1.0
Apresentação
O objeto do licenciamento deste Estudo de Impacto Ambiental – EIA é a implantação,
operação e manutenção de uma nova linha de transmissão em 500 kV, e das respectivas
subestações associadas, necessárias para interligação do Lote B da Interligação NorteSul, cujo ponto de conexão será a Subestação Serra da Mesa 2. As Linhas de
transmissão aqui avaliadas partem da SE Serra da Mesa 2 em direção à Subestação
Emborcação, já existente. Todo o projeto tem comprimento total estimado em cerca de
675 km e corta os seguintes municípios:
-

Estado de Goiás: Cavalcante, Colinas do Sul, Niquelândia, Água Fria de Goiás,
Planaltina, Formosa, Cristalina, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo
Antônio do Descoberto, Catalão, Davinópolis, Ouvidor, Três Ranchos e Cumari.
Estado de Minas Gerais: Paracatu, Guarda - Mor e Araguari.
Distrito Federal: No Distrito Federal, a linha de transmissão interceptará as
Regiões Administrativas de Planaltina, Paranoá, Gama e Recanto das Emas.

Esta Linha de Transmissão será constituída de três segmentos, conforme descrito
abaixo.
-

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia: Liga a futura SE Serra da Mesa 2, a ser
construída em Colinas do Sul, GO, à futura SE Luziânia, a ser construída
município de mesmo nome e tem comprimento estimado em 312 km.
LT Luziânia - Samambaia: Operada por FURNAS, tem comprimento estimado
em 65,45 km e liga a SE Luziânia à SE Samambaia, localizada na Região
Administrativa Recanto das Emas – RA XV, DF.
LT Luziânia - Paracatu 4 - Emborcação: Liga a SE Luziânia à SE Emborcação,
localizada em Araguari, MG, e operada pela CEMIG. Este trecho tem
comprimento estimado em 296,60 km divididos em dois trechos menores de
108,25 km e 188,35 km seccionados pela SE Paracatu 4 a ser construída em
Paracatu, MG, e planejada para prover suprimento de energia para o noroeste
mineiro.

As obras de implantação desta Linha de Transmissão, e das respectivas Subestações são
parte do programa de concessão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, dentro do Programa Determinativo da Expansão da Transmissão - PDET e do
Plano de Ampliação e Reforços - PAR, elaborados anualmente pelo Comitê
Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos - CCPE, coordenado
pela Secretaria de Energia do MME, e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS . Este programa indica as linhas de transmissão e subestações necessárias para a
adequada prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica pela Rede Básica
(RB) do Sistema Interligado Nacional – SIN.
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A concessão do empreendimento em tela foi leiloada em 17/11/2005 (Leilão no
001/2005). A empresa Isolux Wat S/A, controladora da Serra da Mesa Transmissora de
Energia Ltda. (SMTE), foi vencedora do leilão e é a detentora da concessão, válida por
30 anos, sendo responsável pela implantação, operação e manutenção dos trechos e
subestações citados, incluindo a elaboração de projeto de engenharia e o licenciamento
junto aos órgãos ambientais competentes.
Os estudos preliminares de viabilidade e traçado para os três trechos propostos foram
realizados pela empresa Furnas Centrais Elétricas S/A. Os dados destes estudos foram
utilizados para subsidiar o Leilão no 001/05 realizado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, em 17/11/2005.
A Linha de Transmissão em pauta atravessa os estados de Goiás, Minas Gerais e o
Distrito Federal (DF), razão pela qual será licenciada pela Coordenadoria Geral de
Licenciamento do IBAMA - CGLIC, conforme solicitação para abertura de processo de
licenciamento prévio, protocolada pelo empreendedor (Ofício SMTE/001/05 de
01/12/05). Como resposta, foi emitido Termo de Referência para elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, nos termos da
Resolução CONAMA No 279 de 27/06/2001.
O Anexo 1 apresenta a cópia do ofício CGLIC/DILIQ/IBAMA 105/2006 de 14 de
março de 2006, e do respectivo Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA.
Destaca-se que as instruções e recomendações do referido Termo de Referência se
complementam com as alterações registradas na Ata de Reunião realizada em 03 de
março de 2006 entre o IBAMA e a SMTE.
O presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA é estruturado de modo a cumprir as
exigências e orientações do licenciamento ambiental, avaliando a viabilidade ambiental
do Empreendimento, identificando os impactos associados com a sua implantação, e
propondo os Programas Ambientais necessários para a mitigação ou compensação dos
impactos identificados.
É necessário esclarecer que as informações de projeto utilizadas no presente EIA,
apresentadas na Seção 10.0 (Caracterização do Empreendimento) referem-se ao Projeto
Básico da Linha de Transmissão, em conformidade com a legislação pertinente
(Resolução CONAMA 6/87). O detalhamento do projeto de engenharia deverá ocorrer
após a aprovação da viabilidade ambiental da diretriz de traçado proposta. Finalmente,
foram contatados e consultados representantes dos 18 municípios, cujo território é
atravessado pela Linha de Transmissão, bem como do DF.
Foram protocolados junto aos municípios, cartas, acompanhadas de mapa com o traçado
da linha de transmissão em cada território municipal, solicitando manifestação dos
Municípios sobre a conformidade da legislação municipal com o traçado proposto,
atendendo ao disposto no parágrafo 1o. do Artigo 10 da Resolução CONAMA No. 237.
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1.1
Dados Básicos
Empreendedor
Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda
Av. Marechal Câmara, nº 160, Sala 1534
CEP: 20020-080 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (021) 2223-7340
Responsável Técnico – Eng. Ailton C. Ferreira
Empresa Consultora Responsável pelos estudos ambientais
JGP Consultoria e Participações Ltda
Rua Américo Brasiliense, 615
CEP: 04715-003 - São Paulo - SP
Telefone: (0xx11) 5546-0733
Fax: (0xx11) 5546-0733
Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA – Juan Piazza
1.2
Localização
A Linha de Transmissão Serra da Mesa 2 - Emborcação terá início na Subestação Serra
da Mesa 2, situada no município de Colinas do Sul (GO), e seguirá em direção
aproximada
Noroeste – Sudeste até a Subestação Emborcação, administrada pela CEMIG e
localizada no município de Araguari (MG). O percurso será seccionado nas Subestações
Luziânia e Paracatu 4 a serem construídas nos municípios de Luziânia (GO) e Paracatu
(MG), respectivamente. Da SE Luziânia, parte um ramal que segue para Noroeste, em
direção à SE Samambaia, operada por Furnas e localizada na Região Administrativa
Recanto das Emas (RA XV), no DF. A Tabela 1.2.a a seguir apresenta as coordenadas
e os municípios das localidades propostas para as subestações e para as torres – vértices
da LT.
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Tabela 1.2.a
Localização proposta para o traçado da LTs Serra da Mesa 2 –Luziânia, Luziânia
– Paracatu 4 – Emborcação e Luziânia – Samambaia
Trecho da Linha de
Transmissão

LT Serra da Mesa 2 / Luziânia

LT Luziânia / Samambaia

LT Luziânia / Paracatu 4

LT Paracatu 4 / Emborcação

Subestação
e Vértices
Pórtico *
A1 *
A2 *
A3
A4 *
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Pórtico
Pórtico
B1
B2 *
B3 *
B4 *
B5 *
B6 *
B7 *
Pórtico *
Pórtico
C1
Pórtico
Pórtico
D1
D2
D3 *
D4 *
Pórtico

Coordenadas Geográficas
S
13°45’39,69’’
13°46’53,84’’
13°51’56,21’’
14°10’17,71’’
14°26’54,84’’
14°40’36,69’’
14°58’5,73’’
15°3’12,02’’
15°36’21,90’’
15°51’32,28’’
16°13’46,82’’
16°20’18,24’’
16°20’18,24’’
16°19’30,91’’
16°17’26,20’’
16°10’48,92’’
16º4’32,70’’
15°58’9,71’’
15°56’34,34’’
15°55’59,74’’
15°55’37,52’’
16°20’18,24’’
16°27’28,37’’
17°2’41,92’’
17°2’41,92’’
17°23’4,68’’
18°7’22,78’’
18°24’39,20’’
18°26’1,81’’
18°27’35,70

W
48°3’7,3’’
48°1’25,40’’
47°59’56,92’’
48°0’35’’
47°54’35,20’’
47°51’10,04’’
47°37’41,32’’
47°35’24,49’’
47°27’8,07’’
47°29’49,27’’
47°43’5,71’’
47°50’8,61’’
47°50’8,61’’
47°56’18,25’’
48°0’20,86’’
48°3’33,68’’
48°9’27,94’’
48°9’3,19’’
48°9’23,00’’
48°9’53,85’’
48°10’33,06’’
47°50’8,61’’
47°45’20,64’’
47°8’21,04’’
47°8’21,04’’
47°13’26,39’’
47°36’6,95’’
48°0’14,09’’
48°0’9,84’’
47°59’3,35’’

Coordenadas UTM
(SAD-69) Fuso 23
E
N
169.918,90
8476592,42
173.011,27
8474350,46
175.787,72
8465083,38
175.074,68
8431187,73
186.258,28
8400655,73
192.723,01
8375455,99
217.315,43
8343489,94
221.516,18
8334119,07
237.043,09
8273101,49
232.569,95
8245050,85
209.400,00
8203710,00
197.000,00
8191500,00
197000,00
8191500,00
186000,00
8192800,00
178736,19
8196531,42
172824,39
8208668,47
162114,22
8220084,14
162671,43
8231878,47
162037,44
8234803,68
161102,83
8235854,40
159925,10
8236520,29
197000,00
8191500,00
205732,79
8178387,44
272300,00
8114200,00
272300,00
8114200,00
263700,00
8076500,00
224656,34
7994236,56
182612,17
7961699,87
182779,36
7959160,32
184779,54
7956303,74

* Coordenadas estendidas do fuso 23 para o fuso 22
A Figura 1.2.a, Mapa de Localização apresenta o traçado proposto para a os três
trechos da linha de transmissão, assim como os principais topônimos, sedes e limites
municipais e a posição do empreendimento em relação às capitais estaduais, Goiânia e
Belo Horizonte e à Brasília, DF. Nos mapas pode ser verificada a seqüência de
municípios interceptados pelo traçado proposto, assim como a distância deste em
relação às respectivas sedes municipais.
Deve-se ressaltar que os estudos de alternativa de traçado realizados evitaram
interferências com as áreas urbanizadas e de expansão urbana, além de sempre que
possível, evitar interferir em áreas com vegetação nativa preservada, dando-se
preferência à travessia de áreas anteriormente impactadas.
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1.3
Estrutura do Estudo de Impacto Ambiental
A estrutura adotada no presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA segue o
determinado na Resolução CONAMA nº 01/86 e as recomendações expressas no Termo
de Referência emitido pelo IBAMA em 14/03/2006 e na Ata de Reunião realizada em
03/03/2006 entre o IBAMA e a SMTE.
Os estudos consolidados no presente EIA foram conduzidos por equipe multidisciplinar
listada na Seção 17.0 e ocorreram concomitantemente e integrados com os estudos de
adequação do traçado proposto para os três trechos da Linha de Transmissão. As várias
equipes especializadas iniciaram os seus trabalhos a partir de informações das
características básicas do projeto e de uma revisão bibliográfica do conhecimento
acumulado sobre a região onde o empreendimento se insere associados à experiência
acumulada pela JGP na implantação de projetos similares. Esta abordagem inicial
permitiu a formulação de um diagnóstico preliminar, que incluiu discussões
multidisciplinares, e que permitiu definir as áreas de influência para os estudos mais
detalhados do projeto e os trabalhos de campo necessários para obtenção dos dados
primários necessários para completar o diagnóstico ambiental da Área de Influência
Direta – AID.
A realização dos estudos diagnósticos ocorreu de maneira simultânea para as Áreas de
Influência Direta e Indireta do empreendimento e à medida que as informações obtidas
eram analisadas foram sendo lançadas sobre base cartográfica e consolidadas em textos
segundo o seu nível de abrangência.
Simultaneamente, estas informações subsidiaram os estudos de seleção de alternativas
que foram desenvolvidos pela Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda. e pelas
projetistas por ela contratadas. Ao final da etapa de diagnóstico, e após a realização do
balanço multi-criterial incluindo as variáveis ambientais, foi definida a alternativa
preferencial de traçado, a qual era objeto de elaboração de Projeto Básico.
Uma vez identificados os impactos potenciais, sobre a AID, decorrentes da implantação
da LT na diretriz selecionada para o traçado, foram elaboradas as medidas de controle e
compensação ambiental, consolidadas em programas ambientais.
Portanto, o processo de realização dos estudos ambientais ora apresentados incorporou
em sua metodologia de análise o conceito de que o empreendimento, e o seu respectivo
projeto de engenharia são elaborados com base em um diagnóstico preliminar das
condicionantes ambientais da área de implantação e das respectivas áreas de influência,
em oposição ao conceito de avaliação a posteriori de um projeto de engenharia já
definido.
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Um dos resultados da aplicação deste conceito foi a substituição da AID
tradicionalmente delimitada por uma faixa correspondente apenas à alternativa
selecionada por uma faixa de AID com largura variável entre 3 km e 16,04 km,
correspondente à faixa delimitada pelas alternativas mais externas propostas para o
traçado, acrescida de 1,5 km para cada lado. O estabelecimento de uma AID mais
abrangente permitiu a realização de diagnósticos igualmente detalhados para todas as
alternativas indicadas, os quais serviram como subsídio para a seleção de uma
alternativa em particular.
A apresentação consolidada dos estudos ambientais realizados no EIA privilegia a sua
organização temática, e não processual, conforme orientação dada pela própria
legislação que o instituiu. O EIA apresentado representa a revisão final dos estudos
realizados. Feitas estas considerações preliminares, o presente EIA está estruturado da
forma abaixo descrita.
Na presente Seção 1.0, de Apresentação, foram fornecidas as informações básicas
necessárias a possibilitar ao leitor a leitura dos textos subseqüentes de Justificativa do
Empreendimento (Seção 2.0) e Estudo de Alternativas de Traçado (Seção 3.0).
A definição das Áreas de Influência Direta e Indireta está apresentada na Seção 4.0
juntamente com a indicação das áreas especialmente legisladas na AII. As Seções 5.0 e
6.0 apresentam os diagnósticos realizados para AII e AID respectivamente, os quais
incluem as características dos meios físico, biótico e antrópico nas regiões de influência
onde se insere o empreendimento, reunindo aspectos regionais e locais.
A Seção 7.0 descreve as interferências do traçado propriamente dito nos meios físico,
biótico e antrópico, considerando as adequações já realizadas após a identificação das
retrições ambientais, apresentadas na Seção 3.0, já mencionada.
As Seções 8.0 e 9.0 apresentam os marcos institucional e jurídico aplicáveis ao setor
elétrico e ao empreendimento em questão, considerando os níveis federal, estadual e
municipal.
Na Seção 10.0 são descritas detalhadamente as características técnicas do
empreendimento, incluindo as técnicas construtivas a serem adotadas para implantação
da LT. Ressalta-se que as características e materiais utilizados durante do projeto
construtivo (implantação de torres em intervalos de 500 m) independem da seleção de
uma alternativa de traçado.
A Avaliação dos Impactos Ambiental do Empreendimento (Seção 11.0) permite
apreciar conjuntamente as interações ecossistêmicas entre as ações potencialmente
impactantes e os diferentes componentes ambientais, a fim de identificar os impactos
ambientais potencialmente decorrentes da implantação e/ou operação do
empreendimento. Com o intuito de prevenir, mitigar ou compensar os possíveis
impactos identificados, indica-se um conjunto de medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias, apresentado na Seção 12.0. Duas matrizes sintetizam as interações
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entre ações, impactos e medidas. Os potenciais impactos sobre cada componente
ambiental são qualificados face às medidas mitigadoras cabíveis.
A Avaliação Ambiental do Empreendimento e o Balanço Ambiental Geral apreentados
nas Seções 13.0 e 14.0 compreendem a avaliação final das interações ecossistêmicas,
considerando-se a correta aplicação das medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias durante as fases de implantação e operação do empreendimento,
consolidando, por componente, o impacto resultante após a aplicação das medidas.
Finalmente, a Seção 15.0 traz as Referências Bibliográficas citadas, a Seção 16.0 traz
um Glossário de termos ambientais e a Seção 17.0 apresenta a Equipe Técnica
responsável pela elaboração do presente estudo.
Para facilitar a leitura dos textos, a aerofotografia do empreendimento e os
mapeamentos temáticos (Terrenos, Cobertura Vegetal e Uso do Solo) foram reunidos
em um volume A3, com mapas em escala 1:500.000 e 1:35.000, que podem ser
consultado concomitantemente à leitura do texto (Volume III). O mesmo foi feito com
os Registros Fotográficos (Volume IV). É importante esclarecer que se manteve a
mesma articulação e escala em todos esses mapas de maneira a facilitar a sua consulta e
comparação. O Volume V inclui a íntegra do Diagnóstico Arqueológico e o Volume VI
inclui os demais anexos de documentação.

2.0
Justificativa do Empreendimento
O Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Desestatização (PND) tem
empregado constantes esforços no sentido de melhorar as condições de oferta de energia
elétrica, ampliando a geração e interligação dos sistemas existentes. Os Decretos
Federais 5.290/04 e 5477/05 incluíram no PND diversos empreendimentos de
transmissão de energia elétrica integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado
Nacional, dentre eles as LTs Serra da Mesa 2 - Luziânia; Luziânia - Samambaia e
Luziânia - Paracatu 4 - Emborcação, objetos deste estudo.
As Linhas de Transmissão e subestações objeto deste Estudo de Impacto Ambiental
foram sugeridas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico na proposta para
ampliação e reforço do Sistema Nacional integrado (SNI). O Plano de Ampliações e
Reforços na Rede Básica: Período de 2006 a 2008 (ONS, 2005) prevê, até 2008, um
acréscimo de cerca de 11.047 km em linhas de transmissão e cerca de 36.005 MVA na
capacidade de transformação. Considerando-se apenas as linhas de 500 kv interregionais, estima-se a construção de 370 km de linhas novas em 2006, 942 km em 2007
e 946 km em 2008, totalizando 2.258 km de expansão.
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Dentre as obras propostas no Plano, destaca-se a implantação do 3º circuito 500 kV da
interligação Norte-Sul e obras associadas no sistema receptor Sudeste/Centro Oeste, às
quais correspondem as linhas de transmissão e subestações ora em análise. O ONS
entende que as obras contribuirão para a otimização energética e para a segurança do
SNI como um todo. Considerando o suprimento para a região Sudoeste do Brasil, a
implantação da LT Luziânia - Paracatu 4 - Emborcação, permitirá o fornecimento de
energia sem a necessidade de utilização da UTE Ibiritermo ou de sobrecarga nas
instalações já existentes.
A principal razão para as ampliações propostas está associada à segurança do sistema de
transmissão de energia. Segundo o Plano de expansão do ONS, foi constatado que a
rede elétrica básica brasileira na configuração atual, tem um nível de confiabilidade
probabilística intrínseca baixa, inferior a 15 sistemas-minuto para contingências simples
e regime de carga pesada. O planejamento de expansão proposto para 2006-2008
permite uma sensível elevação do nível de confiabilidade previsto.
Destaca-se ainda que em determinadas condições de intercâmbio, em que as linhas de
500 kV das interligações Norte/Nordeste e Norte/Sul operam com um baixo
carregamento, observa-se elevado perfil de tensão no tronco 500 kV Tucuruí –
Presidente Dutra, sendo necessário nas condições atuais desligar linhas para possibilitar
o controle de tensão. Esta situação será agravada nos anos de 2007 e 2008, com a
previsão de entrada em operação da LT 500 kV Colinas – Sobradinho (2007) e da
interligação Norte-Sul III (2008). Considerando que o desligamento freqüente de linhas
de transmissão para controle de tensão afeta a segurança elétrica do SIN e deve ser
evitado, foram realizados estudos para proposição de alternativas de melhoria de
performance do sistema.
Neste contexto, o Plano de Ampliações e Reforços na Rede Básica: Período de 2006 a
2008 (ONS, 2005) estabelece Dezembro de 2007 como a data de necessidade para
implantação e o início da operação dos seguintes empreendimentos, objeto deste estudo:
-

Implantação da LT Luziânia / Samambaia (500 kV);
Implantação da LT Luziânia / Paracatu 4 / Emborcação (500 kV);
Implantação da SE Luziânia (500 kV);
Ampliação da SE Samambaia (500 kV);
Implantação da SE Paracatu 4 (500 / 138 kV);
Ampliação da SE Emborcação (500 kV).
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Especificamente com relação ao trecho Luziânia / Paracatu 4 / Emborcação, destaca-se
que conforme as atuais previsões de crescimento vegetativo de mercado regional para
consumo de energia elétrica, os sistemas que fornecem energia ao Noroeste de Minas
Gerais terão sua capacidade de suprimento esgotada por volta de 2007/2008. A despeito
da melhora de desempenho esperada através dos investimentos propostos para
ampliação da malha de sub-transmissão, estimados em cerca de R$ 60 milhões;
conforme citado no Relatório CCPE-CTET.011.2005 (Definição de um novo ponto de
suprimento à Região Noroeste de Minas Gerais – SE Paracatu 4) as obras propostas não
devem resultar em novas opções de suprimento para aquela região. Por esta razão, a
linha de transmissão proposta e que originalmente teria um trecho ligando diretamente a
SE Luziânia à SE Emborcação, teve seu traçado ampliado em 70 km em relação à
proposta original para permitir a implantação da SE Paracatu 4.
Em função das justificativas acima, este Estudo de Impacto Ambiental não considerou a
hipótese de não-implantação dos empreendimentos citados ou a utilização de fontes
alternativas de geração de energia, uma vez que conforme exposto, trata-se de obra cuja
principal função é a de agregar confiabilidade ao sistema de transmissão elétrico já
implantado, complementando a estrutura de transmissão já existente.
2.1
Avaliação das Alternativas de Fornecimento de Energia Elétrica para o Noroeste
de Minas Gerais
O atendimento à região Noroeste de Minas Gerais, é feito, por quatro fontes: SE
Emborcação, através do eixo 138 kV Emborcação – Coromandel – Vazante, com fonte
principal localizada a 175 km; SE Três Marias, através do eixo 138 kV Três Marias João Pinheiro - Paracatu 1, coim fonte principal localizada a 130 km; Eixo 138 kV
Buritizeiro - Brasilândia 2 - Paracatu 5 - Paracatu 7 à cerca de 200 km da fonte principal
e UHE Queimado. Internamente, a topologia do sistema elétrico regional faz com que o
mesmo apresente dois subsistemas distintos: o subsistema de Paracatu (cujas fontes de
injeção são as SE Emborcação e Três Marias e a UHE Queimado) e o subsistema de
Brasilândia cuja fonte de injeção é SE Buritizeiro. Ambos os subsistemas caracterizamse por apresentarem uma topologia predominantemente radial, o que dificulta a
regulação de tensão ao longo dos mesmos, conforme ilustrado na Figura 2.1.a abaixo:
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Figura 2.1.a
Malha de Distribuição existente para atendimento ao noroeste mineiro

Fonte: CEMIG & CCPE (2005)

Conforme citado no relatório CEMIG & CCPE (2005), este sistema apresenta alguns
problemas críticos que afetam o desempenho de sub-transmissão regional. Ocorrem
altos índices de carregamento do eixo 138 kV Emborcação – Coromandel – Vazante,
resultando em perdas elevadas no mesmo e dificuldade de regulação de tensão.
Ressalta-se que, atualmente, a LT 138 kV Emborcação - Coromandel é responsável,
pelo suprimento principal à região Noroeste e ao pólo de Patos de Minas. Mesmo com a
entrada em operação da UHE Queimado, este eixo poderá estar sujeito a sobrecargas e a
risco de colapso de tensão quando da necessidade de redução do despacho daquela UHE
ou de indisponibilidade da LT entre a mesma e a SE Unaí 3.
As SEs Unaí 2, Unaí 3, Unaí 5, Buritis e Buritis 2 apresentam alguma dificuldade de
regulação de tensão mesmo após a entrada em operação da UHE Queimado, o que
resultou no planejamento da instalação, até 2008, de 36 Mvar capacitivos nas
subestações de Buritis e Buritis 2, como paliativo para esta deficiência estrutural de
atendimento.
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Para solução definitiva destas questões foram propostas algumas alternativas de
suprimento de energia, baseadas nos pólos de geração de Paracatu e Unaí e elaboradas a
partir das seguintes premissas:
-

maior concentração de carga da região;
melhor infra-estrutura de sub-transmissão já existente, permitindo um melhor
escoamento da injeção a partir do novo ponto de suprimento;
menor risco de frustração da expectativa de concretização da carga, já que, na
situação atual, o pólo já apresenta uma carga de porte considerável.

A seguir são mostradas as alternativas consideradas para o suprimento à região
Noroeste. Ressalta-se que as configurações do sistema de distribuição propostas são
referenciais e poderão ser alteradas futuramente, quando do detalhamento dos estudos
de atendimento regional. Na definição das alternativas, as seguintes premissas foram
consideradas:
-

Nos casos que incluem a UHE Queimado, foram considerados 80% do despacho
máximo (56 MW) para uma máquina fora de operação;
Foram incluídos os custos do desvio da LT 500 kV Luziânia - Emborcação (55
km) apenas para a alternativa de seccionamento da LT;
Foram incluídos os custos de 1 ou ½ módulo geral nas ampliações das SE 138
kV que não apresentam condições de ampliação (Unaí 2, Unaí 3 e Paracatu 1).

2.1.1
Alternativa 1 - SE Paracatu 4, 345/138 kV, via Samambaia
Esta alternativa consiste na implantação da SE Paracatu 4, atendida radialmente a partir
da SE Samambaia. As principais obras associadas à implantação deste plano envolvem
a construção de duas linhas de transmissão de 345 kV ligando a SE Samambaia à futura
estação Paracatu 4 e a posterior implantação de quatro linhas de distribuição de 138 kV
conectado a SE Paracatu 1 às SEs Paracatu 4, Paracatu 7 e Unaí 2 e a SE Paracatu 4 à
SE Paracatu 3.
Os resultados das simulações feitas para esta alternativa consideram que o perfil de
tensão estabelecido para a malha de sub-transmissão encontra-se dentro da faixa
aceitável. Observa-se que, em alguns casos (Mercado Vegetativo), foram verificados
níveis de tensão acima de 105% no eixo 138 kV Unaí 5 – Buritis 2, o que poderia ser
solucionado com o desligamento dos bancos de capacitores instalados naquelas
subestações. Percebem-se ainda baixos níveis de carregamento da transformação 500 138 kV de Emborcação, com inversão do fluxo em virtude da motorização das gerações
do complexo Capim Branco. Esta tendência também é verificada nas demais
alternativas e independe da solução de suprimento que venha a ser recomendada.
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O cenário de intercâmbio Norte-Sul provoca um nível de injeção na região Noroeste, via
Paracatu, mais de 100% mais alto do que o intercâmbio no sentido oposto. No
intercâmbio Sul - Norte, percebe-se uma injeção considerável no eixo 138 kV
Coromandel – Vazante – Guarda - Mor – Paracatu que poderá vir a comprometer o
atendimento ao pólo de Patos de Minas, que também é feito via Coromandel.
Observa-se, em relação à segunda LT 138 kV Paracatu 4 – Unaí 2, proposta para 2012,
que a mesma faz-se necessária para reduzir a dependência do suprimento ao extremo
norte da região com a capacidade de despacho da UHE Queimado. Sem este reforço, em
2012 ocorrerão sobrecargas na LT existente quando de contingências no sistema de
integração da UHE Queimado ou quando da necessidade de redução do despacho
daquela geração.
Em relação à Rede Básica, a SE Samambaia, de onde deriva o novo ponto de
suprimento, apresenta dificuldades de espaço e saída de corredor de linha e deverá ser
analisada com maior detalhes no caso da alternativa se mostrar a mais competitiva.
2.1.2
Alternativa 2 - SE Paracatu 4, 500-138 kV, seccionando a LT Luziânia Emborcação
Nesta alternativa, a LT 500 kV Luziânia-Emborcação é desviada em cerca de 55 km de
sua rota inicialmente prevista nos estudos de ampliação da Interligação Norte-Sul 3,
passando próxima de Paracatu, onde a mesma é secionada para a implantação da SE
Paracatu 4. A configuração prevista para esta alternativa, inclui o desvio da LT Luziânia
– Emborcação para implantação da SE Paracatu 4 e a posterior implantação de duas
linhas de transmissão de 138 kV ligando a SE Paracatu 4 às SEs Paracatu 1 e 3, uma
linha de 138 kV ligando Paracatu 1 a Paracatu 7e uma linha ligando Paracatu 1 a Unaí 2
com circuito duplo e derivação para Paracatu 4.
Com relação ao desempenho desta alternativa observou-se que os resultados esperados
são bastante similares àqueles esperados para a Alternativa 1. O perfil de tensão é
satisfatório na malha de sub-transmissão regional, exceto pelos níveis de tensão acima
de 105% no eixo 138 kV Unaí 5 – Buritis 2, da mesma forma que na Alternativa 1. Não
foi constatada nenhuma violação de carregamento e/ou tensão nas instalações da Rede
Básica circunvizinhas.
2.1.3
Alternativa 3 – SE Unaí 3 500/138 kV via Luziânia
Nesta alternativa, o suprimento à Região Noroeste diretamente a partir da futura SE
Luziânia, em 500 kV, mediante as seguintes obras: implantação da SE Unaí 3 e das
linhas Luziânia – Unaí 3 (500 kV) e das linhas Paracatu 1 – Unaí 2, Unaí 2 – Unaí 3 e
Paracatu 1 – Paracatu 7, todas em 138 kV.
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Em comparação com as duas alternativas anteriores, que consideram como ponto de
suprimento a futura SE Paracatu 4, esta alternativa propõe que o suprimento à Região
Noroeste seja feito em 500 kV a partir da interligação Luziânia – Unaí 3 e da
implantação de uma transformação 500 - 138 kV nesta última SE.
Percebe-se, assim como na Alternativa 1, uma grande variação na resposta desta
alternativa em relação ao sentido do intercâmbio da interligação Norte-Sul. Observa-se
que esta variação de injeção de um cenário para outro provoca a implantação, já em
2007, de dois circuitos adicionais no eixo 138 kV Unaí 2 - Unaí 3 - Paracatu 1. No
intercâmbio Sul-Norte percebe-se uma injeção considerável no eixo 138 kV
Coromandel – Vazante – Guarda-Mor – Paracatu que poderá vir a comprometer o
atendimento ao pólo de Patos de Minas, que também é feito via Coromandel. Para a
manutenção da tensão de Paracatu 1 em níveis satisfatórios, seria necessária a
instalação, naquela subestação, de um compensador estático de ± 50 Mvar. O perfil de
tensão do sistema na região de interesse, na malha de Distribuição e na Rede Básica,
mostrou-se satisfatório em todo o horizonte.
2.1.4
Alternativa 4 – Suprimento em 138 kV via Luziânia
Nesta alternativa o suprimento à Região Noroeste ocorrerá a partir da futura SE
Luziânia, onde deverá ser implantada uma transformação 500-138 kV. Além da
ampliação da SE Luziânia será realizada compensação estática na SE Paracatu 1 e serão
implantadas as seguintes linhas de transmissão de 138 kV: Luziânia – Unaí 3, Paracatu
1 – Unaí 2, Unaí 2 – Unaí 3 e Paracatu 1 – Paracatu 7.
A análise das plotagens dos fluxos de carga permite constatar que a capacidade de
injeção desta alternativa, assim como das Alternativas 1 e 3, é sensivelmente
influenciada pelo sentido do intercâmbio da interligação Norte-Sul. Nessa alternativa, é
necessária a implantação maciça de compensação estática para o estabelecimento, em
regime normal de operação, de um perfil de tensão satisfatório. Esta alternativa mantém
um nível de injeção considerável na região Noroeste a partir do eixo 138 kV
Coromandel – Vazante – Guarda-Mor - Paracatu, limitando a capacidade de
atendimento ao pólo de Patos de Minas a partir de Coromandel. Esta limitação pode ser
percebida pela tendência de degradação de tensão apresentada nas simulações de 2012.
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2.1.5
Seleção da Alternativa a ser implantada
Conforme apresentado no relatório de definição do novo ponto de suprimento à região
noroeste de Minas Gerais (CEMIG, 2005), com o propósito de restringir o número de
simulações do desempenho em contingências, foi feita uma pré-seleção de alternativas,
considerando custo, uma vez que todas apresentaram desempenhos similares. O critério
de pré-seleção consistiu no descarte das possibilidades cujo custo global fossem
superiores a 10% da alternativa de menor custo, conforme prática usual dos estudos de
planejamento. As demais alternativas foram consideradas “empatadas” em termos de
custos globais, devendo ser objeto da análise de desempenho em contingências.
A partir da análise dos investimentos globais, as Alternativas 2 e 4 podem ser
consideradas empatadas sendo, portanto, pré-selecionadas para a análise de desempenho
durante contingências. As outras duas alternativas serão desconsideradas por
requererem investimentos superiores a 20% em relação à Alternativa 2, que requer o
menor investimento. A análise de contingência das Alternativas 2 e 4 foi realizada para
os seguintes cenários:
-

Indisponibilidade da geração da UHE Queimad;
Abertura do eixo 138 kV Coromandel – Vazante – Gurada-Mor – Paracatu;
Contingências na Rede Básica.

Os resultados de desempenho de cada alternativa para os três cenários estudados
demonstram que as Alternativas 2 e 4 são bastante similares e asseguram independência
do suprimento de energia à Região Noroeste em relação ao eixo 138 kV CoromandelVazante, representando, de fato, novas fontes de suprimento à região. Neste contexto,
foram consideradas as diferenças de investimento para as duas alternativas.
Constatou-se uma ligeira vantagem da Alternativa 2 em relação à Alternativa 4, do
ponto de vista de investimento global (cerca de 6%). Esta diferença aumenta para cerca
de 9%, se considerados apenas os investimentos previstos para os anos iniciais,
ratificando a vantagem da Alternativa 2. Observa-se que, tendo em vista as constatações
quanto ao desempenho deficitário da Alternativa 4 durante contingências da LT 138 kV
Coromandel-Vazante, novos reforços deveriam ser incorporados a esta alternativa,
aumentando ainda mais a diferença em relação à Alternativa 2.
Considerando que a ampliação da Interligação Norte-Sul ocorra conforme planejado,
conclui-se que a implantação da Alternativa 2 representa a melhor solução dos pontos
de vista técnico e econômico para o suprimento à Região Noroeste de Minas Gerais.
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Face ao exposto, constata-se que o atendimento às necessidades de suprimento de
energia ao Noroeste mineiro está diretamente associado à ampliação do sistema NorteSul III. O Relatório de Viabilidade técnica-econômica para empreendimentos na região
Sudeste associados à Norte-Sul III (CCPE/CTET.65.2004) elaborado pelo CCPE (2004)
considera que a entrada de novas unidades geradoras na usina de Tucuruí, Fase II, na
região Norte do país disponibilizará uma capacidade de geração de 4125 MW em 2007,
que somados aos atuais 4200 MW, totalizarão 8325 MW. Deste montante, dependendo
da condição de carga e do despacho de Tucuruí, cerca de 50% poderão ser considerados
excedentes para exportação. Além disso, a entrada das usinas previstas para o Médio
Tocantins exigirá um aumento da capacidade de intercâmbio Norte – Sul e Norte –
Nordeste e novas obras de reforço nos sistemas receptores. A definição dos reforços
para a região Sudeste foi desenvolvida em estudo específico do CCPE onde foram
analisadas diversas alternativas com seleção da chamada Alternativa Centro que
compreende cerca de 1520km de linhas de transmissão e 2550 MVA de transformação,
além de um montante significativo de compensações série e shunt, desde a SE Gurupi
até São Paulo, conforme apresentado na Figura 2.1.5.a, abaixo.
Figura 2.1.5.a
Diagrama unifilar da Alternativa-Centro para reforço do sistema Norte-Sul III

Fonte: CCPE, 2004
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Neste contexto, observa-se que não será considerada a eliminação ou a alteração da
alternativa de implantação da LT Serra da Mesa 2 – Emborcação, destacada em
vermelho na figura acima. Assim, assegura-se a implantação da Alternativa 2 para
fornecimento de energia ao Noroeste mineiro através da ampliação do sistema NorteSul III conforme definido pelos estudos de viabilidade realizados pelo Comitê
Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos do Ministério das
Minas e Energia.

