Oliveira 
***.395.456-

** 
609355 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Eli Cardoso Dos Santos 
***.982.275-

** 
465164 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Elias Izabel 
***.857.956-

** 
575717 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Elio Pereira De Jesus 
***.345.076-

** 
243139 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Elmiro Pinto Da Fonseca 
***.031.236-

** 
381649 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Eustaquio Messias 
***.123.926-

** 
115760 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Fabiana Silva Ferreira Ribeiro 
***.173.176-

** 
405928 

Pesca 
Artesanal 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Francisco Rocha Viana 
***.646.418-

** 
405950 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Geraldo Magela Da Fatima 
***.638.946-

** 
43257 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Getulio Raimundo Dos Santos 
***.757.448-

** 
33107 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Gilmar Vieira Da Silva 
***.592.566-

** 
1094616 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Guaraci Rodrigues Caetano 
***.757.026-

** 
379395 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Helena De Oliveira Melo 
***.376.596-

** 
618733 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jaderson Barbosa Da Silva 
***.176.156-

** 
556463 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jair Sebastiao Pereira 
***.800.486-

** 
120425 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Janice Lopes De Farias 
***.134.896-

** 
410190 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joao Batista Tolentino 
***.439.998-

** 
463598 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joao Elias Da Silva 
***.764.376-

** 
47846 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joao Silveira Filho 
***.191.276-

** 
432734 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joaquim Antonio De Melo 
Machado 

***.891.366-
** 

607323 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jocelicio Bernardes De 
Assuncao 

***.379.146-
** 

1046032 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jorge Teodoro 
***.148.036-

** 
122015 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Aurandino Nunes De 
Andrade 

***.904.416-
** 

430891 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Bernardes Da Silva 
***.721.026-

** 
1109155 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Celio Alves Pinto 
***.729.136-

** 
430929 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

José Eustaquio De Oliveira 
***.505.016-

** 
556485 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Firmino Pires 
***.999.996-

** 
44020 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Luiz Gomes Dos Santos 
***.259.906-

** 
433722 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

José Narcísio Mendes 
***.396.306-

** 
116062 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Osmar Pereira Da Silva 
***.666.596-

** 
116175 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Paulo Juliani 
***.458.407-

** 
40388 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Welisson Souza Oliveira 
***.932.466-

** 
425255 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Josue Soares De Oliveira 
***.830.668-

** 
410646 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Juarez Vicente Dias 
***.243.906-

** 
633029 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Juvenal Pereira Do Nascimento 
***.634.386-

** 
379527 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Lazaro Goncalves Arruda 
***.819.156-

** 
671779 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Leidimar Mariana Ferreira 
***.135.126-

** 
622561 

Pesca 
Artesanal 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Lorival Antonio Da Silva 
***.182.176-

** 
1061745 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Luis Carlos Da Rocha 
***.228.706-

** 
33467 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Luiz Carlos De Moura 
***.176.036-

** 
421095 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Aparecida Ribeiro Dos 
Santos Oliveira 

***.777.946-
** 

430650 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria De Lourdes Nunes 
***.024.196-

** 
381245 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Jucelia Da Silva 
***.097.756-

** 
1091137 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Trangino De Oliveira 
***.008.416-

** 
557105 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maristela De Souza Batista 
Barbosa 

***.367.966-
** 

38342 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Marizon Soares Silva 
***.988.216-

** 
412452 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Marta Rodrigues De Souza 
***.211.116-

** 
618742 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Milton Batista De Paula 
***.444.486-

** 
979661 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nildon Pinto Da Fonseca 
***.561.156-

** 
979687 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nilson Pinto Da Fonseca 
***.871.146-

** 
434310 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nilson Tome 
***.414.776-

** 
243126 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Osmar Barbosa De Araujo 
***.994.856-

** 
433863 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Paulo Cezar Cardoso De 
Aquino 

***.222.956-
** 

437004 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Paulo Teodoro Campos 
***.525.266-

