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Este documento, 
denominado por 
Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA do AHE 
Davinópolis, corresponde a um 
conjunto de informações do 
projeto de engenharia e estudos 
ambientais, apresentado de 
maneira simplificada, procurando 
esclarecer e sintetizar as 
informações e estudos contidos 
no Estudo de Impacto Ambiental – 
EIA do empreendimento.

1APRESENTAÇÃO

Papagaio verdadeiro - Amazona aestiva .
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 O desenvolvimento de um país corresponde ao desejo de todos os cidadãos 
que compõem uma sociedade, estando este fundamentado na necessidade 
do aumento da produção agrícola,  da produção industrial,  do consumo de 
forma geral, dependendo todas, da disponibilidade de energia elétrica no 
presente e no futuro para que a demanda necessária seja atendida. 

A construção de uma usina hidrelétrica é um empreendimento que 
causa alterações ao meio ambiente, ao conjunto de animais, à vegetação 
e principalmente às populações que vivem ao seu redor,  sendo de 
fundamental importância que todos, população, órgãos e governos 
municipal, estadual e federal, tomem conhecimento do projeto, para que 
em conjunto com o empreendedor,  busquem soluções para os impactos 
que surgirão.  

O Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis, AHE Davinópolis, é um 
empreendimento de responsabilidade da Cia. Energética de Minas 
Gerais – CEMIG, com a participação da Neoinvest, empreendimento este 
projetado para ser instalado no Rio Paranaíba, entre os estados de Minas 
Gerais e Goiás.

Este empreendimento quando for concluído, terá uma capacidade 
de geração  de 74,0 MW (megawatts), e gerará energia que será 
disponibilizada a todo o Brasil através da ligação desta usina hidrelétrica 
ao Sistema Interligado Nacional – SIN.

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA de um empreendimento a ser 
instalado em uma determinada região, neste caso o AHE Davinópolis, 
é  um documento simplificado, a respeito do projeto da  usina. Estas 
informações são necessárias para  que todos conheçam e participem  
dos debates em busca de  soluções e esclarecimentos de dúvidas que 
ocorrerão nas  “Audiências Públicas”, que são reuniões  marcadas e 
divulgadas com antecedência para que haja uma ampla participação 
popular. 

Assim, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental – RIMA juntamente com os questionamentos 
levantados nas “Audiências Públicas” do empreendimento AHE 
Davinópolis serão instrumentos técnicos na análise do projeto, contendo 
informações necessárias em demonstrar a viabilidade socioambiental 
do empreendimento, possibilitando ao órgão ambiental licenciador,  o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA,  emitir a Licença Prévia – LP, licença esta que permitirá aos 
empreendedores   dar continuidade ao licenciamento ambiental.
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2EMPREENDEDOR

Corredeira do rio Verde.
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Nome e/ou razão social: CEMIG Geração e Transmissão S/A
CNPJ nº: 06.981.176/0001-58
Número de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF: 623.132
Endereço: Avenida Barbacena, nº. 1200 – 1º andar – Ala A1.
Bairro: Santo Agostinho, CEP: 30190 -131 Belo Horizonte – MG
e

Nome e/ou razão social: NeoInvest - Neoenergia Investimentos S.A.
CNPJ nº: 08.773138/0001-35
Endereço: Praia do Flamengo, 78 - 1º andar parte – Flamengo – Rio de 
Janeiro/RJ – CEP: 22.210-030

Representantes legais e profissional para contato:
Estudos ambientais e processo de obtenção de Licença Prévia:
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL DA GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO - GA
Contato: Enio Marcus Brandão Fonseca
CPF: 261.518.716-34
Endereço: Avenida Barbacena, nº. 1200 – 1º andar – Ala A1.
Bairro Santo Agostinho
30190 -131 Belo Horizonte – MG
Tel/Fax: (31) 3506-4585 e (31) 3506-3012
E-mail: enio@cemig.com.br

CONSULTORIA AMBIENTAL:

Razão social: Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda.
CNPJ: 04.385.378/0001-01
Inscrição Estadual: Isenta
Endereço: Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 650
Bairro Sobradinho
38701-118 Patos de Minas - MG
Tel/Fax: (34) 3818-8440
CREA/MG: 38.572
Número de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF: 669.983
Cadastro SISEMA: Dispensado (conforme Declaração 913454/2011 – SEMAD)

Coordenador Geral dos Trabalhos: 
Engenheiro Florestal Emídio Moreira da Costa

E-mail: tito@aguaeterra.com.br
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3LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Marreca pé-vermelho - Amazonetta brasiliensis .
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O processo de licenciamento ambiental para usinas hidrelétricas  
corresponde a uma determinação legal regulamentada na 
Resolução CONAMA nº 001/86, publicada para que fosse dada a 

merecida importância aos estudos e análises socioambientais quando da 
implantação deste tipo de empreendimento.

A finalidade dos estudos elaborados para o licenciamento das usinas é  
proporcionar uma proteção do ambiente a ser impactado pelas atividades 
construtivas,  através da adoção de medidas preventivas,  ocasião em que 
serão verificados ainda em fase de planejamento, quais serão os  impactos 
negativos e positivos desta obra. Serão adotadas as melhores medidas  
para que se tenha uma implantação do empreendimento de maneira 
sustentável.

Analisando as informações e levantamentos de dados, será possível 
estabelecer um “balanço de questões negativas e positivas” do 
empreendimento AHE Davinópolis. Foram feitas avaliações quanto ao 
estado atual de uso de recursos naturais, da situação dos recursos 
hídricos, como está sendo feito o uso e ocupação dos solos, os impactos 
nos animais e vegetação, os eventuais riscos ao patrimônio histórico 
e às paisagens naturais. Mas também foi avaliada a criação de novos 
empregos, a produção de energia, o desenvolvimento dos municípios ao 
receber as novas arrecadações e a valorização das terras e áreas rurais. 

A partir deste balanço de fatores negativos e positivos, os especialistas em 
meio ambiente serão capazes de estabelecer planos e ações de prevenção 
e reparação, elaborando novos estudos de maneira que os impactos 
negativos sejam diminuídos e os impactos positivos sejam conhecidos. Ao 
final da instalação da usina hidrelétrica se terá um conjunto de ganhos 
e benefícios, compatibilizando meio ambiente com desenvolvimento 
sustentável.

O empreendimento AHE Davinópolis será construído após a obtenção de 
uma série de Licenças Ambientais. A primeira será a Licença Prévia – LP, 
obtida quando todos os estudos ambientais e socioeconômicos forem 
analisados e aprovados pelo IBAMA. Na fase seguinte, com estudos 
complementares, será solicitada a Licença de Instalação – LI, quando serão 
apresentados os diversos Programas Ambientais, programas que iniciarão 
na fase construtiva e/ou anterior a esta, devendo alguns se estender 
durante a fase de operação da usina. 

A análise do EIA pelo órgão ambiental licenciador, IBAMA, se dará nas 
fases das Licenças Prévia – LP e Licença de Instalação – LI, podendo o 
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IBAMA a qualquer momento, exigir o que se chama por “Informações 
Complementares” aos estudos, de maneira a esclarecer quaisquer 
dúvidas, oriundas do órgão ambiental ou da população atingida.

Após a obtenção da LP, serão apresentados os projetos executivos dos 
diversos programas que comporão o Plano Básico Ambiental e serão 
cumpridas as condicionantes ambientais impostas pelo IBAMA quando da 
análise do processo de licenciamento prévio.

Concluída a construção do AHE Davinópolis e depois da verificação do 
cumprimento de todos os programas e condicionantes da instalação, o  
IBAMA, emitirá a Licença de Operação – LO, autorização para  encher o 
reservatório e iniciar a geração de energia. 

Durante toda a fase de construção da usina hidrelétrica serão feitas 
várias vistorias pelo IBAMA e também pelo futuro empreendedor para 
acompanhamento das obras, devendo ficar bem claro para todos que o 
licenciamento ambiental não termina nesta etapa. 

Haverá um contínuo acompanhamento dos programas ambientais 
e monitoramentos diversos como ainda  o cumprimento de outras 
determinações do IBAMA. Quando emitida, a Licença de Operação - LO 
terá a validade de 4 a 10 anos, quando então serão avaliadas as condições 
ambientais de operação da usina para que seja concedida a renovação da 
licença. 

Acompanhe o licenciamento pelo site
www.ibama.gov.br/licenciamento

Nº Processo: 02001.000616/2006-61 
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4HISTÓRICO

Os primeiros estudos 
do Aproveitamento 
Hidrelétrico Davinópolis 

- AHE datam do ano de 1965, 
quando a CEMIG e CANAMBRA 
fizeram os  levantamentos 
iniciais, os quais  foram revisados 
em 1977 pela CEMIG.

Posteriormente, no ano de 
2003, por solicitação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, a empresa ENGECORPS 
concluiu a “Revisão do Inventário 
Hidrelétrico da Bacia do Rio 
Paranaíba a Montante da Usina 
Hidrelétrica de Emborcação”.

Em sequência, foram feitos 
estudos complementares 
para verificar os detalhes de 
como e onde se construir, 
quais poderiam ser os tipos 
de barragem, se com terra ou 
concreto, os locais da casa de 
força, do vertedouro, onde o rio 
seria desviado, etc.

Em 2007 foram contratados 
estudos complementares 
denominados por “Estudo de 
Pré-Viabilidade Ambiental” 
do empreendimento, estes 
desenvolvidos pela INGÁ 

Hypsiboas goianus
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 Engenharia e Consultoria Ltda., que buscou verificar, em detalhes, os 
custos ambientais desta usina.  

No decorrer dos anos de 2007/2009, a Poente Engenharia realizou 
novos estudos  deste aproveitamento, concluindo pela manutenção do 
eixo do barramento indicado nos estudos de 2003, como ainda concluiu 
os “Estudos de Viabilidade Técnica”, estes contratados pela CEMIG e 
Neoinvest.

As conclusões destes estudos definiram que o AHE Davinópolis 
deveria ser instalado no rio Paranaíba, 12,7km a  montante do final do 
reservatório do AHE Emborcação, com capacidade instalada total de 74 
MW,  operando com uma  queda  de 37,60 metros.

Mapa da localização regional do AHE Davinópolis.
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5ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Piau - Leporinus sp
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JUSTIFICATIVAS

Mesmo com a crise que tem afetado todos os países, situação que se 
reflete nas diversas economias  e consequentemente no consumo de 
energia, o Brasil, pelo tamanho e expansão de seu mercado interno, tem 
conseguido contornar o problema, dando continuidade ao planejamento 
estratégico que o governo elaborou para o setor energético. 

Nosso mercado interno continua promissor, apontando para uma 
necessidade de se produzir energia  para atender a uma demanda atual 
e futura dos setores industriais, do comércio e do crescente mercado de 
abastecimento doméstico.

Para tanto, a instalação e o planejamento de novas usinas hidrelétricas, 
sejam elas pequenas, médias ou grandes, é de fundamental importância 
para o Brasil.

Nosso país tem recursos hídricos abundantes, situação que nos coloca 
em grande vantagem em relação a outros países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.  

Também é muito importante planejar o sistema no conjunto do país,  
tanto a geração como a transmissão de energia, pois a região sudeste, 
como uma grande produtora e a maior consumidora deste recurso, 
necessita estar prevenida para as necessidades emergenciais. 

Por este ponto de vista, a implantação do AHE Davinópolis será um 
importante empreendimento a ser instalado, tendo uma capacidade de 
geração razoável,  compatível com as alterações que serão promovidas 
ao meio ambiente e social, impactos estes todos bem absorvidos, tendo 
certamente um saldo positivo no balanço final.

Relativo às questões socioeconômicas, a implantação do AHE Davinópolis 
promoverá na região um repentino desenvolvimento, visto que serão 
criados novos empregos, uma maior movimentação no comércio e 
consequente elevação nos níveis de arrecadação do ICMS, questões que 
mesmo temporárias, proporcionarão significativos ganhos para aquela 
região.

Evidentemente, o incremento na economia local estará sendo 
acompanhado e monitorado pelo empreendedor, com a adoção de 
medidas que se fizerem necessárias para um controle e ordenação da 
nova realidade gerada nos municípios.
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Considerando-se que o AHE Davinópolis deverá produzir cerca de 332.000 
MWh por ano e que cada habitante de um município semelhante a Abadia 
dos Dourados consome cerca de 900 kWh/ano, este empreendimento 
apresentará uma  capacidade para abastecer uma população de, 
aproximadamente, 370.000 pessoas por ano. 

No entanto, é importante destacar que a energia gerada será 
disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional – SIN para ser 
distribuída para as diversas regiões do país, conforme a necessidade.

Figura 2: Representação do reservatório de AHE Davinópolis.
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ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

O empreendimento AHE Davinópolis está previsto para ser instalado no 
rio Paranaíba e o eixo da barragem está localizado entre os municípios 
de Abadia dos Dourados/MG e Davinópolis/GO. O reservatório inundará 
também áreas dos municípios de Coromandel e Guarda-Mor, no estado 
de Minas Gerais e do município de Catalão, no estado de Goiás, conforme 
pode ser observado na figura 2.