3.0
Estudo de Alternativas de Traçado
As alternativas de localização de traçado para as Linhas de Transmissão Serra da Mesa
2 – Luziânia, Luziânia – Emborcação e Luziânia - Samambaia foram definidas a partir
da diretriz inicial de traçado proposta pela ANEEL por ocasião dos estudos de
viabilidade técnico-sócio-ambiental elaborados como subsídio para o Leilão de
Concessão.
A diretriz inicial de traçado foi proposta pelo Comitê Coordenador de Planejamento da
Expansão dos Sistemas Elétricos e pelo Operador Nacional do Sistema no âmbito do
PAR - Plano de Ampliações e Reforços na Rede Básica para o biênio 2006/2008. O
documento determina a necessidade de implantação do 3º circuito 500kV da
interligação Norte-Sul e obras associadas ao sistema receptor Sudeste / Centro Oeste, no
contexto abaixo descrito.
Atualmente, a interligação entre as regiões Norte e Sudeste é feita por uma linha de
transmissão com dois circuitos em 500 kV que conectam a subestação de Imperatriz, no
estado do Maranhão, à subestação de Serra da Mesa, no estado de Goiás. Essa linha
possui três subestações intermediárias: Colinas, Miracema e Gurupi, todas localizadas
no estado do Tocantins. Esse tronco de transmissão em 500 kV – que interliga as
subestações de Imperatriz e Serra da Mesa – é denominado de Interligação Norte-Sul. A
interligação entre as regiões Norte e Sudeste é feita pelas LT 500 kV Imperatriz –
Colinas – Miracema – Gurupi – Serra da Mesa C1 e C2 além de um conjunto de linhas
de transmissão no subsistema Sudeste. Em junho de 2004, o subsistema receptor
Sudeste foi reforçado com a entrada em operação da LT 500 kV Itumbiara –
Marimbondo, interligando a região do rio Paranaíba à região do Rio Grande. Os
subsistemas Sudeste e Nordeste estão interligados diretamente pela LT 500 kV Serra da
Mesa - Rio das Éguas – Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara – Sapeaçu e a capacidade de
transferência “de” e “para” o Nordeste será ampliada com a construção da LT 500 kV
Colinas – Ribeiro Gonçalves – Sobradinho, prevista para o início de 2007.
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A expansão da interligação Norte-Sul está prevista para o inicio de 2008, com a
implantação do 3º circuito composto pela LT 500 kV Marabá – Itacaiunas – Colinas –
Miracema – Gurupi - Peixe – Serra da Mesa. Conjuntamente, o sistema receptor Sudeste
seria reforçado com a LT 500 kV Serra da Mesa 2– Luiziânia –Paracatu – Emborcação
– Nova Ponte – Estreito, incluindo a derivação Luziânia - Samambaia e a LT 500 kV
Itumbiara – Nova Ponte – São Gotardo – Bom Despacho.
Conforme se observa na descrição acima, a diretriz preliminar de traçado foi préestabelecida pelo ONS no momento em que foram definidas as sub-estações a serem
construídas. A partir desta diretriz preferencial, foi considerado neste EIA um corredor
para seleção de alternativa de traçado o qual foi objeto de análise para identificação da
alternativa mais viável considerando-se as restrições ambientais existentes, o custo
global de implantação do empreendimento e a experiência da SMTE na implantação de
linhas de transmissão.
A diretriz básica proposta pela ANEEL foi formalizada nos estudos de viabilidade
realizados por Furnas em 2004:
-

Estudo Técnico-Sócio-Ambiental de Corredor Alternativo para LT 500
kV Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação e SE 500 kV Paracatu;
Estudo Técnico-Sócio-Ambiental para LT 500 kV Serra da Mesa 2 –
Luziânia e SE Luziânia (CCPE-CTET-069.2004);
Estudo Técnico-Sócio-Ambiental para LT 500 kV Luziânia Samambaia (CCPE-CTET-070.2004).

A partir deste traçado inicial foram realizados os estudos de alternativas de traçado. Os
estudos de seleção do traçado foram desenvolvidos durante as fases iniciais de
elaboração do EIA/RIMA com a participação de todos os coordenadores da equipe
técnica responsável pelo estudo, em conjunto com a área de engenharia e meio ambiente
da SMTE e com as empresas projetistas. Esses estudos seguiram procedimentos
metodológicos rigorosos destinados a garantir que a sua avaliação ambiental
comparativa contemplasse, de maneira ponderada, todos os critérios de avaliação
pertinentes.
Nesse contexto, a metodologia de identificação de alternativas teve por objetivo garantir
que alternativas tecnicamente viáveis fossem contempladas em todos os casos em que o
traçado proposto pela ANEEL apresenta interferências sócio-ambientais significativas.
Também visou identificar variantes de cada alternativa e as suas combinações possíveis.
A estratégia de trabalho conjunto com a área de engenharia e meio ambiente da SMTE e
com as equipes de projetistas garantiu que as variáveis ambientais fossem devidamente
incorporadas ao projeto de engenharia. Nesta etapa de Licenciamento Prévio, esse
trabalho conjunto concentrou-se na definição de um traçado preferencial. Esse traçado
preferencial será ainda otimizado na etapa de Licenciamento de Instalação quando será
realizada a restituição aerofotogramétrica de uma faixa com 1.800 metros de largura ao
longo do mesmo. Nessa etapa serão também otimizados outros aspectos do projeto de
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engenharia, incluindo posicionamento de torres e vértices, altura de torres, arranjo de
sub-estações e procedimentos construtivos, considerando especialmente o lançamento
de cabos e a montagem das torres.
Os estudos de seleção do traçado preferencial no âmbito deste EIA foram estruturados
segundo cinco etapas básicas, caracterizadas a seguir:
1ª etapa - Levantamento das alternativas históricas de traçado
Consistiu na identificação das propostas de diretriz para a interligação Norte-Sul
elaboradas pelo Ministério de Minas e Energia (Comitê Coordenador do Planejamento
da Expansão dos Sistemas Elétricos) e pelo Operador Nacional do Sistema, conforme
citado acima. Cumpre ressaltar que esses estudos apresentam, desde sua concepção
original, uma diretriz preliminar de traçado, estabelecida pela necessidade de
interligação entre dois ou mais pontos específicos, sejam eles sub-estações ou usinas
geradoras. A diretriz preliminar considera algumas macro-restrições sócio-ambientais,
mas em geral deve ser interpretada como uma proposta de corredor de estudo mais do
que uma proposta de traçado propriamente. Nessa leitura, adotou-se como corredor de
estudo uma faixa de 10 km de largura, considerando a diretriz preliminar da ANEEL no
seu eixo.
2ª etapa – Avaliação preliminar do traçado e pré-identificação de alternativas
locacionais
Através da utilização cartas topográficas na escala 1:100.000 e de imagens dos satélites
Landsat - 7 (2003), na escala 1:100.000, e Spot, na escala 1:35.000, foi realizada uma
avaliação preliminar do traçado proposto pela ANEEL com base na identificação de
restrições ambientais e de uso e ocupação do solo. Nesta etapa foram propostas algumas
alterações de traçado, especialmente considerando as áreas de relevo mais acidentado e
aquelas em que a construção de caminhos de acesso secundário pudessem representar
impactos ambientais significativos associados ao risco de erosão e assoreamento de
corpos d´água.
3ª etapa – Vistoria em campo e identificação de alternativas de traçado
De posse das informações retiradas das imagens de satélite e cartas topográficas,
procedeu-se ao sobrevôo do traçado proposto para documentação fotográfica e
validação, in loco, das alternativas de traçado propostas. As restrições ambientais que
condicionam alterações de traçado foram divididas em Restrições Maiores e Menores,
de acordo com o potencial gerador de impacto sócio-ambiental decorrente de sua
interceptação pela linha de transmissão. As Restrições Maiores constituem-se em
critérios de exclusão que determinam a alteração do traçado, sendo que no entanto em
alguns pontos a interceptação de restrições maiores se mostrou inevitável. As Restrições
Menores devem ser preferencialmente evitadas e condicionam o traçado de maneira
menos rígida.
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Complementarmente, nessa etapa foram também estudadas novas alternativas ou
variantes nos sub-trechos onde se verificaram interferências com Restrições Maiores ou
Menores. Para tanto, foram levadas em conta as Condicionantes Geométricas que
restringem a geometria horizontal do traçado.
A seguir explicitam-se as Restrições Maiores e Restrições Menores, assim como as
Condicionantes Geométricas de Traçado, consideradas nessa análise.
Restrições Maiores
-

Áreas de relevo acidentado desprovidas de acessos secundários: a
construção de acessos secundários em áreas de relevo acidentado pode
desencadear processos erosivos de difícil controle, resultando no
assoreamento das drenagens existentes e na elevação dos custos globais
do empreendimento. Nos sub-trechos em que eventualmente as
alternativas de traçado percorrem áreas relativamente preservadas,
verifica-se a ausência de uma rede capilar de vias locais. Nesses subtrechos, foi preliminarmente verificada a necessidade de construção de
caminhos de serviço externos à faixa de domínio para acessar as frentes
de obra. A construção desses acessos caracteriza importante fator
negativo na avaliação ambiental comparativa de alternativas, já que
implica na ampliação das frentes de obra. A gravidade do impacto é
avaliada caso a caso, com base no traçado provável dos caminhos de
serviço e a sua interferência com o relevo, drenagem, vegetação e uso do
solo.

-

Maciços florestais e de cerrado e áreas de conectividade aparente: a
travessia de maciços florestais e manchas de cerrado e de áreas
contínuas foi evitada com o intuito de se minimizar a fragmentação de
hábitats, seja pela implantação da linha seja pela construção de
caminhos de acesso. Na região da Serra da Mesa a supressão de
vegetação é inevitável e, neste caso, sempre que possível, serão
privilegiadas tecnologias alternativas para montagem das torres além de
alternativas de traçado localizadas próximas a áreas já degradadas.

-

Veredas e campos de murundus: Campos de Murundus e Veredas são
formações vegetais características do cerrado do centro-oeste brasileiro.
São condicionadas por manchas de solo inundável ou drenagens e
apresentam composição florística e faunística típicas, razão pela qual
será evitada a instalação de torres ou travessia destas formações que
exija implantação de torres dentro do seu limite.
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-

Interferências longitudinais em Áreas de Preservação Permanente:
Embora as áreas de preservação permanente possam ser cruzadas
transversalmente pela LT, com baixo grau de impacto, interferências
longitudinais resultariam na supressão da vegetação ao longo da faixa de
servidão de 70 m e ao longo da APP como um todo, razão pela qual, nos
caso em que foi identificado paralelismo ou sobreposição longitudinal
em áreas de APP o traçado foi relocado.

-

Travessia de formações ciliares com largura superior a 400m: O espaço
médio entre as torres de linhas de transmissão varia entre 400m e 500m.
As matas ciliares com larguras superiores a estas serão evitadas para que
não ocorra a instalação de torres nas mesmas.

-

Travessias transversais em áreas de elevada densidade drenagem: A
interceptação de áreas com elevada densidade de drenagens potencializa
os impactos sobre recursos hídricos e os riscos de assoreamento de
talvegues e várzeas. Em função disto, serão evitadas as travessias
transversais, privilegiando-se a travessia longitudinal das mesmas.

-

Unidades de Conservação, áreas especialmente protegidas e terrenos
cársticos: São consideradas neste grupo as áreas legalmente protegidas
nos termos da Lei Federal Nº 9.985/2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação. Nos casos de unidades de
proteção integral, caso, por exemplo, de parques e estações ecológicas,
foram descartadas as macro-diretrizes que implicavam na segmentação
de tais áreas, admitindo-se apenas como critério de seleção,
interferências marginais ou pouco significativas, afetando tão somente
as bordas ou setores periféricos de tais unidades de conservação
definidas tanto na esfera estadual como municipal. As macro-diretrizes
também procuraram evitar a segmentação de terrenos cársticos, devido
às cavidades naturais subterrâneas existentes nos mesmos, as quais
também são legalmente protegidas, conforme a Resolução CONAMA
347/04.

-

Terras Indígenas e Remanescentes de Quilombos: Serão evitadas todas
as interferências em remanescentes de quilombos e na Terra Indígena
Avá-Canoeiro, conforme regulamentação específica da FUNAI e do
Ministério da Cultura (Fundação Palmares).

-

Assentamentos rurais, áreas urbanas consolidadas, loteamentos rurais e
condomínios, infra-estrutura e instalações rurais: sedes, armazéns,
silos, carvoarias, granjas, pivôs de irrigação existentes e aeroportos,
aeródromos e campos de pouso homologados: Todas as estruturas
citadas foram mapeadas e o traçado proposto para a linha de transmissão
foi alterado em função da localização das mesmas em relação à faixa de
servidão. Com relação a aeroportos e aeródromos (homologados), será
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respeitado o cone de aproximação da pista e demais instruções dispostas
na NBR 5.422, na Lei Federal 7.565/86 (Código da Aeronáutica) e no
Decreto Federal s/n de 13/05/91.
Restrições Menores
Sempre que possível, serão evitadas intervenções e cruzamentos da linha de transmissão
com as seguintes áreas:
-

-

-

Antenas de telecomunicação: a NBR 5.422 estabelece distâncias
mínimas a serem respeitadas para a intersecção ou aproximação entre
linhas de transmissão e antenas de telecomunicação. Caso não seja
possível desviar o traçado, tais distâncias de segurança serão
obrigatoriamente respeitadas;.
Aeródromos e campos de pouso não homologados: Serão evitados
sempre que possível. Caso a aproximação da linha seja inevitável, serão
consideradas as disposições da NBR 5.422, na Lei Federal 7.565/86
(Código da Aeronáutica) e no Decreto Federal s/n de 13/05/91.
Reflorestamentos e culturas permanentes arbóreas: Serão evitados
sempre que possível. Caso haja necessidade de interceptação destas
áreas, a utilização da faixa de servidão será indenizada conforme a
legislação aplicável.

Condicionantes Geométricas do Traçado
Adicionalmente às Restrições Maiores e Restrições Menores acima descritas, o processo
de identificação de alternativas de traçado levou em conta as condicionantes
geométricas impostas pelo Projeto de Engenharia da linha de transmissão. Nesse
contexto a principal condicionante é a restrição a vértices que impliquem em mudanças
de rumo maiores que 60º. Tais variações impõem exigências estruturais excêntricas que
excedem os padrões tecnológicos já testados dos fabricantes nacionais de torres
metálicas.
Outro aspecto importante da geometria do traçado é que deflexões de até 6º podem ser
obtidas com torres de suspensão, sem necessidade de utilização de torres- vértice. Este
recurso foi utilizado de maneira seletiva e não extensiva nos estudos de consolidação do
traçado, de maneira a confirmar a viabilidade de se evitar determinadas interferências.
Salienta-se a natureza seletiva desse exercício, uma vez que esse recurso deverá ser
utilizado de maneira extensiva durante o detalhamento do projeto de engenharia, e
deverá permitir evitar grande parte das interferências com fatores de restrição que ainda
se observam no traçado preferencial selecionado.
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4ª etapa – Mapeamento de Sobreposição de Alternativas de Traçado e Restrições.
Ambientais
Todas as alternativas de traçado identificadas até a 3ª etapa foram locadas sobre
imagens de satélite SPOT na escala 1: 35.000 (vide Figura 3.0.a , Mapa de
Alternativas de Traçado e Condicionantes – Folhas 1 a 52 – Volume III). No
mesmo mapa consta a delimitação da Área de Influência Direta (AID), conforme
referenciado na Seção 4.0 Conforme se observa, adotou-se para a AID uma faixa com
largura de 1.500 metros a partir do traçado das alternativas mais extremas. Isso resultou
numa AID com largura variável de 3 km e 16,04 km.
O procedimento assim descrito teve por objetivo garantir que as informações de
diagnóstico a serem utilizadas para a avaliação ambiental das alternativas estivessem,
em todos os casos, no nível de detalhamento da AID.
Assim, a delimitação das Restrições Maiores e Restrições Menores foi um processo
concomitante ao desenvolvimento do diagnóstico da AID. Nesse processo, as
informações constantes nos Mapas Temáticos de Meio Físico, Biótico e Antrópico
desenvolvidas no diagnóstico, foram trazidas de maneira seletiva para o Mapa de
Alternativas de Traçado e Condicionantes.
Constam do referido Mapa, a alternativa de traçado preferencial definida no presente
EIA, a alternativa proposta pela ANEEL e constante no Leilão de Concessão, e outras
alternativas ou variantes identificadas durante os estudos. Destaca-se que quando a
alternativa da ANEEL não aparece no mapa, ela é coincidente com a alternativa
preferencial selecionada.
Constam também do mapa a numeração dos vértices ao longo do traçado preferencial,
assim como a metragem progressiva da linha de transmissão. Registra-se ainda a
posição e visada das fotos aéreas oblíquas (sobrevôo de helicóptero) que estão incluídas
no Relatório Fotográfico de Sobrevôo do Traçado (Volume IV).
Os estudos de condicionantes de traçado foram subsidiados, ainda, pela consulta às
informações disponíveis em órgãos públicos e agências governamentais como Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Fundação Estadual de Meio Ambiente de
Goiás – FEMAGO, Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerias - FEAM,
Secretarias Estaduais de Recursos Hídricos, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Departamento Nacional de Produção Mineral
- DNPM, Companhia de Pesquisa Recursos Minerais – CPRM e Instituto Nacional do
Patrimônio Histórico e Natural – IPHAN, além de informações recolhidas nas
prefeituras dos municípios atravessados pela linha de transmissão.
Praticamente todas as alternativas propostas foram elaboradas considerando-se o
corredor de estudo de 10 km estabelecido a partir do traçado proposto pela ANEEL.
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Conforme se verifica no Mapa de Alternativas de Traçado e Condicionantes, as
principais restrições do meio físico que ocorrem na AID são as serras e escarpas, com
maior intensidade no trecho norte. Essas formações em alguns casos ocorrem
transversalmente a AID, sendo inevitável a sua interceptação. Nesse contexto merecem
destaque a Serra da Cachoeirinha e a Serra dos Rogados (ver Mapa de Alternativas de
Traçado e Condicionantes – Folha 07 / 52), que constituem os relevos mais
acidentados a serem interceptados pelo empreendimento.
A outra condicionante vinculada a aspectos do meio físico e antrópico simultaneamente
e que ocorre com bastante freqüência na AID, são as regiões com pouca disponibilidade
de acesso. Essas regiões muitas vezes coincidem com relevos de serras e escarpas, mas
em outros casos ocorrem sobre relevos menos acidentados, porém com elevada
densidade de drenagem, onde a construção de caminhos de acesso geraria impactos
ambientais significativos.
Por último, cabe registrar dentre as condicionantes do meio físico os relevos dissecados
que se desenvolvem a partir das bordas de tabuleiro. Em geral esse tipo de formação
apresenta declividade progressivamente maior conforme se aproxima do tabuleiro, o
que torna os traçados que interceptam as bordas de tabuleiro de forma quase
longitudinal, relativamente desfavoráveis.
Em geral, a rede de drenagem na AID esculpe relevos bastante dissecados, cujos
desníveis se reduzem de norte para sul, considerando os três trechos da LT (Serra da
Mesa 2 – Luziânia, Luziânia- Samambaia e Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação). Tal
relevo resulta em chapadões intercalados por vertentes mais ou menos abruptas,
observadas no terço inferiores do Trecho Norte e nos demais trechos. Nos dois terços
superiores do Trecho Norte, encontra-se a formação que dá nome ao trecho, formada
por alguns chapadões, as “mesas”, intercalados por serras de grande altitude. As
escarpas destas serras apresentam intrusões de relevo relativamente plano, os
pedimentos, onde a implantação da linha de transmissão é bastante facilitada.
A utilização da rede hidrográfica regional como meio de transporte é pouco
representativa e predominantemente local, especialmente considerando os cursos d´água
que se inserem na AID, de maneira que este aspecto não se constitui em condicionante
de traçado.
Ainda com relação às interferências com drenagem, cumpre destacar que todos os
cursos d’água interceptados pelo traçado preferencial selecionado são de largura
reduzida, sendo os mais largos o Rio Preto (2 travessias), o Rio Tocantinzinho (1
travessia) e o Rio São Marcos (2 travessias). Salienta-se que no Rio São Marcos são
planejados diversos aproveitamentos hidroelétricos cujos futuros reservatórios
encontram-se delimitados no Mapa de Alternativas de Traçado e Condicionantes. Todas
as alternativas estudadas interceptam o futuro reservatório da UHE Paulistas em local
que a área inundada terá largura aproximada de 1.000 metros, constituindo um ponto
que deverá merecer avaliação de variantes durante o detalhamento dos projetos de
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engenharia. Neste contexto, merece destaque o fato que ocorrem pontos de
estreitamento do reservatório em locais bastante próximos.
Em relação à caracterização do meio biótico, toda a AID está inserida no domínio do
Cerrado. O trecho norte da LT (Serra da Mesa 2 Luziânia) encontra-se relativamente
preservado, possivelmente em razão da dificuldade de acesso. Há predomínio de
cerradão e cerrado típico entremeado com áreas de pasto. As drenagens apresentam
mata ciliar relativamente bem desenvolvida embora seja visível a redução da faixa de
mata em algumas áreas próximas a pastagens. Os trechos Sul e Brasília são
caracterizados por uma matriz de ocupação fortemente antropizada composta
predominantemente por áreas de cultivo e pastagens entremeadas por raros fragmentos
de cerrado típico e com predomínio de fragmentos de cerrado ralo, pastos sujos e áreas
em estágio inicial de sucessão. Os fragmentos mais representativos de vegetação estão
localizados nos fundos de vale e acompanham o traçado das drenagens. Ressalta-se que
são raros os fragmentos com largura superior aos 400m a 500m indicados como espaço
padrão entre as torres.
Observa-se assim que, à exceção dos dois terços superiores do Trecho Norte,
localizados nas áreas mais preservadas da Serra da Mesa, a maior parte da AID
atravessa um mosaico de área agrícolas e áreas em estágio sucessional inicial,
entremeadas por vegetação ciliar e fragmentos vegetais de porte pequeno a médio.
Após a passagem da Rodovia GO-237 a vegetação nativa se reduz a fragmentos
menores e estabelece-se o padrão que acompanhará a maior parte do traçado. Nesta área
são identificados diversos pivôs de irrigação utilizados predominantemente para a
cultura de soja. As áreas de drenagem apresentam fragmentos de mata ciliar e, em
alguns pontos o traçado atravessa áreas de cerrado usualmente em estágio inicial de
sucessão, assim como lotes de cultivo em pousio, aguardando recuperação do solo para
novo plantio.
No Trecho Brasília (Luziânia – Samambaia) observa-se uma crescente antropização a
partir de Luziânia, decorrente da proximidade com o município de Luziânia e com o
próprio DF. As áreas de cultivo são bastante freqüentes havendo ainda a presença de
loteamentos e de um campo de pouso identificado em uma das fazendas da região.
A chegada à SE de Samambaia é caracterizada pela existência de pelo menos quatro
linhas de transmissão, havendo grande quantidade de acessos além das próprias faixas
de servidão das linhas existentes. Neste local a nova linha de transmissão seguirá
paralela às linhas existentes, sempre que possível.

24

No Trecho Sul, entre Luziânia e Paracatu 4, repete-se a mesma matriz de ocupação
antropizada, rica em pivôs de irrigação, porém neste trecho destaca-se a presença de um
relevo predominantemente composto por chapadas e escarpas ricas em drenagens
transversais ao percurso da LT. Neste trecho, o traçado escolhido evitará a travessia das
drenagens, mantendo a linha predominantemente sobre os platôs ou nas áreas mais
planas, reduzindo assim o risco de erosão associado á travessia transversal das
drenagens.
Na região da sub-estação Paracatu 4 encontram-se dois assentamentos rurais, os quais a
LT deve preferencialmente evitar. A diretriz ANEEL faz um contorno por trás dos
assentamentos, criando dois vértices em Paracatu antes de alcançar a SE Paracatu 4. O
traçado preferencial proposto passa entre os dois assentamentos mencionados,
tangenciando um deles, mas sem interferência direta com instalações ou construções.
O trecho entre Paracatu 4 e a SE Emborcação apresenta em geral o mesmo padrão de
ocupação já descrito, porém com relevo mais suave. O terço final deste trecho cruza
fragmentos florestais bastante representativos, localizados nas margens da UHE
Emborcação.
Nenhuma das alternativas propostas interfere diretamente com patrimônio histórico
conhecido, entretanto as interferências com patrimônio arqueológico, espeleológico e
paleontológico somente serão conhecidas de maneira definitiva após a realização dos
trabalhos de prospecção, previstos para a fase de Licenciamento de Instalação. Trata-se,
na atual fase de detalhamento do projeto, de aspecto que não influencia o traçado.
5ª Etapa – Avaliação Ambiental Comparativa de Traçado
Uma vez concluído o Mapa de Alternativas de Traçado e Condicionantes e já no
processo de fechamento do diagnóstico da AID, procedeu-se à avaliação comparativa
das diversas alternativas de traçado identificadas. Essa avaliação levou em conta de
maneira ponderada todos os fatores de restrição anteriormente explicitados e
devidamente lançados no mapa.
O resultado da análise assim descrita levou à seleção do traçado preferencial a ser
adotado. Reitera-se que esse traçado preferencial deverá ainda ser objeto de ajuste
durante a fase de detalhamento do projeto. Ele foi utilizado para definir a faixa com
1.800 metros de largura na qual será executado o sobrevôo para restituição
aerofotogramétrica. De posse dessa restituição, a empresa projetista realizará o ajuste
fino do traçado, sempre em conjunto com a consultoria ambiental. O traçado definitivo
assim definido deverá ser apresentado durante o processo de Licenciamento de
Instalação.
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De maneira geral, pode-se afirmar que o traçado apresentado pela ANEEL no Edital do
Leilão de Concessão sofreu variação significativa, em especial no trecho norte. A seguir
é apresentada uma descrição sumária das vantagens e desvantagens das diversas
alternativas de traçado consideradas por sub-trecho. Essa descrição está referenciada na
quilometragem e numeração do traçado preferencial, conforme consta no Mapa de
Alternativas de Traçado e Condicionantes.
•

Sub-Trecho entre a Sub-Estação Serra da Mesa 2 (início do traçado) e o vértice V3,
na altura do km 47

Nesse sub-trecho, a diretriz apresentada pela ANEEL mostrou-se bastante desfavorável.
Ele intercepta transversalmente a Serra do Retrato sobre uma região com significativa
ocorrência de vegetação de porte florestal e com virtual ausência de acessos existentes.
O traçado nesse segmento inicial exigiria significativo desmatamento assim como a
construção de extensos caminhos de serviço com traçado sinuoso para vencer o relevo
acidentado.
Mais ao sul, a diretriz da ANEEL intercepta a Serra da Chapadinha, com restrições
similares às da Serra do Retrato, apesar de que em trecho com menor extensão.
Finalmente, já na proximidade do Vértice 3, a diretriz da ANEEL intercepta a Serra das
Trocas, coincidindo com um trecho de aproximadamente 4 km novamente caracterizado
pela virtual ausência de acessos existentes.
Em virtude dessas interferências na diretriz da ANEEL, todas as alternativas
consideradas no segmento inicial do traçado contemplaram o acompanhamento da
servidão da Linha de Transmissão Serra da Mesa – Sapeaçu, na direção sudeste, em
trecho de aproximadamente 3 km. A partir desse pronto (V1 do traçado preferencial), as
alternativas contempladas cruzam a referida Linha de Transmissão e seguem diretrizes
diferentes na direção sul. Duas alternativas adicionais a alternativa da ANEEL foram
consideradas a partir do ponto acima: o traçado preferencial selecionado é uma
alternativa representada na cor amarela no Mapa de Alternativas de Traçado e
Condicionantes. As duas conseguem evitar a Serra do Retrato e a maior parte da região
com ausência de acessos existentes.
A alternativa amarela adota uma diretriz a oeste do traçado preferencial, transpondo a
Serra da Chapadinha em ponto que coincide com uma sela ou pronto baixo de fácil
transposição.
Após essa transposição, deflete para interceptar a Serra das Trocas também em ponto
com relevo relativamente favorável, atingindo um ponto na altura do Vértice V3 da
alternativa preferencial a aproximadamente 1.500 metros do mesmo.
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Em contraste, o traçado preferencial adota uma diretriz mais ao leste, atravessando o
Rio Preto em dois pontos. De uma maneira geral, o relevo ao longo do traçado
preferencial é mais favorável, não ocorrendo nele à transposição da Serra do Retrato,
Serra da Chapadinha e Serra das Trocas. Todavia, o traçado apresentado é mais
antropizado que o da alternativa amarela, e os segmentos com baixa capilaridade de
acessos existentes são mais limitados.
No que tange às interferências com fragmentos significativos de vegetação, o traçado
preferencial também se apresenta mais favorável que a alternativa amarela.
•

Sub-Trecho entre o Vértice 3 e o Vértice 4 na Altura do km 79

Nesse sub-trecho, o traçado preferencial selecionado é integralmente coincidente com o
proposto pela ANEEL. Trata-se de uma região onde a topografia define uma diretriz
preferencial de uma maneira naturalmente clara, como se observa na Folha 6 / 52 do
Mapa de Alternativas de Traçado e Condicionantes. Destacam-se nesta imagem as
mesas e escarpas que atingem os limites da AID em ambos lados.
Nesse sub-trecho, a única variante estudada (amarela) transpõe a Serra da Cuia ao leste.
Essa variante mostra-se equivalente ao traçado preferencial em termos de interferências
ambientais ao longo do trecho não coincidente. No entanto, apresenta comprimento
maior e maior quantidade de vértices, motivo pelo qual não foi escolhida.
•

Sub-Trecho entre o Vértice 4 e o Vértice 6 na Altura do km 146

No início desse sub-trecho ocorre a transposição da Serra dos Rogados e Serra da
Cachoerinha que conforme comentado anteriormente constitui o setor de relevo mais
acidentado de todo o empreendimento. A transposição dessas serras em configuração
perpendicular às mesmas é uma diretriz inevitável. No entanto, os grandes desníveis
poderão ser vencidos com necessidade mínima de colocação de torres em cotas
intermediárias das encostas.
Somente duas alternativas foram contempladas nesse sub-trecho: a diretriz da ANEEL e
o traçado preferencial selecionado. O principal fator que motivou a alteração da diretriz
da ANEEL é o setor imediatamente ao sul da Serra da Cachoeirinha, onde ocorre uma
região de relevo dissecado e alta densidade de drenagem com baixíssima capilaridade de
acesso. A interceptação dessa região exigiria construção de extensos acessos de serviço
com freqüente interceptação dos talvegues naturais.
O traçado preferencial segue em direção ao relevo de tabuleiros mais ao oeste,
minimizando o percurso sob segmentos que exigirão a construção de caminhos de
serviço.
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Os impactos na vegetação são equivalentes nos dois traçados, sendo que a vegetação
interceptada pelo traçado preferencial, entre os km 86 e 87, deverá ser pouco afetada
uma vez que o mesmo encontra-se na base da Serra do Rogado onde a altura dos
condutores ascendendo a serra tornará praticamente desnecessário a supressão de
vegetação.
A partir do km 114 e até o final desse sub-trecho no Vértice A6 (km 146), o traçado
preferencial é coincidente com o traçado da ANEEL. Nesse segmento não foram
estudadas alternativas por se tratar de setor extremamente desimpedido de restrições
ambientais. O traçado percorre região plana, predominantemente sobre tabuleiro, e não
há interferências significativas com drenagem, vegetação ou usos antrópicos que
justifiquem uma alteração da diretriz proposta pela ANEEL.
•

Sub-Trecho entre o Vértice 6 e a Transposição da Rodovia GO-118/BR-010 na
altura do km 216

Nesse sub-trecho, o traçado preferencial escolhido diferencia-se da diretriz da ANEEL
somente no início, entre o km 146 e km 156. Nesse segmento, a diretriz da ANEEL
apresenta uma interferência longitudinal com áreas de preservação permanente assim
como interferências com usos antrópicos. O traçado preferencial selecionado intercepta
a APP perpendicularmente, não interfere com qualquer instalação rural e tem ainda a
vantagem de ser mais curto.
A partir do km 156, o traçado escolhido, coincidente com o da ANEEL, tem percurso
sobre relevos planos (tabuleiros) ou levemente acidentados ao longo de um trecho que
se apresenta desimpedido até o km 190. A partir desse quilômetro, ocorre a travessia de
uma região com núcleos de ocupação rural, até o km 195 onde novamente o traçado
penetra em um trecho desimpedido. Mais ao sul, a partir do km 208, o traçado
preferencial intercepta um assentamento do INCRA atingindo inclusive um setor com
edificações.
Para esse sub-trecho, foi estudada uma alternativa amarela que se desenvolve a oeste do
traçado preferencial, aproximando-se mais da Rodovia GO-118/BR-010. Essa
alternativa intercepta relevos mais favoráveis que os da alternativa preferencial no seu
percurso até o km 190. No entanto, apresenta como desvantagem um percurso maior
com maior quantidade de vértices e uma travessia da Rodovia GO-118/BR-010, motivo
pelo qual não foi escolhido.
Entre o km 190 e km 195 estudaram-se duas alternativas de transposição das nucleações
rurais existentes, sendo que aquela mais a oeste apresenta menos interferências. O nível
de interferência antrópica dessas alternativas, considerando-se o seu ajuste e otimização,
poder ser considerado equivalente ao que se verifica no traçado preferencial.
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Finalmente, no trecho final entre o km 207 e o km 216, a alternativa amarela apresenta
interferência menor com o assentamento rural. Trata-se, no entanto, de um local onde o
traçado preferencial deverá ainda ser otimizado na fase de licenciamento de instalação,
de maneira a minimizar as interferências no local.
•

Sub-Trecho entre a Travessia da Rodovia GO-118/ BR-010 no km 216 e o Vértice 9
no km 247

Nesse sub-trecho, foram analisadas quatro alternativas de traçado. Todas, com exceção
do traçado preferencial selecionado, fazem vértice no km 216, defletindo na direção
oeste. Em contraste, o traçado preferencial continua no mesmo alinhamento que vem
desde o norte até um vértice mais ao sul, no km 219.
A abertura de um leque diversificado de opções a partir do km 216 decorre da
necessidade de interceptar um setor com relevo medianamente acidentado e fragmentos
florestais relativamente significativos.
Logo a oeste do ponto inicial do sub-trecho no km 216, desenvolve-se um tabuleiro. As
duas alternativas amarelas estudadas procuram atingir esse tabuleiro o mais cedo
possível, minimizando a extensão do percurso em relevo acidentado. De fato, essas
alternativas reduzem o percurso sobre relevo acidentado, em relação ao que ocorre na
diretriz proposta pela ANEEL. No entanto, alcançam a borda do tabuleiro interceptando
relevos significativamente desfavoráveis. Na altura do km 231 a km 237, interceptam
uma região de significativa interferência antrópica.
Em contraste, o traçado preferencial busca um relevo suavemente ondulado ao leste, se
afastando dos relevos mais íngremes e se afastando da borda do tabuleiro e atingindo a
região plana somente na altura do km 228. A partir desse ponto e até o km 247, o
traçado preferencial apresenta-se quase totalmente desimpedido, registrando somente
algumas interferências antrópicas (pequenas construções rurais) próximas ao km 245.
As mesmas poderão ser evitadas na fase de detalhamento do projeto.
No que tange as interferências com vegetação, todas as alternativas estudadas para esse
sub-trecho podem ser consideradas aproximadamente equivalentes.
•

Sub-trecho entre o Vértice V9 e a Subestação Luziânia na altura do km 312

Esse sub-trecho inicia-se sobre relevo de tabuleiro e continua no mesmo em grande
parte do percurso. A partir do km 273, a diretriz da ANEEL começa a se aproximar da
borda do tabuleiro, penetrando definitivamente sobre um relevo dissecado e
medianamente acidentado a partir do km 286. Desde esse ponto, a diretriz da ANEEL
desenvolve-se quase integralmente nesse tipo de relevo, atingindo topografia mais plana
somente entre o km 305 e a chegada na sub-estação Luziânia no km 312. No meio do
percurso medianamente acidentado, na altura do km 294,5 aproximadamente, ocorre o
Vértice V10.
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O traçado selecionado tem percurso paralelo e bastante próximo ao traçado da ANEEL
no sub-trecho entre o Vértice V9 no km 247 e o final do percurso sobre o relevo plano
do tabuleiro na altura do km 286. A alteração foi definida em função da necessidade de
evitar interferências antrópicas (bairro rural no km 260 e pivô no km 268).
A partir do km 286 o traçado preferencial e a diretriz da ANEEL começam a convergir,
sendo que o Vértice V10 é comum e a partir dele, o traçado preferencial coincide com o
da ANEEL.
Uma variante foi estudada para o segmento entre o km 274 e o km 312 (Subestação
Luziânia). Essa variante (amarela) faz vértice na direção leste no km 274 procurando
manter o traçado sobre a região plana no tabuleiro na maior extensão possível. No
entanto, no momento em que é feito um segundo vértice na direção oeste para entrar
definitivamente no relevo dissecado na direção da sub-estação Luziânia, atinge-se uma
região mais desfavorável em termos de topografia do que a percorrida no traçado
preferencial, sendo que os impactos na vegetação nessa diretriz também podem ser
considerados um pouco maiores.
•

Trecho Brasília – Subestação Luziânia – Subestação Samambaia

No trecho Brasília, o traçado preferencial selecionado é igual ao da ANEEL entre a subestação Luziânia e o Vértice V1 e praticamente igual entre o Vértice V4 e a chegada na
Subestação Samambaia.
Entre a sub-estação Luziânia e o Vértice V1 foi estudada uma variante amarela que foge
de relevos suavemente acidentados e formações florestais existentes nos primeiros dois
quilômetros. No entanto, essa variante acaba interferindo com relevos acidentados mais
à frente, inclusive exigindo percurso longitudinal em área de preservação permanente.
Entre o Vértice V4 e o Vértice V7, não foram identificadas variantes de traçado. Tratase de um trecho com nível significativo de interferências antrópicas, e no qual, no
segmento de chegada a Samambaia, será seguido o paralelismo com as demais linhas de
transmissão existentes.
Entre o Vértice V1 (km 11) e o Vértice V2 (km 19), o traçado preferencial se afasta de
maneira marginal do traçado proposto pela ANEEL. Trata-se de ajuste fino para reduzir
impactos na vegetação e relevos medianamente acidentados.
Entre o Vértice V2 (km 19) e o Vértice V4 (km 49) a diretriz da ANEEL não
contemplava vértices, interceptando diretamente um aeródromo. Para evitar essa
interferência, o traçado preferencial prevê um Vértice V3. Esse desvio resulta em
interferências ligeiramente maiores na vegetação, que poderão ser minimizadas na fase
de projeto, adotando-se o alteamento e locação criteriosa das torres..
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•

Sub-Trecho entre a Sub-estação Luziânia e Sub-estação Paracatu 4

Nesse sub-trecho, a diretriz proposta pela ANEEL foi significativamente alterada. O
traçado preferencial selecionado é coincidente com o da ANEEL somente nos 16
quilômetros iniciais (Vértice V1). A partir desse momento o traçado preferencial adota
uma diretriz ao leste da diretriz da ANEEL, se distanciando progressivamente da mesma
até a altura do km 70. Nesse ponto, a diretriz da ANEEL propunha um vértice
defletindo ao leste para cruzar o Rio São Marcos próximo do remanso do reservatório
do futuro AHE Paulistas logo a jusante da barragem do futuro AHE Novo Mundo. Com
dois vértices adicionais, essa diretriz atinge o local da sub-estação Paracatu pela
margem leste do Rio São Marcos.
Esse contorno, com expressivo aumento da extensão do traçado teve o objetivo aparente
de evitar dois assentamentos do INCRA (Assentamento São Marcos e Assentamento
Casa Branca).
O traçado preferencial adotado não faz esse contorno, seguindo sem vértices
diretamente até a sub-estação Paracatu. O assentamento São Marcos não é interceptado,
e o assentamento Casa Branca é interceptado em ponto onde não são afetadas quaisquer
instalações agrícolas.
De uma maneira geral, pode-se afirmar que o traçado preferencial, entre o Vértice V1
(km 16) e a chegada em Paracatu é bastante desimpedido de restrições ambientais. São
poucos os fragmentos florestais significativos nesse percurso, e nenhum deles apresenta
largura que não possa ser vencida pelo vão normal entre torres. Existem diversos pivôs
passíveis de serem evitados com o ajuste fino do traçado. As principais interferências
antrópicas são cinco aeródromos em propriedades agrícolas (km 59, km 79, km 83, km
84 e km 104). Durante o ajuste fino do traçado, a necessidade de relocação desses
aeródromos deverá ser evitada.
Outro aspecto importante a registrar com relação ao traçado preferencial é a travessia do
futuro reservatório da AHE Paulistas. Essa travessia ocorre em ponto onde a largura do
reservatório será de aproximadamente 1.000 metros. No entanto, existem locais
próximos, onde a largura do reservatório se reduz para aproximadamente 500 metros,
sendo que esse aspecto deverá ser considerado na etapa de ajuste fino do traçado
preferencial.
No percurso inicial desse sub-trecho, entre a sub-estação Luziânia e o Vértice 1, o
traçado intercepta uma região de relevos medianamente acidentados, com alguns setores
com baixa disponibilidade de acessos existentes. Para esse segmento, estudou-se uma
variante (amarela) com percurso a oeste. Essa variante segue uma diretriz mais próxima
da Rodovia BR-040 e atinge região de relevos mais planos. No entanto, exige duas
travessias da rodovia e interfere em maior grau com usos antrópicos que se concentram
no seu entorno, motivo pelo qual foi desconsiderado.