** 
423240 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Pedrelina Ramos Dos Reis 
***.173.676-

** 
125257 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Percilio Ferreira Resende 
***.905.166-

** 
688226 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Rodrigo Marra Lemes 
***.950.786-

** 
1052280 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Rogerio Henrique De Oliveira 
***.721.606-

** 
614595 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Romo Jose Pereira 
***.943.056-

** 
370638 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Ronaldo Goncalves Rodrigues 
***.061.186-

** 
431174 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Roosvelt Marques Pereira 
***.754.766-

** 
424993 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sandoval Antonio De Oliveira 
***.686.486-

** 
1061733 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sandro Morete Da Fonseca 
***.369.356-

** 
434320 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Batista De Moura 
***.420.866-

** 
632629 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Brigida De Melo 
***.214.206-

** 
116571 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Francisco Da Costa 
***.972.616-

** 
423110 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Porfirio Dos Santos 
***.198.376-

** 
47860 

Pesca 
Artesanal 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joao Elias Da Silva 
***.764.376-

** 
47846 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joao Silveira Filho 
***.191.276-

** 
432734 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Joaquim Antonio De Melo 
Machado 

***.891.366-
** 

607323 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jocelicio Bernardes De 
Assuncao 

***.379.146-
** 

1046032 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jorge Teodoro 
***.148.036-

** 
122015 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Aurandino Nunes De 
Andrade 

***.904.416-
** 

430891 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Bernardes Da Silva 
***.721.026-

** 
1109155 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Celio Alves Pinto 
***.729.136-

** 
430929 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

José Eustaquio De Oliveira 
***.505.016-

** 
556485 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Firmino Pires 
***.999.996-

** 
44020 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Luiz Gomes Dos Santos 
***.259.906-

** 
433722 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

José Narcísio Mendes 
***.396.306-

** 
116062 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Osmar Pereira Da Silva 
***.666.596-

** 
116175 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Paulo Juliani 
***.458.407-

** 
40388 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Jose Welisson Souza Oliveira 
***.932.466-

** 
425255 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Josue Soares De Oliveira 
***.830.668-

** 
410646 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Juarez Vicente Dias 
***.243.906-

** 
633029 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Juvenal Pereira Do Nascimento 
***.634.386-

** 
379527 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Lazaro Goncalves Arruda 
***.819.156-

** 
671779 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Leidimar Mariana Ferreira 
***.135.126-

** 
622561 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Lorival Antonio Da Silva 
***.182.176-

** 
1061745 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Luis Carlos Da Rocha 
***.228.706-

** 
33467 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Luiz Carlos De Moura 
***.176.036-

** 
421095 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Aparecida Ribeiro Dos 
Santos Oliveira 

***.777.946-
** 

430650 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria De Lourdes Nunes 
***.024.196-

** 
381245 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Jucelia Da Silva 
***.097.756-

** 
1091137 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maria Trangino De Oliveira 
***.008.416-

** 
557105 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Maristela De Souza Batista 
Barbosa 

***.367.966-
** 

38342 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Marizon Soares Silva 
***.988.216-

** 
412452 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Marta Rodrigues De Souza 
***.211.116-

** 
618742 

Pesca 
Artesanal 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Milton Batista De Paula 
***.444.486-

** 
979661 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nildon Pinto Da Fonseca 
***.561.156-

** 
979687 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nilson Pinto Da Fonseca 
***.871.146-

** 
434310 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Nilson Tome 
***.414.776-

** 
243126 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Osmar Barbosa De Araujo 
***.994.856-

** 
433863 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Paulo Cezar Cardoso De 
Aquino 

***.222.956-
** 

437004 
Pesca 

Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Paulo Teodoro Campos 
***.525.266-

** 
423240 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Pedrelina Ramos Dos Reis 
***.173.676-

** 
125257 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Percilio Ferreira Resende 
***.905.166-

** 
688226 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Rodrigo Marra Lemes 
***.950.786-

** 
1052280 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Rogerio Henrique De Oliveira 
***.721.606-

** 
614595 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Romo Jose Pereira 
***.943.056-

** 
370638 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Ronaldo Goncalves Rodrigues 
***.061.186-

** 
431174 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Roosvelt Marques Pereira 
***.754.766-

** 
424993 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sandoval Antonio De Oliveira 
***.686.486-

** 
1061733 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sandro Morete Da Fonseca 
***.369.356-

** 
434320 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Batista De Moura 
***.420.866-

** 
632629 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Brigida De Melo 
***.214.206-

** 
116571 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Francisco Da Costa 
***.972.616-

** 
423110 

Pesca 
Artesanal 

MG 
Abadia Dos 
Dourados 

Sebastiao Porfirio Dos Santos 
***.198.376-

** 
47860 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Adailto Lebre De Castro 
***.950.701-

** 
32973 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Amarildo Cambraia 
***.657.851-

** 
3207 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Amilton De Souza Alves 
***.437.621-

** 
3164 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Aparecido Ferreira Da Fonseca 
***.547.521-

** 
527482 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Claudemir Alves Da Silva 
***.010.931-

** 
30384 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Claudiovane Kardec De Melo 
***.414.806-

** 
527479 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Dilu Imaculada Torquato Silva 
***.114.791-

** 
30587 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao 
Divalda Maria Fernandes Da 

Silva 
***.280.296-

** 
666331 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Edson Davi Franco 
***.548.641-

** 
926028 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Erly Alves Dos Reis 
***.642.101-

** 
3219 

Pesca 
Artesanal 
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Número de Inscrição 