No início dos estudos para o empreendimento AHE Davinópolis, foi feito 
um  inventário hidrelétrico. Este estudo definiu as melhores alternativas 
de construção do empreendimento. Concluiu-se que havia cinco 
alternativas para a localização do reservatório, sendo elas com eixo de 
barramento denominado por Davinópolis, Bonsucesso, Gamela, Escada 
Grande e Patos.

Após estudos mais detalhados, foram selecionadas duas alternativas,  no 
local denominado por Davinópolis, sendo elas:

1. Implantação do empreendimento na cota altimétrica de 675 m do rio 
Paranaíba, local do final do lago da usina de Emborcação;

2. Implantação na cota de 700 m do rio Paranaíba, também no final do 
lago da usina de Emborcação.

Na primeira alternativa, cota de 675 m, o empreendimento teria um 
desnível de 14,8 m, gerando uma potência de 34,0 MW, enquanto a 
segunda alternativa, no mesmo local, porém na cota de 700 m, o desnível 
passaria  para 37,6 m e a potência seria  de 74 MW.

Diante das opções de altura do eixo da barragem, foram feitos estudos 
complementares e comparativos entre estas alternativas. Estes estudos 
consideraram aspectos relacionados à perda de áreas do cerrado, de 
matas ciliares, de várzeas, bem como das áreas produtivas que seriam 
inundadas, a vida útil da usina e os custos de obra.

Neste sentido, buscou-se um ponto de equilíbrio na escolha do 
melhor local e cota, considerando-se aspectos ambientais, sociais e 
econômicos, optando-se pela segunda alternativa.
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O EMPREENDIMENTO

Municípios atingidos  
de Minas Gerais

Municípios atingidos  
de Goiás

Abadia dos Dourados Davinópolis

Coromandel Catalão

Guarda-Mor

O AHE Davinópolis está previsto para ser instalado no rio Paranaíba, áreas 
limítrofes dos estados de Minas Gerais e Goiás, conforme o quadro acima.

Com área total a ser inundada de 43,15 km², o reservatório do AHE 
Davinópolis terá um lago principal com várias ramificações laterais, em 
um conjunto com extensão aproximada de 30 km, desde a barragem 
até o final do lago. Esta foi a melhor opção escolhida, tanto do ponto de 
vista econômico-financeiro, como no que se refere às questões sociais e 
ambientais, principalmente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA USINA

Barramento

O AHE Davinópolis será construído com duas estruturas de barragem 
de concreto, sendo a da margem direita com 78 m de comprimento e a 
da margem esquerda com 250 m de comprimento. Em ambas, a altura 
máxima será de 45 m.

Haverá ainda uma barragem de terra homogênea na margem direita 
com 166 m de comprimento e 7,0 m de largura e um dique de 220,0 m de 
comprimento, com 10,0 m de altura.

Potência

Considerando o arranjo geral do empreendimento o AHE Davinópolis terá 
uma potência total de 74,0 MW, energia produzida por 3 conjuntos de 
geradores elétricos independentes.

Aproveitamento N.A. normal N.A. de jusante Queda bruta Potência

AHE Davinópolis 700,0 m 683,0 m 37,6 m 74,0 MW
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ESQUEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA 
USINA HIDRELÉTRICA

Figura 3: Esquema de uma usina hidrelétrica e suas unidades energéticas.

1. TOMADA D’ÁGUA

Local onde a água entra na região de máquinas da usina 
direcionando-se para o local de geração de energia. A tomada 
d’água é dotada de grades para evitar a entrada de detritos e 
peixes.
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2. CANAL DE ADUÇÃO

Estrutura que direciona a queda da água até a região das 
máquinas. O canal de adução possui comportas e grandes 
dutos para controlar o fluxo de água que entrará na área de 
geração de energia.

3. CASA DE FORÇA

A casa de força corresponde ao local onde é produzida a 
energia em uma usina. A água reservada no lago é direcionada 
pela tomada d’água para o canal de adução e daí para as 
turbinas que giram com a força desta água que passa por elas. 
As turbinas, em movimentos rotativos, ativam os geradores, 
transformando toda esta força em energia elétrica. Depois de 
passar pelas turbinas, a água retorna ao rio pelo canal de fuga. 
A energia elétrica produzida é levada através de uma linha 
de transmissão até a subestação, quando é transformada e 
adequada para utilização, sendo novamente enviada a outras 
subestações para distribuição nas indústrias, no comércio, nos 
serviços e para a população urbana e rural.

4. VERTEDOURO

Dispositivo que permite o controle do nível do reservatório 
durante as condições de cheia, para manter o nível máximo 
de água sempre constante.

5. LINHA DE TRANSMISSÃO

Estrutura de transferência de energia para o Sistema 
Interligado Nacional – SIN.

6. SUBESTAÇÃO

Local onde estão instalados os transformadores para 
adequação da energia gerada em energia a ser transmitida 
pela usina para o Sistema Interligado Nacional – SIN. 
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O tempo previsto para a construção do empreendimento AHE 
Davinópolis, depois de emitida a Licença de Instalação pelo IBAMA, 
é de 36 meses. O período construtivo terá que se adequar à estação 
de estiagem, ocasião em que o desvio do rio pode  ser feito com mais 
segurança.

Como em toda obra deste porte, o desvio do rio ocorrerá em três etapas, 
sendo elas:  

1. Na primeira etapa o rio será desviado com a construção de duas 
galerias de concreto localizadas na área do vertedouro e uma 
barragem provisória com  capacidade para suportar enchentes de 
até 1548 m³/s;

2. A segunda etapa acontece desviando o rio através de outras 6 
galerias, com dimensões de 4,50 m x 6,50 m, também localizadas 
sob a estrutura do vertedouro, com duração de  5 meses.  As 
barragens provisórias  da segunda fase irão interromper o fluxo no 
leito natural, desviando o rio para as galerias no local da obra;  

CONSTRUÇÃO DO AHE DAVINÓPOLIS

Figura 4: Foto ilustrativa de uma das usinas da CEMIG.
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3. Na terceira fase, com as estruturas da usina já construídas e obtida 
a Licença de Operação – LO do AHE Davinópolis, serão feitos os 
fechamentos das galerias e o início do enchimento do reservatório.  

ÁREA DO FUTURO RESERVATÓRIO COM LOCALIZAÇÃO DA 
BARRAGEM E PONTOS DE REFERÊNCIA

Figura 5: Vista geral do futuro lago do AHE Davinópolis, localização da barragem, balsa e comunidades.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início da montagem do canteiro de obras Mês 1

Montagem da infraestrutura e acampamento/canteiro Mês 1 a 3,5

Início das obras civis das estruturas Mês 4

Desvio do rio através de barragem provisória de terra (Fase 1) Mês 1 a 22

Desvio do rio através de barragem provisória de terra (Fase 2) Mês 23 a 27

Desvio do rio através de barragem provisória de terra (Fase 3) A partir do mês 28

Vertedouro, inclusive muros laterais Mês 6 a 29

Barragem de terra (margem esquerda e diques) Mês 23 a 28

Barragem de terra (margem direita) Mês 6 a 18

Barragem de concreto direita e esquerda / leito do rio Mês 6 a 28

Tomada d’água Mês 6 a 20

Condutos forçados Mês 4 a 23

Casa de força / área de montagem / canal de fuga Mês 6 a 27,5

Início da concretagem da casa de força Mês 12

Início das obras da subestação e linha de transmissão Mês 16

Construção da subestação de energia Mês 16 a 22

Início da montagem eletromecânica das unidades geradoras Mês 20

Conclusão da montagem eletromecânica do sistema de geração Mês 34,5

Construção da Linha de Transmissão - LT Mês 23 a 27

Início do enchimento do reservatório Mês 28

Obtenção de Licença de Operação (LO) Até o mês 30 da construção

Início da operação em teste de cada unidade geradora (Unidade 1) Mês 31

Início da operação em teste de cada unidade geradora (Unidade 2) Mês 32,5

Início da operação em teste de cada unidade geradora (Unidade 3) Mês 34

Início da operação comercial de cada unidade geradora (Unidade 1) Mês 32,5

Início da operação comercial de cada unidade geradora (Unidade 2) Mês 34

Início da operação comercial de cada unidade geradora (Unidade 3) Mês 35,5

Figura 6: Cronograma de atividades construtivas do AHE Davinópolis.
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6ÁREAS DE INFLUÊNCIA

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS 
DE INFLUÊNCIA

As áreas de influência 
do empreendimento  
correspondem ao 

espaço onde são desenvolvidas 
as ações construtivas da 
usina hidrelétrica, bem como 
aquelas que estão situadas ao 
seu redor e sofrerão, direta ou 
indiretamente, interferências 
do empreendimento na fase 
construtiva e de operação.

Os estudos ambientais dos meios 
físico, biótico e socioeconômico 
são divididos por áreas de 
influência. 

Fragmento florestal do rio Verde .
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No estudo ambiental, o empreendimento AHE Davinópolis foi dividido 
em 4 áreas geográficas, de acordo com a ação dos impactos, ou seja, se 
eram de efeitos diretos ou indiretos, sendo:

1. Área Diretamente Afetada – ADA;

2. Área de Influência Direta - AID;

3. Área de Influência Indireta – AII;

4. Área de Abrangência Regional - AAR.

Figura 7: Representação gráfica das Áreas de Influência do AHE Davinópolis.

DEFINIÇÃO DA ÁREA MEIO FÍSICO E BIÓTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL - AAR
Bacia hidrográfica do rio Paranaíba Microrregiões dos municípios de 

Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas, 
Uberlândia e Catalão.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII
Bacia hidrográfica do rio Paranaíba, a 
montante da usina de Emborcação.

Municípios de Davinópolis, Catalão, 
Abadia dos Dourados, Coromandel, 
Guarda Mor, Uberlândia e Patos de 
Minas.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

Área do reservatório, áreas de 
preservação permanente, as bacias 
dos afluentes presentes nestas 
áreas e áreas contínuas de relevante 
importância ecológica, além das áreas 
a montante e a jusante da barragem 
que podem sofrer alterações.

Municípios de Davinópolis, Catalão, 
Abadia dos Dourados, Coromandel, 
Guarda Mor.

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
Área do reservatório, área de 
preservação permanente, canteiro 
de obras, vias de acesso, áreas de 
empréstimos, pedreiras e bota-foras.

Propriedades rurais atingidas, canteiro 
de obras, vias de acesso, áreas de 
empréstimos, pedreiras, bota-foras e 
reservatório.

Considerando esta divisão por áreas de influência, foram desenvolvidos 
estudos e levantamentos temáticos visando a elaboração do diagnóstico 
ambiental.
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA

A ADA do AHE Davinópolis corresponde ao conjunto de terras destinadas 
à implantação do empreendimento. É formada pelo reservatório,  
áreas de canteiros de obra, a casa de força, o eixo de barramento, as 
estruturas da subestação, o canal de fuga, alojamentos, entre outros.

Para os meios físico e biótico, a ADA corresponde a uma faixa de 100 metros 
de projeção além da área que  será impactada para obras e formação do 
reservatório. Esta área corresponde a 7.347,58 ha tendo um perímetro de 
267 km,  abrangendo terras dos municípios mineiros de Abadia dos Dourados, 
Coromandel e Guarda-Mor, e os municípios goianos de Catalão e Davinópolis.

Para o meio socioeconômico, a Área Diretamente Afetada – ADA engloba:

Figura 8: Mapa da Área de Abrangência Regional - AAR - meio socioeconômico do AHE Davinópolis.
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• Áreas das propriedades que deverão ser adquiridas ou 
desapropriadas para implantação das obras;

• Áreas que poderão sofrer processos de descaracterização dos seus 
aspectos sociais e econômicos (canteiro de obras, vias de acesso, 
áreas de empréstimos, pedreiras, bota-foras e reservatório).

A área de inundação do futuro lago será diferente em cada município, como 
segue: Catalão (área inundada 9,12 km²), Davinópolis (10,75 km²), Abadia 
dos Dourados (9,06 km²), Coromandel (13,10 km²), Guarda-Mor (0,14 km²).
Estas áreas correspondem respectivamente em termos percentuais sobre 
a área dos municípios a: Catalão 0,24% da área do município, Davinópolis 
2,06%, Abadia dos Dourados 1,00%, Coromandel 0,39%, Guarda-Mor 
0,006%, conforme quadro abaixo. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

A Área de Influência Direta – AID corresponde às áreas sujeitas a terem 
interferências e sofrerem impactos diretos quando da implantação do 
empreendimento pelas ações de retirada da vegetação, movimentação 
de solos, afugentamento de animais, dentre outros, bem como na fase de 
operação, com o trânsito de veículos e manutenção ao empreendimento.

Para os meios físico e biótico, foi considerada como AID, a área do 
reservatório, a área de preservação permanente, as bacias dos pequenos 
rios que fazem parte dessas áreas e áreas contínuas de relevante 
importância ecológica, além das áreas a montante e a jusante da barragem 
que podem sofrer alterações.

Para o meio socioeconômico, foi considerada como AID, a totalidade dos 
municípios que terão áreas afetadas pelo empreendimento, sendo estes 
os municípios de Davinópolis e Catalão, em Goiás, e Abadia dos Dourados, 
Coromandel e Guarda-Mor, em Minas Gerais, além da ADA.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII

Para os meios físico e biótico a AII ficou definida como a bacia hidrográfica 
do rio Paranaíba, a montante do reservatório do AHE Emborcação.