31

A partir do km 13, estudou-se outra variante (amarela) que deflete a oeste do traçado
preferencial e da diretriz da ANEEL. Após um percurso de aproximadamente 15
quilômetros, deflete novamente a leste, interceptando o traçado preferencial na altura do
km 47. Desde esse ponto até a sub-estação Paracatu, esse traçado apresenta dois vértices
adicionais. Trata-se de uma alternativa com poucas interferências ambientais. No
entanto, essa é a situação também quanto ao traçado preferencial, inexistindo vantagens
comparativas da alternativa amarela que justifiquem a sua maior extensão e quantidade
de vértices.
Esses são também os motivos para não se considerar outra variante lançada no Mapa de
Alternativas de Traçado e Condicionantes que se inicia aproximadamente na altura do
km 76 do traçado preferencial.
•

Sub-Trecho entre a Subestação Paracatu 4 e o Vértice V2 na Altura do km 238

Nesse sub-trecho, o traçado preferencial selecionado coincide com a diretriz da ANEEL
até a altura do Vértice V1 do km 147. A partir desse ponto, o traçado preferencial tem
alinhamento ligeiramente ao leste do traçado da ANEEL afastando-se progressivamente
até atingir afastamento de aproximadamente um quilômetro na altura do Vértice V2 no
km 238. Essa modificação justifica-se em função de interceptar um relevo mais
favorável no segmento entre o km 192 e km 202, e evitar pivôs de irrigação que seriam
atingidos pela diretriz da ANEEL no km 210.
De maneira similar ao sub-trecho anteriormente analisado, trata-se de uma região
bastante desimpedida de restrições ambientais, onde é viável a implantação de um
traçado praticamente reto e com poucos vértices.
Duas variantes (amarelas) foram estudadas nesse sub-trecho. A primeira delas inicia-se
na sub-estação Paracatu e procura um alinhamento ao leste do traçado preferencial,
fazendo um vértice intermediário para reencontrar o traçado preferencial na altura do
km 147. O estudo dessa variante foi motivado pela busca de um relevo mais plano que o
existente no traçado preferencial entre o km 126 e km 137. No entanto, relevos
medianamente acidentados serão atingidos da mesma forma e ocorre a interceptação de
uma região com maior intensidade de interferências antrópicas.
Outra variante foi estudada entre o km 182 e o km 240. Nesse caso, seguiu-se um
alinhamento a oeste do traçado preferencial, também com o intuito de minimizar os
percursos sobre os relevos mais dissecados. Essa variante não resultou em redução
significativa da interceptação de relevos dissecados, e apresenta interferências um
pouco maiores com vegetação no seu segmento final próximo ao km 240.
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•

Sub-Trecho entre o Vértice V2 no km 238 e a chegada em Emborcação (km 296)

Nesse sub-trecho o traçado preferencial acompanha a diretriz da ANEEL, e tem
paralelismo com a linha de transmissão existente a partir do Vértice V4 (km 293,5),
com a única exceção dos 5 quilômetros finais, onde adotou-se uma diretriz que interfere
menos com um maciço florestal significativo.
A paisagem desse sub-trecho é bastante diferente dos sub-trechos anteriores,
apresentando áreas agrícolas de maneira descontínua, entremeadas em mosaico com
diversos fragmentos florestais de extensões variáveis.
O relevo é leve ou medianamente acidentado, mas a região é bastante antropizada e
existe bastante disponibilidade de acessos, mesmo nos setores que apresentam menor
intensidade de utilização antrópica do solo.
Para esse sub-trecho estudaram-se duas variantes (amarelas), inclusive uma que
minimiza interferências com o maciço florestal perto da chegada em Emboracação. Essa
variante, no entanto, acaba interferindo com outro maciço significativo que ocorre na
altura do km 286 ao km 288, maciço esse que não é atingido pelo traçado preferencial.
No balanço, considerou-se que as variantes estudadas nesse sub-trecho não apresentam
ganhos ambientais que justifique o seu maior percurso e número de vértices.
3.1
Planos e Projetos Colocalizados
Nesta seção são apontados projetos públicos ou privados, planejados ou em execução,
que sejam de maior porte e relevantes quanto às interações possíveis com o
empreendimento em questão.
Pode-se destacar, como projetos em execução, em fase de licenciamento ou previstos
para as imediações da LT, e que tenham relevância para a análise apresentada no
presente EIA, os seguintes:
Aproveitamentos Hidrelétricos
Rio Tocantinzinho
Foram identificadas duas usinas hidrelétricas a serem implantadas no Rio Tocantinzinho
e que merecem destaque por estarem localizadas em pontos próximos à AID do
empreendimento. Estas UHE estão em fase de licenciamento, e maiores informações
sobre as mesmas são descritas a seguir:
-

UHE Colinas – Com potência estimada de 41 MW, vazão média de 60 m3/s e queda
de 48,5 m, esta UHE deverá ser implantada no Rio Tocantinzinho, na divisa entre
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Colinas do Sul e Niquelândia, mais especificamente nas coordenadas UTM
815.330E, 8.428.243N. Estará localizada fora da AID, a cerca de 6 km do seu limite;
no entanto, o traçado da LT intercepta o Rio Tocantinzinho a montante do local da
UHE, e como a área a ser inundada pela mesma é extensa, este projeto deve ser
considerado na análise do empreendimento em questão.
-

UHE Mirador – Com potência estimada de 80 MW, vazão média de 58 m3/s e queda
de 110 m, esta UHE deverá ser implantada no Rio Tocantinzinho, também na divisa
entre Colinas do Sul e Niquelândia (coordenadas UTM 184.447E, 8.417.350N).
Estará localizada a 5 km do traçado da LT e a 1,85 km do limite da AID, podendo
ser considerada praticamente dentro da mesma.

Rio São Marcos
Há projetos para a implantação de três usinas hidrelétricas no Rio São Marcos e que
devem ser destacadas devido à proximidade com a AID do empreendimento. Estas UHE
estão em fase de licenciamento, e maiores informações sobre as mesmas são descritas a
seguir:
-

UHE Serra do Facão – Com potência estimada de 212 MW, esta UHE deverá ser
implantada no Rio São Marcos, na divisa entre Catalão e Davinópolis (coordenadas
UTM aproximadas 213.000E, 7.993.000N). O barramento desta UHE estará a
aproximadamente 5 km do limite da AID.

-

UHE Mundo Novo – Com potência estimada de 67 MW, esta UHE deverá ser
implantada no Rio São Marcos, na divisa entre Cristalina e Paracatu (coordenadas
UTM do eixo do barramento 265.094E, 8.135.186N). Esta UHE estará localizada a
10,6 km do traçado da LT, sendo que parte do seu barramento estará dentro da AID
do empreendimento.

-

UHE Paulistas – Com potência estimada de 81 MW, esta UHE deverá ser
implantada no Rio São Marcos, também na divisa entre Cristalina e Paracatu
(coordenadas UTM 236.093E, 8.080.019N). Neste caso, a UHE estará localizada a
26 km da AID do empreendimento, sendo que apenas o trecho do remanso da
barragem será interceptado pelo traçado da LT.

Com exceção dos empreendimentos de geração de energia, não foram identificados
outros projetos que interferissem com a AID do empreendimento em questão, quer
sejam novos loteamentos, áreas industriais, projetos de infra-estrutura, como redes de
água e esgoto, aterros sanitários, assentamentos ou aeroportos.
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4.0
Referencial metodológico e definição das Áreas de Influência do
Empreendimento
O diagnóstico ambiental da região de abrangência da Linha de Transmissão,
desenvolvido nas sub-seções a seguir, tem como objetivo viabilizar uma compreensão
ecossistêmica dos diversos componentes do meio físico, biótico e antrópico, facilitando
a identificação de suas inter-relações e a dinâmica dos processos de transformação em
curso.
Atendendo a essa diretriz geral, o diagnóstico está estruturado pelo sistema de
aproximações sucessivas. Ou seja, analisam-se, em primeiro lugar, todos os aspectos de
interesse na escala macro-regional (Área de Influência Indireta - AII), de forma a
contextualizar e facilitar, em uma segunda instância, a análise mais detalhada no nível
local (Área de Influência Direta – AID) considerando-se como tal, não a definição do
traçado em si, mas uma faixa estimada variável entre 3 km e 16,04 km, correspondente
à diretriz a ser ocupada pelo traçado, uma vez que a locação definitiva de torres ocorrerá
apenas mediante a definição do projeto executivo.
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O diagnóstico, no nível da AII, remete principalmente a dados secundários obtidos em
fontes bibliográficas e bases cartográficas especializadas, pertinentes a cada tema, sendo
desenvolvido com níveis de detalhamento diferenciados, dependendo da relevância do
componente ambiental para a análise em pauta.
A Área de Influência Indireta (AII) engloba os 18 municípios e o Distrito Federal,
atravessados pelo traçado da linha de transmissão:
-

Estado de Goiás: Cavalcante, Colinas do Sul, Niquelândia, Água Fria de Goiás,
Planaltina, Formosa, Cristalina, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo
Antônio do Descoberto, Catalão, Davinópolis, Ouvidor, Três Ranchos e Cumari.
Estado de Minas Gerais: Paracatu, Guarda - Mor e Araguari.
Distrito Federal: No Distrito Federal a linha de transmissão intercepta as
Regiões Administrativas de Planaltina, Paranoá, Gama e Recanto das Emas.

Ressalta-se, no entanto que, em função das especificidades de cada diagnóstico, a
delimitação das áreas de influência foi feita de modo específico, conforme descrito
abaixo.
Para a avaliação e quantificação dos impactos ambientais no meio antrópico,
considerou-se como Área de Influência Indireta a região compreendida pelos
municípios a serem atravessados pelas obras da implantação da linha de transmissão,
embora o principal benefício a ser auferido pela operação da linha de transmissão tenha
uma abrangência regional mais ampla, especialmente considerando-se futuro o
suprimento de energia para o noroeste mineiro.
Os diagnósticos ambientais privilegiaram os seguintes aspectos:
-

a análise da geologia regional e o seu inter-relacionamento com os relevos
predominantes, de forma a proporcionar uma compreensão das fragilidades dos
terrenos e eventuais problemas de dinâmica superficial;
a análise da cobertura vegetal natural, considerando as possibilidades de
adequação do traçado em relação a fragmentos florestais significativos;
as características socioeconômicas da população dos municípios que compõem a
AII.

Para o estudo dos meios físico e biótico, a definição da área de Influência Indireta
considerou os limites das micro-bacias que drenam em direção ao empreendimento.
Coincidentemente, os limites da maior parte destas micro-bacias se sobrepõem aos
limites municipais. A delimitação da AII para os meios físico, biótico e antrópico pode
ser observada na Figura 4.0.a (Volume III).
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A Área de Influência Direta (AID) engloba o corredor que corresponde à área de busca
de alternativas de traçado, entre os municípios de Colinas do Sul, GO (SE Serra da
Mesa 2); Luziânia, GO (SE Luziânia); Samambaia, DF (SE Samambaia); Paracatu, MG
(SE Paracatu 4) e Araguari (SE Emborcação). Este corredor desenvolve-se nas seguintes
direções: Norte-Sul até a Luziânia; Nordeste – Noroeste até Paracatu; NoroesteSudoeste até Araguari e Sudeste- Noroeste de Luziânia a Samambaia.
4.1
Áreas ambientalmente legisladas na Área de Influência Indireta
De acordo com a Lei Federal Nº 9.985/00, que criou o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), o termo “unidades de conservação” refere-se ao ‘espaço
territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção’.(art. 2º, I)
Esta Lei dividiu as Unidades de Conservação estão divididas em duas categorias (art. 7º,
§§):
a) Unidades de Proteção Integral: cujo objetivo básico é preservar a natureza,
sendo admitidos apenas o uso indireto dos seus recursos naturais,
b) Unidades de Uso Sustentável: cujo objetivo é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
As Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos
Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre são Unidades de Conservação de Proteção
Integral. (art. 8º, da Lei Nº 9985/00)
Já as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as
Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de fauna, as Reservas de
Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural são
Unidades de Conservação de Uso Sustentável (art. 13, da Lei Nº 9985/00).
Importante esclarecer que a APA e a Reserva particular do Patrimônio Natural (RPPN)
não possuirão zona de amortecimento, de acordo com o art. 25, da Lei Nº 9.985/00.
A zona de amortecimento exigida pela Lei Nº 9985/00 terá seu limite definido no ato da
criação da UC ou posteriormente (art 25, § 2º). A definição de zona de amortecimento é
a seguinte: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade” (art. 2º, XVIII).
Assim, de acordo com o constante na Lei Nº 9985/00 os limites das zonas de
amortecimento das demais Unidades de Conservação, que não a APA e a RPPN, serão
definidas pelos Planos de Manejo.
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A Área de Influência Indireta (AII) inclui 45 Áreas Ambientais Legisladas, sendo 37
delas integrantes do SNUC. Dessas, 27 são de uso sustentável e 10 são de uso integral.
As outras 8 áreas legisladas não foram listadas como integrantes do SNUC mas são
protegidas pela legislação específica.
Dessas áreas protegidas somente a APA do Planalto Central será interceptada pelo
traçado proposto, sendo que a distância mínima entre o traçado e o limite da UC
indicado em todos os casos serão demonstrados a seguir.
4.1.1
Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Área de Proteção Ambiental (APA)
As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são unidades de uso sustentável. Abrangem,
em geral, áreas extensas, constituídas por propriedades públicas ou privadas. São, por
conseguinte, criadas sem a desapropriação de propriedades particulares. Destinam-se a
proteger e conservar os ecossistemas naturais, disciplinando o processo de ocupação, e
assegurar a “sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (Lei Federal nº 9.985/2000,
art. 15). As atividades humanas, portanto, podem e devem existir, desde que respeitem
as normas de uso estabelecidas no zoneamento “ecológico-econômico” da unidade. Na
AII foram localizadas seis APAs.
•

APA Federal do Planalto Central

Criada pelo Decreto S/Nº, de 10/01/2002, a APA do Planalto Central está localizada no
Distrito Federal e no Estado de Goiás, com a finalidade de proteger os mananciais,
regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional
dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. Para fins
de delimitação desta APA, além dos limites descrito na legislação pertinente serão
observadas as áreas urbanas já definidas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial
do Distrito Federal (PDOT-DF). Esta APA ainda não foi regulamentada.
Os limites da APA do Planalto Central correspondem aos limites do Distrito Federal,
assim a LT atravessa esta Unidade de Conservação transversalmente, em toda sua
extenção.
•

APA Distrital das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto

Foram criadas pelo Decreto Nº 88.940/83 com o objetivo principal de proporcionar o
bem-estar futuro das populações do Distrito Federal e de parte do Estado de Goiás, bem
como assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas de São Bartolomeu e de
Descoberto. Foi determinado pelo Decreto Nº 9.262/96 que o poder Executivo do
Distrito Federal é responsável pela administração da APA, cabendo a este Decreto a
regulamentação desta APA.
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Ficam permitidas nas APAs obras de terraplenagem, abertura de estradas, passagens de
linhas de força e outros empreendimentos e iniciativas necessárias à construção e
operação das barragens.
O traçado proposto não intercepta esta APA, estando a 5,88 km (Rio São Bartolomeu) e
11,16 km (Rio Descoberto) de distância da referida UC.
•

APA Distrital de Cafuringa

O Decreto Nº 11.123/88, criou a Área de Proteção Ambiental de Cafuringa, conforme a
Decisão nº 39, de 24 de maio de 1988, do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio
Ambiente. Esse é o principal instrumento de proteção da região das bacias hidrográficas
dos Ribeirões Cafuringa, Contagem, Palma, Dois Irmãos e Rio do Sal. Esta APA é
regulamentada pelo Decreto Nº 24.255/03 dispõe sobre o zoneamento ambiental desta
APA.
De acordo com o zoneamento ambiental, fica o território da Área de Proteção
Ambiental – APA de Cafuringa dividido em 13 (treze) zonas que não serão
mencionadas, pois o traçado proposto não intercepta esta APA. O traçado proposto não
interceptaesta APA, estando a 27,84 km de distância da referida UC.
•

APA Distrital das bacias do Gama e Cabeça de Veado

O Decreto Nº 9.417/86 criou e regulamentou a APA das bacias Gama e Cabeça de
Veado e estabeleceu o zoneamento da APA em Zona de Vida Silvestre e Zona Tampão.
O traçado proposto não intercepta esta APA, estando este a 11,64 km de distância da
referida UC.
•

APA Distrital do Lago Paranoá

O Decreto Nº 12.055/89 criou a Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá e
estabeleceu o zoneamento em Zona de Vida Silvestre e Zona Tampão. Esta APA ainda
não foi regulamentada.
O traçado proposto não intercepta esta APA, estando este a 26,64 km de distância da
referida UC.
•

APA Estadual de Pouso Alto

O Decreto Nº 5.419/01 criou e regulamentou a APA do Pouso Alto destinada a
fomentar o desenvolvimento sustentável e a preservar a flora, a fauna, os mananciais, a
geologia e o paisagismo da região de Pouso Alto, localizada na Chapada dos Veadeiros
no Estado de Goiás.
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A APA tem 872.000 ha e excluem-se de seu perímetro, a área do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros e as sedes dos Municípios abrangidos, quais sejam, Alto Paraíso
de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João D’Aliança e Nova
Roma, nos limites correspondentes às respectivas áreas urbanas.
Para resguardar e proteger a integridade da APA de Pouso Alto todos os
empreendimentos susceptíveis de provocar modificações e/ou impactos ambientais
dentro e num raio de 10 km dos limites desta Unidade de Conservação, deverão ser
submetidos à anuência da Agência Goiana de Meio Ambiente. Assim, as atividades
permitidas na região da APA de Pouso Alto serão regulamentadas a partir de um
zoneamento a ser elaborado sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Estado de Goiás, seguida orientação do Conselho de Gestão, com
a participação dos órgãos governamentais e da sociedade civil dos municípios
envolvidos. O Conselho de Gestão da APA foi criado em 2001 pelo Decreto Nº 5500.
O traçado proposto atravessa esta APA num percurso de 56,47 km próximos do seu
limite oeste.
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
A Lei Nº 9.985/00 define Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) como “uma
área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional,
e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza” (art. 16, caput).
•

ARIE Distrital Capetinga-Taquara

O Decreto Nº 91.303/85 criou a ARIE Capetinga-Taquara por ser esta uma área de
relevante interesse ecológico localizada em Brasília, Distrito Federal, com as
delimitações constantes do artigo 2º, deste Decreto, e destinada prioritariamente à
proteção da biota nativa que em grande parte pode ser considerada como muito rara na
região. Esta ARIE ainda não foi regulamentada.
Deve-se observar que a abertura de estradas na ARIE Capetinga-Taquara dependerá de
aprovação do Presidente da República.
O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 15,12 km de distância da
referida UC.
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•

ARIE Distrital Granja do Ipê1

A ARIE da Granja do Ipê foi criada pelo Decreto Distrital nº 19.431/98, situa-se na
Região Administrativa do Riacho Fundo - RA-XVII, em sua maior parte, e na Região
Administrativa do Núcleo Bandeirante - RA-VI II cuja área equivale a 1.143,82 ha de
área protegida dentro da Unidade Hidrográfica do Riacho Fundo incluindo o Viveiro de
Mudas de espécies nativas e frutíferas, Estação de Piscicultura da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF, uma Escola Classe de 10 Grau e a sede da
Fundação Cidade da Paz2. Esta ARIE ainda não foi regulamentada.
O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 12,96 de distância da
referida UC.
•

ARIE Distrital Parque Juscelino Kubitschek

Criada pela Lei Nº 1.002/96, a ARIE denominada Parque Juscelino Kubistschek
abrangendo as microbacias dos Córregos Cortado e Taguatinga e do Ribeirão
Taguatinga, até a confluência deste com os Córregos do Valo e Gatumé, nas Regiões
Administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. A ARIE terá administração
própria, composta de Conselho Gestor e Administração.
Nesta ARIE estão incluídas a ARIE dos Córregos Taquatinga-Cortado, Parque Boca da
Mata, Parque Saburo Onoyama e parque Três Meninas. (art. 2º, da Lei Nº 1.002/96)
Não será permitida nesta ARIE o exercício de qualquer atividade que represente risco
ou prejuízo ambiental, sujeitando-se os infratores às penalidades previstas na legislação
ambiental vigente.
A Lei Complementar N° 635/02 definiu a poligonal da ARIE na Região Administrativa
de Taguatinga – RA III e proibiu o exercício de qualquer atividade que possa represente
risco ou dano ao meio ambiente, cuja preservação se destina esta Lei. Não existe
Decreto regulamentador para esta ARIE.
O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 5,04 km de distância da
referida UC.
•

ARIE Distrital Paranoá Sul

A Lei Complementar N° 635/02 criou a ARIE Paranoá Sul dentro dos limites por ela
definidos e proibiu o exercício de qualquer atividade que possa represente risco ou dano
ao meio ambiente, cuja preservação se destina esta Lei. Não existe Decreto
regulamentador para esta ARIE.

1,2

www.semarh.df.gov.br

41

O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 26,52 km de distância da
referida UC.
•

ARIE Distrital do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo

A ARIE Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo, criada pelo Decreto Distrital Nº
11.138/88, possui uma área aproximada de 480ha, compreendendo parte da área
pertencente anteriormente ao Jardim Zoológico. Atualmente a ARIE está sendo
administrada pela Fundação Pólo Ecológico, conforme Lei Distrital Nº 1.813/973. Não
existe Decreto regulamentador para esta ARIE.
O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 33,12 km de distância da
referida UC.
•

ARIE Distrital do Cerradão

O Decreto Nº 19.213/98, criou a Área de Relevante Interesse Ecológico do Cerradão,
com 54,12 ha de vegetação em estado clímax, em meio à área urbana da Região
Administrativa do Lago Sul - RA-XVI. Situada na extremidade NE da APA das bacias
do Gama e Cabeça-de-Veado, fazendo parte da sua Zona de Vida Silvestre4. Não existe
Decreto regulamentador para esta ARIE.
O traçado proposto não intercepta esta ARIE, estando este a 24,48 km de distância da
referida UC.
Floresta Nacional (FLONA)
A FLONA foi definida pela Lei N° 9.985/00 como uma área com cobertura vegetal de
espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para
exploração sustentável de florestas nativas (art. 17).
Na FLONA é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitavam
quando de sua criação, respeitando seu regulamento e o Plano de Manejo.
Importante esclarecer que esta unidade de conservação quando criada por Estado ou
Município, será denominada Floresta Estadual e Florestal Municipal.
•

Floresta Nacional de Brasília (FLONA)

Criada pelo Decreto s/ N°, de 10/06/1999 a FLONA de Brasília é dividida em áreas,
sendo que a área 1 possui a superfície aproximada de 3.353.1799 ha, a área 2 possui a
superfície aproximada de 996,4783 ha, a área 3 possui a superfície aproximada de
3,4
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3.071,0069 ha e a área 4 possui a superfície aproximada de 1925,6162 ha. Não existe
Decreto regulamentador para esta FLONA.
O traçado proposto não intercepta esta FLONA, estando este a 14,16 km de distância da
referida UC.
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN)
A RPPN é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a
diversidade biológica. O gravame constará de termo de compromisso assinado perante
órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à
margem da inscrição no Registro Público de Imóveis (art. 21, da Lei N° 9.985/00).
Apenas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais serão permitidos na RPPN.
RPPNs no Estado de Goiás:
•

RPPN APA da Lagoa

A RPPN APA da Lagoa foi reconhecida pela Portaria IBAMA N° 54/01 com uma área
de 125,1940 ha, constituindo-se parte integrante do imóvel Fazenda Matão, de
propriedade da Linker Agropecuária Comércio e Indústria Ltda, matriculado em
06/04/1994, sob o número m/23.932, livro 145, fls. 155, registro de imóveis, no
município e comarca de Planaltina-Goiás/GO.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 13,13 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Sítio Estrela Dalva

A Portaria IBAMA N° 134/98 reconheceu a RPPN Sítio Estrela Dalva com área de 5,04
ha, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Sítio Estrela Dalva, situado
no município de Luziânia, Estado de Goiás, de propriedade de Maurício de Barros.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 18,70 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Conceição ou Colônia

A RPPN Conceição ou Colônia foi reconhecida pela Portaria IBAMA N° 75/91 numa
área da Fazenda com a mesma denominação no Município de Luziânia/GO.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 3,80 km de distância da
referida UC.
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•

RPPN Pindorama

Reconhecida pela Portaria IBAMA N° 165/97 a RPPN Pindorama é parte integrante do
imóvel de mesma denominação, com área de 635 hectares, no Município de
Cristalina/GO.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 23,74 km de distância da
referida UC.
•

RPPN João de Barro

A Portaria IBAMA Nº 48/99-N e a Portaria IBAMA Nº 90/99-N reconheceram a RPPN
João de Barro, parte integrante do imóvel denominado Fazenda Mato Grande ou
Pontezinha da Boa Vista com área de 2,9 há, situado no Município de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás, de propriedade de Veralucia Pimenta de Moura,
matriculado em 28/09/1990, livro 2D, Fl. 140, sob o número R-1=877; registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição e 1º Tabelionato de notas, da
comarca de Luziânia no citado Estado.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 19,85 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Itapuã

Reconhecida pela Portaria IBAMA Nº 88/00, a RPPN Itapuã com área de 74,94 ha,
constituindo-se parte integrante do imóvel FAZENDA ITAPUÃ, situada no Município
de Luziânia/GO, de propriedade de Vicente de Paulo Araújo, matriculado em
16/08/1994, livro 2- KZ, sob o número R-l-91.988, folha 225; registrado no Registro de
Imóveis da 1a Circunscrição e 1° Tabelionato de Notas, no Estado de Goiás.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 7,87 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Serra dos Topázios

A Portaria IBAMA Nº 144/94-N reconheceu a área de aproximadamente 469,48 ha, que
constitui parte integrante do imóvel denominado Linda Serra dos Topázios, situado no
Município de Cristalina/GO, de propriedade de Jaime Sautchuc e matriculado em
18.03.94, sob o Nº 8.889, fls. 089, do Livro 2-AG, do Registro de Imóveis da Comarca
de Cristalina/GO.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 17,18 km de distância da
referida UC.
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•

RPPN Vereda de Gato

Reconhecida pela Portaria IBAMA Nº 136/97, a RPPN Vereda de Gato possui área de
143 ha e constitui parte integrante do imóvel denominado fazenda Vereda de Gato,
situado no Município de Cristalina/GO, de propriedade da Técnica Indústria e Comércio
Ltda. matriculado em 07.12.1989, sob o número R 04.2831, Livro 02-G, fl. 189, do
Cartório do registro de Imóveis da Comarca de Cristalina/GO.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 26,80 km de distância da
referida UC.
RPPNs no Distrito Federal:
•

RPPN Chakra Crisu

Reconhecida pela Portaria IBAMA N° 158/97, a RPPN Chakra Crisu possui uma área
de 2,26 hectares constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Chakra Crisu,
situado no Distrito Federal.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 16,68 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Maria Velha

A RPPN Maria Velha foi reconhecida pela Portaria IBAMA Nº 15/99-N tema área de
8,00 ha constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Chácara Púrpura,
reserva denominada Maria Velha, situado no Distrito Federal, de propriedade de Maria
das Graças Bezerra Rickili, matriculado em 20/11/86 sob o número 87.135, Livro nº 2,
registrado no 3º Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga - Distrito Federal.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 3,96 km de distância da
referida UC.
•

RPPN Córrego da Aurora

A Portaria IBAMA Nº 105/01 reconheceu a área de 3,227 ha, constituindo-se parte
integrante do imóvel Chácara Vila Aurora, reserva denominada Reserva Córrego da
Aurora, no Município de Brasília - Distrito Federal, de propriedade de Osvaldo Della
Giustina, matriculado em 23/07/1980, sob o número R. 9/15.180, livro 2; registrado no
Cartório do 1° Ofício de Notas, da comarca de Brasília - Distrito Federal.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 24,72 km de distância da
referida UC.
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•

RPPN Santuário Ecológico Sonhem

A RPPN Santuário Ecológico Sonhem foi reconhecida pela Portaria IBAMA Nº 89/99N com a área de 126,00 ha, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado
Fazenda Recreio Mugy Ltda, de propriedade da Fazenda de mesmo nome, matriculado
em 03/07/80, livro 1-a, fl. 582, sob o número 62.965; registrado no cartório do 3º ofício
de registro de imóveis Brasília.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 31,80 km de distância da
referida UC.
RPPNs no Estado de Minas Gerais:
•

RPPN Fazenda Caetano

Reconhecida pela Portaria IBAMA N° 147/92, a RPPN é parte integrante do imóvel
denominado Fazenda Caetano, situado no Município de Paracatu/MG.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 7,80km de distância da
referida UC.
•

RPPN Fazenda Caetano – Lugar Santo Agostinho

A Portaria IBAMA N° 146/92 reconheceu a RPPN que é parte integrante do imóvel da
Fazenda Caetano-Lugar Santo Agostinho, situado no Município de Paracatu/MG.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 9,75km de distância da
referida UC.
•

RPPN Morro da Cruz das Almas

A Portaria IBAMA Nº 10/98-N reconheceu a área de 73,44 ha, que constitui parte
integrante do imóvel denominado Fazenda Morra da Cruz das Almas, situada no
Município de Paracatu/MG, de propriedade da Rio Paracatu Mineração S/A,
matriculado em 08/01/1988, sob o número 11.159, Livro 2 do registro de Imóveis da
Comarca de Paracatu/MG.
O traçado proposto não intercepta esta RPPN, estando este a 36,75km de distância da
referida UC.
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4.1.2
Unidades de Conservação de Proteção Integral
Estação Ecológica
A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de
pesquisas científicas (art. 9º, da Lei 9.985/00).
•

Estação Ecológica Distrital de Águas Emendadas

Criada pelo Decreto Nº 771/68 como Reserva Biológica de Águas Emendadas, depois
alçada à condição de Estação Ecológica de Águas Emendadas pelo Decreto Nº 11.137,
de 16 de junho de 1988, possui uma área aproximada de 10.500 ha. Não há
regulamentação.
De acordo com as informações obtidas no “site” oficial da SEMARH/DF, a Estação
Ecológica de Águas Emendadas é a mais importante reserva natural do Distrito Federal,
onde ocorre o fenômeno único da união de duas grandes bacias hidrográficas da
América Latina, a Tocantins/Araguaia e a Platina, em uma Vereda de 6km de extensão.
Essa característica faz dela um dos acidentes geográficos de maior expressão existentes
no território nacional.
Seu território engloba a Lagoa Bonita e funciona como um corredor ecológico,
interligando a fauna e flora das duas bacias. Sua área de Cerrado, praticamente intacta,
abriga fauna ameaçada de extinção, como a anta, a suçuarana e o lobo-guará, sendo de
grande importância para a realização de pesquisas científicas dado ao enorme
patrimônio genético ali existente5.
O traçado não intercepta esta Estação Ecológica, estando este a 5,64 km de distância da
referida UC.
•

Estação Ecológica Distrital da Universidade de Brasília

Resolução Nº 035/86 da Universidade de Brasília, alterada em seu art. 10 pela
Resolução UnB Nº 043/86, cria a Estação Ecológica da Universidade de Brasília,
incluindo à Área de Relevante Interesse Ecológico Capetinga e Taquara uma porção do
Campus Experimental da UnB, ligando as áreas 1 e 2 da ARIE. Foram protegidos cerca
de 2.340ha de vegetação do Bioma Cerrado com o objetivo de preservação e pesquisa
dos ecossistemas naturais, da rica biota nativa, inclusive das espécies raras ou
ameaçadas de extinção na região e demais recursos naturais6. Não há regulamentação.
O traçado não intercepta esta Estação Ecológica, estando este a 15,12 km de distância
da referida UC.
5, 6 ,7
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•

Estação Ecológica Distrital do Jardim Botânico

Criada pelo Decreto Nº 14.422/92, com 3.991,59ha, a Estação Ecológica do Jardim
Botânico atualmente tem uma área de 4.429,63ha alterada pelo Decreto Nº 17.277/96.
Localizada na APA das bacias do Gama e Cabeça-de-Veado, a EEJBB abriga amostras
representativas do Bioma Cerrado tais como: Cerrado Típico, Campo Sujo, Campo
Limpo, Campo Rupestre, Campo de Murundus, Mata Mesofitica, Mata de Galeria e
Vereda7. Não há regulamentação.
O traçado não intercepta esta Estação Ecológica, estando este a 22,20 km de distância
da referida UC.
Reserva Biológica (REBio)
A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o
equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais (art. 10, da
Lei Nº 9.985/00).
•

Reserva Biológica Federal de Contagem

Foi criada pelo Decreto Nº 13/02, a Reserva Biológica de Contagem que tem os limites
descritos a partir das cartas topográficas digitais em escala 1:10.000 nº52, 53, 69, 70, 86
e 87 do Sistema Cartográfico do Distrito Federal-SICAD (editadas pela CODEPLAN).
O subsolo integra o limite desta REBio e as terras de propriedade da União situadas no
entorno da Reserva Biológica da Contagem serão preferencialmente destinadas à
proteção ambiental. Cabe ao IBAMA administrar esta REBio. Não existe
regulamentação.
O traçado não intercepta esta REBio, estando este a 34,2 km de distância da referida
UC.
Parque Nacional (Estadual ou Natural Municipal)
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico (art. 11, da Lei 9.985/00).
As unidades de conservação desta categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

48

•

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (antigo Parque Nacional do
Tocantins)

Fica criado, pelo Decreto Nº 49.875/61, no Estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros,
o "Parque Nacional do Tocantins", cujos limites começam na margem direita do Rio
Tocantins, na confluência do Rio Tocantinzinho, seguindo por êste até a sua nascente;
daí através das vertentes contornando a cidade de Veadeiros até a nascente do Rio Prêto;
daí seguindo pela mesma vertente, até a nascente do Córrego Santa Rita; daí pelo
referido córrego até a confluência com o Ribeirão São Félix; daí, pelo referido Ribeirão
São Félix até a sua confluência com o Rio Tocantins; daí, rio acima, até o ponto de
partida.
O Decreto s/ Nº de 27/09/2001, determina que ficam incorporadas aos limites do Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado pelo Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de
1961, as áreas a delimitadas por este Decreto, descritas a partir das cartas topográficas
na escala 1:100.000 Nos - MI 2038, 2039, 2040, 2082, 2083, editadas pela Diretoria do
Serviço Geográfico do Exército.
Fica excluída do perímetro da Área I do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
incorporada pelo Decreto s/Nº de 27/09/2001, a Reserva Particular do Patrimônio
Natural Cara Preta, reconhecida mediante Portaria IBAMA Nº 10-N, de 09 de fevereiro
de 1999 (art. 1º, Decreto s/ Nº de 27/09/2001).
De acordo com o Decreto de 2001, que regulamentou o Parque, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA deveria adotar as
medidas necessárias para a incorporação destas áreas ao Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros e sua efetiva proteção.
A Portaria IBAMA Nº 82/01 criou o Conselho Consultivo do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros (PARNA Chapada dos Veadeiros), órgão integrante da estrutura
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros/GO, com a finalidade de contribuir para
com o planejamento de suas ações, conforme disposições a serem estabelecidas em
Regimento Interno.
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 11,45 km de distância da referida
UC.
•