no RGP 
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GO Catalao Euripedes Jose Rodovalho 
***.682.141-

** 
1007213 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Ilton Galdino De Oliveira 
***.051.511-

** 
597794 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Ivo Elias Barbosa 
***.649.611-

** 
944886 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Jaime Alves Pereira 
***.864.986-

** 
30442 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Joao Jose Simao Filho 
***.234.171-

** 
3458 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Jordelino Alves 
***.070.136-

** 
1009822 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Lessandro Neves Coelho 
***.014.031-

** 
32176 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Lucia Helena Rodovalho 
***.615.701-

** 
611269 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Luiz Carlos Goncalves 
***.337.136-

** 
991644 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Luiz Carlos Jose Cardoso 
***.933.161-

** 
912455 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao 
Maria Aparecida Alves Garcia 

Veloso 
***.696.231-

** 
945141 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Maria Helena Lemes 
***.792.151-

** 
596127 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Mozar Pinto Da Silva 
***.964.886-

** 
724396 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Nancy Ferreira Dos Santos 
***.414.101-

** 
725001 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Neuri Gomes Do Nascimento 
***.225.741-

** 
33154 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Nivaildo Ferreira Da Fonseca 
***.561.201-

** 
904230 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Olair Alves Carneiro 
***.013.661-

** 
764980 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao 
Paulo Bismark Rosa Da 

Fonseca 
***.434.031-

** 
765167 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Pedro Veloso Caraja 
***.092.201-

** 
945122 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Ronaldo Pires Correia 
***.614.561-

** 
3198 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Saulo De Souza Costa 
***.149.481-

** 
527525 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao 
Sebastiao Fernando Felipe Do 

Nascimento 
***.015.991-

** 
382510 

Pesca 
Artesanal 

GO Catalao Sebastiao Heleno Medeiros 
***.838.091-

** 
597774 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Arnaldo Lazaro De Paula 
***.212.356-

** 
706079 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Belchior Pereira Souza 
***.225.026-

** 
632789 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Braz Calixto Coutinho 
***.823.126-

** 
924871 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Djalma Lemes 
***.289.606-

** 
380288 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Eleonar Fernandes Leolino 
***.339.836-

** 
938485 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel 
Geraldo Magela Resende 

Peres 
***.834.186-

** 
924893 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Jose Humberto Da Silva 
***.295.596-

** 
1088087 

Pesca 
Artesanal 
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UF Município Nome CPF 
Número de Inscrição 

no RGP 
Categoria 

MG Coromandel Juarez Saldanha Filho 
***.878.376-

** 
926370 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Laudelina Maria Silva 
***.483.016-

** 
1010118 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel 
Lazara Carvalho Da Cunha 

Xavier 
***.638.206-

** 
935968 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Luiz Machado Cruvinel 
***.877.206-

** 
370029 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Luiz Pereira Leal 
***.472.406-

** 
1091780 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Luzia Maria Da Silva Borges 
***.225.846-

** 
935982 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Manoel Batista Cruvinel 
***.891.126-

** 
32944 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Nelio Carlos Vieira 
***.640.496-

** 
429529 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Rubens Da Cruz Cruvinel 
***.132.936-

** 
380121 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Sannder Goncalves Marra 
***.663.786-

** 
1091314 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel 
Simone Rodrigues Borges 

Soares 
***.913.426-

** 
378907 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Wagner Cruvinel De Queiros 
***.703.646-

** 
936843 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Wagner Soares Reis 
***.520.516-

** 
432225 

Pesca 
Artesanal 

MG Coromandel Wellington Borges Da Silva 
***.973.726-

** 
370496 

Pesca 
Artesanal 

GO Davinopolis Lazaro Gomes De Oliveira 
***.263.906-

** 
724508 

Pesca 
Artesanal 

MG Guarda-Mor Elizangela Francisca De Faria 
***.567.406-

** 
863540 

Pesca 
Artesanal 

MG Guarda-Mor Jadir Jose Zacarias 
***.012.306-

** 
951845 

Pesca 
Artesanal 

MG Guarda-Mor Joao Caitano Da Silva 
***.018.266-

** 
1030271 

Pesca 
Artesanal 

MG Guarda-Mor Joao Natalino Batista 
***.149.836-

** 
863536 

Pesca 
Artesanal 

MG Guarda-Mor Ronaldo Batista De Oliveira 
***.105.736-

** 
437090 

Pesca 
Artesanal 

Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura (2011). 