Esta área se justifica por englobar a totalidade da bacia de contribuição 
do futuro reservatório, determinada pelo rio Paranaíba e os seus 
afluentes a montante do futuro barramento, além da bacia do trecho de 
12,7 km a jusante do barramento, até o remanso do AHE Emborcação.

MUNICÍPIO  ÁREA PARCIAL DO RESERVATÓRIO ÁREA DO MUNICÍPIO
   km² %   km²  %
Catalão    9,12 21,63   3.789,50  0,24
Davinópolis  10,75 25,49   521,80  2,06
Abadia dos Dourados 9,06 21,48   897,40  1,00
Coromandel  13,10 31,06   3.306,60  0,39
Guarda-Mor  0,14 0,33   2.072,30  0,006
Total   42,17 100   10.587,6  
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Dessa forma, a AII possui uma área de 1.038.315,39 ha, ou 10.383 km², 
conforme apresentado na figura 9.

Para o meio socioeconômico, a AII foi considerada o território onde 
o projeto terá impactos indiretos sobre as cidades, populações e a 
economia, bem como os municípios que terão suas terras inundadas. 
Foram ainda incluídos os municípios de Patos de Minas e Uberlândia, 
por serem considerados polos regionais localizados próximos à área do 
empreendimento.

Figura 9: Mapa da Área de Influência Direta – AID – meios físico e biótico.
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL - AAR

A Área de Abrangência Regional – AAR do empreendimento AHE 
Davinópolis engloba a totalidade da bacia hidrográfica do rio Paranaíba, 
parte integrante da bacia do rio Paraná, que drena uma área de 222.801 
km² e abrange áreas dos estados de quatro unidades federais,  Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

Para o meio socioeconômico foram consideradas as microrregiões que 
incluem os municípios da AII e os municípios diretamente afetados pelo 
empreendimento. Assim, foram definidas cinco microrregiões: Paracatu, 
Patrocínio, Patos de Minas e Uberlândia, em Minas Gerais e Catalão, em Goiás.

FOTOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Foto 1: Vista aérea da área urbana do município de Davinópolis. Foto 2: Vista aérea da divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, municípios de 
Coromandel e Catalão.

Foto 3: Vista aérea do rio Verde e matas ciliares. Foto 4: Vista aérea do rio Paranaíba, observando corredeiras e draga de diamantes.
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7DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Balsa de travessia do rio Paranaíba.
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A REGIÃO DO EMPREENDIMENTO

A região do empreendimento  AHE Davinópolis, situada na área 
central do país, apresenta vocação natural para produção 
de energia, sendo vários os empreendimentos situados nos 

principais cursos hídricos.

Para se implantar um empreendimento deste porte, é necessário se 
conhecer bem a área e região, atribuição que é proporcionada pelos 
estudos ambientais, especificamente o Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA. 

O EIA verificou  os impactos que serão causados aos meios físico (solos, 
rios, clima), ao meio biótico (vegetação, mamíferos, aves, peixes, répteis 
e insetos) e ao meio socioeconômico (populações, propriedades urbanas 
e rurais, produção agrícola, empregos, etc.).

A todo este conjunto de estudos e levantamentos que está no EIA é dado 
o nome de Diagnóstico Ambiental. 

MEIO FÍSICO

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba abrange áreas territoriais dos 
estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás 
onde estão inseridas importantes usinas hidrelétricas como por exemplo 
as de Emborcação, Itumbiara, São Simão e Corumbá, totalizando 16 
hidrelétricas que geram mais de 7.000 MW. Ainda há  um potencial de 
mais de 2.600 MW  para serem explorados.

Desta maneira, a bacia  tem contribuído com uma significativa parcela 
de geração de energia para o Brasil, energia esta que garante o 
desenvolvimento do país, a criação de empregos nas cidades e no 
campo, o aumento da produção de alimentos e bens industriais.

A Bacia do rio Paranaíba tem uma natural vocação para geração de 
energia,  com vários rios represados, servindo ainda como um bom 
potencial de transporte fluvial  a ser  aproveitado.

No caso do AHE Davinópolis, a usina deverá ser instalada em uma bacia 
que já sofreu o impacto de diversas atividades econômicas, inclusive a 
construção da Usina de Emborcação.
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Figura 10: Mapa da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba, definida como sendo a Área de Abrangência Regional – AAR.

Foto 5: Vista aérea do rio Verde.



35Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis

Recursos hídricos e qualidade da água

O rio Paranaíba nasce na serra da Mata da Corda, município de Rio 
Paranaíba, em Minas Gerais, drenando uma área de 222.800 Km² e 
abrange ao todo 196 municípios,  55 em Minas Gerais, 136 em Goiás e  5 
no Mato Grosso do Sul,  além do Distrito Federal.

A junção do rio Paranaíba com o rio Grande forma o rio Paraná nas 
divisas de Minas Gerais,  São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O AHE Davinópolis está localizado no Alto Paranaíba,  deverá ser a quinta 
usina a ser instalada no rio Paranaíba,  estando  a 12 quilômetros acima 
do lago do AHE Emborcação. As demais usinas são: AHE Itumbiara, 
Cachoeira Dourada e São Simão. O futuro lago desta usina será formado 
pelos rios Paranaíba e Verde, cujo trecho apresenta diversas áreas de 
corredeiras.   

Quando se represa um rio, muda-se o comportamento deste curso 
hídrico e também da qualidade das águas do rio principal e seus 
afluentes. O rio Paranaíba apresenta um ambiente de águas correntes, 
que atrai muitos visitantes para pesca e esportes náuticos.

Além da geração de energia, estas águas também são usadas para 
dessedentação de animais, irrigação, abastecimento e urbanização, 
entre outras utilidades.

Os estudos para verificar a qualidade das águas, denominado por 
limnologia, foram feitos em diversos pontos de amostragem em épocas 
de chuvas e de estiagem, ao longo de toda a área do rio Paranaíba, rio 
Verde e lagoas marginais que sofrerão interferências do AHE Davinópolis. 

Estes pontos de amostragem continuarão a ter suas águas analisadas 
depois de concluído o reservatório, servindo para comparar os 
resultados de agora com os do futuro lago. 

Foto 6: Vista aérea do rio Paranaíba, trecho próximo a Serra da Bocaina.



36

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

O estudo mostrou que as águas 
do rio Paranaíba encontram-
se atualmente impactadas 
pelo lançamento de esgotos 
das grandes cidades da 
região, especialmente Araxá, 
Patos de Minas, Uberlândia, 
Goiânia, Anápolis, Luziânia e 
outras menores. Há também 
contaminação pela exploração Foto 7: Rio Paranaíba, confluência com rio Verde, um dos pontos de amostragem das águas.

Figura 11: Mapa dos pontos de amostragem de água e amostragem de sedimentos do empreendimento AHE Davinópolis.
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de minerais e polos industriais. 
A introdução de agentes tóxicos 
oriundos de fertilizantes e 
agroquímicos levados pelo 
escoamento superficial e 
o lançamento de esgotos 
domésticos sem um tratamento 
prévio influenciam na qualidade 
das águas do rio Paranaíba. 
Estes poluentes possuem em 
sua composição nutrientes 
como o fósforo e nitrogênio que 
potencializam a poluição das 
águas.

Foto 8: Ponto de amostragem de água localizado em uma das lagoas marginais a ser preservada.

Foram identificadas na AID 21 lagoas na sub-bacia do rio Verde, 
acima da foz do córrego dos Bois e da “Cachoeira do rio Verde”. 
Destas, somente 5 estão localizadas na ADA e serão inundadas pelo 
reservatório. Estas lagoas marginais possuem áreas reduzidas e estão 
perdendo suas características, o que reduz a funcionalidade de criatórios 
de peixes. Este fato está relacionado com a redução das inundações 
nos últimos anos, ocasionadas pelo assoreamento e/ou drenagens das 
lagoas devido à implantação de projetos agropecuários.

Relevo e clima

A área do AHE Davinópolis está inserida na porção central do Brasil, área 
de planaltos com clima definido por duas estações, uma seca que se 
estende de março a outubro e uma chuvosa, de novembro a fevereiro.

As unidades do relevo são as feições de tabuleiros, colinas amplas, 
colinas médias, morros e áreas de aluviões nos leitos dos rios.

Foram observadas  áreas degradadas na região, onde são muito 
atuantes os processos erosivos que apareceram em locais de extração 
de minerais, em locais de acessos e obras rodoviárias. 

A criação de um novo lago na região poderá causar pequenas alterações 
nas condições locais do microclima, em especial no tocante a umidade, 
ventos e na temperatura, sem, no entanto, causar interferência no clima 
regional.  

Para caracterização do clima da região do empreendimento, foram 
observados dados da estação climatológica de Catalão, Goiás, quando 
foram observados dados como precipitações, temperaturas, dados de 
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Figura 12: Gráfico da estação climatológica de Catalão, apresentando variações de temperaturas mínimas e máximas durante o ano.

Figura 13: Gráfico da estação climatológica de Catalão, apresentando variações de precipitação e umidade relativa do ar.
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insolação, umidade relativa do 
ar e capacidade de evaporação 
do ar.

As jazidas minerais da área 
do futuro reservatório foram 
localizadas em mapas do 
Departamento Nacional da 
Produção Mineral – DNPM. 

Figura 14: Mapa das jazidas minerais identificadas na área do AHE Davinópolis.

Foto 9: Vista aérea de uma das inúmeras jazidas de exploração de diamantes.
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Uso e ocupação dos Solos

Os solos desta região central do Brasil são voltados basicamente para 
as atividades agropecuárias, sendo poucas as áreas que têm plano de 
manejo adequado, ou seja, quando a supressão da vegetação é feita 
de maneira ordenada, sem práticas de queimadas. Também foram 
verificadas atividades de garimpos sem regulamentação na exploração 
de minerais, fato que contribui bastante para comprometer a qualidade 
das águas do rio.

Por ser esta uma prática comum na região, estes solos estão sempre 
passando por um processo de perda das camadas mais férteis, perdendo 
a matéria orgânica e os principais nutrientes. Também foram observados 
vários processos erosivos atuantes, principalmente em áreas de maior 
inclinação e que foram alteradas quando da construção de estradas e 
acessos sem o devido planejamento.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - ADA

O uso dos solos na área que será ocupada pelo reservatório do AHE 
Davinópolis apresentou os seguintes resultados: pastagem com 28%, 
área de campo com 19%, mata ciliar com 18%, áreas de agricultura 
com 10%, áreas de cerrado com 10% e campo cerrado com 5%. Outros 
usos como  águas, residências, estábulos das propriedades rurais e solo 
exposto, totalizam 10%.

Figura 15: Gráfico demonstrando a forma de uso do solo na Área Diretamente Afetada – ADA do AHE Davinópolis.
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Foto 10: Tomada de pastagem degradada  na AID. Foto 11: Vista de uma das culturas de milho na AID.

Foto 12: Vista aérea de áreas de cultivo na AID com barragens para 
fornecimento de água ao pivô de irrigação.

Foto 14: A atividade pecuária é uma das principais fontes de renda na região. Vista de um rebanho de gado misto.

Foto 13: Vista de um campo de cultura irrigado na AID pelo sistema de pivô 
central.
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MEIO BIÓTICO – FLORA

Remanescentes Florestais

O AHE Davinópolis está inserido em área característica do bioma de 
Cerrado, predominando em sua área de influência o uso das terras com 
pastagens e agricultura temporária.

Para a caracterização da flora nesta região foram realizadas atividades 
de campo em 182 unidades amostrais, sendo analisados 14.241 
indivíduos vegetais, distribuídos em 148 espécies e 44 famílias. 

Para a formação do reservatório, será necessário desmatar uma área de 
350,75 hectares de cerrado e 1060 hectares  de vegetação ciliar e mata 
secundária.

Os remanescentes florestais da área do AHE Davinópolis estão 
distribuídos principalmente em áreas de proteção prevista na legislação 
florestal, ou seja, aquelas em parte das áreas marginais aos rios 
e ribeirões da região e áreas escolhidas como reserva legal das 
propriedades.

De uma forma geral, a região está muito descaracterizada  dos aspectos 
originais do Alto Paranaíba, onde durante vários séculos houve  uma 
ocupação sem os cuidados necessários com as águas, vegetação, 
animais, etc.

Atualmente a região apresenta um cenário com grande interferência 
humana, predominando áreas de pastagens de maneira geral, sendo 
que em locais mais planos e próximos a cursos de água, verificou-se a 
instalação de diversos pivôs de irrigação onde são plantadas culturas 
temporárias como milho, sorgo, feijão e soja.

Foto 15: Vista de área de pastagem com exemplares de aroeira do sertão, 
Myracrodruon urundeuva, árvore do bioma de cerrado.

Foto 16: Vista de um exemplar de angico, Anadenanthera macrocarpa, cata-
logado em mata ciliar na área do empreendimento.
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Levantamento da Flora

Os estudos de vegetação elaborados para o AHE Davinópolis procuraram  
demonstrar a formação da estrutura e composição vegetal da região visando 
o planejamento da supressão da área a ser inundada com a formação do lago.