Parque Nacional de Brasília

O Parque, criado pelo Decreto Nº 241/61, teve sua área alterada pela Lei Nº 11.285/06,
passando a ter limites o por ela determinados perfazendo uma área de 42.389,01ha. Não
há regulamentação.
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 18,72 km de distância da referida
UC.
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•

Parque Municipal do Itiquira

O Parque Municipal do Itiquira localiza-se no Município de Formosa/GO e foi criado
pelo Decreto Municipal Nº 26J/73. Não há regulamentação.
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 2,50 km de distância da referida
UC.
•

Parque Municipal Clarimundo Xavier da Silva

O Parque Municipal Clarimundo Xavier da Silva compreende a área de 81,25ha, na
Fazenda Santa Helena, localizada a 5km de distância da sede do Município de
Paracatu/MG, na BR 040, sentido Belo Horizonte.
O Parque Municipal Florestal de Paracatu, foi criado no ano de 1.996, por Lei
Municipal Nº 2.093/96, que dispõe sobre criação de Parque Municipal Florestal –
Pamflor e é denominado Parque Municipal Clarimundo Xavier da Silva. Este Parque
possui Plano de Manejo.
De acordo com o Plano de Manejo do Parque “devido à área contar com renescentes
florestais e uma cadeia de morros que se caracterizam com áreas de preservação
permanente, estabelece uma área de amortecimento equivalente a 1.025,00ha. A área de
amortecimento inclui terras de pequenos proprietários rurais ou seja área privadas, que
serão acordados convenios com os proprietários para a segurança e estabilidade do
processo, que será inserido dentro do plano gestor do Parque”.
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 37,5km de distância da referida UC.
•

Parque Municipal do Lava-Pés

De acordo com a Lei Orgânica de Cavalcante fica criado o Parque Municipal do LavaPés (art. 166, § 5º da Lei Orgânica). Não há regulamento.
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 56km de distância da referida UC.
•

Parque Municipal Ecológico Planaltina

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Planaltina/GO fica criado o Parque
Ecológico Planaltina, às margens de nascentes do Córrego Itiquira. Fica determinado
que todas as obras, bem como o uso do solo na área das bacias hidrográficas do
Município, deverão obedecer aos princípios de capacidade de uso do solo, determinados
em projetos específicos para a microbacia.
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Os parques naturais serão considerados espaços territoriais especialmente protegidos,
não sendo neles permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou o que, por
qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que
motivarem, a expropriação (Lei Orgânica, art. 285, Parágrafo único).
O traçado não intercepta este Parque, estando este a 3,40km de distância da referida UC.
4.1.3
Outras Áreas
Reserva Ecológica
As Reservas Ecológicas têm por finalidade manter ecossistemas naturais de importância
regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo
com os objetivos da conservação ambiental (art. 3º, do Decreto Nº 89.336/84).
A Reserva Ecológica admite o desenvolvimento sustentável, ou seja a adaptação do
homem ao seu sistema de proteção, diferente, portanto da Estação Ecológica, que é uma
unidade de conservação de proteção integral.
•

Reserva Ecológica Distrital do IBGE

Inicialmente denominada Reserva Ecológica do Roncador e posteriormente alterada
para a denominação atual, a Reserva Ecológica do IBGE, também conhecida como
RECOR, criada pela Resolução Nº 26/75, da Presidência do IBGE, abrange cerca de
1.360ha. O objetivo de sua criação foi a proteção de ecossistemas de interesse científico
e o desenvolvimento de estudos da fauna e flora nativas e suas inter-relações. Não há
regulamentação.
O traçado não intercepta esta Reserva Ecológica, estando este a 22,68 km de distância
desta área protegida.
•

Reserva Ecológica Distrital do Guará

Criada pelo Decreto Distrital Nº 11.262/88, a Reserva Ecológica do Guará com 147ha
teve sua área aumentada em cerca de 47ha junto à Gleba 4, protegendo o Campo de
Murunduns e o Cerrado Típico que envolvem as nascentes do córrego Guará,
totalizando 194ha. Tem o seu acesso restrito à pesquisa científica mediante autorização
prévia da SEMARH. Não há regulamentação.
O traçado não intercepta esta Reserva Ecológica, estando este a 19,20 km de distância
desta área protegida.
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•

Reserva Ecológica Distrital do Gama

Situada junto à cidade-satélite do Gama, a Reserva Ecológica do Gama tem 136ha e foi
criada pelo Decreto Nº 11.261/88, como objetivo de garantir a preservação da Mata
Ciliar do Ribeirão Alagado e sua fauna e, também, como proteção das encostas
íngremes da região, extremamente susceptíveis aos processos erosivos. Não há
regulamentação.
O traçado não intercepta esta Reserva Ecológica, estando este a 8,88 km de distância
desta área protegida.
•

Reserva Ecológica Distrital do Lago Paranoá

São declaradas Reservas Ecológicas, conforme Lei Nº 1.612/97, as llhas do lago
Paranoá situadas uma próximo aos trechos 4 e 5 e outra ao trecho 7 do Setor de
Mansões do Lago Norte, com, respectivamente, 1,54ha e 1ha, cujos objetivos são:
preservar o ecossistema local, proteger ninhais de aves aquáticas e outros locais de
proteção da fauna nativa e garantir proteção às aves migratórias. Não há
regulamentação.
O traçado não intercepta esta Reserva Ecológica, estando este a 30,36 km de distância
desta área protegida.
Reserva da Biosfera
De acordo com informações obtidas no “site” da SEMARH “as Reservas da Biosfera
são um programa da Organização das Nações Unidas desenvolvido pela UNESCO
desde 1971 sob o nome de “O Homem e a Biosfera". Seu objetivo principal é o de
conciliar duas necessidades que desafiam todas as sociedades modernas: de um lado, a
conservação dos recursos naturais, de outro, a utilização econômica desses recursos”8.
•

Reserva da Biosfera do Cerrado (RBC)9

A Reserva da Biosfera do Cerrado – RBC é uma das três reservas de biosfera situadas
em território brasileiro. A RBC foi criada pela Lei N° 742/94, definindo os limites, as
funções e o sistema de gestão dessa Reserva da Biosfera. A Reserva da Biosfera do
Cerrado – Fase I, criada em uma área limítrofe à cidade de Brasília e a bolsões urbanos
de pobreza, tem como desafio conciliar a proteção da natureza com o bem estar da
população, em seus abrangentes sentidos.

8,9

www.semarh.df.gov.br
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A RBC é composta pelas zonas núcleo, transição e tampão. As zonas núcleo são o
Parque Nacional de Brasília, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, o complexo
Jardim Botânico de Brasília, a Reserva Ecológica do IBGE e a Fazenda Água Limpa da
UnB. Em torno destas Zonas Núcleo, como um anel protetor, estão as Zonas Tampão e
as Zonas de Transição constituídas pela APAs das Bacias do Rio São Bartolomeu, do
Rio do Descoberto, do Gama e Cabeça-de-Veado e a APA de Cafuringa. A RBC fase
I ocupa uma área de 226.000ha, representando 40% do território do DF.
Área de Preservação Permanente definida por legislação
De acordo com a Lei Orgânica de Guarda-Mor são áreas de preservação ecológica
permanente: I - Cachoeira do Funil, situada na serra do Funil; II - Cachoeira da Usina,
situada na serra do Curral; III- Cachoeira do Arrenegado, situado na serra dos Pilões;
IV- Poço da Abelha, situado no córrego Guarda-Mor. (Art. 276 da Lei Orgânica)
Terras Indígenas
São áreas em geral isoladas que abrigam comunidades indígenas. A proteção destina-se
a evitar o distúrbio da sociedade moderna e à realização de pesquisas antropológicas.
Uma vez que dependem dos recursos naturais, a alteração do ambiente, se meio de
subsistência, é permitida. A proteção das terras indígenas depende de demarcação. As
terras ocupadas pelas comunidades indígenas destinam-se à sua posse permanente; o
usufruto dos recursos naturais é exclusivo. A AII inclui uma comunidade indígena.
•

Terra Indígena Avá-Canoeiro

A Terra Indígena Avá Canoeiro foi declarada como tal pela Portaria/MJ 598/96, em
função da implantação da UHE Serra da Mesa e após sucessiva contestações da
população local e de fazendeiros e posseiros ali instalados. De acordo com o Artigo 19
da Lei Federal Nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) “as terras indígenas, por iniciativa e sob
orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente
demarcadas, de acordo com processo estabelecido em Decreto do Poder Executivo”.
Neste contexto, aguarda-se a demarcação dos tem 413,5 km2 da Terra Indígena
ocupados por seis índios remanescentes desta população e por proprietários de terra que
aguardam a emissão das indenizações para se retirarem da área.
O traçado não intercepta esta área indígena, estando este a 10,13 km de distância desta
área.
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Comunidades Remanescentes de Quilombos
•

Comunidade Quilombola Kalunga

A Comunidade Quilombola Kalunga tem parte de seu território nos Município de
Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre (Anjos, 2005). A Lei Estadual Nº
11.409/91 declarou a área de terras situadas nos vãos das Serras do Moleque, de Almas,
da Cotenda-Calunga e Córrego Ribeirão dos Bois, nos Municípios de Cavalcante,
Monte Alegre e Teresina de Goiás, no Estado de Goiás, como Sítio de Valor Histórico e
Patrimônio Cultural, porém não foram identificados indícios de regularização fundiária
ou delimitação de uma área pertencente ao grupo Kalunga. Foram realizadas consultas a
respeito da demarcação das áreas ou de sua regularização fundiária à Fundação
Palmares (Ofício SMTE 033/06 de 20/02/06 - Protocolo de 24/3/06) e ao INCRA
(Ofício SMTE 032/06 de 20/02/06 - Protocolo de 24/3/06). Até a presente data, não
foram obtidas respostas dos órgãos consultados.
•

Comunidade dos Amaros

Em Paracatu (MG) dados não oficiais e secundários apontam a existência de cinco
comunidades remanescentes do quilombo fundado por descendentes do escravo Amaro
Pereira das Mercês. Não há registro oficial de demarcação destas terras. Foram
realizadas consultas a respeito da demarcação das áreas ou de sua regularização
fundiária à Fundação Palmares (Ofício SMTE 033/06 de 20/02/06 - Protocolo de
24/3/06) e ao INCRA (Ofício SMTE 032/06 de 20/02/06 - Protocolo de 24/3/06). Até a
presente data, não foram obtidas respostas dos órgãos consultados.

5.0
Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta
5.1
Meio Físico
Os estudos do meio físico (substrato rochoso, relevo e solos), efetuados na área de
interesse a implantação das Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 - Luziânia;
Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação e Luziânia - Samambaia tiveram por objetivo a
caracterização e delimitação dos terrenos atravessados pelo empreendimento, a
avaliação das suas potencialidades e fragilidades e a elaboração do diagnóstico
ambiental para cada trecho.
Os trabalhos foram realizados nas escalas 1:35.000 e 1:100.000, para a AID e 1:500.000
para a AII; e compreenderam estudos do substrato litoestrutural, dos sedimentos, do
relevo, da drenagem e das coberturas detríticas. Essa análise permitiu obter elementos
para o entendimento da dinâmica superficial da área, de modo a subsidiar a avaliação da
inter-relação e das interferências entre o projeto e o meio físico.
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As características e os atributos, do substrato rochoso, das coberturas detríticas e do
relevo foram agrupadas em categorias, que constituem tipos de terrenos, cuja análise
permitiu avaliar a fragilidade do meio físico face às interferências do traçado.
Estas informações descritas separadamente foram analisadas de modo integrado,
segundo a abordagem de terrenos, apresentada por Austin & Cocks (1978), que
consideram que: os principais atributos do terreno são interdependentes e tendem a
ocorrerem correlacionados de modo que todos os usos do terreno são dependentes das
combinações e interações de efeitos destes seus atributos.
A área do empreendimento localiza-se no Planalto Central, envolvendo a área de
chapadas, que constitui o divisor de águas das bacias dos rios Tocantins, Paraná e São
Francisco; áreas dissecadas pelos constituintes dessas bacias e áreas aplanadas da
Depressão do Alto Tocantins. Esses relevos são sustentados por rochas do embasamento
cristalino de idade arqueana e proterozóica, rochas sedimentares e ígneas mesozóicas e
coberturas detrito-lateríticas cenozóicas.
A região de estudo está inserida no Domínio Morfoclimático dos Chapadões Tropicais
recobertos por Cerrados e penetrados por Florestas Galerias (Ab’Saber, 1973) que
apresenta temperaturas elevadas e períodos de chuva bem definidos. Os meses de verão:
dezembro, janeiro e fevereiro são o mais chuvosos, sendo os períodos mais secos os
meses de maio a setembro.
5.1.1
Referencial Metodológico
Para a realização do diagnóstico do meio físico foram compilados dados e estudos
existentes, e executados levantamentos complementares de campo para a caracterização:
dos atributos do substrato rochoso, do relevo, dos solos (cobertura detrítica) e dos
condicionantes dos processos de erosão e deposição atuantes.
Para a caracterização do substrato rochoso foram utilizados dados geológicos existentes,
tendo sido consultados a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM (1999)
e o Mapa geológico de Goiás (2004).
Para a descrição do relevo e dos solos foram utilizados dados existentes na bibliografia:
IBGE (1993), RADAMBRASIL (1982 e 1983), Mapa Geomorfológico de Goiás
(2005), Mapa Geomorfológico Minas Gerais (1994), IBGE (2001), Mapa de Solos de
Goiás (2004) e de Minas Gerais (1994), que foram compilados e adequados para a
elaboração dos mapas da AII.
Os estudos na Área de Influência Indireta (AII), compreenderam basicamente a
compilação de dados existentes, sendo os resultados apresentados em mapas na escala
1:500.000. Após os trabalhos de campo, foi feita a integração e as análises dos dados
obtidos, que permitiram a elaboração do mapa de terrenos da Área de Influência Direta
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(AID), que orientou a avaliação das interferências e dos impactos ambientais do
Empreendimento.
O conceito de terreno utilizado nessa avaliação (Austin & Cocks, 1978), refere-se a uma
porção da superfície terrestre que é caracterizada pela similaridade do arranjo espacial
de seus componentes e atributos, e que pode ser facilmente reconhecida pela sua
fisionomia, tanto no campo quanto por meio de imagens de sensores remotos. Os
terrenos definem-se por sua forma (relevo), sua constituição (substrato rochoso), sua
cobertura detrítica (solos) e por sua dinâmica superficial.
O estudo procura classificar o espaço segundo as potencialidades e fragilidades dos
terrenos, pois considera que os principais atributos do terreno são interdependentes e
tendem a ocorrerem correlacionados, de modo que o uso e a ocupação dos terrenos são
dependentes das combinações e interações de efeitos desses atributos (Austin & Cocks,
1978).
Os terrenos identificados têm como base para a sua delimitação os padrões de formas de
relevo, uma vez que o relevo pode ser entendido como uma síntese histórica e dinâmica
das interações entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera.
O relevo, modelado sobre os diferentes tipos de rocha e sedimentos, controla a
distribuição dos diversos tipos de solo e da vegetação, e em conseqüência dessas
interações, a freqüência e intensidade dos processos erosivos e de deposição que
ocorrem na superfície do terreno.
Por sua vez os atributos morfométricos da forma de relevo, tais como inclinação,
amplitude, comprimento de rampa, e sua constituição, condicionam os diferentes modos
de uso e ocupação antrópica. Além desses fatos, o relevo (a forma) do terreno é o
aspecto do meio físico mais facilmente reconhecido pelo leigo e é portanto identificável
sem dificuldades, facilitando a implantação e a manutenção de um plano de zoneamento
e /ou de manejo.
Esses elementos forneceram subsídios diretos para a avaliação da estabilidade das
encostas, da susceptibilidade a erosão e ao risco de assoreamento das drenagens, e
indiretamente, auxiliaram o entendimento da história evolutiva da área.
5.1.2
Substrato Rochoso
Na Área de Influência Indireta (AII) predominam rochas do embasamento cristalino de
idades arqueanas e proterozóicas, ocorrendo ainda rochas ígneas e sedimentares
mesozóicas da Bacia do Paraná, e sedimentos cenozóicos associados a extensas
coberturas detríticas e a depósitos fluviais. As principais unidades que ocorrem na área
são ilustradas nas Figuras 5.1.2.a, a seguir, e 5.1.2.b, no Volume III.
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Figura 5.1.2.a.
Unidades estratigráficas que ocorrem na região em estudo

(CPRM, 1995). Arqueano e paleoproterozóico: Complexo Granito Gnáissico A(B); Complexo Barro Alto
(Aηb); Complexo Gabro anortositico (Plβsm), Formação Ticunzal (Pltz), Seqüência Vulcano sedimentar
Palmeiropolis (Plp). Mesoproterozóico: Granito Serra da Mesa (PMγ), Grupo Serra da Mesa (PMsm),
Grupo Araxá (Pmax), Grupo Canastra (Pmca), Grupo Araí (PM ar), Grupo Paranoá (Pm pa).
Neoproterozóico: Formação Ibia (Psi), Formação Vazante (PS v), Grupo Bambuí (PSb, Pstm).
Mesozóico: Formação Serra Geral (JK βsg) e Grupo Bauru (Kb).
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As rochas mais antigas (arqueanas e paleoproterozóicas) do embasamento granitognaissico e dos complexos granuliticos e máfico-ultramáficos acamadados encontram-se
na porção norte da AII.
As rochas mesoproterozóica, representadas principalmente pelos metasedimentos dos
Grupos Paranoá e Canastra e ainda pelo Grupo Araxá, são as principais responsáveis
pela configuração do arcabouço geológico da área, ocorrendo ao longo de uma grande
faixa de orientação aproximadamente N-S, na porção central e oeste da AII.
As rochas neoproterozóicas, representadas principalmente pelo Grupo Bambuí
(Paraopebas Indiviso), apresentam ocorrências significativas na AII, onde constituem
também uma faixa N-S, porém localizada na porção leste da área.
As rochas mesozóicas são representadas pela província magmática alcalina do Alto
Paranaíba que ocorre na região sudeste de Goiás na divisa com Minas Gerais, pelas
rochas básicas da Formação Serra Geral e pela Formação Marilia do Grupo Bauru, que
têm ocorrência restrita no extremo sul da AII;
As rochas cenozóicas são representadas por extensas coberturas detríticas e por
sedimentos fluviais que ocorrem praticamente em toda área geralmente associada a
superfícies de aplanamento.
5.1.2.1
Arqueano
As rochas arqueanas/paleoproterozóicas, são representadas por granitos e ortognaisses,
pertencentes ao Complexo Granito-Gnáissico, que predominam na AII, rochas
supracrustais do tipo greenstone belt, seqüências metavulcano-sedimentares, suíte
gabrodiorítica, intrusões graníticas e diques máfico-ultamáficos, que também ocorrem
na AII.
As rochas do Complexo Granito-Gnáissico indiferenciado apresentam composição
tonalítica, granodiorítica e trondhjemítica, sendo que os gnaisses geralmente são ricos
em biotita e hornblenda, e estão representados predominantemente por tonalitos, biotita
granito e um conjunto de gnaisses porfiríticos de granulação média, com veios
pegmatíticos e com foliação e bandamento associadas a expressivas zonas de
cisalhamentos dúcteis. Essas rochas constituem um núcleo isolado na porção norte da
AII, entre os municípios de Colinas do Sul e Cavalcante.
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5.1.2.2
Paleoproterozóico
As rochas com idades paleoproterozóicas predominam na porção norte da AII e são
representadas por seqüências de rochas metasedimentares da Formação Ticunzal e do
Grupo Araí, além de rochas ígneas dos Complexos Diorito-Granodioríticos, Complexos
Granulíticos, Ortognáisses migmatizados, que caracterizam uma faixa de alto grau
marcadas por um intenso processo de milonitização, o Complexos Máfico-Ultramáficos
Acamadados e suítes de granitos anorogênicos.
A Formação Ticunzal é constituída por rochas politectônicas e polimetamórficas, tendo
na sua porção basal, paragnaisses que passam gradualmente a xistos grafitosos no topo.
Os litotipos mais freqüentes são a muscovita xisto, sericita-clorita xisto, mica xistos
granadíferos, tremolita xistos e grafita xistos, ocorre ainda resto de xistos miloníticos
intercalados em granitos milonitizados do embasamento. A Formação Ticunzal
apresenta uma área de ocorrência restrita a porção Norte na AII, nas proximidades da
Barragem de Serra da Mesa.
Complexo Diorito-Granodiorítico do Rio Maranhão constitui um conjunto de rochas
gnáissicas miloníticas, de natureza intrusiva, caracterizadas como sendo da Zona de
Empurrão do Rio Maranhão, situada na borda oriental e dos Complexos MáficoUltramáficos acamadados de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava. É representado por
metadioritos, metaquartzodioritos e metagranodioritos granulares ou porfiríticos e seus
produtos de milonitização, associado com anfibolitos, metatonalitos, talco xistos e
metassedimentos subordinados. Dentro dos limites da AII a ocorrência do Complexo
Diorito-Granodiorítico do Rio Maranhão é restrita à proximidades do município de
Niquelândia, localizado na porção noroeste da área.
Associação Ortognáissica Migmatítica constitui um complexo de rochas granitognáissicas e migmatíticas, geradas durante o processo de granulitização regional, e que
ocorre como faixas alongadas ou corpos isolados. Essa unidade é constituída por
granitóides calcissódicos a calcialcalinos de baixo potássio, metamorfizados na fácies
anfibolito alto/granulito, metatonalitos, metatonalitos aluminosos, metagranitos,
metagranodioritos e migmatitos com restitos de rochas supracrustais granulitizadas, que
gradam lateralmente para gnaisses quartzo-feldspáticos migmatizados. A área de
ocorrência destas rochas, é particularmente limitada às porções sul e sudeste da AII, se
distribuindo ao longo de uma faixa orientada na direção NW-SE nas proximidades do
município de Cumarí, além de outras ocorrências menores próximas a Três Ranchos.
Complexos máficos-ultramáficos acamadados de Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto
constituem um expressivo conjunto de corpos granulíticos segmentados, que se
estendem por cerca de 350km, alinhados na direção NNE-SSW, com inflexão para E-W
na parte sul do Complexo de Barro Alto, alojados em terrenos granito-gnáissicos
fortemente deformados, bordejados a oeste, respectivamente, pelas seqüências
metavulcano-sedimentares de Palmeirópolis, Indainópolis e Juscelândia, e a leste, por
extensas zonas de cisalhamento.

59

Dentre todos estes complexos apenas o complexo de Niquelândia encontra-se dentro
dos limites da AII, localizando-se na porção NW desta. O complexo de Niquelândia é
caracterizado por uma seqüência de intrusões acamadadas, com cerca de 40km x 15km
de extensão, interceptado a sul e a norte por falhas transcorrentes de direção geral E-W
e balizado por zonas de cisalhamento contracionais, em contato com as rochas da
seqüência de Juscelândia e com os gnaisses do Complexo Diorito-Granodiorítico do Rio
Maranhão.
A seqüência estratigráfica do complexo é composta por cinco principais unidades que
englobam gabronoritos com intercalações de camadas de noritos, ocorrendo de modo
subordinado piroxenitos freqüentemente granulitizados e milonitizados, dunitos,
harzburgitos, gabronoritos além de rochas intrusivas de composicão quartzo-diorítica a
granítica e termos gabróicos (gabros, gabronoritos, olivina gabronoritos)
interacamadados com rochas anortosíticas (anortositos, troctolitos, olivina gabros,
olivina gabronoritos).
Granitos anorogênicos constituem como uma super suíte localizada na porção norte do
Estado de Goiás e conseqüentemente da AII. Estas rochas apresentam idades paleo a
mesoproterozóicas e fazem parte da Província Estanífera de Goiás, subdivididos em
Subprovíncia Estanífera Paranã e Subprovíncia Estanífera Tocantins correspondentes a
duas gerações de granitos respectivamente com: 1.770Ma (U-Pb em zircão) e 1.600Ma
(U-Pb e Pb-Pb em zircão).
As características geoquímicas, o ambiente tectônico e a contemporaneidade com o
vulcanismo bimodal do Grupo Araí indicam que o magmatismo ácido da porção norte
da Província Estanífera de Goiás é tipicamente anorogênico, com a colocação e o
resfriamento dos magmas ocorrendo em um ambiente extensional intracontinental.
Na Subprovíncia Paranã afloram tanto os granitos mais antigos quanto os mais jovens
que são intrusivos em rochas granito-gnáissicas miloníticas arqueanas constituindo altos
topográficos circulares ou elípticos, que se destacam no relevo mais suave das
encaixantes. Alguns maciços apresentam contato tectônico com metassedimentos do
Grupo Araí, sem, entretanto, formar estruturas dômicas como as que ocorrem na região
do rio Tocantins. Os maciços são constituídos de biotita sieno a monzogranitos com
orientação mineral difusa, predominantemente porfiríticos, com texturas onde se
destacam megacristais de feldspato potássico e cristais de quartzo azulado.
Na Subprovíncia Tocantins afloram apenas os granitos mais jovens. Os corpos têm, em
geral, aspecto ovalado, com diâmetro maior variando de alguns quilômetros a dezenas
de quilômetros. O tipo litológico predominante é biotita granito, porfirítico a
ineqüigranular, de granulação média a grossa, com proeminente foliação milonítica,
principalmente nas bordas dos corpos.
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Grupo Araí corresponde a um pacote de metamorfitos que ocorre na porção setentrional
da Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás, sendo formado por uma unidade
inferior (Formação Arraias) e uma superior (Formação Traíras) e por rochas
metavulcânicas.
A Formação Arraias essencialmente psamítica, é composta de metaconglomerados,
quartzitos conglomeráticos, quartzitos médios com estratificação cruzada tabular,
metarenitos finos com marcas de onda, quartzitos feldspáticos com intercalações de
efusivas básicas (metabasaltos), ácidas a intermediárias (dacitos, riodacitos e riolitos),
além de filitos e metassiltitos depositados em ambiente dominantemente fluvial.
A Formação Traíras é constituída de metapelitos carbonáticos, calcixistos, filitos, clorita
xistos, quartzitos e lentes de mármores, depositados em ambiente marinho.
As rochas metavulcânicas do Grupo Araí ocorrem como derrames intercalados com
quartzitos próximos à base da seqüência. Essas rochas constituem duas unidades
litológicas distintas: metavulcânicas básicas e metavulcânicas ácidas.
As metavulcânicas básicas são basaltos, em geral intensamente espilitizados,
apresentando também contaminação pelo material sedimentar. Entretanto, são
encontradas localizadamente porções bem preservadas, onde ainda observa-se a
presença de clinopiroxênio. Os basaltos são responsáveis por grandes manchas de solo
vermelho argiloso no interior das serras de quartzito, como nas regiões da Serra do
Boqueirão e Serra da Boa Vista, possuem composição levemente alcalina.
As metavulcânicas ácidas são compostas de dacitos, riodacitos e riolitos, com
composição química equivalente aos granitos anorogênicos mais antigos da Província
Estanífera de Goiás.
5.1.2.3
Mesoproterozóico
As rochas com idades mesoproterozóicas são as mais importantes componentes do
arcabouço geológico dos estados de Goiás e Minas Gerais, ocorrendo em boa parte da
AII, principalmente na porção central (centro-leste, centro-oeste e centro-sul) da área.
São compostas por seqüências metavulcano-sedimentares, pelas rochas
metasedimentares das Grupos Canastra, Araxá, Serra da Mesa/Serra Dourada e Paranoá.
Seqüências metavulcanosedimentares são constituídas essencialmente por anfibolitos
finos, freqüentemente granadíferos, associados com metacherts ferríferos, metandesitos,
metadacitos, talco xistos, biotita-muscovita xisto com granada e cianita, estaurolita
xistos, calci-xistos, mármores, muscovita xistos, grafita xistos, quartzitos ferruginosos e
sericita quartzitos, aos quais estão associadas importantes mineralizações auríferas em
zona de cisalhamento. As paragêneses minerais dos diversos litotipos dessas seqüências
sugerem condições metamórficas da fácies xisto-verde alto a anfibolito. A ocorrência
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destas rochas está restrita ao limite noroeste da AII nas proximidades do Complexo
Máfico-Ultramáfico de Niquelândia.
Grupo Araxá é constituído basicamente por quartzitos, micaxistos com granada,
turmalina e/ou cordierita, e rochas feldspáticas, todos associados a sedimentos
plataformais do tipo marinho raso, e lentes de calcários micáceos marmorizados
intercalados com quartzitos atribuídos à sedimentação pelítica marinha.
O Grupo Araxá apresenta um aumento do grau metamórfico em direção a oeste,
atingindo a fácies xisto-verde médio, zona da biotita e, em diversas colunas
estratigráficas, inicia-se com gnaisses sobrepostos por uma seqüência imatura com
características flyschoides, de muscovita e/ou biotita xistos granadíferos (podendo
conter cianita, estaurolita), xistos carbonosos, calcixistos e mármores. O grupo foi
afetado por um magmatismo máfico-ultramáfico, representado por intercalações de
anfibolitos e corpos de serpentinitos, esteatitos, talco xistos e clorita xistos
ortoderivados.
Esta unidade encontra-se predominantemente na porção sudeste da AII, constituindo
uma grande faixa de orientação NW-SE e a Sul da Barragem de Emborcação já no
estado de Minas Gerais. Ocorre também em faixas menores na parte oeste da AII e nas
proximidades da SE de Samambaia.
Grupo Canastra corresponde a um conjunto de metamorfitos, constituídos por
quartzitos, filitos e xistos, que ocorrem desde o sul de Minas Gerais até o noroeste do
Distrito Federal, ocupando o setor meridional da Faixa de Cavalgamentos e
Dobramentos Brasília. Os diversos trabalhos regionais posicionam-no acima do Grupo
Araxá, ressaltando o contraste metamórfico entre essas duas unidades com o Grupo
Canastra possuindo um grau metamórfico mais baixo, fácies xisto-verde, zona da
clorita. Na estratigrafia aqui apresentada, o Grupo Canastra encontra-se subdividido nas
unidades: Canastra Indiviso, Formação Serra do Landim, Formação Paracatu e
Formação Chapada dos Pilões.
Canastra Indiviso constituído por metarenitos, xistos grafitosos, sericita xistos, quartzomuscovita xistos, filitos, filitos grafitosos, clorita filitos, metassiltitos, metargilitos,
calcários e ardósias, com ocorrência restrita à porção centro-oeste da AII;
Formação Serra do Landim é formada basicamente por calcita-clorita-sericita filitos,
em geral apresentando-se ritmicamente bandado, onde níveis milimétricos a
centimétricos, ocasionalmente decimétricos, de coloração verde-escura, alternam-se
com níveis de tonalidade verde-claro, sendo que para o topo são freqüentes
intercalações lenticulares, métricas, de quartzitos finos a brancos, geralmente puros.
Essas rochas ocorrem na porção central da AII;
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Formação Paracatu é representada por uma seqüência de quartzo-sericita-clorita filitos,
as vezes carbonosos, com lentes e níveis centimétricos a métricos de ortoquartzitos
brancos, maciços e de granulometria variável, predominando aqueles de grãos médios.
Essa unidade ocorre continuamente do sul de Cristalina até oeste de Brasília,abrangendo
uma grande parte da AII, predominantemente na porção central e centro sul estendendose para leste até o Estado de Minas Gerais.
Formação Chapada dos Pilões é constituída por alternâncias decimétricas e
decamétricas de quartzo-sericita-clorita filitos e quartzitos laminados e micáceos, de
coloração branca e granulometria fina a média sendo que no topo, os ortoquartzitos,
geralmente de granulometria média a grosseira, tornam-se mais abundantes e,
comumente, estão intercalados com filitos. Essas rochas ocorrem nas porções oeste e
sudoeste da AII ocorrendo de modo subordinado no Sul da AII.
Grupo Serra Dourada constitui uma seqüência de metassedimentos psamíticos da fácies
xisto-verde, caracterizada por uma sucessão de xistos, quartzitos e conglomerados, que
se assentam discordantemente sobre o embasamento granito-gnáissico Arqueano, na
Serra Dourada, região central de Goiás. Os litotipos que ocorrem na AII são englobados
na Unidade Serra da Mesa indiviso que é constituída da base para o topo, por:
muscovita quartzito de granulação grossa, por vezes conglomerático, mica xistos com
lentes de quartzito, localmente com porfiroblastos de granada, estaurolita ou cianita,
xistos grafitosos, calci-xistos, mármore, muscovita biotita xistos com intercalações
delgadas de quartzitos finos micáceos, às vezes feldspáticos, e quartzo xistos. As rochas
dessa unidade ocorrem em pequenas áreas localizadas na porção noroeste da AII.
Grupo Paranoá, é caracterizado como uma seqüência deposicional em ambiente
marinho, subdividida em doze litofácies com status de formação e agrupadas em quatro
megaciclos sedimentares. Os dois primeiros transgressivos, um intermediário
regressivo, com várias oscilações e o último novamente transgressivo. Esses megaciclos
foram denominados, da base para o topo: Unidade Conglomerática Quartzítica Rítimica
Inferior; Unidade Síltico-Ardosiana; Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária; e
Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada.
Unidade Conglomerática Rítimica Quartzítica Inferior é constituída por
paraconglomerados, metarritmitos, quartzitos, quartzitos microconglomeráticos. Os
paraconglomerados apresentam caráter polimítico constituído por seixos de quartzo,
quartzitos finos, metassiltitos, filitos, mármores, metamargas e calco-xistos, que são
suportados por matriz arenosa fina a muito fina contendo argilominerais carbonáticos
com lamelas de especularita. Intercalações de quartzito calcífero e filito carbonoso são
freqüentes nesse litotipo. A área de ocorrência desta unidade está limitada ao Norte da
AII e a uma longa e estreita faixa N-S, distribuída na porção centro-leste da AII.
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A litofácies dos metarritmitos apresenta uma seqüência de metamarga calcária
dolomítica maciça com gretas de ressecamento, cubos de sal e leitos centimétricos de
carbonato e filito carbonoso rítmico com intercalações de quartzito. Em direção ao topo
a composição passa essencialmente para metassiltitos arenosos e metassiltitos argilosos
com estrutura de carga e raras estruturas de contração.
Os quartzitos apresentam granulometria quartzito fina a média com lâminas sílticoargilosas, metassiltito argiloso, quartzito feldspático com diques de areia e filitos
quartzosos ricos em magnetita. Nessas rochas foram detectadas gretas de dissecação e
estruturas de contração.
A litofácies quartzítica microconglomerática é constituída por quartzitos finos a
microconglomeráticos, brancos e com intercalações de filito carbonoso rítmico. Estes
quartzitos também apresentam estratificações cruzadas tabulares e acanaladas.
Unidade síltico-ardosiana é constituída pelas unidades Síltica e Ardosiana. A litofácies
Síltica é caracterizada por metassiltitos argilosos, as vezes carbonosos, exibindo em
direção ao topo, intercalações lenticulares de quartzitos, filitos e mármores, formando
uma seqüência rítmica. Os quartzitos e quartzitos feldspáticos são, localmente,
conglomeráticos, friáveis e apresentam manchas ovaladas de óxido de ferro. Os
mármores calcíticos e dolomíticos, róseos a brancos, apresentam estromatólitos
(Conophyton) e estruturas de contração. Filitos, filitos grafitosos e filitos calcíferos
complementam as litologias desta unidade. A litofácies Ardosiana é composta
principalmente por ardósias de cores vermelhas e roxas, com concentrações de
manganês sob a forma de concreções e lâminas descontínuas, e subordinadamente,
intercalações, no topo, de quartzito fino a metassiltito. Esta unidade abrange uma grande
área da AII, desde a porção nordeste até o sul da área, localizando-se
predominantemente à leste do traçado da LT.
Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária é composta por uma unidade rítmica e outra
quartzíticas. A litofácies rítmica é constituída por alternâncias de quartzitos finos a
muito finos, feldspáticos, com ocasionais laminações síltico-argilosas, metassiltitos e
metargilitos amarelos e vermelhos com intercalações de quartzitos finos a médios,
localmente grossos. Contém estruturas de contração, marcas onduladas, laminações
cruzadas por ondas e estruturas tipo hummocky. A litofácies quartizítica é formada por
quartzitos amarelos a cinza-claros, de granulação média a fina, bem selecionados, com
raros leitos de granulação grossa, existindo no topo intercalações argilosas laminares,
com marcas onduladas, estratificação cruzada tabular, acamadada e espinha de peixe.
Dentro da AII esta unidade apresenta uma grande área de ocorrência sendo que a
principal se localiza a noroeste onde é composta por uma grande faixa orientada na
direção NE-SW. Outra ocorrência significativa se dá nas proximidades da cidade de
Cristalina. Corpos menores desta unidade encontram-se distribuídos ao longo de toda a
AII.
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Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada é constituída por uma litofácies caracterizada pela
alternância de metassiltitos e metargilitos e, subordinadamente, por quartzitos muito
finos a finos e metapelitos sericíticos, laminados. Os quartzitos têm geometria ondulada,
lenticular, com estruturas tipo hummocky. As estruturas sedimentares mais
proeminentes são marcas onduladas, estruturas de carga, poucas laminações cruzadas
por ondas e raras estruturas de contrações. A outra litofácies presente nesta unidade é
constituída de metargilitos, ardósias e metassiltitos vermelhos, brancos e amarelos, com
lentes de calcário cinza, e dolomito com estromatólitos (Conophyton), e intercalações
centimétricas a métricas de quartzito médio a grosso com estrutura hummocky. Esta
unidade também apresenta uma grande área de ocorrência, principalmente nas porções
centrais e norte da AII.
5.1.2.4
Neoproterozóico
As rochas neoproterozóicas são representadas pelo Grupo Ibiá, por plutons graníticos
sintectonicos e p-or metasedimentos do Grupo Bambuí.
Grupo Ibiá é um conjunto de metamorfitos que ocorre nas proximidades da cidade de
Ibiá, como uma faixa de direção NW-SE, posicionada acima do Grupo Canastra, que se
estende pelo Estado de Goiás. O Grupo é constituído por filitos, calcixistos-verdes,
clorita xistos, sericita xistos, meta-diamictitos e quartzitos que são subordinados. Os
metadiamictitos possuem uma matriz filítica, de origem glacial caracterizada pela
diversidade de composição, tamanho e forma dos clastos, além da presença de clastos
estriados e facetados e de cordões de areia internos, sendo por vezes intercalados com
quartzitos. A ocorrência das rochas do Grupo Ibiá dentro da AII está limitada a porção
sudeste da área, incluindo os estados de Goiás e Minas Gerais.
Os Granitos Sintectônicos englobam uma série de plútons graníticos, geralmente
milonitizados, representados pelos granitos tipo Lavrinha, Aragoiânia, Ipameri e Suíte
Granítica de Chapada, com uma ampla distribuição geográfica no Estado de Goiás,
encaixados principalmente nos metassedimentos dos grupos Araxá e Serra Dourada /
Serra da Mesa. Na AII a ocorrência destes corpos intrusivos é bastante restrita, sendo
limitada à duas ocorrências uma nas proximidades do município de Davinópolis e outra
a norte do município de Catalão, ambas na porção sul da AII.
O Grupo Bambuí compreende uma seqüência de metassedimentos clasto-químicos e
clásticos depositados em ambientes de mares epicontinentais, em regime de plataforma
estável, distribuídos amplamente como uma faixa de direção N-S, a nordeste do Estado
de Goiás, estendendo-se de forma contínua para os estados do Tocantins e de Minas
Gerais. O Grupo Bambuí encontra-se subdividido em seis formações que base para o
topo foram denominadas: Formação Jequitaí, Formação Três Marias, e o Grupo
Paraopebas que é composto pelas formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa
do Jacaré e Serra da Saudade. Na porção centro-sul da AII ocorre a Formação Jequitaí,
que aflora nas proximidades do município de Cristalina, enquanto que às formações
constituintes do Grupo Paraopebas ocorrem por toda a porção leste da AII.
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A Formação Jequitaí é constituída por tilitos e diamictitos, com ocorrências esporádicas
de varvitos, interpretados como sedimentos glaciogênicos. Os tilitos exibem matriz
argilosa de coloração verde, com seixos, blocos e matacões de quartzitos, calcários,
dolomitos, chert, gnaisses, granitos, micaxistos, filitos e rochas vulcânicas.
Grupo Paraopebas é constituído por carbonáticas (calcários, dolomitos com estrutura
estromatolítica, margas) intercaladas com siltitos.
5.1.2.5
Mesozóico
As rochas mesozóicas têm ocorrência restrita dentro da AII e são representadas pela
província magmática alcalina do Alto Paranaíba pela Formação Serra Geral e pela
Formação Marilia do Grupo Bauru.
Província Magmática do Alto Paranaíba consiste em um conjunto de corpos alcalinos
carbonatíticos intrusivos nos metassedimentos proterozóicos do Grupo Araxá que
ocorrem na região sudeste de Goiás e sudoeste de Minas Gerais, dispostos em uma faixa
de direção NW-SE,compreendida entre a borda sudoeste do Cráton do São Francisco e a
borda nordeste da Bacia do Paraná. Estão representados pelos complexos de Catalão I e
II em Goiás, Salitre I e II e Tapira em Minas Gerais.
A intrusões alcalinas de Catalão-Ouvidor e Três Ranchos são caracterizadas por dunitos,
peridotitos, piroxenitos, kimberlitos, basanitos, andesito basálticos, sienitos, traquitos,
sienogabros e rochas carbonatíticas afetados por intensos processos de transformação
metassomática. Sua área de ocorrência é muito restrita e composta por pequenos corpos
nas proximidades do município de Catalão, na porção Sul da AII.
A Formação Serra Geral é dominantemente constituída por derrames de composição
variando de basáltica a andesitica que, via de regra, estão sobrepostos aos arenitos
eólicos da Formação Botucatu. A maior parte deste vulcanismo de bacia intracontinental
apresenta idade entre 140 e 100 Ma, situando-o desde o limiar Jurássico
Superior/Cretáceo Inferior até o final do Cretáceo. Essas rochas apresentam uma área de
ocorrência restrita ao extremo sul da AII.
O Grupo Bauru, na área é subdividido em Formação Uberaba localizada na base, e
Formação Marília no topo. A Formação Uberaba é constituída por leques aluviais
conglomeráticos depositados de leste para oeste contendo fragmentos de rochas ígneas
alcalinas e detritos do embasamento pré-cambriano. A Formação Marília é
caracterizada por fácies de calcários lacustrinos e calcretes, na base, com arenitos e
conglomerados calcíferos na porção superior, depositados em ambiente de clima semiárido. Dentro da AII próximo ao seu limite sul ocorre apenas a Formação Marília.
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5.1.2.6
Cenozóico
As rochas cenozóicas são representadas por duas gerações de coberturas detritolateriticas e por sedimentos fluviais que ocorrem praticamente em toda área geralmente
associada a superfícies de aplanamento.
A Cobertura Detrito-Laterítica considerada mais antiga é constituída por conglomerados
oligomíticos com seixos de quartzito e lateritos autóctones com carapaças ferruginosas,
de origem aluvio-coluvial (fluxos de detritos), ocorre na Serra de Caldas, Chapada das
Covas e a nordeste da cidade de Catalão. As concreções ferruginosas ocorrem como
blocos, matacões e lajedos, com espessuras de 2 a 4m em média, e representam um
“paleohorizonte B concrecional” desenvolvido em condições tropicais.
A Cobertura Detrito-Laterítica de idade supostamente terciária/quaternária, é constituída
por sedimentos de textura areno-argilosa, com predominância de hidróxido de ferro
(goethita) e subordinadamente caolinita e gibsita, que se associam a perfis lateríticos
maturos e imaturos. Associam-se níveis de linhas de pedras (stone lines), com
predominância de fragmentos angulosos de quartzo, geralmente dispostos na porção
superior da unidade. Esses depósitos associam-se uma superfície de aplanamento
regional que caracteriza o relevo de chapada observado na região.
Em Goiás estas coberturas são encontradas com variadas espessuras, na forma de perfis
imaturos, caracterizados principalmente por um latossolo onde se desenvolvem níveis
ferruginosos. Localmente, ocorrem perfis maturos, gerando horizontes bem definidos,
evoluídos a partir da rocha original, para um saprólito, seguido dos horizontes:
mosqueado, ferruginoso com pisólitos, e culminando com a formação de uma crosta
ferruginosa, como pode ser observado na região de Fazenda Nova. Este processo de
laterização proporcionou a formação de depósitos de enriquecimento supergênico (Ni,
Mn). A ocorrência desta unidade é generalizada na AII onde forma manchas
descontinuas sobre os divisores de água.
Depósitos aluvionares correspondem a sedimentos inconsolidados, dominantemente
arenosos, representados por areias, com níveis de cascalhos, e lentes de material siltoargiloso e turfa. Distribuem-se principalmente nas planícies de inundação e ao longo das
drenagens de maior porte, com baixo gradiente e feições anastomosadas. Associadas às
frações mais grosseiras, ocorrem concentrações de minerais pesados como: rutilo, ouro,
zircão e diamante, que podem constituir depósitos de interesse econômico.
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5.1.3
Relevo
5.1.
Compartimentos do Relevo
A região estudada, segundo o Mapa de Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 1993),
ocupa parte da Unidade de Relevo Planalto Central, que inclui ás áreas de chapada
preservada e as áreas dissecadas; a Depressão do Alto Tocantins e a Depressão do Alto
São Francisco, e trechos da unidade Patamares do São Francisco, conforme
demonstrado nas Figuras 5.1.3.1.a, a seguir, e 5.1.3.1.b, no Volume III.
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Figura 5.1.3.1.a.
Unidades de Relevo que ocorrem na região de estudo