 

Conforme observado, verificou-se que o município de Abadia de Dourados 

apresentou a maior quantidade de pescadores registrados (Figura 8.45). 
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Figura 8.46: Porcentagem de pescadores registrados por município da área de influência do 
AHE Davinópolis. 

 

No entanto, é importante ressaltar que, qualquer pessoa que tenha autorização para 

a pesca profissional podem realizar essa atividade em qualquer parte da bacia, fato que 

dificulta precisar exatamente o número de pescadores existentes na região. Além disso, com 

a proximidade do reservatório da UHE Emborcação, muitos pescadores da região próxima a 

área de influência do AHE Davinópolis utilizam este reservatório, já formado e em operação 

há vários anos. 

Com relação à existência de associações de pesca, não foram identificadas 

associações na região próxima à área de inserção do empreendimento. No entanto, 

analisando-se a bacia do rio Paranaíba, foram identificadas as seguintes associações: 

 

Quadro 8.52: Associações de Pescadores identificadas no rio Paranaíba. 

Nome da Associação de Pescadores Município 

Z-02 Cachoeira Dourada/GO 

Associação de Pescadores de Cachoeira Dourada Cachoeira Dourada/MG 

Z-03 São Simão/GO 

Z-07 Santa Vitória/MG 

Z-08 Chaveslândia/MG 

 

Essas possuem mais de 1.000 (hum mil) pescadores cadastrados e relacionam-se, 

principalmente aos locais da bacia onde já existem reservatórios formados. Acredita-se que, 

com a implantação do reservatório do AHE Davinópolis, esse tipo de associação venha a 

ser formado. 

71% 

16% 

10% 

1% 2% 

Incidência de pescadores registrados por 
municípios. 

Abadia dos Dourados

Catalão

Coromandel

Davinópolis

Guarda Mor
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Conforme já mencionado, o empreendimento será instalado no rio Paranaíba, corpo 

d’água este integrante da bacia do rio Paraná e, de acordo com a Instrução Normativa nº 25, 

de 01 de setembro de 2009, do IBAMA, foram estabelecidas algumas diretrizes para a 

pesca no período de proteção à reprodução natural dos peixes (defeso), que ocorre de 1º de 

novembro a 28 de fevereiro, nessa bacia. 

De acordo com essa Instrução Normativa, em seu Art. 3º, no período de defeso a 

pesca para todas as categorias e modalides é proibida: 

I – nas lagoas marginais; 

II – a menos de quinhentos metros (500 m) de confluências e desembocaduras de 

rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto; 

III – até um mil e quinhentos metros (1.500 m) a montante e a jusante de 

cachoeiras e corredeiras; 

(...) 

XVI – nos corpos d’água de domínio dos estados em que a legislação estadual 

específica assim o determinar. 

 

Vale salientar, que este trecho do rio Paranaíba e rio Verde, futuramente 

afetado pelo reservatório, possui 11 corredeiras identificadas pelo estudo do meio 

físico (volume 3 item 9.1.14.1.5), o que impossibilita a pesca segundo a IN nº 25 

citada. Segundo vistoria nos municípios da ADA, realizada em abril de 2012, o local 

preferido para pesca e de onde se originam os pescados comercializados na região é 

a represa de Emborcação. 

Também merecem destaque os artigos 5º ao 7º, transcritos a seguir: 

 

Art. 5º - Proibir, nos rios da bacia, o uso de trapiche ou plataforma flutuante de 

qualquer natureza. 

Art. 6º - Proibir a pesca subaquática. 

Parágrafo único. Fica proibido o uso de materiais perfurantes, tais como arpão, 

arbalete, fisga, bicheiro e lança. 