A vegetação típica regional, abrangendo toda área de influência do 
empreendimento, ficou caracterizada como Cerrado, incluindo todos os 
diversos tipos de vegetação que compõem este bioma.

Nos levantamentos feitos destacaram-se espécies como o ingá, Inga 
sp., araticum, Annona crassiflora,  bacupari, Garcinia gardneriana,  
cagaiteira, Eugenia dysenterica,  curiola, Pouteria ramiflora, figueira, 
Ficus sp., fruta de jacu, Diospyros inconstans, gabiroba, Campomanesia 
pubescens,  goiabeira, Eugenia sp., grão de galo, Pouteria torta, mama 
cadela, Brosimum gaudichaudii, marmelada, Alibertia sessilis, murici, 
Byrsonima verbacifolia, mutamba, Guazuma ulmifolia, olho de boi, 
Diospyros hispida, veludo, Sclerolobium sp., como ainda espécies 
que são imunes ao corte pela legislação em vigor, como o gonçalo 
alves, Astronium fraxinifolium, ipês, Tabebuia spp,  jatobá, Hymenaea 
stigonocarpa e pequi, Caryocar brasiliense.

Foto 17: Tomada de uma área da região utilizada como pastagem.
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Unidades de Conservação

Nos estudos realizados não foram identificadas Unidades de 
Conservação na Área Diretamente Afetada – ADA, nem na Área de 
Influência Direta – AID do empreendimento.

Apenas na Área de Influência Indireta – AII foram identificadas duas 
unidades, sendo elas: 

• RPPN Lagoa da Capa, distante cerca de 15 km da ADA do 
empreendimento;

• Área de Proteção Especial Lapa Nova de Vazante, a cerca de 40 km, 
na bacia do rio São Francisco. 

Importante destacar que estas Unidades de Conservação não serão 
atingidas pela usina nem pelo reservatório a ser formado.

Foto 18: Vista parcial do Parque Nacional das Emas, tendo exemplares da 
espécie que caracterizou o nome da Unidade de Conservação na região central.

Foto 19: Vista parcial do Parque Nacional de Brasília, unidade de conservação 
inserida na Área de Abrangência Regional – AAR.
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MEIO BIÓTICO – FAUNA

Levantamento da fauna

Para poder avaliar quais serão os impactos que uma usina hidrelétrica 
causará sobre a fauna em um local, são realizados estudos para 
conhecer quais são os animais que existem e circulam na região. 

Estes estudos permitem conhecer as espécies, identificando quais são 
as ameaçadas, as espécies raras, as comuns, as bioindicadoras, ou seja, 
aquelas que servem de referência para informações biológicas.

Os estudos de fauna desenvolvidos para o AHE Davinópolis foram 
realizados com coletas diretas em campo e com consultas e pesquisas 
de outros estudos já feitos para a região, abrangendo espécies de 
mamíferos,  aves, peixes,  répteis, anfíbios e também os insetos.

Os levantamentos foram feitos em 30 áreas de amostragem, em  pontos  
que serão ocupados pelo empreendimento, como também no entorno 
do mesmo, especialmente em locais verificados como aqueles mais 
preservados, que poderiam ser importantes por conservar o maior 
número de espécies.

O estudo de fauna concluiu, principalmente, que os ambientes desta área 
estão bem alterados. 

Foto 20: Veado campeiro - Manzana americana.
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Foto 22: Exemplar da espécie tucanuçu, Ramphastos toco.Foto 21: Exemplar de arapaçu-grande, Dendrocolaptes platyrostris.

Foto 23: Exemplar de siriema, Cariama 
cristata, em plantação de soja.

Foto 24: Canário-da-terra-verdadeiro, 
Sicalis flaveola.

Foto 25: Exemplar da andorinha-de-coleira, Pygocheli-
don melanoleuca, espécie considerada ameaçada.

Aves (Avifauna)

Durante as campanhas de campo na área do AHE Davinópolis, foram registradas 
218 espécies de aves do bioma Cerrado. As mais comuns observadas foram o 
inhambu-chororó, Crypturellus parvirostris,  a perdiz, Rhynchotus rufescens,  
a codorna, Nothura maculosa, o irerê, Dendrocygna viduata, várias espécies 
de garças, como a garça vaqueira, Bubulcus íbis, garça-branca-grande, Ardea 
alba, a curicaca, Theristicus caudatus, o quero-quero, Vanellus chilensis, anu-
preto, Crotophaga ani, anu branco, Guira guira, juriti-pupu, Leptotila verreauxi, 
beija-flores, Eupetomena macroura, Aphantochroa cirrochloris, Florisuga fusca 
e Colibri serrirostris, martins-pescadores, Ceryle torquatus e Chloroceryle 
sp., pica-paus, Colaptes sp, Picumnus albosquamatus, Melanerpes candidus, 
Veniliornis passerinus, Celeus flavescens, Dryocopus lineatus e Campephilus 
melanoleucos, joão-de-barro, Furnarius rufus, o graveteiro, Phacellodomus 
ruber, tucanuçu, Ramphastos toco, siriema, Cariama cristata, os bem-te-vis, 
Myiozetetes sp, Legatus leucophaius, Pitangus sulphuratus e Myiodynastes 
maculatus, a tesourinha, Tyrannus savana, o soldadinho, Antilophia galeata, o 
sabiá-laranjeira, Turdus rufiventris, o tico-tico, Ammodramus humeralis e o 
canário-da-terra-verdadeiro, Sicalis flaveola. Espécies de hábitos aquáticos, 
como o biguá Phalacrocorax brasilianus, e a biguatinga, Anhinga anhinga, 
também foram observadas.

Dentre as espécies identificadas no levantamento da avifauna, merece destaque 
a presença da andorinha de coleira, Pygochelidon melanoleuca, considerada 
espécie ameaçada de extinção.
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Mamíferos (Mastofauna)

Nos estudos dos mamíferos, foram levantados  do grupo de pequenos 
animais, espécies de ratos, e as cuícas. Entre os animais de médio e 
grande porte, o gato do mato e o cachorro do mato.

Além desses, também foram identificadas espécies de morcegos.

Foram registradas 45 espécies de mamíferos na área de influência do 
AHE Davinópolis, destacando-se a onça parda, Puma concolor, a onça 
pintada, Panthera onca, o lobo guará, Chrysocyon brachyurus, o tatu 
canastra, Priodontes maximus, o tamanduá bandeira, Myrmecophaga 
tridactyla e o tatu bola, Tolypeutes tricinctus, que são consideradas 
espécies ameaçadas de extinção.

Foto 27: Exemplar da espécie gambá, Didelphis aurita.

Foto 26: Exemplar de cachorro-do-mato, Cerdocyon thous.
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 Répteis e Anfíbios (Herpetofauna)

Foi realizado o levantamento de 49 espécies de répteis e anfíbios na 
região do AHE Davinópolis, entre lagartos, serpentes, rãs, sapos e 
pererecas identificados.

Dentre as espécies encontradas, destacam-se as serpentes, a cascavel, 
Caudisona durissa collilineatus, a jibóia, Boa constrictor, a falsa-coral, 
Oxyrhopus trigeminus, a cobra-do-capim, Liophis poecilogyrus, e 
jararacão, Bothrops moojeni. Em relação aos lagartos, foram capturados 
os teiús, Tupinambis merianae, calango, Tropidurus torquatus e calango 
de rabo verde, Ameiva ameiva. 

Relativo às rãs e sapos, foram identificadas várias espécies, incluindo 
a perereca-de-pijama, Hypsiboas goianus, rã-cachorro, Physalaemus 
cuvieri e rã-pimenta, Leptodactylus labyrinthicus.

Foto 31: Exemplar de rã da espécie Eupemphix nattereri. 

Foto 29: Exemplar de rã da espécie Hypsiboas sp.Foto 28: Exemplar de rã da espécie Physalaemus sp.

Foto 30: Exemplar de calango da espécie Tropidurus torquatus.
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Foto 32: Exemplar de cascavel, Caudisona durissa collilinata, serpente muito comum. Foto 33: Exemplar da espécie cobra-de-capim, Liophis cf. reginae.

Foto 34: Exemplar de teiú, Tupinambis merianae.

Organismos Aquáticos

Em relação à comunidade de fitoplancton, foram identificados os grupos 
Chlorophyta, Chrysophyta, Bacilariophyta e Euglenophyta. Foi observado um 
predomínio dos grupos Chlorophyta e Euglenophyta e uma maior riqueza de 
espécies foi observada para o Chrysophyta. A concentração de cianobactérias, 
organismos comuns em ambientes de lagos, foi medida por produzirem 
toxinas que causam males aos seres humanos e animais, mas as quantidades 
encontradas estavam dentro do limite determinado pela legislação.

A comunidade de organismos bentônicos, que são organismos que vivem no 
fundo de lagos e rios, são importantes bioindicadores de qualidade da água, 
do nível de poluição ou alteração de um ambiente aquático. No levantamento 
realizado foram encontrados principalmente os grupos Annelida, Arthropoda 
(Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Lepdoptera, Megaloptera, 
Odonata e Trichoptera), Nemathelmintes e Mollusca (Veneroida).  A presença 
desses organismos indicou que o ambiente já foi modificado, pois ofereceu 
condições mais favoráveis a grupos que melhor se adaptam a alterações 
ambientais, mesmo com o resultado de boa qualidade da água e baixa 
concentração de nutrientes obtido.
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Peixes (ictiofauna)

Os estudos e levantamentos para o conjunto de peixes,  foram realizados 
em diversos pontos dos rios Paranaíba e Verde, seus afluentes e lagoas 
marginais, tanto no período de chuvas como também na estiagem.

Nestas amostragens foram utilizadas redes de espera, redes de arrasto, peneiras 
nos córregos, tarrafas, como ainda informações de pescadores locais  que 
conhecem a região. A utilização de métodos variados permite a amostragem de 
espécies de diferentes tamanhos, usos de hábitats e períodos de atividade.

Durante estes estudos foram capturados 1.987 exemplares de 51 espécies, 
entre piaus, Leporinus elongatus, Leporinus friderici, curimbatás,, 
Prochilodus lineatus, piranhas, Serrasalmus maculatus, mandis, 
Pimelodus sp., cascudos, Megalancistrus sp., bagres, Rhamdia quelen, 
abotoados, Pterodoras granulosus, trairão, Hoplias intermedius, tuviras, 
Gymnotus carapo, dourados, Salminus brasiliensis e tabaranas, Salminus 
hilarii.

Relativo ao conjunto de peixes da bacia do rio Paranaíba, é registrada a 
existência de  6 espécies ameaçadas de extinção, o jaú, Zungaro jahu, 
o surubim, Steindachneridion scriptum, o pacu prata, Myleus tiete, a 
pirapetinga, Brycon nattereri, a piracanjuba, Brycon orbignyanus e o bagre, 
Megalonema platanum, sendo que nenhuma dessas espécies foi coletada 
nas áreas de amostragem do empreendimento.

Foto 36: Exemplar de jaú. Zungaro jahu.

Foto 38 : Exemplar de piau, Leporinus sp.

Foto 35: Exemplar de curimbatá - Prochilodus lineatus.

Foto 37: Exemplar de piranha - Serrasalmus maculatus.
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Insetos (Entomofauna)

Foram coletadas 508 espécies de insetos, destacando alguns besouros, 
Megacephala sp., Cycloneda sanguinea, Harmonia axyridis, Colaspis 
sp.e Diabrotica speciosa, borboletas, Anartia jatrophae, Caligo illioneus, 
Danaus sp., Actinote sp. , formigas, Atta sp. Camponotus sp. e Pheidole 
sp., mosca, Musca domestica, abelhas, Apis mellifera, Centris sp., 
Euglossa sp., Melipona sp., Tetrapedia sp. e Trigona spinipes, mariposas, 
Cocytius antaeus, Langsdorphia frankii, Citheronia laocoon e Rothschildia 
jacobaeae entre outras.

Importante destacar a ocorrência de mosquitos hematófagos, ou seja, 
que se alimentam de sangue. Eles são transmissores de doenças 
como a dengue, a malária e a leishmaniose, todas estas constatadas 
na área de estudo. No entanto, os municípios que serão afetados pelo 
empreendimento contam com um programa de controle para essas 
doenças.

Para a área do empreendimento, os resultados dos estudos não indicam a 
existência de espécies de insetos que venham a existir somente naquela 
área ou região, ou espécies que sejam consideradas como ameaçadas de 
extinção.

Sendo espécies que se adaptam muito bem à mudança de ambientes, não 
haverá problemas quando, nesta região, o rio for transformado em um 
lago.

Foto 40: Inseto gafanhoto, família Acrididae.

Foto 41: Inseto coleóptero da família Coccinellidae.

Foto 39: Inseto borboleta, exemplar da ordem Lepidoptera.
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8MEIO SOCIOECONÔMICO

POPULAÇÃO

AÁrea de Influência 
Direta - AID do AHE 
Davinópolis é formada 

pelos municípios de Abadia dos 
Dourados, Coromandel e Guarda-
Mor no estado de Minas Gerais 
e os municípios de Catalão e 
Davinópolis no estado de Goiás.

Residência típica da ADA.
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Considerando a distribuição da população nas áreas próximas ao AHE 
Davinópolis, a maior parte da população dos municípios abrangidos pelo 
empreendimento está concentrada nas áreas urbanas, do mesmo modo 
que na maior parte do país.