Chapada do São Francisco (21); Planalto Central da Bacia do Paraná (26); Planalto Central (32);
Depressão do Alto Tocantins (38); Patamares do São Francisco (57) e Depressão do Alto São Francisco
(58). Trecho do Mapa Geomorfológico do Brasil, escala 1: 5.000.000, compilado do IBGE (1993).
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O relevo dessa região tem sua origem associada a dois grandes eventos de aplanamento
e a processos de reativação neotectônica ocorridos no Eoceno e retomados no Mioceno
(Costa et alii, 1996).
O evento mais antigo de aplanamento considerado do Cretáceo superior-Terciário
Inferior seria responsável pelo aplanamento hoje preservado nas chapadas do Planalto
Central e no topo das serras residuais, e corresponderia a Superfície Sul Americana.
O evento tectônico ocorrido no Eoceno seria responsável, pelo desmantelamento da
Superfície Sul Americana, dando origem aos Patamares do São Francisco e a bacias
rasas e extensas nas quais teriam se depositado as coberturas detríticas.
O evento mais recente de aplanamento ocorrido a partir do Oligoceno - Mioceno teria
favorecido o desenvolvimento dos perfis lateríticos maturos, inclusive sobre os
depósitos detriticos da fase anterior, e das superfícies de aplanamento regionais que
deram origem às extensas depressões, que correspondente a Superfície Velhas, e que
constituem a Depressão do Alto Tocantins que ocorre na porção norte da AII e a
Depressão do São Francisco localizada na parte leste da AII, no Estado de Minas
Gerais. Durante este evento os processos de aplanamento teriam favorecido o recuo das
escarpas e a formação de rampas pedimentares no sopé das elevações.
A partir do Mioceno superior um evento tectônico de caráter global provoca a retomada
do soerguimento tectônico, que na região central da Plataforma Sul Americana é de
pequena magnitude, porém suficiente para provocar a retomada da erosão e dissecação
das superfícies regionais.
Durante o Plioceno, curta fase de estabilidade, atenua a dissecação fluvial, favorecendo
o estabelecimento de pequenos aplanamentos associados a níveis de base local; o
desenvolvimento de perfis lateríticos imaturo e de pavimentos detríticos.
Após esta fase de estabilidade, ocorre nova fase de soerguimento que se estende do
Plioceno até o Holoceno, quando se tem um soerguimento generalizado da Plataforma
Sul Americana, porém que é de baixa intensidade na região, propiciando entalhamento
fraco nas superfícies de aplanamento regional, e acentuado nas cabeceiras de drenagem
devido a maior amplitude do relevo nessas áreas.
O Planalto Central no qual está inserida a maior parte da AII constitui o divisor de águas
das bacias dos rios Tocantins, São Francisco e Paraná. Essa unidade de cimeira, que tem
sua origem associada à evolução da Superfície Sul Americana, apresenta relevo de
Rampas caracterizadas por extensas planuras de topo chato e suavemente ondulado,
cujas altitudes situam-se em torno de 900 a 1250 metros, sendo limitados por escarpas e
por relevos fortemente dissecados.
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Esses relevos dissecados pelos afluentes dos grandes rios que aí tem suas nascentes,
perdem altura e amplitude em direção as Depressões do Alto Tocantins e Alto São
Francisco, onde se desenvolvem Superfícies de Aplanamento mais jovens, que por
representarem níveis de base regional se encontram em diferentes altitudes.
Na porção norte da AII, drenada pelos rios Maranhão, Preto e Paranã, os relevos mais
dissecados são representados por morros de amplitudes variadas e escarpas, enquanto
que nas bacias dos rios São Marcos, Corumbá e seu afluente São Bartolomeu e o Verde
que drenam a porção sul da AII há relevos de morrotes, morros e colinas pequenas,
sendo que a leste os relevos mais dissecados estão associados à bacia do Rio Paracatu
afluente do Rio São Francisco.
Os Patamares do São Francisco com altitudes que variam de 700 a 800 m, estão
dispostos à leste do Planalto Central, na bacia do Rio Paracatu, sendo representado por
remanescentes da superfície de aplanamento de cimeira deslocados ela tectônica
eocênica e isolados pela dissecação fluvial.
Esses compartimentos de relevo constituem unidades com diferentes intensidades de
dissecação, que estão representadas no Mapa Geomorfológico do Estado de Goiás
(Latrubesse et al., 2005) cuja legenda foi modificada e compatibilizados com outras
informações da bibliografia, para a elaboração do Mapa Geomorfológico da AII
(Figura 5.1.3.1.b do Volume III) conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 5.1.3.1.a
Compartimentos e os diferentes graus de dissecação dos relevos que ocorrem na
AII
Compartimentos
Unidade De Relevo

Grau de dissecação
Dissecação muito fraca
Dissecação fraca
Dissecação média
(Chapada)
Dissecação muito forte
(Rios Bagagem e Maranhão)

Aspectos morfogenéticos
Superfície de Aplanamento de Cimeira
(Terciário Inferior)

Planalto Central
Dissecação forte
(Rios Preto e Paranã)

Dissecação a partir do Mioceno superior

Dissecação média a forte
(Rios S. Marcos e S. Bartolomeu)
Dissecação fraca
(Patamares)
Patamares do São Francisco
Dissecação forte
(Escarpas entre patamares)
Dissecação muito fraca
(Rio Paranã)
Depressão do Alto
Tocantins
Dissecação fraca
(Rios Bagagem e Preto)
Depressão do Alto São
Dissecação muito fraca
Francisco
(Rio Paracatu)

Superfície de Aplanamento de Cimeira
(Deslocada pela tectônica eocênica)
Dissecação a partir do Mioceno superior

Superfície de Aplanamento Regional
(Oligoceno – Mioceno)
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5.1.3.2
Tipos do relevo
Na Área de Estudo, com base no Mapa Geomorfológico do Estado de Goiás, foram
identificados cinco tipos de relevo diferenciados pelo seu grau de dissecação, sendo
consideradas as seguintes categorias de dissecação: muito fraca; fraca, média, forte e
muito forte e um sexto tipo associado às áreas de acumulação representado pelas
Planícies fluviais.
Relevos de Dissecação muito fraca e fraca
Esses relevos ocorrem na Chapada do Planalto Central, no divisor de águas das bacias
dos rios Tocantins, São Francisco e Paranã, nas Depressões do Alto Tocantins e Alto
São Francisco, e nos Patamares do São Francisco. Eles se caracterizam por apresentar
formas de relevo do tipo Rampas e Colinas amplas com amplitude e declividade baixas,
e por vezes subhorizontais. De modo geral os processo erosivos tem ocorrência
localizada e são de baixa intensidade.
Na Chapada do Planalto Central próximo ao contato com os relevos mais dissecados,
ocorre uma borda não mapeável onde os processos de erosão laminar, erosão em sulcos
e o entalhe fluvial dos canais de primeira ordem são generalizados e de alta intensidade.
Esses relevos são sustentados por diferentes tipos de rocha do embasamento incluindo:
metassiltitos, filitos, siltitos, argilitos, xistos, quartzitos, granito - gnaisses e calcários,
que foram subnivelados. Geralmente apresentam extensas manchas de sedimentos
detrito -lateriticos e se associam à ocorrência de Latossolos Vermelhos, Argissolos
Vermelhos e de modo subordinado a Cambisolos Latossólicos e Cambisolos.
Relevos de Dissecação média
Esses relevos ocorrem em trechos da bacia dos rios São Bartolomeu e São Marcos, e
associados a zonas de contato entre a Chapada do Planalto Central com a Depressões do
Alto Tocantins, na bacia do rio Paranã, e com a Depressão do Alto São Francisco, onde
constituem área de contato entre os dois níveis de aplanamento.
Esse grau de dissecação caracteriza formas de relevo do tipo colinas pequenas e
morrotes com pequena amplitude porém com encostas de inclinação baixa a média (de
15 a 30%), geralmente com processos de erosão freqüentes e de média intensidade.
São relevos sustentados por litologias diversas, estando comumente associados a
Cambissolos.
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Relevos de Dissecação forte
O relevo de dissecação forte está associado às frentes de erosão remontante das
cabeceiras dos rios que vem destruindo os remanescentes da Superfície de Aplanamento
de Cimeira. Esse relevo ocorre mais freqüentemente no sul da AII associado às bacias
dos rios São Marcos e São Bartolomeu, ocorrendo também a norte e a leste da AII
associado a trechos das bacias dos rios Paracatu e Preto. Ele também ocorre associado a
trechos de escarpas dissecadas que fazem o contato entre os dois níveis de aplanamento
na bacia do Rio Paranã.
Esse relevo é constituído por morrotes, morros suaves e colinas que são sustentados por
rochas de diferente resistência a erosão. As formas apresentam amplitudes medias a
altas e inclinação de encostas altas (> 15%), estando associados a Neossolos litólicos,
Cambissolos e Afloramentos Rochosos. Os processos erosivos erosão laminar, em
sulcos, rastejo e escorregamentos são freqüentes e apresentam intensidade média a alta.
Relevo de Dissecação muito forte
Do mesmo modo que categoria anterior, esse relevo ocorre associado às frentes de
erosão remontante das cabeceiras dos rios que vem destruindo os remanescentes da
Superfície de Aplanamento de Cimeira. Esse padrão mais dissecado predomina na
porção norte da AII, nas bacias dos rios Maranhão, Bagagem, Tocantinzinho e de alguns
afluentes do Rio Paranã.
O relevo é constituído por: morros de diferentes amplitudes, vales encaixados e muito
encaixado, topos e encostas rochosas e escarpadas, onde a erosão realça as estruturas e
as rochas mais resistente. Nas encostas com diferentes inclinações e em áreas com solos
expostos, a erosão fluvial, associada a canais erosivos de escoamento intermitente, o
rastejo, a erosão laminar e a erosão em sulcos, são processos de ocorrência generalizada
e de intensidade média a alta. Ocorrem ainda pequenos escorregamentos localizados e
de intensidade baixa.
Esses terrenos são sustentados por diversas litologias, sobre as quais predominam
Neossolos Litólicos, Cambissolos geralmente cascalhentos, afloramentos rochosos e
ocasionalmente Argissolos.
Planícies fluviais
As Planícies fluviais que ocorrem na AII estão associadas a Superfície de Aplanamento
de Cimeira, na bacia do Rio São Marcos, e a Superfícies de Aplanamento Regional, na
bacia do Rio Paranã. Nessas áreas planas levemente inclinadas e fracamente dissecadas
desenvolvem-se planícies fluviais amplas e contínuas, com canais meândricos e áreas de
escoamento difuso. A presença de lençol freático elevado favorece o surgimento de
áreas alagadiças isoladas, bem como de amplas áreas ao longo dos talvegues.
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Nessas planícies predominam processos de alagamento e pedogênese, sendo que os
processo de erosão e deposição associam-se à ação do canal fluvial, que muitas vezes é
erosivo e rochoso.
5.1.4
Solos
Os solos que ocorrem na AII têm suas características e distribuição associada aos
diferentes graus de dissecação do relevo. Assim nas áreas de dissecação muito fraca e
fraca predominam Latossolos, ocorrendo também Plintossolos, Argisolos, Neossolos
Quartzoarênicos e Cambissolos enquanto que nas áreas com dissecação forte a muito
forte ocorrem Cambissolos, Neossolos Litólicos, Nitossolos Vermelhos, Afloramentos
Rochosos e Argissolos. A distribuição das principais unidades de mapeamento de solos,
que ocorrem na AII está apresentada nas Figuras 5.1.4.a, a seguir, e 5.1.4.b, no
Volume III, e suas características são descritas nas Tabelas 5.1.4.a e 5.1.4.b.
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Figura 5.1.4.a
Unidades de solo identificadas na AII

Cambissolo Háplico (CX), Plintossolo Pétrico (FF), Plintossolo Háplico (FX), Latossolo Vermelho (LV),
Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), Chernossolo Argilúvico (MT), Nitossolo Vermelho (NV),
Argissolo Vermelho (PV), Argissolo Vermelho – Amarelo (PVA), Neossolo Litólico (RL) e Neossolo
Quartzoarênico (RQ). Compilado do Mapa de Solos do Brasil (IBGE, 2001).
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Tabela 5.1.4.a
Associações de Solos que ocorrem na AII, nos relevos com dissecação fraca e muito
fraca. Baseado no Mapa Pedológico de Goiás, RADAMBRASIL (1982) e IBGE
(2001)
Símbolo

Unidade de Mapeamento

LVd 11

Latossolo Vermelho distrófico, textura
indiferenciada e média

LVd 6

Latossolo Vermelho indiscriminado

LVd 2
LE d 7
LE a 11
LE a 12
LVa 9
LVa 33
LVa 32
LVa 3
LVa 34
HL a 5
HL a 3
PV d 18
PV d14
PVL d
Ra 29
SC a 1
SC a 2
SC a 3
Ce 32
Ca 13
Ca 6
Cd 2

Latossolo Vermelho, textura argilosa e
média
Latossolo Vermelho Latossolo, textura
indiscriminada
Latossolo Vermelho, textura argilosa e
muito argilosa
Latossolo Vermelho, textura argilosa a
muito argilosa
Latossolo Vermelho - Amarelo álico,
textura média e argilosa
Latossolo Vermelho – Amarelo, textura
argiloso e média
Latossolo Vermelho – Amarelo, textura
média e argilosa
Latossolo Vermelho – Amarelo, textura
argilosa
Latossolo Vermelho – Amarelo, textura
média

Associações
HLd – Plintossolo Háplico distrífico, textura media /
argilosa
SCd – Plintossolo Pétrico distrófico, textura indiscriminada
Cd – Cambissolo Háplico, textura média e argilosa
cascalhenta ou não
LV d - Latossolo Vermelho – Amarelo, textura argilosa e
média
LV ad - Latossolo Vermelho – Amarelo, textura argilosa
Cad – Cambissolo Háplico
Ca – Cambissolos Háplico
SC a – Plintossolo Pétrico
Ce – Cambissolo Háplico
Hla – Plintossolo Háplico
Rd - Neossolo Litólico
Cad - Cambissolos Háplicos
Hla - Plintossolo Háplico

Hla – Plintossolo Háplico
Scad – Plintossolo Pétrico
Cambissolos Háplicos
Plintossolo Háplico textura indisdriminada
Latossolos Vermelho Amarelo
Plintossolo Háplico, textura
SC ad – Plintossolo Pétrico
indiscriminado
Argissolo Vermelho Amarelo textura
Rd - Neossolo Litólico textura argilosa e média cascalhento
indiscriminada
PV d - Argissolo Vermelho Amarelo textura média argilosa
Argissolo Vermelho Amarelo textura
PE Argissolo Vermelho Amarelo, A chernozenico média e
media e argilosa, cascalhento
argilosa, cascalhento
Argissolo Vermelho Amarelo, textura
Cd - Cambissolo Háplico
média argilosa
Rd - Neossolo Litólico
AR - Afloramentos rochosos
Neossolo Litólico, textura arenosa e média AQ - Neossolos quartzoarenicos
SC ad – Plintossolo Pétrico
Plintossolos Petricos, textura
HL a - Plintossolos Háplico
indiscriminada
Plintossolos Petricos indiscriminada
R ad - Neossolos Litólicos
Plintossolos Petricos textura
LV ad - Latossolos Vermelho - Amarelos
indiscriminada
HL a - Plintossolo Háplico
Cambissolo Háplico latossolico, textura
Ca – Cambissolo Háplico
argilosa
LEa – Latossolo Vermelho
LVa – Latossolo Vermelho - Amarelo
Cambissolo Háplico, textura argiloso
Ra - Neossolo litólico
Cambisolo Háplico, cascalhento ou não
Ra – Neossolo Litólico
textura argilosa
LVd – Latossolo Vermelho –Amarelo, textura argilosa
Cambissolo Háplico, textura média e
média, cascalhento
argilosa, cascalhento
LVd - Latossolo Vermelho –Amarelo, textura argilosa
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Tabela 5.1.4.b
Associações de Solos que ocorrem na AII, nos relevos ondulados, forte ondulados e
montanhosos com dissecação forte e muito forte. Baseado no Mapa Pedológico de
Goiás, RADAMBRASIL (1982) e IBGE (2001)
Símbolo

Unidade de Mapeamento

Rd 6

Neossolo Litólico textura argilosa cascalhento.

Rd 14

Neossolo Litólico textura média, pedregoso

Rd 15

Neossolo Litólico textura média cascalhenta

Ra 9
Ra 10
Ra 16

Neossolos Litólicos, textura indiscriminada,
cascalhento
Neossolo Litólico textura médio argiloso
Neossolo Litólico textura média e argilosa
Neossolo Litólico textura arenosa e média

Ra 17

Neossolos Litólicos textura argilosa e média

Ra 27

Neossolo Litólico textura média e arenosa

Cd 9

Cambissolo Háplico, textura indiscriminada

Rd 16

Ca 8
TR e 1

Cambissolo Háplico, textura agilosa
cascalhento
Nitossolo Vermelho Distroférrico, textura
muito argilosa e argilosa

Associações
Cd – Cambissolo Háplico, textura média cascalhento ou não
PV d – Argissolo Vermelho – Amarelo, textura média /
argilosa
Cd – Cambissolo Háplico, textura argilosa, e pedregoso
AR – Afloramentos Rochosos
Cd – Cambissolo Háplico, textura media e argilosa
cascalhento
AR - afloramento rochoso
Ca – Cambissolo Háplico
Ca – Cambissolo Háplico
AR – Afloramentos Rochosos
Ca – Cambissolo Háplico
LV a – Latossolo Verde - Amarelo
AR - Afloramentos Rochosos
Cad – Cambissolos Háplicos
Rd – Neossolo Litólico, textura média e argilosa ambos
cascalhentos
PVd – Argissolo Vermelho – Amarelo, textura média
argilosa.
Ra – Neossolo Litólico, textura média e cascalhento.
PE – Argissolo Vermelho – Amarelo, textura média /
argilosa

Latossolo Vermelho Distrófico
Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico, de cores
vermelho-escuras, vermelhas ou bruno avermelhadas escuras. São muito profundos,
bem drenados, friáveis a muito friáveis de textura argilosa ou muito argilosa e média.
Os solos de textura argilosa possuem baixa densidade e porosidade alta a muito alta. Os
solos de textura média têm maior densidade e porosidade média.
Estes solos são os predominantes na área de estudo ocorrendo nos relevos de dissecação
muito fraca e fraca, associados a formas de relevo do tipo Rampas e Colinas amplas, e
se desenvolvem sobre metassiltitos, filitos, siltitos, argilitos, xistos, quartzitos, granito gnaisses e calcários, que foram subnivelados e extensas manchas de sedimentos detrito–
lateriticos.
São solos com boas condições físicas que ocorrem em terrenos plano ou suavemente
ondulado, e apresenta condições para culturas mecanizadas embora apresentem
limitação devido a sua acidez e fertilidade, que é mais acentuada nos solos de textura
média, que também são mais susceptíveis a erosão, enquanto que os de textura argilosa
e muito argilosa são susceptíveis a compactação.
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Nas áreas onde as encostas são mais inclinadas e o terreno mais ondulado esses solos
associam-se a Cambissolo Háplico textura media cascalhenta, Argissolo Vermelho e por
vezes a Neossolo Litólico com afloramentos rochosos escarpas.
Latossolo Vermelho- Amarelo Distrófico
São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico. Apresentam
características físicas, químicas e morfológicas muito semelhantes aos Latossolos
Vermelhos, apresentando textura média e argilosa. Esses solos ocorrem em áreas de
cobertura detrito–laterítica, apresentando comumente caráter concrecionário e
associação com Plintossolo Pétrico e por vezes com Neossolos Litólicos, o que dificulta
o emprego de implementos agrícolas e o desenvolvimento normal das plantas
cultivadas.
Plintossolo Pétrico
São solos constituídos por material mineral, com horizonte plíntico e presença de
significativa porcentagem de cascalho e até blocos de petroplintita. Apresentam textura
argilosa e média/argilosa. Podem apresentar pequena profundidade devido à presença de
horizonte F consolidado, e baixa permeabilidade. Associa-se a Latossolos Vermelho –
Amarelos.
São solos ácidos, bastante pobres quimicamente, com excesso de água e com limitações
para a mecanização, apresentando também limitações para recepção de efluentes.
Constituem bom material para piso de estradas.
Argissolo Vermelho Amarelo
Solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e distinta individualização
de horizontes, tem cor variando de vermelha ao amarelo. São solos profundos a pouco
profundos moderadamente a bem drenados. A textura no horizonte A é variável
predominando a média, sendo argilosa no horizonte B, com presença ou não de
cascalho.
São solos com grande diversidade de características e que ocorrem nos relevos com
dissecação fraca e nos e nos relevos de dissecação forte, de modo que não se podem
generalizar suas qualidades e limitações para o uso agrícola.
De modo geral, são solos muito susceptíveis a erosão e quando associados a terrenos
mais ondulados e a presença de cascalhos, não são recomendáveis para a agricultura,
prestando-se para pastagem e reflorestamento e no caso de terrenos muito inclinados
para preservação da flora e da fauna. Em terrenos mais suaves podem ser usados para
diversas culturas, devendo, no entanto ser feita correção de acidez e adubação, bem
como práticas de conservação de solos devido a sua susceptibilidade a erosão.
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Na área de estudo tem ocorrência restrita, estando associados a Cambissolos Háplicos e
a Neossolos Litólicos.
Cambissolo Háplico
Solos minerais, não hidromórficos, com horizonte A sobre horizonte B incipiente, ou
seja, horizonte pouco evoluído. São solos pouco profundos e rasos, tem pequena
diferenciação de horizontes, a textura é argilosa ou indiferenciada, podendo apresentar
cascalhos e com cor geralmente amarela ou bruno. São solos muito susceptíveis a
erosão, ocorrendo em áreas, com dissecações médias, fortes e muito fortes.
Nos relevos mais suaves de Colinas pequenas, Morrotes e Morros suaves, associa-se a
Latossolos Vermelho e Vermelho Amarelo e a Neossolos Litólicos, quando apresenta
maior profundidade e não tem pedregosidade ou afloramentos rochosos podem ser
usados para a agricultura, porém com medidas de controle a erosão, correção de acidez
e adubação.
Neossolo Litólico
Solos minerais, não hidromórficos, pouco desenvolvidos muito rasos a rasos, com
horizonte A sobre a rocha alterada ou sobre o horizonte C, apresentando normalmente
fragmentos de rocha. A textura é variável, ocorrendo à arenosa, a média cascalhenta, e a
argilosa. Apresentam propriedades químicas também heterogêneas.
Esses solos ocorrem sempre associados a terrenos mais movimentados e com dissecação
forte a muito forte, associada a relevos de Morros, Escarpas dissecadas, Morrotes e
Serras tabulares. De modo geral associa-se a Cambissolo Háplico e grandes
Afloramentos Rochosas, podendo ainda associar-se a Argissolos e Latossolos.
São solos de grande susceptibilidade a erosão que ocorrem principalmente em terrenos
acidentados e montanhosos, que associados a sua pequena espessura, a presença de
cascalho e afloramentos rochosos, são apropriados para a preservação de flora e fauna.
Nitossolo Vermelho
Solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, de cor vermelho-escura
com tonalidades arroxeadas, sendo derivados de rochas básicas. São solos bem
drenados, profundos ou de profundidade média, e com textura argilosa e muito argilosa.
Na área tem ocorrência restrita estando associado a relevos de dissecação forte, a
afloramentos de rochas básicas o que lhe confere pouca profundidade e pedregosidade,
o que limita o seu uso para a agricultura.
Com freqüência ocorrem associados ao Latossolo Vermelho Distroférrico e
Eutroférrico. A limitação ao uso agrícola se deve a acidez, a fertilidade, a
susceptibilidade a erosão e a presença de pedregosidade e de afloramentos rochosos.
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Gleissolo Háplico
Solos minerais hidromórficos, com horizonte glei abaixo do horizonte superficial. Tem
cor cinzenta ou azulada em decorrência das condições redutoras em que ocorre. São
solos mal ou muito mal drenados, encharcados ocorrendo em áreas de planícies de
inundação com alagadiços (várzeas), que caracterizam o relevo Planície fluvial.
Apresentam textura variável de média a muito argilosa.
As principais limitações para uso agrícola decorrem da má drenagem, devido à presença
de lençol freático elevado e dos riscos de inundação sazonal e a acidez.
Neossolo Fluvico
São solos não hidromórficos, pouco desenvolvidos, originados de sedimentos aluviais,
que ocorrem em planícies fluviais. Apresentam textura indiscriminada, podendo
apresentar hidromorfismo nas camadas inferiores. Na AII associa-se a Plintossolos
Háplicos e Plintossolos Pétricos e ocasionalmente a Gleissolo Háplico.
São solos profundos, com boa permeabilidade e com teores razoáveis de minerais
primários intemperizáveis, porém com lençol freático raso e sujeito a inundações
periódicas, que lhe confere limitações moderadas para a agricultura e severas para
deposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos.
5.1.5
Tipos de Terreno
A análise integrada dos atributos do meio físico da área de implantação das Linhas de
Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia; Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação e
Luziânia – Samambaia, foi feita com base na compilação de dados existentes na
bibliografia, e na análise de imagens de satélite na escala 1:35.000, e nos elementos
obtidos nos trabalhos de campo. Essas análise permitiu a elaboração dos Mapas de
Terrenos da AII e da AID. A análise realizada teve os seguintes objetivos:
•

Estabelecer a fragilidade e/ou o grau de risco a processos erosivos e de deposição
dos terrenos e avaliar o seu potencial de uso;

•

Estabelecer as condições ambientais atuais, tendo como referência o grau de
alteração da vegetação e os padrões de ocupação;

•

Subsidiar a avaliação dos impactos ambientais e a elaboração de prognósticos
resultantes da implantação do empreendimento.