Art. 7º - permitir a pesca em rios da bacia, somente na modalidade desembarcada 

e utilizando linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, com o uso de 

iscas naturais e artificiais: 

I – nas áreas não mencionadas no art. 3º desta Instrunçaõ Normativa; 

II – para a captura e o transporte sem limite de cota para o pescador profissional, e 

cota de 10 kg mais um exemplar para o pescador, no ato de fiscalização, somente 

das espécies não nativas (alóctones e exóticas) e híbridos, tais como: apairi 

(Astronotus ocelatus), bagre-africano (Clarias sp. ) Black-bass (Micropterus sp.); 

carpa (todas as espécies); corvina ou pescada (Plagioscion squamosissimus); 
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peixe-rei (Odontesthis sp.), sarinha-de-água-doce (Triportheus angulatus); piranha 

preta (Serrasalmus rombeus); tilápias (Oreochromis spp. e Tilapia spp.); tucunaré 

(Cichla spp.), zoiudo (Geophagus surinamensis e Geophagus proximus) e 

hídridos. 

 

Em Minas Gerais, através da Portaria IEF nº 156/2011, foram estabelecidos critérios 

específicos para a pesca na bacia do rio Paranaíba, durante a piracema que, assim com na 

Instrução Normativa do IBAMA, vai do período de 1º de novembro a 28 de fevereiro. Assim, 

a pesca é proibida nas seguintes situações: 

 

Art. 3º Proibir a pesca para todas as categorias e modalidades:  

I - Nas lagoas marginais;  

II - a menos de quinhentos metros (500m) de confluências e desembocaduras de 

rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto;  

III - Até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante das 

barragens de reservatórios de empreendimento hidrelétrico, e de mecanismos de 

transposição de peixes;  

IV - Até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante de 

cachoeiras e corredeiras;  

V- Até quinhentos metros (500 m) a jusante dos demais barramentos;  

(...) 

IX - No Rio Paranaíba, da sua nascente, até o município de Lagamar;  

X - No rio Paranaíba, no trecho compreendido entre a jusante da UHE de 

Emborcação até a ponte Estelita Campos na BR 050;  

(...) 

 

A pesca na bacia do rio Paranaíba, no período de defeso fica permitida nas situações 

prevista no art. 7º, abaixo transcrito: 

 

Art. 7º Permitir a pesca em rios da bacia, somente na modalidade desembarcada e 

a pesca em reservatórios, nas modalidades embarcada e desembarcada, sendo 

ambas com a utilização exclusivamente de linha de mão, vara simples, caniço com 

molinete ou carretilha, com o uso de iscas naturais e artificiais, respeitando-se os 

locais onde haja proibição:  

I - Fica limitado a 05 (cinco) o número de varas ou caniços por pescador 

licenciado.  

II - Exclusivamente espécies não nativas (alóctones, exóticas e híbridos)  

III - Nas áreas não mencionadas no art. 3º desta portaria;  
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IV - Captura e transporte de 3 (três) kg de peixes mais um exemplar para o 

pescador profissional e cota de 3 (três) kg mais um exemplar para o pescador 

amador, por dia ou jornada de pesca, somente das espécies não nativas 

(alóctones e exóticas) e híbridos tais como: apaiari (Astronotus ocelatus); bagre-

africano (Clarias sp.); black-bass (Micropterus sp.); carpa (todas as espécies); 

corvina ou pescada-do-Piauí (Plagioscion squamosissimus); peixe-rei (Odontesthis 

sp.); sardinha-de-águadoce (Triportheus angulatus); piranha preta (Serrassalmus 

rombeus) tilápias (Oreochromis spp. e Tilapia spp.); tucunaré (Cichla spp.); zoiudo 

(Geophagus surinamensis e Geophagus proximus) e híbridos.  

§1º Excetua-se desta permissão o piauçu (Leporinus macrocephalus).  

(...) 

§ 3º Fica estabelecida a cota para a pesca profissional exclusivamente para 

consumo familiar, sendo vetado a comercialização dos peixes capturados durante 

o período de defeso, de acordo com o disposto nas Lei n° 10.779/2003, Lei n° 

7.998, de 11 de Janeiro de 1990 e Lei n° 9605/98.  

 

Para o estado de Goiás, são obedecidas as diretrizes estabelecidas na Instrução 

Normativa 25/2009, anteriormente citada. 

É importante ressaltar que a maior parte dos pescadores profissionais relacionados 

na bacia do Paranaíba afirmou que, durante o período de defeso, recebem o Seguro-

Desemprego. 
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