Outro fator interessante a ser observado e relacionado à população 
da região, conforme a tabela abaixo, é que a partir da década de 80 
começou uma progressiva migração da população rural para áreas 
urbanas, situação que também tem na mecanização da agricultura e na 
maior oferta de trabalho nas cidades como fatores responsáveis. 

Figura 16: Distribuição espacial da população no período de 1960 a 2007, nos municípios da AID do AHE Davinópolis.
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MAPEAMENTO DAS POPULAÇÕES RURAIS DA ADA
Nos estudos na Área Diretamente Afetada – ADA foram identificadas e 
cadastradas 102 propriedades, com a presença de 265 pessoas.

Destas propriedades cadastradas, 49 terão suas sedes inundadas pelo 
lago quando formado.  Nas demais, parte das terras será atingida 
pelo reservatório ou pela Área de Preservação Permanente (APP) do  
reservatório.

Figura 17: Mapa de localização das propriedades afetadas pelo AHE Davnópolis.
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Foto 43: Rancho em propriedade rural da região.Foto 42: Habitação rural Fazenda Larga dos Pilões,  com roça ao lado.

Foto 44: Habitação rural em construção na ADA.

SISTEMA VIÁRIO

As principais rodovias de acesso à região são a BR-050 e a GO-210, 
como também a BR-365, MG-223 e MG-190 que passam por Abadia dos 
Dourados, além de inúmeras estradas vicinais que interligam as diversas 
propriedades rurais aos municípios da região.

A ferrovia tem importância significativa na AID, visto que liga Catalão 
aos centros de Uberaba, Cubatão e o porto de Santos, transportando 
recursos minerais, produtos agrícolas e industrializados produzidos na 
região central do Brasil.
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SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

As operadoras de telefonia fixa e celular atuam na AID do 
empreendimento, sendo empresas do grupo Telemar Telecomunicações, 
Brasil Telecom, TIM entre outras. Os serviços postais são de 
responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, 
presente em todos os municípios da área de estudo.

Todos os municípios da AID contam com sinais abertos das redes de 
televisão Bandeirantes, Globo, Record, Assembléia, Rede Minas, Rede TV, 
SBT, Cultura e TV Pirapitinga, além daquelas recebidas por parabólicas e 
por assinatura. São várias as estações de rádio em AM e FM na região.

Referente à imprensa, circulam os jornais regionais: Jornal Gazeta, 
o Horizonte, Jornal de Coromandel, Panorama, Diário de Catalão, O 
Catalão e Serra Dourada News.

ENERGIA ELÉTRICA

Na AID em torno de 96% dos domicílios são atendidos pela energia elétrica.

SANEAMENTO AMBIENTAL

Abastecimento de Água

Na Área de Influência Direta – AID são atendidos cerca de 89% das 
demandas municipais, sendo as captações feitas em córregos e ribeirões 
locais. Somente em Abadia dos Dourados e Davinópolis a captação de 
água é realizada em poços artesianos.

Já na Área Diretamente Afetada – ADA, em áreas rurais constatou-se 
que grande parte da captação das propriedades é feita em “mina d’água” 
e diretamente nos córregos.  A distribuição da água é feita através de 
encanamentos e em quase 90% dos casos a água é tratada através de 
filtração. 

Saneamento Básico

Catalão apresentou o maior percentual de pessoas que vivem em 
domicílios com banheiro e água encanada, 93,6%, Coromandel 87,9%, 
Guarda-Mor 81,5%, Abadia dos Dourados 76,8% e Davinópolis 76,3%. 

Quanto a ligação à rede geral de esgoto ou de drenagem de água das 
chuvas o município de Coromandel é o que apresenta maior percentual 
61,6%, em sequência temos Abadia dos Dourados 53,1%, Guarda- Mor 
46,5%, Catalão 45,8%, e em Davinópolis, de acordo com os dados, não há 
rede de coleta de esgotos.
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A fossa negra ainda é utilizada em grande número nos municípios da 
ADI, destacando-se o município de Davinópolis onde é usada para 89,3% 
das residências, para os outros municípios esse percentual cai bastante 
sendo: Catalão 48,8%, Guarda-Mor 29,5%, Abadia dos Dourados 26,9% e 
Coromandel 25,1%. 

Abadia dos Dourados e Davinópolis possuem os menores percentuais 
de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água encanada, 
aproximadamente 76%. Nestes municípios não há sistema de tratamento 
de esgoto, sendo  lançados  diretamente nos córregos e rios, ou usadas 
fossas negras. Em Guarda-Mor está em fase final a construção da 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

Em Catalão o esgoto é tratado parcialmente em unidades distintas, uma 
que atende as indústrias e outra o comércio e residências. Atualmente a 
responsabilidade pelo esgotamento sanitário é da Prefeitura Municipal, 
sendo parte lançado diretamente no  Ribeirão Pirapitinga. 

Em relação à coleta de lixo nos municípios da AID, 75,5% dos domicílios 
são atendidos, sendo notado ainda o hábito em se queimar os resíduos 
em terrenos baldios. O serviço de coleta é feito pelas municipalidades.

Nas propriedades rurais o uso da fossa negra é a principal forma de 
destinação do esgoto sanitário, 68%, sendo o restante destinado a céu 
aberto. A maior parte do lixo doméstico e resíduos sólidos produzidos na 
ADA é queimado nas 53 propriedades, sendo que 26 residências rurais 
encaminham para os lixões. 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Na área de estudo da AID existem 163 estabelecimentos de ensino público, 
sendo a maioria, 99, em Catalão. Este número de estabelecimento é  
considerado satisfatório para o atendimento da demanda. 

Na AID a maioria da população possui o ensino fundamental, mesmo 
que  incompleto, enquanto que na ADA existem 28 alunos frequentando 
estabelecimentos de ensino, sendo necessários deslocamentos entre 10 
e 20 km. Foi verificada uma taxa de alfabetização entre 74% e 88% nos 
municípios da AID. As prefeituras assumem o transporte dos alunos na 
zona rural destes municípios.

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Relativo ao sistema de transporte na região verificou-se que estes 
não sofrerão interrupções, uma vez que encontram-se em distância 
significativa da ADA. Entretanto, de Palmitos a Abadia dos Dourados 
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serão necessários planejamentos, uma vez que haverá interferência 
neste percurso, como também aumento do fluxo de veículos durante as 
obras. 

Outro meio de transporte utilizado pela população na região é a travessia 
em balsas, tendo constatado os serviços de duas, sendo uma em 
Davinópolis e outra em Coromandel, ambas operadas manualmente.

Com a formação do lago e consequentemente o aumento da distância 
serão necessárias balsas motorizadas.

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Em Goiás, o município de Catalão é mais capacitado para os 
atendimentos de saúde, sendo o polo regional onde se concentra a 
melhor infraestrutura e que proporciona cobertura a outros municípios 
como Davinópolis, Cristalina, Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, 
Cumari, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor, Três Ranchos, 
Marzagão, Corumbaíba e Urutaí.

Esta demanda é atendida por estabelecimentos públicos e privados, 
sendo públicos o Hospital Materno Infantil Willian Safatle, a Santa Casa 
de Misericórdia, e os particulares, Hospital Nars Faiad e o Hospital São 
Nicolau, totalizando 286 leitos. 

Catalão e Davinópolis não possuem o Centro de Controle de Zoonoses – 
CCZ, estando o de Catalão em construção. Nos dois municípios, as ações 
de controle de zoonoses são realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal.

No estado de Minas Gerais, os municípios de Coromandel, Abadia dos 
Dourados e Guarda-Mor possuem uma infraestrutura hospitalar de 85 
leitos  em 4 estabelecimentos de saúde público e privado.

Nestes municípios não existem Centros de Controle de Zoonoses, 
sendo as ações controladas pelas respectivas unidades de Vigilância 
Epidemiológica.
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Foto 46: Vista da Santa Casa de Misericórdia de Coromandel.Foto 45: Vista do Hospital Municipal de Guarda Mor.

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Os estudos e levantamentos demonstraram que existem na AID do AHE 
Davinópolis dois aglomerados,  a Comunidade Palmitos, Minas Gerais e a 
Comunidade Boqueirão de Baixo, em Goiás.

A Comunidade Palmitos localiza-se no município de Abadia dos Dourados, 
fora da ADA do empreendimento, contando com 35 pessoas, tendo 
um representante na Câmara Municipal. Neste agrupamento existem 
10 residências, 1 igreja, campo de futebol, bar, mercearia, sendo 
organizadas festas populares como a de São Sebastião, São Benedito, 
Nossa Senhora das Graças e festas juninas. A população vive do cultivo 
de subsistência e criação de gado.

A Comunidade Boqueirão de Baixo está localizada a 7 quilômetros de 
Davinópolis, não estando inserida na ADA do empreendimento e se reúne 
apenas para realização da festa tradicional de São Sebastião, uma vez 
por ano, entre os meses de junho e julho.

A festa recebe visitantes de todos os municípios próximos, em torno de 
350 pessoas. A comunidade tem apenas edificações,  como um cemitério, 
uma igreja, uma casa do festeiro e um rancho de alvenaria/madeira, 
onde se desenvolvem as atividades.

Nos levantamentos foram detectados 10 “Núcleos Ribeirinhos” na ADA, 
que são pequenas comunidades isoladas que vivem em condições 
precárias de saúde, saneamento, educação, moradia, alimentação, etc. 
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Estes núcleos somam 27 pessoas. Todos estes núcleos estão ligados às 
atividades garimpeiras de diamantes.

Alguns destes núcleos têm suas atividades legalizadas e outros operam 
na clandestinidade.

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA

A região do empreendimento, considerando a Área de Influência 
Direta - AID do AHE Davinópolis, recebeu incentivos dos programas de 
desenvolvimento e integração nacional direcionados para a região do 
Brasil Central, especificamente os polos de Brasília e Goiânia.

Na AID, a geração de empregos e de renda na economia municipal 
depende principalmente de atividades agropecuárias. Entretanto, 
apesar de reduzida, a participação do setor industrial é importante, 
especialmente no município de Catalão. As atividades comerciais e 
de serviços têm crescido muito nos últimos anos e se destacam nos 
municípios de Catalão e Coromandel.

Durante os estudos e levantamentos feitos constatou-se a existência de 
cerca de 20 dragas de mineração de diamantes ao longo das margens do 
rio Paranaíba, estas localizadas na ADA do empreendimento.

O espaço rural é ocupado por estabelecimentos ligados à agropecuária 
na sua maioria. As atividades agropecuárias dividem-se em cultivo de 
lavouras permanentes e temporárias e pastagens naturais.

Outra atividade econômica importante na região é o extrativismo vegetal 
para a produção de carvão.

LAZER E TURISMO

As principais atividades de lazer da região estão ligadas aos recursos 
hídricos dos municípios. As corredeiras e cachoeiras são exploradas 
como áreas de recreação, pesca esportiva com vários  “ranchos” 
construídos em áreas de reserva e APP.

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

O resultado dos estudos arqueológicos fez a  identificação  da existência 
de um sítio na área da AII, denominado por sítio  Santa Rita, situado 
à cerca de 100 metros da APP. Outro sítio foi localizado na ADA, 
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denominado  Sítio Porto Velho. Nestes locais foram encontrados 
fragmentos cerâmicos de várias dimensões. Os sítios tiveram  datação 
pré-histórica, litocerâmico.

Estes sítios localizam-se em Abadia dos Dourados,  representando a 
ocupação humana da região, que parece ter sido uma área farta em 
pesca e caça, como também em condições favoráveis para cultivo. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO

As edificações de relativo valor histórico encontram-se distribuídas na 
AID e fora da área de formação do lago. Foram identificadas algumas 
fazendas e locais na região  como a Fazenda Porto dos Pereira, a 
Fazenda das Contendas, e o Cemitério Rural de Davinópolis. Todas as 
estruturas datam do período colonial e  as residências possuem uma 
caracterização marcante do uso de madeiras de qualidade, adobe e 
telhas ditas coloniais. 

O cemitério que ainda encontra-se em uso, apesar de sua importância 
cultural e arquitetônica, não está preservado. Ele possui  o túmulo mais 
antigo datado de 1884.

Foto 47: Detalhe de fragmentos cerâmicos identificados em superfície, atestando que o local apresenta potencial arqueológico.
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PESCA

A atividade de pesca amadora no Brasil tem apresentado elevado 
crescimento nos últimos anos e tem crescido mais  nas áreas de 
concentração de usinas hidrelétricas , principalmente na região central 
do país.

A região do rio Paranaíba, com as usinas de São Simão, Itumbiara e 
Emborcação, tornou-se uma área com lagos atrativos da pesca esportiva 
nacional, situação que certamente ocorrerá no futuro com o AHE 
Davinópolis. 

O trecho do rio Paranaíba que será inundado pelo empreendimento 
possui algumas corredeiras. Estas condições do rio dificultam a 
navegação e além disto, são áreas protegidas pela legislação de pesca. 
Isto explica o fato de não se ter observado a presença de pescadores na 
ADA. Em vistoria foram observados alguns ranchos de pesca e lazer.

Os pescadores profissionais e amadores da região fazem uso do 
reservatório de Emborcação para a atividade pesqueira. 