Para se atingir tais objetivos foi adotado o conceito de terreno (Mabbutt, 1968; Austin &
Cocks, 1978; e Zonneveld, 1992), sendo que para a definição e caracterização dos
terrenos foi utilizado o método paramétrico que é baseado no estudo em separado e na
classificação individual dos atributos apresentados nos estudos e mapas de relevo, do
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substrato rochoso, dos solos e da dinâmica superficial. Nesta análise foram
diferenciadas seis (6) unidades, que foram definidas tendo-se com referência os seus
atributos, suas potencialidades e fragilidades.
Esses terrenos foram diferenciados em função da intensidade de dissecação, da
inclinação das encostas e dos tipos de solos, visto que o substrato rochoso teve sua
influência minimizada pelos processos de aplanamento que subnivelaram rochas com
diferentes resistências a erosão. Por outro lado o quadro de dissecação observado
também afeta de modo indiscriminado os vários tipos de rochas, que se manifestam no
relevo condicionando feições do modelado das encostas, e nos solos pela caracterização
de suas texturas.
Com base no aspecto morfológico do terreno foram diferenciados os seguintes tipos de
terrenos: as Rampas de Cimeira, as Colinas e Rampas, as Rampas Detríticas, os
Morrotes, Morros e Colinas, os Morros Escarpados e as Planícies fluviais. As
características destes terrenos são descritas a seguir sendo a sua distribuição na AII
apresentada na Figura 5.1.5.a, do Volume III (1:500.000).
5.1.5.1
Tipos de Terrenos
Os terrenos que ocorrem na área de estudo além de apresentar correlação com os
diferentes graus de dissecação do relevo, refletem na sua distribuição os principais
compartimentos de relevo, o que evidencia uma forte influência da história cenozóica da
região na caracterização dos atributos dos terrenos. As principais características e
atributos dos terrenos identificados, são apresentados nas na Figura 5.1.5.a (1:500.000).
Rampas de Cimeira
Esses terrenos, que tem ampla distribuição na AII e na AID, correspondem às áreas de
Chapadas do Planalto Central, associados à Superfície de Aplanamento de cimeira, e
constitui o divisor de águas dos rios Tocantins, São Francisco e Paraná.
Esses terrenos caracterizam os relevos com dissecação muito fraca e fraca que se
associam a formas de topos planos subhorizontais a pouco convexos. Vertentes de perfis
contínuos e extensos, com segmentos retilíneos. Vales abertos rasos erosivos –
acumulativos e acumulativos, com planícies fluviais amplas e contínuas. Canais em
rocha e aluviais meândricos. Padrão de drenagem subdendrítico de baixa densidade.
Esses terrenos são constituídos por: metassiltitos, metargilitos, filitos carbonosos,
ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos, paraconglomerados e metamargas do Grupo
Paranoá a norte da AII; filitos, filitos carbonosos, quartzitos, ortoquartzitos e
metassiltidos do Grupo Canastra a sul da AII; siltito, argilito calcifero, calcários e
arenitos do Grupo Bambuí, na parte central da AII. Recobrindo as diferentes rochas que
constituem esses terrenos ocorrem extensas áreas de cobertura detrito–laterítica.
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Nas Rampas de Cimeira predominam Latossolos Vermelho que se associam a Latossolo
Vermelho – Amarelo, Plintossolo Pétrico e Cambissolo Háplico que geralmente ocorre
nos vales em trechos onde as vertentes tornam-se mais inclinadas.
Esses Terrenos são pouco sensíveis à interferência, devido a baixa inclinação das
vertentes e ao predomínio de textura argilosa dos solos. No entanto nas bordas da
Chapada, próximo ao contato com os relevos mais dissecados, ocorre uma faixa onde os
processos de erosão laminar, erosão em sulcos e o entalhe fluvial dos canais de primeira
ordem são generalizados e de alta intensidade.
Colinas e Rampas
Esses terrenos embora tenham boa representatividade dentro da AII, só ocorrem em
pequeno trecho da AID, na bacia hidrográfica do Rio Preto. Na AII ocorrem em áreas
isoladas, associadas a relevos com dissecação fraca que caracterizam trechos dos rios
Bagagem e Preto no norte da AII e do Rio Paranã a leste. Essas áreas fazem parte da
Depressão do Alto Tocantins, associada à Superfície de aplanamento de nível de base
regional.
Esses terrenos caracterizam ainda os Patamares do São Francisco, que constituem
remanescentes desnivelados da Superfície de Aplanamento de Cimeira, que ocorre a
leste da AII, na bacia do Rio Paracatu.
Esses terrenos caracterizam-se por uma associação de Colinas e Rampas de topos
subnivelados, amplos, convexos nas colinas e subhorizontais nas rampas. Perfis de
vertentes contínuos e longos. Presença de ressaltos topográficos discretos, de topos e
vertentes convexas, elevados de 4 a 8 m e morrotes residuais de topos estreitos
convexos e rochosos. Vales abertos, rasos, erosivos e erosivos - acumulativos. Padrão
de drenagem subdendrítico e paralelo de baixa densidade.
Na bacia do Rio Paranã o substrato rochoso é constituído por: siltito, siltito argiloso,
arcóseos, calcário, dolomito, calcário argiloso, folhelho com algas estromatolíticas,
siltitos calcíferos e arenitos do Grupo Bambuí e por sedimentos detrio-lateríticos que
ocupam extensas áreas desses terrenos. Sobre essas rochas desenvolvem-se Latossolos
Vermelhos, Latossolos Vermelho - Amarelo e Plintossolos Pétricos, ocorrendo também
Plintossolo Háplico e
Cambissolo Háplico. Os solos geralmente apresentam
significativa porcentagem de cascalho e até blocos de petroplintita.
Na Bacia do rio Bagagem, as Colinas e Rampas são sustentadas por metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá, com manchas de sedimentos
detrio-lateriticos. Sobre esses materiais ocorrem Latossolo Vermelho – Amarelo,
Plintossolo Háplico, Plintossolo Pétrico, Cambissolo Háplico e Latossolo Vermelho –
Amarelo cascalhento.
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Na bacia do Rio Preto, os terrenos Colinas e Rampas são constituídos por granitognaisses, micaxistos grafitosos e xistos de composição variada (Formação Ticunzal);
metaconglomerados, quartzito, filitos, metassiltito, efusivas básicas e ácidas (Formação
Arraias) e pequenas manchas de sedimentos detrito-lateriticos. Associados a esse relevo
e rochas desenvolvem-se Argissolo Vermelho Amarelo, cascalhento, Neossolo Litólico,
Argissolo Vermelho Amarelo, Cambissolo Háplico e Plintossolo Háplico.
As Colinas e Rampas no compartimento de relevo Patamares do São Francisco são
constituídas por filitos carbonosos, ortoquartzitos, quartzitos e metassiltitos do Grupo
Canastra, e extensas áreas de cobertura detrito laterítica, sobre as quais ocorrem
Latossolos Vermelho – Amarelos, Latossolos Vermelhos e Cambissolos Háplicos.
São terrenos pouco sensíveis à interferência, devido à baixa inclinação das vertentes e a
presença de solos de textura argilosa, havendo, no entanto possibilidade de ocorrência
de processos erosivos com maior intensidade, quando da exposição de solo e
concentração de água de escoamento superficial.
Rampas detríticas
As Rampas detríticas são terrenos que ocorrem AII, porém sem nenhuma interferência
com o empreendimento. Esses terrenos fazem parte da Depressão do Alto São
Francisco, que tem sua origem associada ao desenvolvimento de uma Superfície de
aplanamento de nível de base regional.
Esses terrenos são caracterizados pela presença de relevos de dissecação fraca ao qual
se associam Rampas detríticas niveladas e levemente inclinadas, constituídas
essencialmente por sedimentos areno-argilosas a arenosa laterizadas, sobre os quais se
desenvolvem Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho – Amarelos. Nesses
terrenos os vales são acumulativos, abertos, rasos e com planícies de inundação
contínuas e alagadiças (veredas). Padrão de drenagem subparalelo de baixíssima
densidade.
Embora apresente encostas com baixa inclinação esses terrenos são sensíveis à
interferência, devido a erodibilidade das coberturas arenosas.
Morros escarpados
Os Morros escarpados são terrenos que ocorrem nas bacias dos rios Maranhão,
Bagagem, Tocantinzinho e de alguns afluentes do Rio Paranã, estando associados a
relevos fortemente dissecado que se desenvolvem devido às frentes de erosão
remontante das cabeceiras dos rios que vem destruindo os remanescentes da Superfície
de Aplanamento de Cimeira. Esses terrenos ocupam à porção norte e oeste da AII, tendo
também larga ocorrência na AID.
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Nesses terrenos o relevo é constituído por: morros de diferentes amplitudes, vales
encaixados e muito encaixado, topos e encostas rochosas e escarpadas, onde a erosão
realça as estruturas e as rochas mais resistente. As formas se relevo são angulosas,
desniveladas e com escarpas rochosas mostrando forte controle estrutural. Topos
estreitos agudos, convexos, rochosos e tabulares. Perfil de vertente descontínuo e
contínuo, segmentos retilíneos, convexos e rochosos. Vales de primeira ordem abertos e
erosivos com escoamento intermitente e vales maiores encaixados e erosivos. Canais em
rocha e blocos. Padrão de drenagem sudendrítico e subparalelo de média a alta
densidade.
Os Morros escarpados são sustentados por: metassiltitos, metargilitos, filitos
carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos, paraconglomerados e metamargas
do Grupo Paranoá; metaconglomerados, quartzito, filitos, metassiltito, efusivas básicas
e ácidas do Grupo Araí; micaxistos grafitosos e xistos de composição variada da
Formação Ticunzal; metarenito, xisto grafitoso, filito, filito grafitosa, metassiltito,
metargilito, marga, calcário e ardósia do Grupo Canastra; gabro, granodiorito,
anortosito, troctolito, metagrabonorito, metanorito, metadunito, metaharzburgito e
metabronzitito do Complexo de Niquelândia.
Nesses terrenos predominam Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico, cascalhento e
Afloramentos Rochosos ocorrendo ainda Argissolo Vermelho – Amarelo. Associado as
rochas básicas e metabásicas ocorrem Nitossolo Vermelho.
Nas encostas com diferentes inclinações e em áreas com solos expostos, a erosão
fluvial, associada a canais erosivos de escoamento intermitente, o rastejo, a erosão
laminar e a erosão em sulcos, são processos de ocorrência generalizada e de intensidade
média a alta. Ocorrem ainda pequenos escorregamentos localizados e de intensidade
baixa.
Os Morros escarpados são terrenos muito sensíveis à interferência devido à inclinação
acentuada de suas encostas e a intensidade dos processos erosivos
Morrotes, Morros e Colinas
Esses terrenos ocorrem mais freqüentemente no sul da AII associado às bacias dos rios
São Marcos e São Bartolomeu, ocorrendo também a norte e a leste da AII associado a
trechos das bacias dos rios Paracatu e Preto. Ele ocorre ainda associado a trechos de
escarpas dissecadas que fazem o contato entre os dois níveis de aplanamento na bacia
do Rio Paranã. Do mesmo modo que os Morros escarpados, esse terreno ocorre
associado às frentes de erosão remontante das cabeceiras dos rios que vem destruindo os
remanescentes da Superfície de Aplanamento de Cimeira.
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Embora sejam terrenos que ocorrem em vários pontos da AII a sua interferência com o
empreendimento ocorre na região de Luziânia e de Davinópolis no extremo sul da AII.
Esse terreno, associado a relevos de dissecação forte e média é constituído por morrotes,
morros suaves e colinas que apresentam amplitudes médias a altas e inclinação de
encostas altas (> 15%). Os topos são estreitos e convexos. O perfil de vertente é
descontínuo, com segmentos retilíneos e convexos. Vales erosivos, abertos e/ou
encaixados, com canais em rocha. Densidade de drenagem média a alta.
No Rio Paraná, na escarpa dissecada por morrotes e morros suaves, que marca o contato
entre os dois níveis de aplanamento, esses terrenos são sustentados por siltito, argilito,
arcóseos, argilito calcífero, calcários e arenitos do Grupo Bambuí e metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá.
Na bacia do Rio Branco, afluente do Rio Preto, esses terrenos são sustentados por
metaconglomerados, quartzito, filitos, metassiltito, efusivas básicas e ácidas do Grupo
Araí; micaxistos grafitosos e xistos de composição variada da Formação Ticunzal.
Na bacia dos rios São Marcos e São Bartolomeu esses terrenos são sustentados
metarenito, xisto grafitoso, filito, filito grafitoso, metassiltito, metargilito, marga,
calcário e ardósia do Grupo Canastra; e por xistos variados, metacalcário, quartzito,
anfibolitos e hematita do Grupo Araxá, filitos e xistos do Grupo Ibiá, ortognaisses,
basaltos da Formação Serra Geral e arenitos do Grupo Bauru.
Esses terrenos ocorrem ainda na Bacia do Rio Paracatu, dissecando a zona de contato
dos Patamares do São Francisco, onde são sustentados por filitos, filitos carbonosos,
quartzitos, ortoquartzitos e metassiltidos do Grupo Canastra; siltito, argilito calcífero,
calcários e arenitos do Grupo Bambuí.
Nesses terrenos predominam associações de Neossolo Litólico, Afloramentos Rochosos
e Cambissolos Háplicos, ocorrendo ocasionalmente, Argissolos Vermelho-Amarelos.
Os processos erosivos, erosão laminar, em sulcos, erosão fluvial, rastejo e
escorregamentos são freqüentes e tem intensidade média a alta, tornando esses Terrenos
muito sensíveis à interferência devido à declividade acentuada das encostas e a
intensidade dos processos erosivos.
Planícies fluviais / Veredas
As Planícies fluviais são terrenos que ocorrem associados aos terrenos Rampas de
Cimeira, nas bacias dos rios São Marcos e Tocantinzinho; e as Colinas e Rampas na
bacia do Rio Paranã. Esses terrenos que ocorrem em vários pontos da AII, têm
interferência com o empreendimento principalmente, nos municípios de São João da
Aliança e São Gabriel de Goiás.
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As Planícies são terrenos planos e inclinados que constituem planícies de inundação que
se desenvolvem ao longo das drenagens, instaladas em vales abertos, rasos e
acumulativos. Essas planícies são alagadiças e apresentam canais abandonados e lagoas
(veredas). Os canais fluviais são meândricos ou pouco sinuosos com leitos aluviais e em
rocha. Canal aluvial tem calha bem definida e margens baixas (inferiores a 1 m). Canais
em rocha são descontínuos e formam corredeiras e pequenas cachoeiras. Barras
arenosas transversais e em pontal (point bars) são freqüentes.
Nessa região as planícies de inundação constituem as veredas, que além das várzeas,
caracterizam o espaço que contém nascentes ou cabeceiras de drenagem, onde há a
ocorrência de Gleissolos e Neossolos fluvicos com buritis e outras formas de vegetação
típica.
Os depósitos aluvionares são constituídos por areias finas siltosas, pouco argilosa, e
matéria orgânica, dispostos em camadas plano-paralelas. Ocasionalmente podem
apresentar cascalhos na base.
Nesses terrenos predominam processos de deposição de finos durante as enchentes por
decantação e de areias por acréscimo lateral, e por erosão superficial no contato com as
encosta. Os processos erosivos estão associados a erosão lateral e vertical do canal
fluvial, que nos canais mais encaixados pode provocar pequenos desmoronamentos.
5.1.6
Terrenos Cársticos
A identificação de terrenos cárticos na AII foi feita através da análise criteriosa do
banco de dados do Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil-CNC gerenciado pela
Sociedade Brasileira de Espeleologia-SBE. Os dados foram comparados com o Mapa
Geológico de Goiás (SIEG, 2004) e com levantamento bibliográfico das unidades
geológicas das áreas de influência indireta do empreendimento. O levantamento teve
por objetivo identificar as possíveis interferências junto às cavidades naturais
subterrâneas, de maneira a evitar totalmente as interferências nestes monumentos
naturais durante a implantação do empreendimento.
Constatou-se que, a AII apresenta rochas bastante solúveis do Proterozóico, contexto
que pode ser profícuo para a ocorrência de cavernas. Destaca-se no entanto que não
foram identificadas cavernas, grutas ou abrigos na Área de Influência Direta do
empreendimento, conforme se observa na Tabela 5.1.6.a., abaixo.
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Tabela 5.1.6.a.
Cavidades naturais identificadas, nos municípios da AII, (Cadastro Nacional de
Cavernas)
UF
Município
Qualificativo
GO Alto Paraíso de Goiás Caverna do
GO
Colinas do Sul
Gruta do
GO
Formosa
Buraco das
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta da
GO
Formosa
Gruta das
GO
Formosa
Lapa da
GO
Formosa
Toca da
GO
Formosa
Buraco da
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Gruta
GO
Formosa
Lapa
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Abismo
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Lapa
GO
Niquelândia
Lapa do
GO
Niquelândia
Gruta do
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta do
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Abismo
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Abismo
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Caverna do
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Abismo
GO
Niquelândia
Lapa do
GO
Niquelândia
Gruta
GO
Niquelândia
Gruta

Nome
Vale Encantado
Córrego Saracura
Araras
Primavera
Paineira
Suindara
Jaguatirica
Jandaias
Pedra
Onça
Olívia
Escaroba
Lapa da Lontra
Espiral
Buraco do Moura
Veríssimo
Pedra Taiada I
Pedra Taiada II
Pedra Taiada X
Pedra Taiada IV
Jatobazinho II
Jatobazinho III
Riacho Fundo
Marimbondo
Célio II
Lagoas
Córrego da Chica
Bagagem I
Bagagem
Araras I
Araras I
Babaçu
Morro Alto
Estreito
Lobó
Grotão
Morro Redondo
Torre da Lua
João de Sal

Coord. S
14
19
13
54
15
22
15
29
15
25
15
26
15
27
15
30
15
28
15
21
15
25
15
21
15
18
15
21
15
22
15
18
13
56
13
56
13
56
13
56
14
00
14
00
14
28
14
25
14
19
14
20
14
13
13
59
13
59
13
59
13
59
14
00
14
06
14
01
14
02
14
02
14
15
14
27
14
31

Coord. W
47
28
48
11
47
06
47
12
47
03
47
02
47
03
47
05
47
17
47
05
47
02
47
11
47
10
47
11
47
11
47
10
48
16
48
16
48
16
48
16
48
13
48
13
48
20
48
14
48
12
48
13
48
04
48
19
48
18
48
18
48
18
48
17
48
11
48
16
48
16
48
17
48
14
48
19
48
14
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Tabela 5.1.6.a.
Cavidades naturais identificadas, nos municípios da AII, (Cadastro Nacional de
Cavernas)
UF
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
DF
GO
GO
GO
GO
GO

Município
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Niquelândia
Paranoá
Planaltina
Planaltina
Planaltina
Planaltina
Planaltina

Qualificativo
Nome
Gruta da
Pingueira I
Gruta da
Pingueria II
Abismo
Morro Alto II
Gruta
Morro Alto II
Gruta da
Onça
Abismo
Corujão
Gruta da
Lajinha I
Gruta da
Lajinha II
Abismo
Água Fria
Caverna do
Belém
Toca da
Mata da Anta
Gruta
Nossa Sra. da Conceição
Gruta dos
Milagres
Abismo
Abismo I
Gruta do
Carrapicho
Abismo
Buracão

Coord. S
14
32
14
32
14
07
14
06
14
11
14
21
14
28
14
28
14
20
14
28
15
51
15
15
15
19
15
28
15
28
14
58

Coord. W
48
15
48
15
48
11
48
11
48
45
48
12
48
10
48
10
48
12
48
25
47
47
47
44
47
42
47
41
47
41
47
56

As regiões com maiores possibilidades de ocorrências cársticas concentram-se no trecho
Luziânia-Serra da Mesa 2 e Luziânia-Samambaia. As unidades geológicas com maior
potencial para o desenvolvimento de cavernas são as seqüências carbonáticas (calcíticas
e dolomíticas) dos Grupos Paranoá (MPa2, Mpa3 e Mpa4) e Bambuí (Neoproterozóico Npi), que apresentam ampla distribuição notadamente na LT Luziânia-Serra da Mesa 2.
Conforme já citado, não foram identificadas cavidades naturais subterrâneas na AID.
A Figura 5.1.6.a (Tabela III) indica a ocorrência de cavidades naturais subterrâneas na
AII.
5.1.7
Recurso Hídricos Subterrâneos
De acordo com a carta hidrogeológica da América do Sul (CPRM-UNESCO, 1996) a
produtividade dos poços nas unidades da AII é baixa, correspondentes à uma classe de
capacidade específica inferior à 0,5 m3/h.
As unidades litológicas correspondem a aqüíferos locais restringidos a zonas fraturadas,
ampliados em certos trechos devido à associação com rochas porosas do manto de
intemperismo ou eventualmente pela dissolução cárstica.
Estes aqüíferos são livres ou confinados constituídos por rochas metassedimentares
consolidadas geralmente pelíticas com permeabilidade geralmente média a baixa. A
qualidade química das águas é geralmente boa. A importância hidrogeológica relativa
desta unidade é média a pequena.
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Nas extremidades norte e sul da área de influência indireta os aqüíferos são locais
restringidos a zonas fraturadas ampliados em certos trechos devido à associação com
rochas porosas do manto de intemperismo. São aqüíferos livres e consistem em rochas
metamórficas de permeabilidade geralmente baixa. A qualidade química da água é
geralmente boa. A importância hidrogeológica relativa desta unidade é muito pequena.
5.1.8
Recursos Hídricos Superficiais
A AII abrange setores das bacias hidrográficas dos rios Tocantins, São Francisco e
Paranaíba. A Figura 5.1.8.a (Volume III) ilustra os principais elementos hidrográficos
regionais, e a inserção espacial da AII em relação ao conjunto de sub-bacias citado.
Bacia do Alto Tocantins
O setor norte da AII, posicionado entre o Distrito Federal e os municípios de Colinas do
Sul e Cavalcante, está situado na região ou na bacia do Alto Tocantins, que compreende
basicamente as sub-bacias dos principais formadores do rio Tocantins, caso dos rios das
Almas, Maranhão, Preto e Paranã.
De acordo com a regionalização hidrográfica da Agência Nacional de Águas (ANA),
dentro da grande bacia do Alto Tocantins, a AII é drenada pela rede hidrográfica das
sub-bacias do Alto Tocantins/Rio Preto (Sub-bacia 20) e do Tocantins/Rio Preto/Paranã
(sub-bacia 21).
Dentre os principais elementos hidrográficos que compõem a rede hidrográfica da bacia
do Alto Tocantins na AII, além do próprio rio Tocantins, a oeste, merecem referência os
rios Preto, Claro, Tocantinzinho, Maranhão, Paranã e o reservatório da UHE de Serra da
Mesa, formado a partir do barramento do rio Tocantins e que na AII abrange setores
territoriais dos municípios de Colinas do Sul e Niquelândia.
A porção da bacia do Alto Tocantins situada entre o rio Tocantins e o rio Paranã é
caracterizada pela ocorrência de solos litólicos e um relevo intensamente dissecado.
Nesses setores, situados no norte da AII, a densidade de drenagem é relativamente
elevada. No entanto, dadas as condições geomorfológicas, as áreas rurais não
apresentam ocupação agrícola intensa.
Por outro lado, no setor sul da bacia do Alto Tocantins, o contexto geomorfológico é
outro, sendo verificada a ocorrência de extensas superfícies tabulares intensamente
ocupadas por agricultura mecanizada. Nesses setores inseridos na AII, entre o sul de
Niquelândia e o Distrito Federal, é marcante o uso da água na agricultura, especialmente
para a irrigação de culturas temporárias, inclusive através de pivôs centrais.
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Além da irrigação, outros usos importantes são o abastecimento público e a geração de
energia. Dados da EMATER obtidos no SIMEGO (Sistema de Meteorologia e Recursos
Hídricos do Estado de Goiás), indicam para toda a bacia do Alto Tocantins no estado de
Goiás, um total de 51 captações para abastecimento público e 211 captações de água
para uso em irrigação.
A geração de energia elétrica é outro uso existente e com tendências de expansão na
bacia como um todo. No norte do Estado de Goiás, o principal aproveitamento
hidroelétrico em operação é o de Serra da Mesa. No entanto, outros projetos são
previstos na bacia, inclusive na AII. A Tabela 5.1.8.a relaciona os aproveitamentos
hidroelétricos inventariados pela CELG (Companhia Energética de Goiás) nos
municípios e sub-bacias englobadas pela AII.
Tabela 5.1.8.a
Projetos hidroelétricos inventariados na AII (bacia do Alto Tocantins)
Bacia / UHE

Municípios

Rio Maranhão
Pe. Bernardo / Planaltina
UHE Cachoeira
Pe. Bernardo / Planaltina
UHE Rialma
Rio Traíras
Niquelândia
UHE Indaianópolis
Niquelândia
UHE Traíras
Rio Arraial Velho
Planaltina / Água Fria
UHE Arraial Velho
Rio Preto
Alto Paraíso / Cavalcante
UHE são Jorge
Rio Tocantizinho
Colinas do Sul / Niquelândia
UHE Colinas
Alto Paraíso / Niquelândia
UHE Mirador
Alto
Paraíso / S.J. da Aliança
UHE Mutuca
Rio dos Couros
Alto Paraíso
UHE São Vicente
Rio Bagagem
Niquelândia
UHE Muquém
Niquelândia
UHE Passa Setembro
Rio Paranã
Formosa
UHE Boa Vista
Rio Almas
Cavalcante / T. de Goiás
UHE Santana
Rio Maranhão
Barro Alto / Niquelândia
UHE Santa Barbara

Vazão Média
(m3/s)

Área do
Reservatório
(km2)

Potência
Estimada (MW)

31
12

56.4
59.6

39
13

7
3

27.2
15.2

6
2.5

26

161.3

36

3.5

0

8

60
58
30

25.3
11
29

41
80
67

5

14

10

18
9

44
40

13
30

27.5

479.2

20

6

53.7

30

167

266

157

Fonte: CELG in SIMEAGO (Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Goiás http://simego.sectec.go.gov.br).
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Bacia do São Francisco
Dentre as três grandes bacias hidrográficas citadas anteriormente, a bacia do São
Francisco é a de menor representatividade espacial na AII.
A área de drenagem desta bacia na AII é dividida em dois setores. O primeiro abrange o
leste do Distrito Federal, o setor sul do município de Formosa e o extremo norte do
território municipal de Cristalina, ambos municípios situados no estado de Goiás. O
segundo setor, situado mais ao sul, engloba setores territoriais dos municípios de
Paracatu e Guarda-Mor, ambos no estado de Minas Gerais.
De acordo com a regionalização hidrográfica definida pela ANA, ambos os setores
integram a sub-bacia Rio Paracatu/São Francisco (sub-bacia 42).
Os principais corpos d’água são o rio Bezerra, que drena parte do território municipal de
Formosa, e os rios São Pedro, Claro e Escuro, que são tributários do rio Paracatu e que
drenam parte significativa do município de Paracatu e o setor leste de Guarda-Mor. Os
principais usos da água, além do abastecimento público são a irrigação, o afastamento e
diluição de efluentes domésticos.
Bacia do Paranaíba
Abrangendo porção significativa do setor sul da AII, a área drenada pelo rio Paranaíba
engloba, além de parte do Distrito Federal, os territórios de municípios goianos situados
no entorno do DF, de Cristalina, a porção oeste de Paracatu e Guarda-Mor, Catalão,
Davinópolis, Ouvidor, Três Ranchos, Anhangüera, Cumari e Araguari. Trata-se da subbacia 60 de acordo com a regionalização hidrográfica da Agência Nacional de Águas.
Além do rio Paranaíba, que divide os estados de Goiás e de Minas Gerais, na região do
Triângulo Mineiro, destacam-se como importantes corpos d’água dessa bacia os rios
Descoberto e São Bartolomeu, ambos com nascentes no Distrito Federal e tributários do
rio Corumbá, e o rio São Marcos, cujas nascentes situam-se também no Distrito Federal.
Merece referência também o reservatório da UHE de Emborcação, no rio Paranaíba.
Em significativa extensão de seu percurso, o rio São Marcos, à exemplo do Paranaíba,
divide os territórios dos estados de Goiás e Minas Gerais. Trata-se de rio com trechos
encaixados e sinuosos, cuja sub-bacia apresenta intensos usos da água para irrigação de
culturas temporárias existentes nas chapadas de Paracatu, Guarda-Mor e Catalão.
A bacia do Paranaíba possui também um amplo aproveitamento consolidado para
geração de energia elétrica nos estados de Minas Gerais e Goiás. Outro conjunto de
importantes aproveitamentos encontram-se em fase de implantação ou com operação
iniciada recentemente, caso das UHE de Capim Branco I e II no rio Araguari, no
Triângulo Mineiro (não situadas na AII), e de Corumbá IV, em Luziânia, cujas obras
foram recentemente concluídas.
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No caso específico da sub-bacia do rio São Marcos são previstos os aproveitamentos
hidrelétricos (AHEs) de Serra do Facão (210 MW de potência), Paulistas (52,5 MW),
Paraíso e Mundo Novo, todas no rio São Marcos. Exceto a AHE de Serra do Facão, já
licenciada, as demais encontram-se ainda em fase de planejamento.
Outros empreendimentos hidroelétricos previstos na AII são as usinas de Corumbá III
(93,6 MW), no rio Corumbá, e Buritizinho (15 MW), no rio Piracanjuba. Os dois AHE
previstos estão situados no município de Luziânia.
5.1.9
Clima
As características climáticas da AII assemelham-se às verificadas no território da região
Centro-Oeste como um todo e em áreas circunvizinhas, destacando-se como
característica principal a ocorrência de uma estação chuvosa e outra seca.
Naturalmente, esse perfil básico decorre da interação entre os mecanismos de circulação
atmosférica típicos da região central do Brasil e os fatores estáticos, como por exemplo
a própria localização da AII entre 13º e 19º de latitude sul, sua posição continental e as
variações altimétricas locais.
No que se refere aos sistemas de circulação atmosférica, conforme NIMER (1977),
destaca-se a atuação de quatro sistemas de macro-escala que determinam as condições
de tempo, caso do anticiclone subtropical do atlântico sul e dos sistemas de circulação
perturbada de norte (convergência intertropical), de oeste (linhas de instabilidades
tropicais) e da frente polar atlântica ou anticiclone polar.
Enquanto o anticiclone subtropical do atlântico sul apresenta atuação constante, sendo
responsável pela estabilidade das condições de tempo, os demais sistemas de circulação
são responsáveis por mudanças bruscas nas condições de tempo. É o caso, por exemplo,
das instabilidades verificadas normalmente no verão, resultantes da interação entre as
linhas de instabilidade de oeste e o anticiclone polar, além da ação deste último sistema
no inverno, que resulta habitualmente na queda de temperatura e de umidade e, por
vezes, na ocorrência de chuvas frontais.
A atuação desses fatores dinâmicos resulta numa certa homogeneidade climática na
região Centro-Oeste, predominando, de acordo com o modelo de classificação climática
de Köppen, o clima do tipo Aw, definido como Clima quente e úmido com chuvas de
verão. Esse tipo climático, verificado também na AII, é ainda definido como clima de
Savana, tendo como característica a ocorrência de 4 a 5 meses secos e temperatura do
mês mais frio superior a 18º C.
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Por outro lado, nos compartimentos mais elevados do relevo, especialmente nas
altitudes próximas ou superiores a 1000 metros, verifica-se a ocorrência do clima do
tipo Cwa, também pertencente ao sistema de classificação de Köppen e definido como
Clima tropical de altitude com verões quentes e chuvosos, com temperaturas mais
amenas em razão das altitudes mais elevadas.
Essa diferenciação climática na AII é evidenciada no Mapa de Clima do Brasil (IBGE,
2002), que para a AII indica a ocorrência de dois tipos climáticos, denominados Clima
tropical quente semi-úmido, com temperatura média >18º C em todos os meses
(equivalente ao clima Aw da classificação clássica de Köppen), e Clima tropical subquente semi-úmido, com temperatura média entre 15º C e 18º C em pelo menos um
mês, correlato ao clima do tipo Cwa.
A Figura 5.1.9.a (Volume III), compilada do mapa do IBGE, ilustra a distribuição
desses dois tipos climáticos na AII.
A área de ocorrência do clima Aw engloba basicamente as áreas mais rebaixadas do
relevo regional, verificadas nos vales dos rios Paranã e Maranhão, ao norte, e nos vales
dos rios São Bartolomeu/Corumbá e São Marcos, tributários do rio Paranaíba, no sul da
AII. De modo geral, as altitudes nesses setores da AII chegam até 900 metros. Já o Cwa
é observado nos compartimentos mais elevados do relevo, englobando desse modo o
Distrito Federal, parte do interflúvio dos rios Tocantins e Paranã, no norte da AII, e das
chapadas divisoras das bacias do São Francisco e do Paraná, situadas na região de
Paracatu, onde as altitudes alcançam os 1.000 metros.
Componentes climatológicos
As informações apresentadas foram obtidas no Sistema de Monitoramento
Agrometeorológico do Ministério da Agricultura (Agritempo) e no Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET).
A Tabela 5.1.9.a consolida as séries históricas de chuva para oito localidades da AII.
Os dados são representados graficamente na Figura 5.1.9.b (Volume III).
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Tabela 5.1.9.a
Precipitação em mm na AII
Alto
Paraíso
Planaltina Brasília Cristalina Paracatu
Araguari
Niquelândia
Catalão
Meses de Goiás
(1976(1960(1976(1978(1979(1977-2001)
(1966-2002)
(19762001)
1990)
2001)
1993)
2001)
2001)
254,1
318,3
215,3
241,4
262,3
339,9
258,9
293,9
JAN
212,6
238,9
162,5
214,7
208,7
195,7
197,7
203,9
FEV
212,9
238,8
183,0
188,9
208,7
155,2
191,9
229,0
MAR
93,7
105,3
95,4
123,8
100,4
85,3
67,6
68,0
ABR
31,0
25,4
32,6
39,3
31,6
29,9
33,1
34,9
MAI
7,9
4,3
7,5
8,8
5,8
7,3
33,1
16,3
JUN
1,9
2,4
6,7
11,8
7,5
8,6
7,3
8,2
JUL
10,8
18,7
6,9
12,8
18,5
17,7
14,2
19,7
AGO
59,1
46,6
39,1
51,9
44,8
38,3
45,8
49,8
SET
150,6
135,3
111,4
172,1
111,9
111,0
124,6
109,0
OUT
228,6
250,5
190,4
238,0
226,9
205,7
204,2
188,5
NOV
268,6
328,6
198,9
248,6
290,6
320,3
269,0
310,8
DEZ
1.531
1.713
1.249
1.552
1.517
1.514
1.447
1.531
Total
Fonte: Sistema de Monitoramento Agrometeorológico do Ministério da Agricultura/Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET).

Os dados apresentados revelam um padrão semelhante de distribuição das chuvas
durante o ano. Verifica-se em todos os municípios considerados, que mais de 80% do
total pluviométrico médio anual concentra-se entre os meses de outubro e março. Os
meses com maior média pluviométrica são novembro, dezembro e janeiro, concentrando
cerca de 50% do total de chuvas do ano. Por outro lado, os meses de junho, julho e
agosto compõem o trimestre de menor precipitação, quase sempre inferior a 50 mm. A
distribuição das chuvas na AII é ilustrada graficamente na Figura 5.1.9.b.
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Figura 5.1.9.b
Precipitação média na Área de Influência Indireta
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Em síntese, no que se refere ao regime de chuvas, é possível reconhecer dois períodos
bem definidos, caso dos verões úmidos (entre outubro e março) e de invernos secos
(entre abril e setembro). Esta sazonalidade bem definida do regime anual de chuvas é
bem conhecida e típica da região central do Brasil e das áreas de Cerrado.
Quanto ao regime térmico, os chapadões e outras superfícies elevadas tendem a
apresentar temperaturas mais amenas, com médias anuais inferiores a 23ºC e média
inferior a 18ºC no mês mais frio. Nesses mesmos compartimentos de relevo, as
temperaturas do mês mais quente, normalmente outubro, variam entre os 22ºC e 24ºC.
Já os compartimentos rebaixados do relevo, especialmente nas áreas situadas no vale do
rio Paranaíba e no vale dos rios Preto e Tocantins, as temperaturas tendem a ser mais
elevadas, com médias anuais entre 23ºC e 25ºC. No mês mais frio (junho/julho), as
médias situam-se sempre acima dos 18ºC. Em outubro, o mês mais quente, as médias
variam entre os 24ºC e 27ºC.
Na Tabela 5.1.9.b constam as médias históricas de temperatura obtidas nas estações do
INMET em Brasília e Catalão.
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Tabela 5.1.9.b
Temperaturas médias na AII (1960-1990)
Meses

Brasília-DF

Jan
21,6
Fev
21,8
Mar
22,0
Abr
21,4
Mai
20,2
Jun
19,1
Jul
19,1
Ago
21,2
Set
22,5
Out
22,1
Nov
21,7
Dez
21,5
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Catalão-GO
23,0
23,0
23,2
22,4
20,6
19,4
19,3
21,2
22,9
23,3
23,0
22,6