Foto 48: Vista geral da Fazenda Contendas.
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EXPECTATIVAS DE HABITANTES DA REGIÃO EM 
RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO

A opinião  da população da região sobre o empreendimento demonstrou 
tanto a expectativa de melhoria econômica para os municípios com o 
turismo e aumento de empregos, como a preocupação com  a perda de 
áreas de agricultura e deslocamento da população das propriedades 
rurais atingidas.

• “Creio eu que a maior vantagem é a geração de emprego e renda 
para a população de Coromandel, e a segunda é que vai atrair 
turistas para o nosso município, vai atrair investimentos, então 
eu creio que é de grande importância esta obra” (morador de 
Coromandel);

• “As desvantagens eu penso logo de imediato na questão ambiental, 
por que a usina hidrelétrica hoje ela demanda uma porção de terra, 
a inundação das águas das barragens tomam muitas propriedades 
tirando muitas famílias das suas localidades, tendo que fazer 
permuta de localidade, então tem o desgaste ambiental e econômico 
para muitas famílias, esse é o ponto negativo” (morador de 
Guarda-Mor);

• “...nós vamos tirar o homem que trabalha no campo do seu lugar, 
deslocar para a cidade, onde não tem mais lugar pra trabalho” 
(morador de Catalão);

• As vantagens eu acho que são grandes porque o Município é um 
Município pequeno e com a construção desta Usina Hidrelétrica eu 
acho que a questão do turismo vai ser bom em termo também de 
arrecadação para o Município eu acho que vai crescer muito e por 
isso eu acho que a população de Davinópolis vai ter muito a ganhar.  
(Morador de Davinópolis).

Foto 49: Vista geral da Fazenda Porto dos Pereira.
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9IMPACTOS AMBIENTAIS

Um dos aspectos mais 
importantes que devem 
constar nos estudos 

ambientais refere-se à Avaliação 
dos Impactos Ambientais – AIA, cujo 
objetivo é compor e proporcionar 
uma visão de várias alterações 
que serão geradas, inicialmente 
com a implantação da obra e, 
posteriormente com a operação da 
usina hidrelétrica.

Estes impactos ambientais são 
gerados durante e após a instalação 
da usina, necessitando de medidas 
que venham a minimizar os 
resultados destas alterações.

Como exemplo, na implantação 
de uma usina hidrelétrica, haverá 
a abertura de novas estradas, a 
ampliação de outras, sendo que 
isto poderá proporcionar um 
eventual aumento do tráfego e 
consequentemente do número de 
acidentes.

Neste sentido, esta avaliação de 
impactos procura não somente 
identificar os impactos, mas 
principalmente buscar soluções 
para que estes problemas sejam 
menores, com consequências 
menos expressivas. Este tipo de 
avaliação é semelhante para os 
diversos problemas de uma obra 
deste porte.

Lago de usina no rio Paranaíba.
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Todos os impactos são apresentados na tabela a seguir. Nela estão 
demonstrados todos os problemas, quando podem ocorrer e o que deve ser 
feito para que tenham um menor grau de interferência.

EXEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS NAS DIFERENTES 
FASES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Geração de empregos

A implantação em uma região de um grande projeto, neste caso uma usina 
hidrelétrica, causa grandes modificações nos municípios que estão a sua 
volta, alterando principalmente a economia local, com geração de novos 
postos de trabalhos diretos e indiretos, gerando novas receitas aos municípios, 
movimentando o comércio e serviços de uma forma geral. No caso específico 
do AHE Davinópolis serão gerados em torno de 800 empregos diretos e 2000 
empregos indiretos na região durante a construção.

Transtornos ligados à inundação de terras

Para  a formação do lago da usina será necessária a inundação de uma grande 
área de terras próximas ao leito original do rio, que geralmente são usadas para a 
agricultura por serem férteis. Sendo assim, haverá um impacto nas áreas propícias 
à agricultura na região.

Deslocamento e remoção da população 
Para as comunidades ou propriedades que estejam localizadas na área de inundação, 
será dada toda a atenção a estas populações, restabelecendo as condições em que 
vivem antes da construção da obra. Estas comunidades deverão ter nesta fase de 
negociações todo o acompanhamento pelas prefeituras, governo estadual, poder 
judiciário, representantes da sociedade, quando serão avaliadas as benfeitorias, 
casas, estábulos, pomares, árvores frutíferas, etc. Deverá ainda ser montada uma 
comissão dos atingidos para acompanhar todas as negociações, de maneira que haja 
transparência e justiça, não devendo ter ninguém prejudicado ou privilegiado.  

Interferência na pesca com o enchimento do lago 

O enchimento do lago causará o fim das corredeiras existentes no trecho do 
rio e uma interferência na pesca habitualmente praticada naquelas áreas. 
Com o barramento do rio haverá uma interrupção da piracema que poderá 
provocar  a diminuição da reprodução das espécies de peixes migradores. O 
ambiente alterado e a mudança de água corrente para um lago, poderá levar 
a alterações nas populações de espécies de peixes e o aumento ou diminuição 
dessas populações. Como na área não foi verificada a existência de uma pesca 
profissional acentuada, apesar da existência de colônias de pesca, o impacto 
tende a ser menor.
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TABELA DE IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO NATUREZA FASE DE OCORRÊNCIA TEMA

Modificação do Regime dos 
Rios

Negativo e 
Positivo Implantação e Operação Recursos Hídricos

Alteração da Qualidade da 
Água Negativo Implantação e Operação Recursos Hídricos

Alteração no Transporte de 
Sedimentos Negativo Implantação e Operação Recursos Hídricos

Interferência com Áreas de 
Exploração Mineral Negativo Implantação e Operação Recursos Minerais

Inundação de Bens 
Minerais Negativo Implantação e Operação Recursos Minerais

Possibilidade da Ocorrência 
de Pequenos Tremores de 

Terra
Negativo Implantação e Operação Relevo

Surgimento de Processos 
Erosivos Negativo Implantação e Operação Pedologia, Recursos 

Hídricos

Alteração do nível do lençol 
freático no entorno do 

reservatório
Positivo Implantação e Operação Recursos Hídricos,

Perda de Diversidade da 
Flora Negativo Implantação Flora

Perda de Habitat da Fauna 
Terrestre, Fragmentação 
de Habitats e Perda da 

Conectividade entre 
fragmentos

Negativo Implantação Fauna e Flora

Redução da Diversidade 
da Fauna Terrestre e 

Afugentamento da Fauna
Negativo Implantação e Operação Fauna

Pressão sobre a caça 
de animais silvestres 

e aumento do risco de 
atropelamento de animais

Negativo Implantação Fauna

Alteração na composição da 
Fauna Aquática Negativo Implantação e Operação Fauna

Interrupção do Fluxo 
Migratório das Espécies de 

Peixes de Piracema
Negativo Implantação e Operação Fauna

Possibilidade de Ocorrência 
de Mortalidade Localizada 

de Peixes
Negativo Implantação e Operação Fauna

Possibilidade de 
Interferência em Prováveis 

Sítios de Reprodução da 
Andorinha-de-coleira

Negativo Implantação Fauna
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IMPACTO NATUREZA FASE DE OCORRÊNCIA TEMA

Mudança no atual padrão 
de Organização Social Positivo Todas Social

Alteração nas Atuais 
Condições de vida da 

população
Negativo Implantação Cultural

Mudança nos atuais 
padrões de sociabilidade Negativo Implantação e Operação Social/Cultural

Aumento da mobilidade da 
força de trabalho Negativo Implantação e Operação Cultural/Social

Aumento da oferta de 
postos de trabalho Positivo Implantação Econômico

Perda de produção e meios 
de produção Negativo Implantação e Operação Econômico – Meios 

de Produção

Alteração da estrutura de 
uso e ocupação do solo e 
Uso dos recursos hídricos

Positivo Operação Econômico

Perda da infraestrutura Negativo Implantação e Operação Econômico

Aumento da probabilidade 
de expansão de endemias Negativo Implantação Saúde

Geração de expectativa Negativo Planejamento e 
Implantação Econômico

Risco de perda de 
Patrimônio Histórico-

Cultural e Arqueológico
Negativo Implantação Cultural

Ruptura de relações sociais 
historicamente construídas Negativo Implantação e Operação Social/Cultural

Criação de oportunidades 
para algumas unidades 

familiares
Positivo Implantação e Operação Econômico

Incremento de Receitas 
pelo Aquecimento da 

Economia Local/Regional
Positivo Implantação e Operação Econômico

Pressão na Infraestrutura 
de Serviços Negativo Implantação Econômico

Perda de Área com 
Potencial de Aptidão 

Agrícola
Negativo Implantação e Operação Econômico

Interferência com 
Sistemas de Captação e 

Abastecimento
Negativo Implantação Recursos Hídricos / 

Social
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10PROGRAMAS AMBIENTAIS

As ações que diminuem 
os possíveis impactos 
gerados com a construção 

do AHE Davinópolis constituem 
importantes instrumentos de 
controle dos efeitos que estão 
diretamente ligados à instalação 
e operação da futura usina 
hidrelétrica. Estas ações devem 
ser implantadas na ocasião 
oportuna através de Programas 
sociais e ambientais específicos 
para cada área temática.

Elas devem ser implantadas 
durante as etapas de 
planejamento, construção e 
operação do empreendimento, com 
o objetivo de recuperar e conservar 
o meio ambiente e minimizar os 
impactos sociais.

Os programas ambientais 
correspondem às atividades 
planejadas a partir da identificação 
prévia dos possíveis impactos 
e elaboração dos estudos 
ambientais.

Levantamento socioambiental.
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Estes programas, tanto ambientais quanto sociais, serão implementados 
nas fases de instalação e operação da usina hidrelétrica, garantindo que os 
impactos serão mitigados e monitorados ambiental e socialmente.

São apresentados  à seguir, o conjunto de  Programas Ambientais que serão 
desenvolvidos para a fase seguinte, no âmbito do Plano Básico Ambiental 
– PBA. 

Para diminuir os impactos causados à fauna de peixes, propõe-se algumas 
medidas como a manutenção e recomposição da área marginal do lago, a 
coleta de ovos e larvas de peixes, identificação dos locais de reprodução e o 
incentivo para que as municipalidades façam o tratamento de seus esgotos.

MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Tabela 4: Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais propostos

 IMPACTO
MEDIDA (MITIGADORA, 

POTENCIALIZADORA E/OU 
COMPENSATÓRIA)

AÇÕES / MEDIDAS / PROGRAMAS

Modificação do Regime dos Rios Mitigadora Preventiva

Execução do Programa de Monitoramento dos 
Processos Hidrossedimentológicos, das Vazões 

Afluentes e Defluente e do Assoreamento do 
Reservatório

Implantação do Programa de Monitoramento 
Limnológico e da Qualidade da Água;

Alteração da Qualidade da Água Mitigadora Preventiva

Implantação do Programa de Monitoramento 
dos Processos Hidrossedimentológicos, 
das Vazões Afluentes e Defluente e do 

Assoreamento do Reservatório

Alteração no Transporte de Sedimentos Mitigadora Preventiva

Execução do Programa de Monitoramento dos 
Processos Hidrossedimentológicos, das Vazões 

Afluentes e Defluente e do Assoreamento do 
Reservatório

Interferência com Áreas de Exploração 
Mineral Mitigadora Preventiva Execução do Programa de Gestão de 

Interferência com Atividades Minerárias

Inundação de Bens Minerais Compensatória Implantação do Programa de Reativação das 
Atividades Econômicas e Geração de Renda.

Possibilidade da Ocorrência de Pequenos 
Tremores de Terra Mitigadora Preventiva Realização do Programa de Monitoramento 

Sismológico.

Alteração do nível do lençol freático no 
entorno do reservatório Mitigadora Preventiva Implantação do Programa de Monitoramento do 

Lençol Freático.

Surgimento de Processos Erosivos Mitigadora Preventiva e 
Corretiva

Realização do Programa de Monitoramento e 
Controle de Processos Erosivos e Estabilização 

de Movimentos de Massa, Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e 

implantar o Plano Ambiental de Conservação e 
Uso no Entorno do Reservatório – PACUERA.
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 IMPACTO
MEDIDA (MITIGADORA, 

POTENCIALIZADORA E/OU 
COMPENSATÓRIA)

AÇÕES / MEDIDAS / PROGRAMAS

Perda de Diversidade da Flora Compensatória

Implantação do Programa de Conservação da 
Flora, Programa de Recomposição Vegetal do 

Entorno do Reservatório e do Programa de 
Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD.

Cabe ressaltar que, dentro do Programa 
de Recomposição Vegetal do Entorno do 
Reservatório, deverão ser priorizados os 

locais que possam servir de conexão entre os 
fragmentos remanescentes.

Perda de Habitat da Fauna Terrestre, 
Fragmentação de Habitats e Perda da 

Conectividade entre fragmentos
Mitigadora Preventiva e 

Compensatória

Realização do Programa de Resgate 
e Monitoramento da Fauna Terrestre, 

implantação do Programa de Recomposição 
da Vegetação do Entorno do Reservatório e do 

Programa de Conservação da Flora

Redução da Diversidade da Fauna 
Terrestre e Afugentamento da Fauna Mitigadora Preventiva

Implantação o Programa de Resgate e 
Monitoramento da Fauna Terrestre, incluindo 
o Programa de Monitoramento para espécies 

raras, endêmicas e ameaçadas.

Pressão sobre a caça de animais 
silvestres e aumento do risco de 

atropelamento de animais
Mitigadora Preventiva

Realização do Programa de Comunicação 
Social, Programa de Educação Ambiental e 

Programa de Segurança e Alerta

Alteração na composição da Fauna 
Aquática Mitigadora Preventiva Realização do Programa de Monitoramento da 

Ictiofauna e outros organismos aquáticos

Interrupção do Fluxo Migratório das 
Espécies de Peixes de Piracema

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Verificação da necessidade ou não de 
implantação de Sistema de Transposição de 
Peixes – STP, implantação do Programa de 

Monitoramento da Ictiofauna,

Possibilidade de Ocorrência de 
Mortalidade Localizada de Peixes Mitigadora Preventiva Realização do Programa de Resgate da 

Ictiofauna.

Possibilidade de Interferência em 
Prováveis Sítios de Reprodução da 

Andorinha-de-coleira
Mitigadora Preventiva

Implantação de Programa de Monitoramento 
Andorinha-de-coleira (Pygochelidon 

melanoleuca).

Mudança no atual padrão de Organização 
Social

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação dos Programas de Reativação das 
Atividades Econômicas, de Geração de Renda e 
de Monitoramento Socioeconômico de Renda.

Alteração nas Atuais Condições de vida 
da população

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação do Programa de Comunicação 
Social, Programa de Educação Ambiental e 

Programa de Reorganização da Infraestrutura.

Mudança nos atuais padrões de 
sociabilidade Mitigadora Preventiva

Implantação do Programa de Comunicação 
Social e Programa de Vigilância Epidemiológica 

e de Apoio às Ações de Saúde

Aumento da mobilidade da força de 
trabalho

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação do Programa de Comunicação 
Social e Programa de Reorganização da 

Infraestrutura



71Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis

 IMPACTO
MEDIDA (MITIGADORA, 

POTENCIALIZADORA E/OU 
COMPENSATÓRIA)

AÇÕES / MEDIDAS / PROGRAMAS

Aumento da oferta de postos de trabalho Potencializadora

Implantação dos programas de Reativação das 
Atividades Econômicas e de Geração de Renda, 
Monitoramento Socioeconômico de Renda e 
Comunicação Social.

Perda de produção e meios de produção Compensatória

Implantação do Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas – PRAD, Programa de 
Negociação e Programa de Indenização e 
Remanejamento de População.

Alteração da estrutura de uso e ocupação 
do solo e Uso dos recursos hídricos Compensatória

Implantação dos programas de 
Acompanhamento dos Direitos Minerais e 
Revalidação e execução do Plano Ambiental de 
Conservação e Uso no Entorno do Reservatório. 

Perda da infraestrutura Compensatória Implantação do Programa de Adequação e 
Relocação de Infraestrutura

Aumento da probabilidade de expansão 
de endemias Mitigadora Preventiva Execução do Programa de Vigilância 

Epidemiológica e de Apoio às Ações de Saúde

Geração de expectativa Mitigadora Preventiva Implantação do Programa de Comunicação 
Social e Programa de Gestão Fundiária

Risco de perda de Patrimônio Histórico-
Cultural e Arqueológico Mitigadora Preventiva

Execução do Programa de Preservação do 
Patrimônio Histórico-Cultural e Arqueológico, 
Programa de Gestão do Patrimônio 
Arqueológico 

Ruptura de relações sociais 
historicamente construídas

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação do Programa de Comunicação 
Social e Programa de Remanejamento de 
População.

Criação de oportunidades para algumas 
unidades familiares Potencializadora

Implantação do Programa de Comunicação 
Social, Programa de Remanejamento e 
Programa de Assessoramento Técnico.

Incremento de Receitas pelo 
Aquecimento da Economia Local/
Regional

Potencializadora

Implantação dos programas de Reativação das 
Atividades Econômicas e de Geração de Renda, 
Monitoramento Socioeconômico de Renda e 
Comunicação Social.

Pressão na Infraestrutura de Serviços Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação do Programa de Comunicação 
Social, Programa de Reorganização da 
Infraestrutura e Programa de Apoio aos 
Municípios Atingidos.

Perda de Área com Potencial de Aptidão 
Agrícola

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas – PRAD Programa de 
Reativação das Atividades Econômicas e 
Geração de Renda

Interferência com Sistemas de Captação 
e Abastecimento

Mitigadora Preventiva e 
Compensatória

Implantação do Programa de Adequação e 
Relocação de Infraestrutura
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OBJETIVOS DOS PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS 
PROCESSOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS 
E DAS VAZÕES AFLUENTES E DEFLUENTE 
E DO ASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO

Mede e indica o nível de assoreamento do 
rio na região do empreendimento.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA

Avalia a qualidade da água ao longo do 
tempo, indicando o que deve ser feito para 
atender a legislação sobre este tema.

PROGRAMA DE CONTROLE DE 
PROCESSOS EROSIVOS E ESTABILIZAÇÃO 
DE MOVIMENTOS DE MASSA

Irá tomar medidas de conservação de 
solos, evitando o carreamento do solo pela 
chuva e vento.

PROGRAMA DE REATIVAÇÃO DAS 
ATIVIDADES ECONÔMICAS E GERAÇÃO DE 
RENDA

Será feita a capacitação e qualificação das 
famílias e comunidades envolvidas a partir 
de levantamento das potencialidades de 
geração de renda existentes na região.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS - PRAD

Através de medidas conservacionistas e de 
recondicionamento irá proteger o solo da 
erosão e recompor a vegetação local.

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E 
USO NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO - 
PACUERA

Realizará a recomposição e a conservação 
da área de preservação permanente no 
entorno do reservatório.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO 
LENÇOL FREÁTICO

Irá avaliar frequentemente o grau de 
qualidade e quantidade das águas no 
lençol freático da região.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FLORA Visa recompor as nascentes, fragmentos 
florestais e margens dos cursos de água 
da área de influência com vegetação 
nativa.

PROGRAMA DE RESGATE E 
MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE

Será feito o salvamento dos animais 
durante o desmatamento e enchimento do 
lago e acompanhamento da adaptação dos 
mesmos em outro local.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA 
ESPÉCIES AMEAÇADAS

Serão realizados estudos para definição 
das estratégias de manejo e de 
conservação dessas espécies.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Visa melhorar o diálogo entre as partes 
envolvidas, utilizando de transparência nas 
negociações e divulgação de informações, 
a fim de administrar a ocorrência de 
conflitos e criar um bom relacionamento 
com os públicos.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Pretende capacitar a comunidade 
com conhecimentos referentes ao 
meio ambiente e a cultura da região, 
incentivando a valorização do patrimônio 
ambiental e cultural do local.

PROGRAMA DE SEGURANÇA E ALERTA Visa o estabelecimento de regras 
para o tráfego nas vias de acesso do 
empreendimento.

PROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA Pretende resgatar os peixes que podem 
ser aprisionados durante as obras da 
barragem e enchimento do reservatório.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA 
ANDORINHA DE COLEIRA

Visa mapear a população de andorinhas e 
implantar instalações alternativas para a 
reprodução da espécie no local.

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E DE APOIO ÀS AÇÕES 
DE SAÚDE

Será monitorada e controlada a ocorrência 
das doenças comuns da região que possam 
acometer nos trabalhadores das obras e 
na população em geral, além de definir a 
infraestrutura de saúde necessária para o 
atendimento médico e dos demais serviços 
de saúde.

PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO,  
GESTÃO FUNDIÁRIA, INDENIZAÇÃO E 
REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO.

Visa garantir preços justos nas avaliações 
e indenizações, bem como propiciar às 
famílias afetadas condições que permitam 
a recomposição de suas condições sociais 
e econômicas.

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS 
DIREITOS MINERAIS E REVALIDAÇÃO

Acompanha junto ao DNPM os processos 
de licenciamento das jazidas minerais para 
saber quem será indenizado por estes 
direitos.

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E 
RELOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Será feita a adequação e melhoria dos 
acessos interrompidos durante a execução 
da obra a fim de minimizar os transtornos 
e o risco de acidentes com a população.
Será oferecida uma nova rede de acessos 
para os que foram interrompidos pelo 
enchimento do reservatório.

PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E 
ARQUEOLÓGICO

Irá pesquisar com mais detalhes e 
realizar o registro e resgate de patrimônio 
relevante ao interesse arqueológico e 
cultural.

PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO

Será oferecida assistência técnica ao 
produtor rural de modo a garantir a sua 
adaptação ao novo ambiente de produção.

PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 
ATINGIDOS

Irá estimular o desenvolvimento da 
região a partir de um conjunto de ações 
integradas nas áreas de saúde, educação, 
infraestrutura, segurança e meio-
ambiente.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
SISMOLÓGICO

Visa caracterizar e acompanhar a 
evolução das atividades sísmicas naturais 
e induzidas, antes, durante e após o 
enchimento do reservatório.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA 
ICTIOFAUNA E OUTROS ORGANISMOS 
AQUÁTICOS

Irá realizar um levantamento de 
informações sobre a ictiofauna para 
subsidiar as medidas de mitigação para 
o manejo e conservação das espécies de 
peixes locais.
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11CONCLUSÃO E PROGNÓSTICO

Os cinco municípios 
integrantes da Área 
de Influência do 

AHE Davinópolis (Catalão, 
Davinópolis, Abadia dos 
Dourados, Coromandel e 
Guarda-Mor) tem como base 
econômica a agropecuária, 
atividade esta que, juntamente 
às feições ambientais, sofrerão 
interferências e alterações com a 
implantação do empreendimento. 

Vereda da região.
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Para o meio físico, medidas de conservação dos solos serão adotadas, 
bem como de preservação dos ecossistemas naturais, a longo prazo, 
evitando que a região se depare com o agravamento dos problemas 
ambientais, como o comprometimento dos recursos hídricos pelo 
assoreamento e da qualidade das águas pelos agrotóxicos.

Haverá, quando da instalação e operação do AHE Davinópolis, alterações 
no ambiente de forma geral, quando o rio passará a ser um lago, 
alterações estas que irão interferir nas espécies das faunas que com o 
tempo irão se adequar. 

Especificamente para os peixes, haverão mudanças na quantidade para 
cada espécie, podendo algumas diminuir, e outras aumentar, o que com 
o tempo irá se estabilizar. Um novo lago será formado na região e  o 
desenvolvimento de uma área de lazer e esportes náuticos, o que poderá 
aumentar o turismo. 

Da mesma forma, as demais espécies da fauna deverão se adaptar ao 
novo ambiente, podendo algumas espécies ter um maior crescimento 
devido ao aumento dos ambientes e outras um menor com a perda de 
habitat.

O empreendimento formará um reservatório com aproximadamente 
42,17 km² de área, ou seja, 4.217 hectares. 

Para a formação do reservatório, será necessário desmatar uma área 
de 350 hectares de cerrado e 1.060 hectares de vegetação ciliar e mata 
secundária. Esta supressão acarretará uma compensação e mitigação 
ao longo da fase de operação do empreendimento com a implantação de 
programas específicos.

As áreas definidas como “Áreas de Preservação Permanente – APP”, 
serão recuperadas a partir do plantio de mudas vegetais produzidas 
com a coleta de sementes de árvores da mesma região.

Para as questões econômicas, haverá um aumento nas arrecadações 
municipais tanto na fase de implantação como na operação do 
empreendimento.

Relativo às questões sociais e econômicas, a região continuará 
guardando as mesmas características, tendo nas atividades 
agropecuárias aquelas que mais promovem o desenvolvimento dos 
municípios.
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Com o início das atividades construtivas do empreendimento, a região 
passará por um aumento dos postos de serviços, tanto de forma direta 
com a criação de empregos na obra, como de maneira indireta pelas 
necessidades de serviços. Haverá o aumento na geração e arrecadação 
de ICMS nestas localidades e posteriormente um aumento no 
recolhimento de impostos. 

Em um cenário mais amplo, em nível nacional, a implantação e 
operação do AHE Davinópolis fará com que haja maior disponibilidade 
de energia em todo os sistema nacional, energia esta que será 
fundamental no crescimento do país e em se promover uma melhor 
qualidade de vida entre a população.

A não implantação do projeto AHE Davinópolis resultará na manutenção 
do atual nível de atividade econômica dos municípios afetados e, 
também, a manutenção do perfil atual de ocupação e uso do solo da 
ADA.

Mesmo considerando os diversos impactos com a implantação do 
empreendimento AHE Davinópolis, em um balanço geral, o saldo será 
positivo, uma vez que são vários os fatores positivos que serão criados, 
todos já relatados no texto, onde as populações mais próximas do 
empreendimento serão beneficiadas.

A implantação e operação do AHE Davinópolis certamente contribuirá 
para o desenvolvimento regional, principalmente se for considerada 
a geração de energia como indutor de desenvolvimento, abrindo 
possibilidades de crescimento da indústria, do comércio e do setor de 
serviços.
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12GLOSSÁRIO

Dourado - Salminus brasiliensis.
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Área de influência - Área externa de um empreendimento sobre a 
qual ele exerce influência podendo trazer alterações aos processos 
ecológicos e socioeconômicos que nela ocorrem.