O comportamento dos regimes pluviométrico e térmico dependem da atuação dos
sistemas de circulação atmosférica que atuam em distintos momentos do ano.
Como registrado anteriormente, a estabilidade do tempo verificada principalmente entre
os meses de maio e setembro está associada a atuação da massa de ar polar, que se
tropicaliza e se estabiliza sobre o Planalto Central, impedindo o fluxo de umidade
originado no norte do país. É nesse período que, além frio, o ar torna-se seco, sendo
comum o registro de taxas médias de umidade relativa do ar próximas ou inferiores a
50% nos meses mais secos, notadamente em agosto.
Já ao final da estação seca, em setembro, observa-se simultaneamente, um aumento da
disponibilidade calor em consequência da incidência dos raios solares no hemisfério sul
e o enfraquecimento dos sistemas de circulação associados ao anticiclone polar, o que
favorece a atuação das linhas de instabilidades tropicais e determina a ocorrência do
período quente e chuvoso que os dados ora apresentados demonstram.
No que se refere ao regime de ventos, não há em toda a região formada pela AII uma
grande variação espacial ou temporal nas velocidades médias, embora haja perturbações
decorrentes de fatores geográficos. Em todo caso, verifica-se por exemplo, em Brasília,
situada acima dos 1.000 metros de altitude, velocidades médias que chegam até 3,5 m/s
durante a estação seca, quando a região encontra-se sob ação do anticiclone móvel
polar. Nos setores mais rebaixados do relevo, as velocidades tendem a ser menores se
comparadas às verificadas nos compartimentos mais elevados.
Por fim, em relação ao nível ceráunico, a AII é enquadrada na classe que varia de 80 a
140, cujo número de descargas/Km2/ano é estimado entre 9 e 16.
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Qualidade do ar
Exceto no caso de Brasília, de suas cidades satélites e da cidades situadas no entorno do
Distrito Federal, que em conjunto formam um grande aglomerado urbano, as demais
cidades da Área de Influência Indireta são isoladas e de pequeno porte, com perfil
produtivo vinculado principalmente a atividades agrícolas e pastoris. No entanto, alguns
desses municípios contam com unidades industriais de grande porte, sejam elas
vinculadas ou não ao agronegócio. Destacam-se nesse sentido os municípios de
Paracatu, em Minas Gerais, com unidades agro-industriais e de exploração mineral, e
Catalão, em Goiás, pelas atividades minerárias, pelas indústrias de fertilizantes e pelas
indústrias montadoras de automóveis e de máquinas agrícolas.
Dado tal perfil, os locais mais susceptíveis à ocorrência de concentrações de poluentes
são o próprio Distrito Federal, pela frota de veículos automotores, e localizadamente
Catalão, em razão das unidades industrais que operam neste município. Em todo caso, a
disponibilidade de dados sistemáticos sobre a qualidade do ar é relativamente restrita,
inclusive no Distrito Federal.
No Distrito Federal, de acordo com as informações levantadas, tanto a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), como o Centro de Formação de
Recursos Humanos em Transportes (CEFTRU), da Universidade de Brasília (UnB),
vêm desenvolvendo programas de monitoramento da qualidade do ar. Os resultados do
monitoramento de ambas as instituições indicam períodos e locais em que a qualidade
do ar é considerada má ou inadequada, sobretudo no que se refere às concentrações de
parâmetros como fumaça e partículas totais em suspensão. As concentrações
consideradas críticas tendem a ocorrer durante a estação seca.
Em Catalão, o monitoramento é feito pela prefeitura. De acordo com informações
obtidas junto a autoridades municipais, a questão da qualidade do ar um dos principais
problemas ambientais do município, sobretudo no entorno das unidades industriais.
Porém, mesmo nas pequenas cidades ou nas áreas rurais ocorrem também algum nível
de alteração da qualidade do ar, sobretudo entre os meses de maio e agosto, quando a
incidência de ventos é maior e as taxas de umidade do ar alcançam regionalmente os
menores níveis. De fato, no período em que o solo agrícola fica desprotegido após a
colheita, principalmente das culturas de grãos, exposto à ação direta da insolação e do
vento ou mesmo durante os meses que antecedem o início do período chuvoso,
momento em que o solo é habitualmente arado para posterior plantio, é considerável a
quantidade de partículas em suspensão. A existência de inúmeros focos de queimadas
durante o inverno seco, provocadas principalmente com o objetivo de renovação das
pastagens, também é fator relevante a ser considerado e que afeta a qualidade do ar.
Paracatu, em Minas Gerais, com unidades agro-industriais e de exploração mineral, e
Catalão, em Goiás, pelas atividades minerárias, pelas indústrias de fertilizantes e pelas
indústrias montadoras de automóveis e de máquinas agrícolas.
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Dado tal perfil, os locais mais susceptíveis à ocorrência de concentrações de poluentes
são o próprio Distrito Federal, pela frota de veículos automotores, e localizadamente
Catalão, em razão das unidades industrais que operam neste município. Em todo caso, a
disponibilidade de dados sistemáticos sobre a qualidade do ar é relativamente restrita,
inclusive no Distrito Federal.
No Distrito Federal, de acordo com as informações levantadas, tanto a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), como o Centro de Formação de
Recursos Humanos em Transportes (CEFTRU), da Universidade de Brasília (UnB),
vêm desenvolvendo programas de monitoramento da qualidade do ar. Os resultados do
monitoramento de ambas as instituições indicam períodos e locais em que a qualidade
do ar é considerada má ou inadequada, sobretudo no que se refere às concentrações de
parâmetros como fumaça e partículas totais em suspensão. As concentrações
consideradas críticas tendem a ocorrer durante a estação seca.
Em Catalão, o monitoramento é feito pela prefeitura. De acordo com informações
obtidas junto a autoridades municipais, a questão da qualidade do ar um dos principais
problemas ambientais do município, sobretudo no entorno das unidades industriais.
Porém, mesmo nas pequenas cidades ou nas áreas rurais ocorrem também algum nível
de alteração da qualidade do ar, sobretudo entre os meses de maio e agosto, quando a
incidência de ventos é maior e as taxas de umidade do ar alcançam regionalmente os
menores níveis. De fato, no período em que o solo agrícola fica desprotegido após a
colheita, principalmente das culturas de grãos, exposto à ação direta da insolação e do
vento ou mesmo durante os meses que antecedem o início do período chuvoso,
momento em que o solo é habitualmente arado para posterior plantio, é considerável a
quantidade de partículas em suspensão. A existência de inúmeros focos de queimadas
durante o inverno seco, provocadas principalmente com o objetivo de renovação das
pastagens, também é fator relevante a ser considerado e que afeta a qualidade do ar.
5.2
Meio Biótico
5.2.1
Vegetação Área de Influência Indireta
A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento é formada por um eixo nortesul que corre ao longo da região oeste do Estado de Goiás, incluindo algumas áreas
adjacentes no Estado de Minas Gerais. A longa extensão da Área de Influência Indireta
abrange diversas fisionomias vegetais, cujas características foram identificadas através
de referências bibliográficas específicas para a região. As indicações da bibliografia
foram corroboradas em campo, através de 10h de sobrevôo da área, realizadas nos dias
28 e 29 de dezembro de 2005 e através de visita em campo, realizada entre os dias 30/01
e 14/02/2006. Complementarmente, foi realizado o acompanhamento dos limites entre
as áreas de vegetação nativa a partir de imagens de satélite SpotView (cobertura de
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outubro de 2005) ampliada na escala 1:25.000 para definição da área de abrangência de
cada fitofisionomia.
A Figura 5.2.1.a (Volume III) apresenta o Mapa da Vegetação da AII. A linha
vermelha indica o traçado da LT ao longo da AII. Nota-se a predominância da
vegetação do Cerrado nas cores laranja e amarelo e a ocorrência de alguns
remanescentes de formações florestais como as florestas Semideciduais no sul de Goiás
na cor verde. É nítida a dominância da vegetação do Cerrado na paisagem ao longo do
empreendimento. Porém em alguns trechos observa-se remanescentes representativos de
formações florestais como as florestas semideciduais aluviais no trecho Luziânia e
Paracatu, bem como remanescentes de florestas semideciduais montanas mais ao sul do
trecho entre Paracatu e Emborcação.
As Figuras 5.2.1.b, 5.2.1.c, 5.2.1.d e 5.2.1.e (todas modificadas a partir de Eva et al.,
2002) representam uma abordagem completamente distinta ao estudo da vegetação da
região do Estado de Goiás e adjacências. As quatro figuras mostram a distribuição
relativa de formações florestais, arbustivas, graminosas e de várzeas.
Figura 5.2.1.b
Destaque da área de estudo (retângulo) indicando a presença de florestas
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Figura 5.2.1.c
Destaque da área de estudo (retângulo) indicando a presença de vegetação
arbustiva

Figura 5.2.1.d
Destaque da área de estudo (retângulo) indicando a presença de áreas com
predomínio de vegetação herbácea
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Figura 5.2.1.e
Destaque da área de estudo (retângulo) indicando a presença de áreas
sazonalmente inundáveis (várzeas)

Rizzini (1997), Joly et al. (1999) e outros descreveram em detalhe toda a gradação de
paisagens oferecida pelos Cerrados. A característica mais interessante dos Cerrados do
Brasil Central é que ali está a área “nuclear” desse tipo de formação vegetal. Ab’ Sáber
(1977) definiu os grandes domínios morfoclimáticos da América do Sul, e suas
definições incluem regiões nucleares e áreas de transição.
Uma das características importantes da área nuclear de Cerrado é o típico padrão de
irrigação dendrítica, que pode ser observado na Figura 5.2.1.f. Esse padrão de irrigação
influencia decisivamente na presença de florestas ripárias às margens de rios de maior
porte, enquanto que os incontáveis cursos d’água de pequeno porte geram as “veredas”,
com seus extensos bosques dominados por buritis.
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Figura 5.2.1.f
Diferença do padrão de irrigação típico dos Cerrados (à direita da linha
pontilhada) e das áreas de floresta adjacentes (à esquerda do pontilhado).
Modificado de Askew et al. (1970)

Os mapas apresentados acima foram baseados copioso material obtidos por estudos
realizados na área e portanto a distribuição dos tipos de vegetação aí apresentada reflete
as condições atuais da AII. Nota-se que há uma reduzida área que compreende as
florestas semidecíduas, fato devido, principalmente, ao avanço das fronteiras agrícolas.
Outra característica marcante é o reconhecimento da importância de áreas de várzeas no
Estado de Goiás e no Distrito Federal, cuja hidrografia é composta por rios que drenam
para a bacia do sistema Paraná-Paraguai e para o Tocantins, na bacia Amazônica. Como
exemplo, destaca-se a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que abriga um grande
conjunto de várzeas do Brasil Central, uma junção das Bacias do Tocantins e do ParanáPrata.
Finalmente, vale a pena destacar o fato de que a área por onde passa o trajeto planejado
da LT apresenta distintos níveis de ação antrópica. A região sul, até aproximadamente
30 km ao norte de Catalão, apresenta paisagens alteradas de modo menos dramático que
a região central. A partir de aproximadamente 30 km ao norte de Catalão, a soja se torna
dominante na paisagem. A região de Cristalina apresenta um retorno das condições de
menor alteração, com algumas paisagens rupestres. À medida se aproxima do Distrito
Federal a paisagem se torna mais alterada por centros urbanos significativos. Ao norte
do Distrito Federal a paisagem volta a ser moderadamente alterada, e na porção mais ao
norte da área de estudo, a presença dos maciços da Serra da Mesa e do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros apresenta a área de menor alteração em todo o percurso
proposto da LT.
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5.2.1.1
Fitofisionomias na Área de Influência Indireta
O Cerrado brasileiro ocupa uma área aproximada de 2 milhões de km2, e constitui o
segundo maior bioma do Brasil, abrigando um rico patrimônio de recursos naturais
renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e ambientais que determinam
sua existência.
A sua área de abrangência exibe enorme heterogenidade espacial, estendendo-se por
mais de 20 graus de latitude, com altitudes variando de quase 0 a 1.800 m, ocupando
diferentes bacias hidrográficas (Amazonas, Tocantins, Paraná, Paraguai, São Francisco
e Parnaíba) e exibindo uma grande diversidade de solos e climas que se refletem numa
biota diversificada (Klink et al., 2005).
O Estado de Goiás está totalmente inserido nos domínios do Cerrado (Nogueira et al.,
2003). A área de influência indireta (AII) apresenta diversas fitofisionomias
características do Cerrado, cuja denominação indica a presença de uma vegetação de
fisionomia e flora próprias, classificada dentro dos padrões de vegetação do mundo
como savana (Eiten, 1994; citado por Andrade et al., 2002). Dessa forma, o Cerrado é
uma savana tropical na qual uma vegetação rasteira, formada principalmente por
gramíneas, coexiste com árvores e arbustos esparsos (Klink et al., 2005).
Apesar da sua importância, existe uma carência de informações, fisiológicas,
ecológicas, florísticas e fitossociológicas, entre outras, acerca do bioma Cerrado e em
muitos locais não foram ainda feitas coletas de material botânico (Felfili, et al., 1993).
Além disso, as áreas mais protegidas encontram-se principalmente em pequenas
unidades de conservação legalizadas, entretanto mal localizadas ou com tamanho
insuficiente para protegerem sua biodiversidade (Dias, 1994).
A principal característica fisionômica e estrutural do Cerrado é a coexistência de dois
tipos de forma de vida contrastantes: lenhosas (árvores e arbustos) e herbáceas
(particularmente gramíneas). A proporção relativa desses dois componentes pode variar
dramaticamente em resposta a dois principais determinantes: disponibilidade de água e
fogo (Klink et al., 2005).
Observou-se que grande parte das áreas de Cerrado da AII já não possui mais a
cobertura vegetal original, sendo atualmente ocupada por paisagens antrópicas, fato
corroborado inclusive por estudos realizados na região. Mitermier et al. (1999),
estimaram que 67% das áreas de Cerrado são consideradas como “altamente
modificadas” e apenas 20% encontram-se em seu estado original. De acordo com
Andrade et al., (2002) a forma de intervenção humana mais significativa no Cerrado
tem sido a grande expansão das pastagens plantadas de lavouras comerciais (soja,
milho, arroz, café, feijão e mandioca).
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As queimadas, que ocorrem freqüentemente, por razões naturais ou antrópicas, tendem a
alterar a fisionomia da vegetação do Cerrado, com altas taxas de mortalidade dos
indivíduos de menor porte do estrato lenhoso (Moreira, 2000; Sato e Miranda, 1996). O
raleamento do estrato lenhoso é acompanhado por um adensamento do estrato herbáceo,
no qual as gramíneas são o componente dominante. O aumento na quantidade de
biomassa seca favorece a reincidência de queimadas cada vez mais intensas e a maior
perda de nutrientes (Klink et al., 2005). O fogo atua na modificação da composição
florística do Cerrado e confere a esse Bioma uma grande biodiversidade (Alho e
Martins, 1995; Klink, 1996) e variação fisionômica, apresentando formas florestais,
savânicas e campestres (Ribeiro e Walter, 1998).
O termo “cerrado” tem sido usado tanto para designar tipos de vegetação (tipos
fisionômicos) quanto para definir formas de vegetação (formação ou categoria
fitofisionômica), estando ainda associado a adjetivos que referem-se a características
estruturais ou florísticas particulares, encontradas em regiões específicas. Ribeiro e
Walter (1998) reconhecem onze tipos fitofisionômicos gerais, enquadrados em
formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas
(Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo
Sujo, Campo Ruprestre, e Campo Limpo), muitos dos quais apresentam subtipos
(1998).
Os principais tipos fitofisionômicos do Cerrado identificados ao longo da LT estão
descritos abaixo, adotando-se a classificação de Ribeiro e Walter, 1998.
Formações Florestais
Mata Ciliar
Essas Matas são fundamentais para a proteção dos rios e drenagens que circundam,
cujas margens são, em geral, propensas a erosão, deslizamentos de morros, e
assoreamento dos rios. Sua preservação extrapola a proteção da vegetação propriamente
dita, uma vez que é elemento garantidor de conservação da fauna, dos solos e dos
recursos hídricos (Wiedmann e Dornelles, 1999).
As Matas Ciliares são formações florestais que, na AII, margeiam os rios de médio e
grande porte da região do Cerrado (Ribeiro e Walter, 1998). Em geral a faixa de mata é
relativamente estreita, devido à degradação ocasionada principalmente pela extração
predatória de madeira e pela agropecuária estabelecidas a partir de suas bordas (Figura
5.2.1.1.a).
Essas formações florestais, associadas aos cursos de água (perenes ou não), são
consideradas por alguns autores como tipos de vegetação extra-cerrado, devido à forte
ligação com as linhas de drenagem naturais (Coutinho, 1978; Eiten, 1994) citados por
Ribeiro et al., 1999). Existe uma grande quantidade de espécies que se distribuem desde
a Floresta Amazônica até a Atlântica, cruzando o Cerrado numa rota noroeste-sudeste
através da rede dendrítica de florestas associadas aos cursos de água (Oliveira-Filho e
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Ratter , 1995). Esses autores enfatizam uma ligação pretérita das formações florestais do
norte e oeste do Cerrado com as florestas da Amazônia, e, de maneira similar, uma
ligação das formações florestais do sul, com as florestas semideciduais montanas do
sudeste brasileiro.
As Matas Ciliares estão relacionadas no art. 2º da Lei nº 4.771/65, que considera como
de Preservação Permanente as florestas e demais formas de vegetação existentes ao
redor de rios, nascentes, lagos, lagoas e reservatórios, especificando, na maioria das
situações, a dimensão mínima da faixa marginal a ser preservada.
A Mata Ciliar diferencia-se da Mata de Galeria, não só pela composição florística mas
principalmente pelos diferentes graus de caducifolia ai encontrados, em oposição às
espécies perenifólias da Mata de Galeria. Em geral a Mata Ciliar não é facilmente
distinguida da Mata Seca somente pela composição florística, mas sim pela sua
estrutura e associação aos cursos de água. As árvores encontradas nessas formações
florestais apresentam alturas variáveis entre 10 a 25 metros, sendo que alguns
indivíduos isolados ultrapassam o dossel, chegando até 30 metros de altura.
Conforme Ribeiro et al. (1999) as espécies arbóreas frequentemente relacionadas às
Matas Ciliares são: Anadenanthera spp. (angicos), Apeiba tibourbou (pau-de-jangada,
pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas), Celtis iguanaea (grão-de-galo),
Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. (ingás), Sterculia striata (chichá),
Tabebuia spp. (ipês), Trema micrantha (crindiúva) e Triplaris gardneriana (pajeú). As
embaúbas (Cecropia spp) e o babaçu (Attalea speciosa) estão associados às clareiras.
Nas áreas de depleção, ou seja, aquelas sujeitas às cheias anuais, há o predomínio de
espécies arbóreas como Celtis iguanaea, Ficcus spp. (gameleiras), Inga spp. e Trema
micrantha, e de gramíneas de grande porte como Gynerium sagittatum (canarana) ou
Guadua paniculata (taquara, bambu). Diferentes trechos ao longo de uma Mata Ciliar
podem apresentar composição florística bastante variável, havendo faixas que podem
ser dominadas por umas poucas espécies (Ribeiro et al., 1999). A Figura 5.2.1.1.a,
adaptadas de Ribeiro & Walter (1998) exemplifica o perfil típico das Matas Ciliares nos
períodos seco (maio a setembro) e chuvoso (outubro a abril).
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Figura 5.2.1.1.a
Perfil – diagrama típico de Mata Ciliar em período seco e chuvoso

Mata de Galeria
Estão associadas aos rios de pequeno porte e córregos, formando corredores fechados
(galerias) sobre os cursos de água. Os fundos dos vales ou as cabeceiras de drenagem,
onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo, bastante freqüentes na
AII, são locais característicos para a ocorrência de Matas de Galeria (Ratter et al.,
1973; Ribeiro et al., 1983).
Devido à disponibilidade de água essa fisionomia não apresenta caducifolia durante a
estação seca. Quase sempre é circundada por faixas de vegetação não florestal em
ambas as margens, havendo uma transição brusca com formações savânicas e com
campos, e uma transição é quase imperceptível com Matas Ciliares e Secas, ou mesmo
com Cerradões, sendo está última sendo mais rara (Ribeiro et al., 1999). A altura média
das árvores situa-se entre 10 e 30 metros, sendo que suas copas proporcionam uma
cobertura em torno de 70 a 95%. Conforme a composição florística e fatores
edafoclimáticos a Mata de Galeria pode ser dividida em dois subtipos: Mata de Galeria
não-Inundável (Figura 5.2.1.1.b) e Mata de Galeria Inundável (Figura 5.2.1.1.c)
(Ribeiro e Walter, 1998).
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A vegetação de uma Mata de Galeria não-Inundável acompanha um curso d’água, onde
o lençol freático não está aflorando sobre a superfície ao longo da maior parte do
terreno, inclusive durante o período das chuvas. Em geral os solos são bem drenados e a
linha de drenagem é bem definida.
Figura 5.2.1.1.b
Perfil- diagrama de Mata de Galeria Não Inundável

Figura 5.2.1.1.c
Perfil- diagrama de Mata de Galeria Inundável
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Caracteriza-se pela presença acentuada de espécies das famílias Apocynaceae
(Aspidosperma spp.), Lauraceae (Nectandra spp., Ocotea spp.) e Rubiaceae e por um
número considerável de espécies das famílias Leguminosae (p.ex. Apuleia leiocarpa,
Copaifera langsdorffii, Hymenaea coubaril, Ormosia spp. e Sclerolobium spp.),
Myrtaceae (Gomidesia lindeniana, Myrcia spp.) e Rubiaceae (Alibertia spp., Amaioua
spp., Ixora spp. e Guettarda viburnoides), com ocorrências ocasionais de Bauhinia rufa
(pata-de-vaca), Callisthene major (tapicuru), Cardiopetalum calophyllum, Cariniana
rubra (jequitibá), Cheiloclinum cognatum, Erythroxylum daphnites, Guarea guidonea
(marinheiro), Guarea kunthiana (marinheiro), Guatteria sellowiana, Licania apetala
(oiti), Piptocarpha macropoda (coração-de-negro), Tetragastris balsamifera, Vochysia
pyramidalis, Vochysia tucanorum (pau-de-tucano) e Xylopia sericea (pindaíbavermelha) (Ribeiro et al. 1999).
A Mata de Galeria Inundável necessariamente acompanha um curso d’água, sendo que
o lençol freático pode aflorar à superfície do terreno mesmo durante os períodos secos
do ano. Espécies das famílias Burseraceae (Protium spp.), Clusiaceae (Calophyllum
brasiliense, Clusia spp.) Euphorbiaceae (Richeria grandis) e Magnoliaceae (Talauma
ovata) são características pela sua importância fitossociológica. Além destas, destacamse espécies da famílias Melastomataceae (Miconia spp., Tibouchina spp.), Piperaceae
(Piper spp.) e Rubiaceae (p. ex. Coccocypselum guianense, Ferdinandusa speciosa,
Palicourea spp. e Posoqueria latifolia) (Walter, 1995) e ocorrências ocasionais de
Cedrela odorata (cedro), Croton urucurana (sangra-d’água), Dendropanax cuneatum
(maria-mole), Euplassa inaequalis, Euterpe edulis (jussara), Hedyosmum brasiliense
(chá-de-soldado), Guarea macrophylla (marinheiro), Mauritia flexuosa, Prunus spp.,
Virola urbaniana (virola) e Xylopia emarginata (pindaíba-preta).
A Mata de Galeria diferencia-se da Mata Ciliar pela composição florística e pela
deciduidade. Em geral as espécies que compõem a Mata de Galeria possuem uma
caracaterística perinifolia, enquanto a Mata Ciliar possui diferentes graus de caducifolia
entre suas espécies (Ribeiro et al., 1999).
Silva Jr. et al (1998), identificaram uma individualidade florística para as Matas de
Galeria da região Central do Brasil. Em uma comparação de 15 Matas de Galeria do
Distrito Federal, os autores, calcularam índices de similaridade de Sorensen variando de
30 a 47%, até valores baixos quanto 11%. Das 443 espécies lenhosas listadas, 27,4%
foram classificadas como exclusivas, indicando a individualidade dos locais
amostrados. Nas 15 matas comparadas, foram encontradas poucas espécies com ampla
distribuição espacial e muitas espécies com distribuição restrita classificadas como
freqüentes raras ou exclusivas.
O fogo também pode alterar as características estruturais das Matas de Galeria. De uma
maneira geral, o fogo inicia-se nas formações savânicas, mas pode atingir as bordas das
Matas de Galeria, onde a umidade e a inexistência da camada graminosa seca impendem
sua propagação (Klink et al., 2005).Os incêndios ocasionais que atingem as suas bordas
acentuam a heterogeneidade das matas, gerando mosaicos de vegetação em diferentes
estágios sucessionais, permitindo, desse modo, a coexistência de grande número de
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espécies arbóreas (Felfili, 1997). As clareiras abertas pela intrusão do fogo são
invadidas por gramíneas, samambaias e bambus e outras espécies colonizadoras,
transformando a estrutura da mata. O componente lenhoso formado por espécies de vida
longa é substituído por uma vegetação secundária onde predominam pioneiras e
invasoras.
Floresta Estacional Semidecidual (Mata Seca)
A denominação Mata Seca representa o que alguns autores chamam de “Mata
Mesofítica”, conceito que não será adotado aqui por gerar alguns conflitos. Por
exemplo, Eiten (1983, 1994) e Mantovani (1989), incluem fisionomias como a Mata de
Galeria, acima citada, em florestas “mesofíticas”. Embora a classificação esteja correta,
é conflitante com a aqui utilizada (Ribeiro e Walter, 1998) e não será considerada.
Assim, as Matas Secas serão tratadas em separado.
Este tipo florestal caracteriza-se por comunidades onde 20 a 50% dos indivíduos do
estrato arbóreo superior perdem as folhas na estação desfavorável, e portanto está
relacionado em praticamente toda a sua área de ocorrência, a um clima com duas
estações definidas, uma chuvosa e outra seca (nordeste, centro-oeste e parte do sudeste),
ou então a uma acentuada variação térmica (sul). Sendo assim, ocorre de maneira
descontínua praticamente em todos os estados das regiões nordeste, sudeste e sul do
país, e em parte no centro-oeste, chegando até a bacia do rio Uruguai, o Paraguai e a
Argentina (Veloso et al., 1991).
Essa formação florestal constitui-se em um dos mais significativos remanescentes da
grande floresta que revestia quase todo o interior de São Paulo, parte de Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Goiás, oeste do Paraná e Santa Catarina, estendendo-se até o Rio
Grande do Sul, Paraguai e Argentina. Como todas as formações florestais brasileiras, há
uma grande variação dos nomes usados para designar esta formação, em sua maioria
relacionando o clima da sua área de ocorrência e o caráter decíduo da vegetação
(Mantovani e Silva, 1999).
Veloso et al. (1991) e o IBGE (2004), reconheceram dentro da categoria “Floresta
Estacional Semidecidual” três formações, estabelecidas a partir da relação entre latitude,
altitude da área de ocorrência e presença, ou não, em planícies aluviais. Com base
nestes critérios, os autores reconhecem no Brasil as formações “Aluvial das Terras
Baixas”, “Submontana” e “Montana”, cada qual dominante em áreas mais
representativas distribuídas desigualmente ao longo de toda a área de ocorrência deste
tipo vegetacional (Mantovani e Silva, 1999).
A Formação “Aluvial de terras baixas” ocorre principalmente no centro-oeste, sendo
dominante na AII. Ocorre também na região do pantanal, ocupando as extensas várzeas
do sistema Paraguai-Paraná. Áreas de menor expressão podem ocorrer ainda em
terrenos aluviais dos planaltos do sudeste e sul do Brasil. Freqüentemente estas
formações são denominadas de “matas” ou “florestas ciliares”, “ripárias” ou “de
galeria”.
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As diferentes categorias de Matas Secas têm variações fisionômicas típicas de cada
formação, mas são via de regra constituídas por elementos arbóreos, perenifólios até
decíduos, que atingem 30 a 40 metros de altura, sem formar cobertura superior contínua,
além de elementos arbustivos, lianas e epífitas, quantidade e riqueza bastante reduzidas.
Os troncos das árvores emergentes são grossos e de fuste comprido, encimado por largo
esgalhamento ascendente. Parte destas árvores perde totalmente suas folhas durante o
inverno, quando se torna visível um segundo estrato arbóreo muito denso e perenifólio,
sob o qual desenvolve-se um sub-bosque formado por arvoretas e poucas ervas de
folhas largas, inclusive muitas pteridófitas (Mantovani e Silva, 1999).
Algumas espécies de Orchidaceae são indicadoras das Matas Secas Decídua e
Semidecídua como Encyclia linearifolioides, Oncidium cebolleta, O. fuscopetalum, O.
macropelatum e O. pumilum. Além das orquídeas, algumas espécies arbóreas são
características dessas formações florestais como Amburana cearensis (cerejeira,
imburana), Anadenanthera colubrina (angico), Cariniana estrellensis (bingueiro,
jequitibá), Cassia ferruginea (canafístula-preta), Cedrela fissilis (cedro), Centrolobium
tomentosum (araribá), Chloroleucon tenuiflorum (jurema), Dilodendron bippinatum
(maria-pobre), Guazuma ulmifolia (mutamba), Jacaranda caroba (caroba),
Lonchocarpus sericeus (imbira-de-porco), Myracrodruon urundeva (aroeira),
Physocallimma scaberrimum (cega-machado), Platycyamus regnelli (pau-pereira, folhade-bolo), Tabebuia spp. (ipês, pau-d’arco), Terminalia spp. (capitão), Trichilia elegans
e Zanthoxylum rhoifolium (maminha-de-porca) (Ribeiro e Walter, 1998).
O nível de deciduidade da Mata Seca pode ser variar em função da umidade do solo, de
suas propriedades químicas e da influência crescente do frio no inverno, que aumenta
com a altitude e a latitude (Oliveira-Filho e Ratter, 1995). As visitas de campo
realizadas na AII ocorreram na época chuvosa.
As Matas Secas são, provavelmente, parte do ecossistema mais devastado no Brasil, por
estar localizada nas regiões mais desenvolvidas e densamente povoada e por,
geralmente, associar-se a solos de fertilidade média a alta, os mais procurados para
expansão da fronteira agropecuária (Tabanez, et al., 2005). As espécies de madeira
nobre mais conhecidas e mais utilizadas no Brasil no início do século XX eram quase
todas provenientes dessas florestas, incluindo o cedro, a peroba, a cabreúva, os ipês, o
pau-marfim, o jequitibá, o guarantã e o amendoim. (Tabanez, et al., 2005).
Floresta Estacional Decidual (Mata Seca Decídua)
Também conhecida como “Floresta Tropical Caducifólia”, este tipo vegetacional
associado à Floresta Atlântica tem ocorrência relacionada à regiões de clima com
estações bem definidas, com um longo período seco. A deciduidade foliar observada
nos elementos dominantes deste tipo florestal atinge mais de 50% dos indivíduos,
coincidindo justamente com o período seco. A área de distribuição desta formação exibe
claras disjunções, correspondentes aos diferentes substratos topo-edafo-climáticos a que
está submetida (Mantovani e Silva, 1999). No Estado de Goiás esta Floresta distribui-se
na porção leste entre as coordenadas 16º30’ e 17º Sul e 47º30’ e 47º15’ Oeste, próximo
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a divisa com o Estado de Minas Gerais. Lianas e epífitas normalmente não são
abundantes e no estrato herbáceo há o predomínio de espécies graminóides, que com as
devidas distinções também exibem sazonalidade foliar. Conforme mencionado, há uma
certa subjetividade na distinção entre as florestas deciduais e semideciduais, uma vez
que ambas estão sujeitas a clima marcado sazonalmente e estabelecem várias áreas de
contato, com gradientes mais ou menos definidos (Mantovani e Silva, 1999).
Cerradão
A vegetação que caracteriza essa formação florestal é composta pela presença de
espécies que ocorrem no Cerrado sentido restrito e também por espécies de mata. Do
ponto de vista fisionômico é uma floresta, mas floristicamente é mais similar a um
Cerrado.
O estrato arbóreo é caracterizado por árvores que atingem entre 8 a 15 metros, o dossel
é relativamente contínuo, sendo que a cobertura varia entre 50% e 90%, proporcionando
condições de luminosidade que propicia o desenvolvimento de estratos arbustivo e
herbáceo diferenciados (Figura 5.2.1.1.d, adaptada de Ribeiro e Walter, 1998).
Figura 5.2.1.1.d
Perfil – diagrama típico de Cerradão

Diversos autores afirmam que, conforme a fertilidade do solo o Cerradão pode ser
classificado como Cerradão Distrófico (solos pobres) ou Cerradão Mesotrófico (solos
mais ricos), ambos apresentando espécies caraterísticas adaptadas a esses ambientes
(Ratter et al., 1978; Ribeiro et al., 1982, 1985; Araújo e Haridasan, 1989; Ribeiro e
Haridasan, 1990; Oliveira-Filho e Ratter, 1995). As espécies características do Cerradão
geralmente são encontradas em outras formações florestais savânicas, não havendo
exclusividade para espécies de Cerradão (Felfili et al, 1994).
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Formações Savânicas
As formações savânicas encontradas na AII compreendem quatro fitofisionomias
características de Cerrado: o Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral
e a Vereda.
Cerrado sentido restrito
O Cerrado sentido restrito, ou Cerrado Típico possui uma vegetação caracterizada por
árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e
geralmente com evidências de queimadas. Algumas espécies apresentam órgãos
subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou corte. Os
troncos das plantas lenhosas em geral possuem cascas corticosas, fendidas ou sulcadas,
e as gemas apicais de muitas espécies são protegidas por densa pilosidade. As folhas em
geral são rígidas e coriáceas. Esses caracteres fornecem aspectos de adaptação à
condição de seca (xeromorfismo) (Ribeiro e Walter, 1998).
Vários fatores influenciam na estrutura, na distribuição espacial dos indivíduos
lenhosos, e na composição florística da vegetação arbórea do Cerrado sentido restrito
como as condições edáficas, pH e saturação de alumínio, fertilidade, condições hídricas
e profundidade do solo, além da frequência de queimadas e ações antrópicas. Dessa
forma, originam-se subdivisões fisionômicas, sendo as principais: o Cerrado Denso, o
Cerrado Típico e o Cerrado Ralo, além do Cerrado Rupestre. As Figuras 5.2.1.1.e,
5.2.1.1.f, 5.2.1.1.g e 5.2.1.1.h, todas adaptadas de Ribeiro e Walter (1998) ilustram estas
fisionomias.
Figura 5.2.1.1.e
Perfil – diagrama típico de Cerrado Denso
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Figura 5.2.1.1.f
Perfil – diagrama típico de Cerrado Típico

Figura 5.2.1.1.g
Perfil – diagrama típico de Cerrado Ralo
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Figura 5.2.1.1.h
Perfil – diagrama típico de Cerrado Rupestre

As três primeiras refletem variações na forma dos agrupamentos e espaçamento entre os
indivíduos lenhosos, seguindo um gradiente de densidade decrescente do Cerrado
Denso ao Cerrado Ralo, cuja composição florística é bastante característica. O Cerrado
Ruprestre diferencia-se dos três subtipos anteriores pelo substrato, solos rasos com
presença de afloramentos de rochas, e pela composição florística típica.
O Cerrado Denso possui uma vegetação predominantemente arbórea, com cobertura de
50% a 70% e altura média de cinco a oito metros. Os estratos arbustivo e herbáceo são
mais ralos, provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior densidade de
árvores (Ribeiro e Walter, 1998).
O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-arbustivo,
com cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média de três a seis metros. O Cerrado
Ralo é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea de 5% a 20%
e altura média de dois a três metros. O estrato arbustivo-herbáceo é mais destacado que
nos subtipos anteriores. Basicamente, existe diferença estrutural em relação ao Cerrado
Denso e Típico, mas a composição florística é semelhante (Aoki e Santos, 1982).
Parque de Cerrado
Essa formação savânica é caracterizada pela presença de árvores agrupadas em
pequenas elevações do terreno, algumas vezes imperceptíveis, conhecidas localmente
como “murundus”. As árvores possuem altura média de três a seis metros e formam
uma cobertura arbórea de 5% a 20% (Figura 5.2.1.1.i, adaptada de Ribeiro e Walter,
1998). A flora que ocorre nos murundus é similar à que ocorre no Cerrado sentido
restrito, porém com espécies que provavelmente apresentam maior tolerência à
saturação hídrica do perfil do solo (Oliveira-Filho, 1992).
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Figura 5.2.1.1.i
Perfil – diagrama típico de Parque de Cerrado

Palmeiral
A presença acentuada de uma espécie de palmeira arbórea caracteriza essa formação
savânica. No Cerrado sentido restrito podem ser encontrados diferentes subtipos de
palmeirais, que variam em estrutura de acordo com a espécie dominante, sendo mais
comuns os buritizais (Mauritia flexuosa) e babaçuais (Attalea sp). A maioria dos
palmeirais pode ser enquadrados como formações savânicas, embora não seja incomum
formarem florestas, no sentido fisionômico da palavra (Ribeiro e Walter, 1998).
Vereda
As Veredas são encontradas em solos hidromórficos, saturados durante a maior parte do
ano e estão condicionadas ao afloramento do lençol freático. A presença de buritis é
característica (Mauritia flexuosa) emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos
densos de espécies arbustivo-herbáceas, caracteriza essa fitofisionomia. Nas veredas os
buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15 metros e com percentual de
cobertura variando entre 5% a 10%, conforme ilustrado na Figura 5.2.1.1.j (Ribeiro e
Walter, 1998). Não há, portanto formação de dossel como ocorre no buritizal.
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Figura 5.2.1.1.j
Perfil – diagrama típico de Vereda