Área de preservação permanente – AAP – Área ao redor do lago que 
será preservada e que em alguns casos, poderá ser utilizada para certas 
atividades, de acordo com as determinações do PACUERA.

Bacia hidrográfica - Conjunto de terras onde ocorre o escoamento da 
água das chuvas para esse curso de água e seus afluentes. A formação 
da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que 
orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais 
baixas.

Biodiversidade - Variabilidade de organismos vivos de todas as origens 
e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

Biota - Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente 
ecológico, em estreita correspondência com as características físicas, 
químicas e biológicas deste ambiente.

Campanhas de campo - São pesquisas realizadas no local de interesse 
que permitem avaliar as espécies que lá ocorrem. São realizadas através 
de métodos de captura (como armadilhas e redes) e por observação de 
indivíduos e seus vestígios, como fezes, pegadas, etc.

Compensação ambiental - É um mecanismo para compensar os 
impactos sofridos pelo meio ambiente, identificados no processo 
de licenciamento ambiental no momento da implantação de 
empreendimentos. 

Desenvolvimento sustentável - Modelo de desenvolvimento capaz 
de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.  

Espécies bioindicadoras – Grupos da fauna ou flora que respondem de 
forma relativamente rápida às modificações ambientais. A presença, 
ausência e abundância dessas espécies indicam o estado de conservação 
do ambiente. 

Espécies exóticas - São espécies que não ocorrem naturalmente em 
determinado ambiente, originárias de outras regiões.

Espécies migratórias - Espécies de aves que se deslocam em 
determinadas épocas do ano para regiões com maior quantidade de 
alimento, retornando posteriormente para seu local de origem.
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Fauna - Conjunto de animais que habitam determinada região.

Flora – Conjunto de todas as plantas que existem em uma determinada 
região.

Fossa negra - Buraco construído sem proteção para receber os esgotos 
produzidos pela atividade humana. Fossa comum.

Fossa séptica - Tipo de tanque construído para receber os esgotos 
produzidos pela atividade humana onde ocorre o processo de 
decomposição do esgoto por atividades desenvolvidas por bactérias, 
micro-organismos.  

Habitat - Ambiente favorável para o desenvolvimento, a sobrevivência 
e a reprodução de certas espécies de animais e/ou vegetais. Os 
ecossistemas, ou parte deles, onde vive um determinado ser vivo, são 
seu habitat.

Ictiofauna - É a fauna de peixes de uma região.

Ictioplâncton - Ovos e larvas de peixes.

Jazidas - Local onde se localizam recursos minerais para exploração 
encontradas na superfície ou no interior da terra, que apresentem valor 
econômico, constituindo riqueza mineral.

Jusante - Um lugar situado abaixo do outro, tomando-se em 
consideração a corrente fluvial que passa na região. 

Macrófitas - Forma macroscópica de plantas aquáticas, plantas que são 
visíveis ao olho, englobando os aguapés.

Manancial hídrico -Local onde se encontra a água, disposta de forma 
natural (nascentes, córregos, lagoas, rios e lençol subterrâneo) ou 
artificial (barragens, poços escavados entre outros).

Medidas mitigadoras - São aquelas destinadas a prevenir impactos 
negativos ou reduzir os efeitos e magnitude. 

Montante - Um lugar situado acima de outro, tomando-se em 
consideração a corrente fluvial que passa na região. 

Pacuera - Sigla usada para denominar o Plano de Conservação e Uso do 
Entorno de Reservatórios Artificiais.
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Patrimônio arqueológico - Conjunto de vestígios de organizações 
humanas que deixaram rastros de sua existência em algum lugar, 
normalmente perto de rios, dentro de cavernas, próximos a montanhas, 
locais onde são encontrados fragmentos cerâmicos, artefatos de caça, 
restos de esqueletos humanos, restos de habitações.

Sítios arqueológicos - Locais ou acampamentos onde povos antigos 
deixaram sinais de sua passagem ao longo do tempo.

Turbidez - propriedade física da água que se deve à presença de 
sedimentos finos, visíveis, em suspensão, que impedem ou dificultam a 
passagem da luz.

Vetores - Transmissores de doenças.
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13EQUIPE TÉCNICA

Equipe técnica.
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NOME FORMAÇÃO
REGISTRO  

CONSELHO DE 
CLASSE

CADASTRO 
TÉCNICO 
FEDERAL

TRABALHOS 
EXECUTADOS

Adriane Fernandes 
Ribeiro

Bióloga CRBio 4ª Região
62.543/4D

4.388.530 Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Alexandre Gabriel 
Franchin

Biólogo
Doutor em Ecologia e 

Conservação de Recursos 
Naturais

CRBio 4ª Região
49.227/4D

329.675 Levantamento da avifauna

Angelo Wander 
Ferreira Teixeira

Engenheiro Agrônomo CREA-MG 83.806/D 1.817.195 Clima e Condições 
Metereológicas, 

Recursos Hídricos: Águas 
Superficiais

Dácio José Cambraia Biólogo CRBio 4ª Região
30.433/4D

1.243.664 Levantamento da 
mastofauna

Emídio Moreira da 
Costa

Engenheiro Florestal CREA-MG 586.156 Coordenador geral
Estudos do meio físico

Erika Fernandes Araújo 
Vita

Bióloga CRBio 4ª Região
57.341/4D

2.614.750 Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Fabiano Costa Rogério 
de Castro

Engenheiro Florestal CREA-MG
78.962/4D

1.726.356 Levantamento florístico

Fernando Augusto 
Caldeira Condessa

Engenheiro Agrimensor CREA-MG 90.067/D 4.874.293 Coordenador do 
Geoprocessamento / 

Cartografia

Gilberto Carneiro da 
Cunha

Engenheiro Agrônomo CREA-MG 
100.021/D

1.225.967 Coordenador do Meio 
Físico

Geomorfologia, Pedologia

João Carlos Moreira 
Gomes

Geólogo CREA-SP 37.297/D
VISTO 2686

5.304.815 Geologia, Geotecnia, 
Sismologia, Recursos 

Minerais

Khelma Torga dos 
Santos

Bióloga
Doutoranda em Ecologia e 
Conservação de Recursos 

Naturais

CRBio 4ª Região
49.431/4D

670.360 Levantamento da avifauna

Leandro Augusto 
Franco Xavier

Historiador, Mestre em 
Arqueologia

621.473 Coordenador – Lazer, 
Turismo e Cultura; 

Patrimônio Ambiental, 
Histórico e Cultural

Luciano Gerolim 
Leone

Biólogo
Mestre em Zoologia

CRBio 4ª Região
49.411/4D

1.035.120 Levantamento da 
herpetofauna



84

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

NOME FORMAÇÃO
REGISTRO  

CONSELHO DE 
CLASSE

CADASTRO 
TÉCNICO 
FEDERAL

TRABALHOS 
EXECUTADOS

Murilo de Carvalho Biólogo
Doutor em Ictiologia

CRBio 1ª Região
61.691/1D-04

2.820.117 Levantamento da 
ictiofauna

Paola Cristina Soares da 
Silva

Socióloga e Advogada 1.225.793 Levantamento 
socioeconômico; 

Criminalidade, Populações 
tradicionais

Regina Célia 
Gonçalves

Bióloga
Mestre em Ecologia e 

Conservação de Recursos 
Naturais

CRBio 4ª Região
44.468/4D

1.227.105 Coordenação do Meio 
Biótico

Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Ricardo Idelfonso de 
Campos

Biólogo
Doutor em Ecologia e 

Conservação de Recursos 
Naturais

CRBio 4ª Região
62.227/4D

2.248.225 Levantamento da 
Entomofauna

Roberta de Moura 
Maia Rodrigues

Bióloga
Mestre em Ciência 

Florestal

CRBio 2ª Região
38.793/2D-04

3.678.013 Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Rodrigo Otávio 
Fernandes Araújo

Administrador CRA-MG
27.404

1.984.251 Levantamento de 
campo; InfraEstrutura, 

Equipamentos Urbanos e 
Serviços Públicos, Estudos 
específicos sobre recursos 

pesqueiros.

Rosana de Paiva 
Rodrigues

Bióloga CRBio 4ª Região
62.982/4D

4.303.804 Levantamento de campo; 
pesquisa de satisfação e 
entrevistas qualificadas

Rubens Pádua de Melo 
Neto

Biólogo CRBio 4ª Região
44.646/4D

2.486.829 Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Saulo Gonçalves 
Pereira

Biólogo CRBio 4ª Região
62.130/4P

2.819.959 Levantamento da 
ictiofauna

Limnologia e qualidade da 
água

Sérgio Adriano Soares 
Vita

Engenheiro Florestal CREA-MG
67.598/D

1.242.720 Análise dos dados de 
campo (Levantamento 

Florístico)

Shinobu Kuribayashi Engenheiro de Minas CREA-SP 45.172/D
VISTO 600451720

4.874.223 Geotecnia, Recursos 
Hídricos: Águas 
Subterrâneas

Tiago César Ribeiro Administrador, 
Especialista em Gestão 

Ambiental

CRA-MG
39.040

1.243.640 Levantamento de 
Campo; Caracterização 

Demográfica; 
Caracterização Econômica
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14FICHA TÉCNICA RESUMIDA DO 
EMPREENDIMENTO

Amostragem geológica



87Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis

Nome	  da	  Usina	   AHE	  Davinópolis	   Pot.	  (MW):	   74	  

Nome	  do(s)	  interessado(s):	   CEMIG	  /	  Neoinvest	  
Localização	  

Rio	   Paranaíba	   Bacia	   Paraná	  
Município(s)	   Davinópolis	   UF:	   GO	   Município(s):	   Abadia	  dos	  Dourados	   UF:	   MG	  

Barragem	   Davinópolis	   UF:	   GO	   Casa	  de	  força	   Davinópolis	   UF:	   GO	  
Coordenadas	  geográficas	  da	  barragem	  

Latitude:	   18º12'35"S	  
Longitude:	   47º30'58"O	  

	  
Reservatório	  

Características	  gerais	   Crista	  da	  barragem:	   703	  m	  
Vida	  Útil	  do	  reservatório:	   98	  anos	   Altura	  da	  Barragem:	   43	  m	  

Perímetro:	   700	  km	   Volumes	  
Comprimento:	   502,00	  m	   Nº	  NA	  máx.	  normal:	   505,96	  x	  106	  m3	  

Profundidade	  média:	   12	  m	   Nº	  NA	  mín.	  normal:	   491,66	  x	  106	  m3	  
Profundidade	  máxima	   52,4	  m	   Útil:	   14,3	  x	  106	  m3	  

Tempo	  de	  Formação:	   118	  dias	   Áreas	  (incluindo	  calha	  do	  rio)	  
Tempo	  de	  residência:	   33	  dias	   NA	  máx.	  normal:	  	   43,041	  km2	  

Níveis	  de	  Montante	   NA	  máx.	  maximorum	   45,83	  km2	  
NA	  máx.	  normal	   700	  m	   NA	  mín.	  normal:	  	   40,99	  km2	  

NA	  máx.	  maximorum	   701	  m	   Vida	  útil	  

NA	  mín.	  normal:	   699	  m	  
Vida	  útil	  do	  reservatório	  (vol.	  Máx.	  

operativo)	   100	  anos	  
Níveis	  de	  Jusante	   Vida	  útil	  do	  reservatório	  (vol.	  Útil)	   31	  anos	  

NA	  normal	  de	  jusante	   662	  m	   Vazão	  sólida	  afluente	   4875,21	  t/ano	  
NA	  máx.	  de	  jusante	   669,8	  m	   Concentração	  média	  de	  sedimentos	   n/a	  

NA	  mín.	  de	  jusante	   660,75	  m	   Produção	  específica	  de	  sedimentos	   174,57	  t/km2.ano	  
	  

Área	  inundadas	  por	  município	  (em	  km2)	  -‐	  No	  NA	  Máx	  Maximorum	  

Município(s)	   UF	   Subtraída	  a	  calha	  do	  rio	   Na	  calha	  do	  rio	   Total	  
Davinópolis	   GO	   7,44	   0,79	   8,24	  

Abadia	  dos	  Dourados	   MG	   6,67	   0,79	   7,46	  
Coromandel	   MG	   12,24	   1,72	   13,97	  

Guarda-‐Mor	   MG	   0,85	   0,16	   1,02	  
Catalão	   GO	   10,48	   1,9	   12,38	  

	  

Cronograma	  -‐	  Principais	  Fases	  

Início	  das	  obras	  até	  o	  desvio	  do	  rio:	   22	  meses	   Prazo	  total	  da	  obra	  (geração	  da	  última	  unidade)	   36	  meses	  
Desvio	  do	  rio	  até	  o	  fechamento	   7	  meses	   	  	   	  	  

Fechamento	  até	  geração	  da	  1ª	  unidade	   2	  meses	   Marco	  -‐	  Montagem	  eletromecânica	  (1ª	  unidade)	   20	  meses	  
Prazo	  de	  geração	  entre	  unidades	   2	  meses	   Marco	  -‐	  Operação	  Primeira	  Unidade	   31	  meses	  

Empregos	  gerados	  durante	  a	  construção	  
Diretos	   800	   Indiretos	   2000	  
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