Formações campestres
São três as fitofionomias identificadas na AII e que compreendem as formações
campestres de Cerrado: Campo sujo, Campo Rupestre e Campo Limpo.
Campo Sujo
O Campo Sujo é um tipo fisionômico exclusivamente hebáceo-arbustivo, com arbustos
e subarbustos esparsos, cujas plantas, muitas vezes, são constituídas por indivíduos
menos desenvolvidos das espécies arbóreas do Cerrado sentido restrito. Em função de
particularidades ambientais o Campo Sujo pode apresentar três subtipos fisionômicos
distintos. Na presença de um lençol freático profundo ocorre o Campo Sujo Seco. Se o
lençol freático é alto, há o Campo Sujo Úmido e quando há presença de pequenas
elevações no terreno (murundus), tem-se o Campo Sujo com Murundus (Ribeiro e
Walter, 1998).
As famílias mais freqüentes são Poaceae e Cyperaceae, com destaque para os gêneros
Aristida, Axonopus, Echinolaena, Ichnanthus, Loudetiopsis, Panicum, Paspalum,
Trachypogon, Tristachya, dentre as Poaceae e Bulbostylis e Rhyncosphora, dentre as
Cyperaceae (Warming, 1973).
Outros gêneros destacam-se pela sua floração na época chuvosa ou mesmo depois de
queimadas, como Alstroemeria, Gomphrena, Griffinia, Hippeastrum, Paepalanthus,
.Andira, Aspilia, Baccharis, Crumenaria, Cuphea, Deianira, Diplusodon, Eryngium,
Habenaria, Hyptis, Lippia, Mimosa, Polygala, Piriqueta, Syagrus, Vernonia e Xyris
(Ribeiro e Walter, 1998).
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Campo Rupestre
Campos Rupestres são pouco freqüentes na AII, sendo predominantes na região de
Cristalina. Esta fitofisionomia caracteriza-se pela predominância de espécies herbáceasarbustivas, com eventual ocorrência de arvoretas pouco desenvolvidas. Abrange um
complexo de vegetação que agrupa paisagens em microrelevos com espécies típicas,
ocupando trechos de afloramentos rochosos, geralmente ocorrendo em altitudes
superiores a 900 metros, em áreas onde há ventos constantes, dias quentes e noites frias.
A composição florística em áreas de Campo Rupestre pode variar em pouco metros de
distância, e a densidade das espécies depende do substrato (profundidade do solo,
fertilidade, disponibilidade de água). Entre as espécies muitas apresentam características
xeromórficas como folhas pequenas, espessadas e coriáceas, além de folhas densamente
opostas cruzadas, determinando uma coluna quadrangular, característica de algumas
Melastomataceae e Compositae bastante típicas de campo rupestre como
Cambessedesia e Baccharis.
Os gêneros mais frequentes que compõem a flora do Campo Rupestre são:
Lychnophora, Vernonia, Dyckia, Tillandsia, Melocactus, Pilosocereus, Bulbostylis,
Rhynchospora, Eriocaulon, Leiothrix, Paepalanthus, Syngonanthus, Sisyrinchium,
Trimezia, Hyptis, Calliandra, Chamaecrista, Galactia, Mimosa, Utricularia, Cuphea,
Diplusodon, Miconia, Microlicia, Myrcia, Cyrtopodium, Epidendrum, Habenaria,
Koellensteinia, Pelexia, Panicum, Mesosetum, Paspalum, Trachypogon, Chiococca,
Declieuxia, Vellozia, Qualea, Xyris. A Vellozia sp. é uma espécie considerada como boa
indicadora dos Campos Ruprestres (Harley, 1995), embora algumas espécies desse
gênero possam ocorrer em outras formações campestres ou até mesmo nas savânicas.
Campo Limpo
Com predominância de espécies herbáceas, poucos arbustos e ausência completa de
árvores o Campo Limpo é uma fitofisionomia que pode ser encontrada em diversas
posições topográficas, com diferentes variações no grau de umidade, profundidade e
fertilidade do solo. Contudo, é encontrado com mais freqüência nas encostas, nas
chapadas, nos olhos d’água, circundando as Veredas e na borda das Matas de Galeria.
Ocorrendo em áreas planas, relativamente extensas, contíguas aos rios e inundadas
periodicamente, também é chamada de “Campo de Várzea”, “Várzea” ou “Brejo”
(Ribeiro e Walter, 1998). Alguns gêneros são comumente encontrados nessas
fisionomias como: Burmannia, Rhynchospora, Drosera, Cipura, Sisyrinchium,
Utricularia, Cuphea, Cleistes, Habenaria, Sarcoglotti, Aristida, Axonopus, Panicum,
Mesosetum, Paspalum, Trachypogon, muitos ocorrendo também no Campo Sujo.
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Campos Antrópicos
Com exceção das áreas localizadas nos extremos Norte e Sul do traçado proposto para a
LT, representados pelas regiões da Serra da Mesa e das Matas Mesófilas localizadas
próximo ao reservatório da UHE Emborcação, as fisionomias vegetais acima descritas
encontram-se fragmentadas e imersas numa matriz de campos antrópicos com diferentes
usos e características, distribuídas de maneira similar ao longo da AII. A economia dos
municípios da AII é fortemente baseada na agricultura e pecuária. Na AII foram
identificadas grandes extensões de culturas de soja e milho, predominantemente
implantadas em sistema de pivôs de irrigação com diâmetro variando entre 500 m e
1.000 m. Tais pivôs são circulares e apresentam uma feição bastante característica
quando observados nas imagens de satélite e fotos aéreas.
As demais áreas de campos antrópicos são representadas por pastos artificiais com
predomínio de diferentes espécies de Brachiaria, e pastos naturais formados por campos
nativos (campo limpo e campo sujo de cerrado) invadidos por Brachiaria resultando
numa feição bastante característica.
5.2.2
Caracterização da Fauna Regional (AII)
O Cerrado é segundo maior bioma do país e constitui-se de um mosaico de
fitofisionomias campestres, savânicas e florestais, estendendo-se por cerca de 2 milhões
de km2. Ocorre em sua maioria na região central do país, com algumas áreas disjuntas
dispersas por outros biomas, como Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal
(Eiten, 1993). Nos platôs a vegetação varia de campo limpo a cerradão, com florestas
úmidas restritas às margens dos rios e córregos, enquanto nas depressões a paisagem é
mais heterogênea, incluindo fitofisionomias de savana, campos úmidos, matas ciliares
mais extensas, e áreas de matas decíduas e semidecíduas (Eiten, 1993; Silva, 1997). O
clima é tropical sazonal, com uma estação seca que pode durar de quatro a seis meses
(maio / junho a setembro / outubro) e a precipitação anual média varia de 1250 a
2000mm (Nimer, 1989).
A grande variedade de ambientes no Planalto Central, abrangendo de campos a
cerradões penetrados por florestas de galeria e a origem diversa de sua fauna, resulta em
uma grande diversidade de espécies. Entretanto, nem todas as espécies da fauna
ocorrem num mesmo lugar e ao mesmo tempo. Sua presença depende não só da
disponibilidade de ambientes favoráveis, mas também de fatores históricos como a
expansão e retração das florestas que, no passado, isolaram ou conectaram diversos
setores deste bioma (Monteiro & Kaz, 1993). Dessa forma, são conhecidos 108 gêneros
e 159 espécies de mamíferos antes da influência humana resultante da colonização
européia. Esses animais representam uma porção considerável da fauna de mamíferos
do Brasil central, com exceção de roedores e marsupiais cuja distribuição se sabe ser
restrita, bem como de um grande número de espécies de relações claramente
amazônicas e que são encontradas no Pantanal (veja Tabela 5.2.2.a abaixo).
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Destaca-se que cerca de 47% do traçado é constituído por áreas antropizadas e
degradadas em diferentes graus, assim a fauna local caracteriza-se, ma sua maioria, por
espécies generalistas e de ampla distribuição. Outrora no entanto a fauna local era
constituída por espécies raras e endêmicas conforme demonstrado na lista de espécies
apresetnada na Tabela 5.2.2.a. A seleção de áreas amostrais localizadas nas áreas mais
preservadas do traçado justifica-se pela oportunidade de se identificar, neste slocais,
uma composição faunística mais próxima daquela que originalmente ocorria no cerrado.
Tabela 5.2.2.a
Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon
Didelphimorphia
Didelphidae
Caluromys philander (Linnaeus, 1758)
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Didelphis albiventris (Lund, 1840)
Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)
Micoureus demerarae (Thomas, 1905)
Monodelphis americana (Muller, 1776)
Monodelphis domestica (Wagner, 1842)
Monodelphis kunsia (Pine, 1975)
Monodelphis rubida (Thomas, 1899)
Monodelphis unistriata (Wagner, 1842)
Thylamys karimii (Petter, 1968)
Thylamys velutinus (Wagner, 1842)
Cingulata
Dasypodidae
Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Priodontes maximus (Kerr, 1792)
Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)
Pilosa
Bradypodidae
Bradypus tamanduás (Schinz, 1825)
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)
Amanduá tetradactyla (Linnaeus, 1758)

Nome popular

cuíca
cuíca d’água
gambá
gambá, mucura
catita, guaiquica
catita cuíca
cuíca-de-três-listras
catita
catita
catita
cuíca

tatu
tatu-de-rabo-mole
tatu-galinha
tatuí
tatu-peludo
tatu-canastra
tatu-bola

preguiça
tamanduá-bandeira
tamanduá-mirim
continua
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Tabela 5.2.2.a - continuação
Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon
Primates
Cebidae
Callithrix penicillata (E.Geoffroy, 1812)
Cebus apella (Linnaeus, 1758)
Pitheciidae
Callicebus personatus (E.Geoffroy, 1812)
Atelidae
Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Lagomorpha
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Chiroptera
Emballonuridae
Peropteryx kappleri (Peters, 1867)
Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)
Rhynconycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)
Phyllostomidae
Anoura caudifera (E.Geoffroy, 1818)
Anoura geoffroy (Gray, 1838)
Artibeus cinereus (Gervais, 1856)
Artibeus glaucus (Thomas, 1893)
Artibeus jamaicensis (Leach, 1821)
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Chiroderma trinitatum (Goodwin, 1958)
Chiroderma villosum (Peters, 1860)
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Desmodus rotundus (E.Geoffroy, 1810)
Diaemus youngi (Jentink, 1893)
Diphylla ecaudata (Spix, 1823)
Glossophaga sorocina (Pallas, 1766)
Lonchophylla longa (Thomas, 1903)
Lonchorhina aurita (Tomes, 1863)
Lophostoma silvicolum (d’Orbigny, 1836)
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)
Mesophylla macconnelli (Thomas, 1901)

Nome popular

mico-estrela, sauim
macaco-prego
sauá, guigó
bugio

tapeti

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
continua
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Tabela 5.2.2.a - continuação
Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon

Nome popular

Micronycteris megalotis (Gray, 1842)
Micronycteris minuta (Gervais, 1856)
Mimon crenulatum (E.Geoffroy, 1803)
Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)
Phyllostomus longates (E.Geoffroy, 1810)
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
Platyrrhinus lineatus (E.Geofroy, 1810)
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)
Stunira lilium (E.Geoffroy, 1810)
Sturnira tildae (de la Torre, 1959)
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Tonatia bidens (Spix, 1823)
Uroderma bilobatum (Peters, 1866)
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)
Noctilionidae
Noctilio albiventris (Desmarest, 1818)
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Molossidae
Cynomops abrasus (Temminck, 1827)
Cynomops planirostris (Peters, 1866)
Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops bonariensis (Peters, 1874)
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
Eumops perotis (Schinz, 1821)
Molossops matogrossensis (Vieira, 1942)
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Molossus rufus (E.Geoffroy, 1805)
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
Nyctinomops laticaudatus (E.Geoffroy, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1840)
Promops nasutus (Spix, 1823)
Tadarida brasiliensis (I.Geoffroy, 1824)

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
continua
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Tabela 5.2.2.a - continuação
Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon
Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847)
Histiotus velatus (I. Geofroy, 1824)
Lasiurus borealis (Müller, 1776)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Myotis albescens (E.Geoffroy, 1806)
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis riparius (Handley, 1960)
Myotis ruber (E.Geoffroy, 1806)
Rhogeessa tumida (H.Allen, 1866)
Carnivora
Felidae
Leopardus colocolo (Molina, 1782)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Puma yaguaroundi (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Lycalopex vetulus (Lund, 1842)
Speothos venaticus (Lund, 1842)
Mustelidae
Eira ojena (Linnaeus, 1758)
Galictis vittata (Schreber, 1776)
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Potos flavus (Schreber, 1774)
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
Perissodactyla
Tapiridae
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

Nome popular
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

gato-palheiro
jaguatirica
gato-do-mato-pequeno
gato-maracajá
onça-pintada
onça-parda, suçuarana
gato mourisco
graxaim, raposa
lobo-guará, guará
raposinha
cachorro-do-mato-vinagre
irara
furão
lontra
ariranha
quati
jupará
mão-pelada, guaxinim

anta
continua
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Tabela 5.2.2.a - continuação
Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon
Artiodactyla
Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Tayassu pecari (Link, 1795)
Cervidae
Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Mazama americana (Erxleben, 1777)
Mazama gouazoubira (G.Fischer, 1814)
Ozotocerus berzoarticus (Linnaeus, 1758)
Rodentia
Sciuridae
Sciurus aestuans (Linnaeus, 1776)
Cricetidae
Akodon cursor (Winge, 1887)
Calomys callosus (Rengger, 1830)
Calomys expulsus (Lund, 1841)
Calomys tener (Winge, 1887)
Juscelinomys candango (Tojen, 1965)
Microakodontomys transitorius (Hershkovitz, 1993)
Necromys lasiurus (Lund, 1840)
Nectomys rattus (Pelzeln, 1883)
Oecomys bicolor (Tomes, 1860)
Oligoryzomys eliurus (Wagner, 1845)
Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973)
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)
Oligoryzomys stramineus (Bonvicino & Weksler, 1998)
Oryzomys marinhus (Bonvicino, 2003)
Oryzomys megacephalus (Fischer, 1814)
Oryzomys scotti (Langguth & Bonvicino, 2002)
Oryzomys subflavus (Wagner, 1842)
Oxymycterus delator (Thomas, 1903)
Oxymycterus roberti (Thomas, 1901)
Rhipidomys macrurus (Gervais, 1855)
Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840)
Thalpomys cerradensis (Hershkovitz, 1990)
Thalpomys lasiotis (Thomas, 1916)
Wiedomys pyrrhorhinos (Wied-Neuwied, 1821)

Nome popular

cateto
queixada, porco-do-mato
veado-galheiro
veado-mateiro
veado-catingueiro
veado-campeiro

esquilo
rato-do-chão
rato-do-mato
rato-do-mato
rato
rato-do-mato

rato-do-mato

rato-do-mato
rato-da-cana
rato-do-brejo
rato-da-árvore

rato-de-fava
continua

Tabela 5.2.2.a - continuação
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Lista das espécies de mamíferos terrestres nativos da área de influência indireta
Táxon
Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
Sphiggurus spinosus (F. Curvier, 1823)
Caviidae
Cavia aperea (Erxleben, 1777)
Galea spixii (Wagler, 1831)
Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Kerodon rupestris (Wied, 1820)
Dasyproctidae
Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)
Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus,1766)
Ctenomyidae
Ctenomys brasiliensis (Blainville, 1826)
Echimyidae
Carterodon sulcidens (Lund, 1841)
Clyomys laticeps (Thomas, 1909)
Euryzygomatomys spinosus (G.Fischer, 1814)
Proechimys roberti (Thomas, 1901)
Thrichomys apereoides (Lund, 1839)

Nome popular
ouriço-cacheiro
ouriço-cacheiro
preá
preá
capivara
mocó
cutia
paca
tuco-tuco

guirá
punaré, rabudo

Em um levantamento de áreas prioritárias para conservação no mundo, o Cerrado é a
única savana tropical considerada um dos 25 “hotspots” (Myers et al. 2000), status
conferido a áreas de concentração excepcional de espécies endêmicas (Ratter et al.
1997; Alho & Martins 1995). Além disso, é considerado um dos habitats tropicais mais
interessantes em relação ao padrão de diversidade e associação entre espécies de
lagartos devido ao mosaico natural que caracteriza a paisagem e à distribuição em
manchas dentro de outros biomas (Vitt & Caldwell 1993).
A fisionomia do Cerrado, notadamente das formações abertas, resulta na grande
quantidade de insolação direta recebida pelo solo, o que condiciona a ocorrência de
temperaturas diurnas extremamente elevadas, associadas a baixas temperaturas
noturnas, baixo teor de umidade; além de chuvas escassas numa determinada época do
ano. Isto funciona como severo agente limitante de distribuição e condiciona a presença
de uma fauna adaptada, fisiologicamente e por comportamento, a tais condições
extremas (Vanzolini, 1963). No entanto, o Cerrado apresenta uma fauna de répteis
squamata de grande diversidade, sendo conhecidas pelo menos 107 espécies de
serpentes, 47 lagartos e 15 anfisbenas, algumas delas endêmicas, e outras ocorrem
também na Mata Atlântica, Amazônia ou Caatinga (Colli et al., 2002).
Estudos recentes sobre a fauna de lagartos do Cerrado demonstram valores de riqueza
superiores para este grupo (Nogueira 2005 a,b). Os anfíbios do Cerrado apresentam alto
grau de endemismo, sendo 32 das 113 espécies endêmicas (Colli et al., 2002). Tanto
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para os répteis quanto para os anfíbios existem diversas espécies não descritas,
provavelmente endêmicas do Cerrado, no entanto é necessário que sejam realizados
estudos taxonômicos densos e detalhados para que todas essas questões sejam
resolvidas.
Os estados de Goiás e Minas Gerais, incluindo o DF, inserem-se no Cerrado, e
apresentam boa parte das variações fisionômica e topográficas características do bioma,
que determinam altos valores de diversidade beta (definida como a substituição de
espécies entre diferentes sítios). A composição das taxocenoses nas diferentes regiões
podem ser determinadas por fatores históricos, mais relacionados características
geomorfológicas, tais como o gradiente altitudinal e as bacias hidrográficas, e fatores
ecológicos, tais como o gradiente fitofisionômico e a disponibilidade de microhabitats.
Neste contexto, é possível compreender os altos valores de riqueza encontrados para o
estado de Goiás, baseado apenas nas informações levantadas na coleção da
Universidade de Brasília: pelo menos 70 espécies de anfíbios, oito anfisbenídeos, 39
lagartos, 69 serpentes e cinco quelônios, listados por família na Tabela 5.2.2.b.
Tabela 5.2.2.b
Número de espécies por família de répteis e anfíbios registradas na Coleção
Herpetológica da Universidade de Brasília para o estado de Goiás
ANFÍBIOS

Anura

Gymnophiona
RÉPTEIS

Lagartos

Serpentes

Anfisbenas
Quelônios

Família
Bufonidae
Dendrobatidae
Hylidae
Leptodactylidae
Microhylidae
Pseudidae
Caecilidae

Número de spp
09
01
27
25
03
03
02

Anguidae
Gekkonidae
Gymnophtalmidae
Hoplocercidae
Leiosauridae
Polychrotidae
Scincidae
Teiidae
Tropiduridae
Anomalepididae
Boidae
Colubridae
Elapidae
Leptotyphlpidae
Viperidae
Amphisbaenidae
Chelidae
Kinosternidae
Testudinidae

01
06
09
01
01
03
06
06
05
01
04
54
03
01
06
08
02
01
01
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Apesar da grande variabilidade, a fauna do Cerrado não é exclusiva deste ecossistema,
podendo ser observada em outras formações vegetais da América do Sul. Cerca de 800
espécies de aves possuem ocorrência registrada para o bioma do Cerrado (Braz, 2003).
Contudo, apenas 10 % deste total é formado de endemismos (Teixeira, 1992 e BDT,
2005) que ocorrem apenas na área nuclear deste bioma.
A maioria das espécies de aves da região possui extensa distribuição ocorrendo, em
outros biomas brasileiros ou, em fitofisionomias estruturalmente e de gênese similar
como o chaco e a caatinga. As principais espécies de aves de áreas abertas, campos e
cerrados são: a ema (Rhea americana), a seriema (Cariama cristata), a perdiz
(Rhynchotus rufescens), a codorna (Nothura maculosa), o inhambu-carapé (Taoniscus
nanus), o jacu (Penelope ochrogaster), a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus), o
bacurau (Caprimulgus candicans), o papagaio-curraleiro (Amazona xanthops), a
bandoleta (Cympsinagra hirundinacea), o mineirinho (Charitospiza eucosma), a
cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata), o tucanuçu (Ramphastos toco) e o urutau
(Nyctibius griseus) (Monteiro & Kaz, 1993).
5.3
Meio Antrópico
O diagnóstico sócio-econômico selecionou diversos indicadores que permitissem traçar
o perfil da área compreendida pelos municípios componentes da Área de Influência
Indireta – AII da Linha de Transmissão Serra da Mesa 2 - Emborcação, que abrange 15
municípios em Goiás, o Distrito Federal e 3 municípios em Minas Gerais (indicados
sempre como município/MG). Foram utilizados dados secundários obtidos
principalmente nas bases de dados do IBGE, mas também em outros organismos
federais (como o DATASUS), nos municípios, Estados abrangidos e no Distrito
Federal.
Os dados foram tratados de forma a permitir uma visualização das principais
características da população e atividades econômicas dessas unidades territoriais e
também da dinâmica ocorrida na região, principalmente em períodos mais recentes, na
medida da disponibilidade de informações.
Foram examinados indicadores referentes ao perfil demográfico e social dos
municípios, à estruturação das atividades econômicas aí instaladas, à caracterização das
condições de vida da população residente, procurando-se, sempre que necessário,
comparar seus indicadores aos dos Estados de Goiás e Minas Gerais e o Distrito
Federal. As unidades territoriais estão agrupadas segundo os trechos da Linha de
Transmissão, numa sucessão de norte a sul, possibilitando avaliar os contingentes
abrangidos pelo total da AII.
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5.3.1
Histórico de Ocupação
As regiões em que hoje se encontram os estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins
foram palmilhadas pelas bandeiras paulistas a partir do final do século XVI e ao longo
de quase todo o século XVII. O ciclo da mineração não se deu logo no começo das
pequenas ou grandes expedições das bandeiras porque, conforme citado por Parente
(1999) os bandeirantes não sabiam identificar como o ouro era encontrado em seu
estado natural naquela região. Ainda segundo a autora, os bandeirantes aprenderam
mineração com os negros Mina, ou Costa da Mina, oriundos da região do Zimbábue na
África.
A região do Norte de Goiás era conhecida como Minas dos Goyazes desde o começo do
século XVIII, e a partir da Constituição de 1988 foi desmembrado dali o estado do
Tocantins. A despeito dos desmembramentos, vale remarcar que as áreas pelas quais
percorreram as bandeiras, tornaram-se muitas delas povoados, depois cidades inseridas
na divisão política e administrativa dos estados na conformação atualmente conhecida.
no território.
Existia o bandeirismo predador de povos indígenas e o bandeirismo prospector de
metais. O primeiro tinha por objetivo suprir a mão-de-obra escrava africana, perdurou
durante todo o século XVII e não tencionava fixar acampamentos nas regiões
percorridas. O segundo, que durou do período entre o final do século XVII e o começo
do século XVIII, preocupou-se em fixar núcleos definitivos no interior do Brasil, em
locais aptos à mineração de metais e pedras preciosas (Parente,1999).
Em 1720, mobilizado pela crise na produção de cana-de-açúcar, Bartolomeu Bueno
Silva (filho do primeiro Anhangüera), João Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues
do Prado escreveram a Portugal solicitando a autorização para organizarem uma
bandeira para o interior do Brasil a fim de descobrirem minas de ouro. Estas bandeiras,
apontadas por historiadores como um ciclo de colonização do território nacional e frente
de contato com populações autóctones, compõem o pano de fundo da ocupação
histórica da maior parte dos municípios que acomodarão a Linha de Transmissão
planejada, como será visto a seguir.
O ciclo da mineração foi o que efetivamente determinou a ocupação de Goiás, afirma
Vieira Júnior (s/d). Aconteceram disputas e confrontos entre as capitanias do Maranhão
e de São Paulo pelo controle das minas auríferas de Goiás (Fernandes, 2001). Estradas
foram abertas interligando os arraiais de Goiás às outras capitanias que serviam ao
comércio, à intercomunicação e também à frente de ocupação e posse do território. Tais
caminhos, conforme anota o autor, eram regulados pela Coroa a fim de garantir os seus
ganhos com a mineração e, para isso, em 1730 determinou-se, por ordem real, o uso de
um só caminho que interligasse São Paulo a Goiás e aquele que descumprisse a ordem
seria preso. Em 1748 o território de Goiás foi desmembrado de São Paulo, tornando-se
uma capitania independente, com sede em Vila Boa, atual cidade de Goiás (Fernandes,
2001).
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O atual desenho do Plano Piloto de Brasília, recobre muitos dos antigos caminhos da
época da mineração. Tais caminhos eram, àquela época, vigiados por meio de
“Registros” (postos fiscais arrendados a particulares, instalados ao longo das estradas e
responsáveis pela tributação sobre o ouro e mercadorias, conforme explica Vieira
Júnior). Dentro dos atuais limites do quadrilátero do Distrito Federal existia o Registro
da Contagem de São João das Três Barras, responsável pela tributação na Estrada da
Bahia, atualmente transformada na DF 001. Hoje o local faz parte do Parque Nacional
de Brasília.
Havia outras rotas que atravessavam Goiás interligando o Maranhão, o Tocantins, o Rio
de Janeiro, Minas e Cuiabá. Tais estradas eram extremamente precárias e sua
conservação estava ao cargo de fazendeiros locais que se negavam a providenciar a sua
manutenção em função da escassez de recursos por conta do declínio da atividade
aurífera.
Vieira Júnior distingue dois tipos de estradas: um marcado pelo ciclo do outro, próprio
do século XVIII, em que os caminhos eram determinados pela direção dos arraiais; e
outro tipo de estradas que resultaram do declínio da arrecadação aurífera e interligavam
fazendas e pequenos ranchos. A transição do ciclo do ouro para uma economia
agropecuária foi um caminho que Goiás trilhou por si só, e neste contexto, diferia de
outras Capitanias, por apresentar com longas distâncias a serem percorridas em grandes
espaços vazios, padrão que de certa maneira, se reproduz ainda hoje na região.
Ao longo desse processo de ocupação e de mudanças da base econômica surgiram
caminhos carroçáveis, trilhas, mais tarde de estradas de ferro, muitos povoados e
também surgiram e se estabeleceram muitos arraiais, alguns dos quais perduraram
constituindo-se em municípios dentro da organização político-administrativa atual,
como por exemplo: São José do Tocantins (atual Niquelândia), Cavalcante, Santa Luzia
(atual Luziânia) e Santo Antônio dos Montes Claros (atual Santo Antônio do
Descoberto).
A seguir são apresentados históricos resumidos do processo de formação de cada
município e das cidades-satélites que se encontram na Área de Influência do projeto das
Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia, Luziânia – Paracatu 4 –
Emborcação e Luziânia - Samambaia.
•

Cavalcante - GO

O descobrimento das minas em Goiás aconteceu em quatro fases e a história do
surgimento município de Cavalcante mistura-se com a história do estado de Goiás. A
primeira das fases de colonização, correspondendo ao período de 1722 a 1730, deu-se
com a bandeira descobridora de Goiás, liderada por Bartolomeu Bueno da Silva,
conhecido por Anhangüera.
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Ao longo do século XVIII, por conta da expansão do bandeirismo e da catequese
jesuítica, estabeleceram-se duas amplas linhas de penetração. Uma oriunda do Norte
penetrou a porção setentrional de Goiás pela via fluvial do Tocantins e outra; paulista,
advinda principalmente do Centro-Sul. Vários povoamentos surgiram na primeira
metade do século XVIII ao longo dos caminhos que levavam à Bahia, mais ao Norte, na
bacia do Tocantins. Ali se instalaram diversos núcleos populacionais, entre eles o
Arraial de Cavalcante, que ainda hoje mantém representantes da arquitetura colonial do
período pós-aurífero.
O município de Cavalcante foi criado em 11 de novembro de 1831.
Mais recentemente, um ciclo moderno de povoamento do nordeste goiano vem
ocorrendo estimulado principalmente pelas atividades associadas ao turismo e
notadamente ao ecoturismo. O potencial turístico é grande e a região possui cachoeiras,
trilhas e riachos em áreas bastantes preservadas. Há também fontes de águas termais que
deram nome a uma extinta vila mineradora, Água Quente, em 1733. Tais atividades são
ainda incipientes, sendo que o município próximo, Alto Paraíso, surgido como núcleo
de colonização de Veadeiros (Fernandes 2001), é o ponto de maior atração de turistas e
de investidores nas atividades e infraestrutura ligadas ao turismo.
Parte do território dos Kalunga, uma comunidade de remanescentes de quilombos,
encontra-se dentro do município. Cavalcante dista 330km de Brasília, por asfalto e pela
estrada de terra que contorna o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, chega-se a
Colinas do Sul e ao lago da UHE Serra da Mesa. É por esta região que se farão os
acessos para a instalação da LT na região.
•

Colinas do Sul - GO

O município de Colinas do Sul está localizado entre a Chapada dos Veadeiros e o Lago
de Serra da Mesa, a nordeste de Goiás. Limita-se ao Norte com o município de
Cavalcante, ao Sul com o município de Niquelândia, a Leste com os municípios de
Campinaçu e Minaçu e a Oeste com o município de Alto Paraíso. Está a cerca de 480km
de Goiânia e a 270km de Brasília, tendo como principais atividades econômicas o
ecoturismo e a pesca.
A ocupação relativamente recente de Colinas do Sul foi decorrente da demanda mundial
por cristais de quartzo com uso industrial, após a 2ª Guerra Mundial. Em função dessa
demanda a região da Chapada dos Veadeiros começou a receber fluxos migratórios por
conta da exploração do mineral.
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A primeira família a ocupar as margens do córrego Almécegas foi a família de Sabino
da Silva Coelho. Em 1952, o local pertencia à Fazenda Santa Cruz, ainda dentro de
Cavalcante, e que depois daria origem a Colinas do Sul. Em 1953 chegaram outras
famílias atraídas pelos cristais de quartzo (Fernandes, 2001). Ainda no final da década
de 1950 foi inventado o processo de produção de quartzo artificial e a demanda pelo
cristal originado da mineração caiu bastante. Por essa ocasião, muitas pessoas
abandonaram o garimpo e foram trabalhar na construção de Brasília, a 270km dali
(Fernandes 2001).
A emancipação política de Colinas do Sul se deu em 1985, efetivada em 1987 pela Lei
10.403, que criou o município. O nome Colinas foi dado em função das características
do relevo.
•

Niquelândia – GO

Niquelândia nasceu em torno das minas auríferas descobertas próximas às cabeceiras
daquele grande rio. Sua fundação data de 1755, com o nome de São José do Tocantins
(Fernandes 2001) e no século XX o nome foi mudado em razão da existência também
de minas de níquel.
Niquelândia é citada como núcleo participante da origem do processo de précolonização do Distrito Federal, pois devido à seqüência das descobertas das minas de
ouro nessa região, a coroa de Portugal fez instalar em 1736 o posto fiscal de Contagem
de São João das Três Barras. O posto fiscal instalado a cerca de 10km do atual Plano
Piloto, foi de grande importância para a história da colonização do Distrito Federal
sendo o mais antigo estabelecimento público na região. O município carece de atrativos
econômicos, tendo se transformado em pólo de ecoturismo após o enchimento do lago
da UHE Serra da Mesa.
•

Água Fria de Goiás-GO

O município de Água Fria de Goiás dista 346km de Goiânia (GO) e 156km de Brasília.
Sua criação é bastante recente, tendo sido desmembrado de Planaltina de Goiás em
1989. A sede municipal de Água Fria de Goiás conserva características de um povoado
rural pacato.
Desde o final da década de setenta a região vem passando por um processo de
transformação em suas atividades agrícolas, o que vem gerando um fluxo de migrantes
para o município. O quadro rural de Água Fria de Goiás caracteriza-se pela coexistência
de tipos de produção agropecuária tradicionais e modernas, que tanto convivem
espacialmente, quanto definem áreas com estruturas específicas de produção, sendo esta
basicamente constituída por soja, arroz, feijão, milho e gado para corte, além de
excedentes da produção de subsistência. Apesar das vias de escoamento serem
precárias, o município comercializa excedentes nos municípios do Entorno do Distrito
Federal e também na região Nordeste, especialmente Recife e Maceió (ZEE-DF, s/d).
• Formosa-GO
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“Arraial de Couros” foi o primeiro nome do município de Formosa, criado na segunda
metade do século XVII, com o desdobramento do município de Luziânia (Santa Luzia),
nessa época também Arraial. O nome “Arraial de Couros” se deve às casas do arraial
que eram cobertas por peles de gado bovino (Site do Estado de Goiás, s/d). Sabe-se que
as primeiras casas foram erguidas por negros na confluência do ribeirão Itiquira com o
rio Paraná. Posteriormente estes primeiros moradores foram obrigados a se transferir
para o atual local por conta de uma “mortífera febre que assolava o lugar”,
provavelmente malária. Inscrições nas grutas da Fazenda Araras, atestam a existência de
índios, quando da chegada dos colonizadores, porém não há maiores informações a este
respeito.
A economia local baseava-se na mineração e nesta fase inicial, foram estabelecidos dois
"registros" para evitar prejuízos na extração de ouro, localizados nas proximidades da
Lagoa Feia e em "Arrependidos", a 90 km² da cidade. Estabeleceu-se, assim, a
comunicação do sertão com os canais da Bahia e Minas Gerais. Em 1823, o povoado foi
elevado a "Julgado", firmando-se como centro comercial. Depois de passar por algumas
alterações administrativas em 1838, foi elevado à categoria de Freguesia e, em 1843, a
Vila, com a denominação de Vila Formosa de Imperatriz, nome escolhido pela beleza
do local e em homenagem à Imperatriz D. Teresa Cristina. Passou à categoria de cidade
em 1877, com o nome alterado para Formosa da Imperatriz, mais tarde, apenas
Formosa.
•

Brasília e o Distrito Federal

Durante o período colonial alguns já falavam na interiorização da capital, como os
inconfidentes mineiros, que pretendiam fazer de São João del Rei a capital do país livre.
A primeira idéia concreta em relação à transferência da capital apareceu em 1823, com
a proposta de José Bonifácio de Andrada e Silva, que inclusive sugeriu o nome de
Brasília para a nova capital. Há quem diga que a idéia da mudança da Capital para o
interior do Brasil é mais antiga, vem do século XVIII, com o Marques de Pombal
(Fernandes 2001).
Com a proclamação da República, em 1889, nova Constituição foi elaborada (a de
1891) e novamente a idéia foi debatida, sendo aprovado um dispositivo que determinava
a realização de estudos para a construção da futura capital a ser localizada no Planalto
Central (Fernandes 2001). Após o movimento de 1930, a idéia foi retomada com a
Grande Comissão Nacional de Revisão Territorial e Localização da Capital, controlada
pelo IBGE, porém este foi um período de crise e com o início do Estado Novo em 37 a
idéia foi novamente esquecida. Após esse período, a idéia voltou revigorada, aprovada
na Constituição de 1946, que determinava que a nova capital fosse instalada no Planalto
Central. Comissões de estudos foram formadas e o nome Brasília foi consagrado; em
1953 o presidente Vargas contratou uma empresa norte americana para fazer o
levantamento aéreo da região escolhida no Planalto Central.
Juscelino Kubitschek, candidato a presidência pela coligação PSD/PTB, em seu
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primeiro comício no interior de Goiás afirmou que construiria a nova capital, proposta
que simbolizava a modernidade de seu governo. Depois de eleito, JK criou a
NOVACAP (Compania Urbanizadora da Nova Capital) que iniciou os trabalhos a 3 de
novembro de 1956, seguindo o projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Brasília foi
inaugurada em 21 de abril de 1960.
O afluxo de trabalhadores, os candangos, para a as obras da nova capital alterou a
dinâmica sócio-econômica dos municípios do entorno. A construção de Brasília e a
própria capital instalada absorveu, e ainda absorve, mão-de-obra vindas desses locais e,
em contrapartida, impõe um perfil diferenciado a municípios com uma história anterior
à criação da capital.
•

Cristalina-GO

Emílio Levy é apontado como o fundador do povoado que daria origem a cristalina pelo
fato de ter ali construído a primeira casa de alvenaria na região de garimpo de cristais. O
povoado surgiu com o nome de Serra dos Cristais, sendo elevado a distrito de Santa
Luzia (hoje Luziânia) e depois, em 1916, elevado a município desmembrando-se de
Luziânia, recebendo o nome “Cristalina” em 1918 (Site do Estado de Goiás, s/d), que é
localizada no topo de uma chapada.
Como nos demais municípios do entorno do Distrito Federal, a agricultura tornou-se a
base econômica de Cristalina, cuja atividade tem-se modernizado.
•

Luziânia-GO

Deve-se ao paulista Antônio Bueno de Azevedo a primeira entrada no território hoje
pertencente a Luziânia. Ele partiu de Piracatu (Paracatu) acompanhado de escravos e
amigos rumo ao Norte, em 1746, até alcançar o rio que denominou de São Bartolomeu,
em homenagem ao santo do dia, e ali construiu ranchos e colocou roças. Três meses
mais tarde seguiu rumo ao Oeste fixando residência em um local que denominou Santa
Luzia (Site do Estado de Goiás s/d:115). Em 1833, por meio de uma Resolução do
Império, foi criado o município de Luziânia.
Da sua área original foram subtraídos outros municípios, como por exemplo o Novo
Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental, que eram loteamentos dentro dos limites de
Luziânia. As características históricas de Luziânia estão ligadas ao ciclo do ouro, dado
que a fundação e crescimento do povoado deram-se em função da mineração.
•

Paracatu-MG

A região Noroeste de Minas Gerais foi visitada, conhecida e perscrutada desde o final
do século XVI. Há indícios de que as bandeiras de Domingos Luis Grau (1586-1587),
Antônio Macedo (1590), Domingos Rodrigues (1596), Domingos Fernandes (1599) e
Nicolau Barreto (1602-1604) palmilharam aquela região.
O local hoje pertencente ao território de Paracatu ou Piracatu, era a passagem da
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freguesia de Congonhas do Campo, termo da vila de São José, comarca do rio das
Mortes, conforme aparece nos termos da sesmaria concedida, em 1756, a Joaquim José
de Vasconcelos. O nome Paracatu é o de um riacho que dividia essa sesmaria daquela
pertencente a Jacinto Coelho da Silva (Barbosa 1995).
Os bandeirantes Felisberto Caldeira Brant e José Rodrigues Frois comunicaram à coroa
o descobrimento das minas do vale do Paracatu em 1744. No entanto, há notícias de que
o arraial já havia sido fundado muitos anos antes. A descoberta das minas na região é
apontada como sendo a última grande descoberta aurífera em Minas Gerais, já em fins
do século XVIII. O ouro contribuiu para o rápido crescimento do Arraial de São Luiz e
Sant’Anna das Minas do Paracatu. Após período de grande crescimento, o arraial foi
elevado a vila com o nome de Paracatu do Príncipe, em 1798, por um alvará de D.
Maria I.
A efêmera riqueza logo se dissipou e o declínio produtivo do ouro aluvial provocou a
decadência econômica da vila. Como registros da época a cidade conservou duas igrejas
construídas no século XVIII e tombadas pelo patrimônio histórico, que abrigam uma
grande coleção de imagens sacras dos séculos XVIII e XIX. A cidade retomou seu
crescimento com base na agropecuária e viveu uma efervescência cultural no século
XIX, da qual ainda hoje se orgulha. Desta época ainda existe um conjunto arquitetônico
com características particulares e um interesse por todos os tipos de manifestações
artísticas e culturais.
Após o declínio das atividades tradicionais de mineração, Paracatu desenvolveu uma
base econômica moderna, em que convivem uma agricultura altamente tecnificada,
implantada em larga escala, com uma pecuária intensiva e uma exploração mineral
moderna. Persistem ainda no município, regiões com agricultura de subsistência e
pecuária extensiva.
•

Araguari-MG

O primeiro documento histórico que menciona a região onde está situada Araguari é o
Alvará de 04 de Abril de 1816. A região foi desbravada, inicialmente, por Bartolomeu
Bueno da Silva, cujo por objetivo era trilhar um caminho que o levasse a Goiás. O
Triângulo Mineiro era habitado pelos índios Caiapó, os quais preparavam constantes
emboscadas aos "brancos invasores", prejudicando, assim, a comunicação da província
de Goiás com São Paulo. Com a finalidade de expulsar os Caiapó foi organizada, em
1748, uma grande expedição composta, em grande maioria, por "índios mansos" os
quais foram, posteriormente, alojados em 18 aldeias, ao longo da estrada de Anhanguera
que cortava toda região, ligando São Paulo a Goiás.
O município de Araguari foi chamado primeiramente por Freguesia do Brejo Alegre,
sendo criado pela Lei Provincial n° 1.847, de 02 de Abril de 1840. Ao redor da sede
paroquial foram-se concentrando os habitantes de Brejo Alegre e nas ocasiões das festas
religiosas tradicionais da igreja os romeiros das fazendas próximas para lá se dirigiam.
A evolução urbana de Brejo Alegre foi lenta, natural e assistemática: as primeiras ruas
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surgiram da iniciativa particular, os primeiros estabelecimentos comerciais, onde de
tudo se vendia, foram aparecendo na paisagem urbana e dentre eles alguns se tornando
mais proeminentes.
A Freguesia de Brejo Alegre só passou à categoria de vila em 31 de Março de 1884. O
ideal de emancipação era crescente e foi elaborado o projeto nº 154, de autoria do
Deputado Provincial Padre Lafayette de Godoy, que tratava da elevação da Vila do
Brejo Alegre à categoria de cidade, fato que ocorreu em 04 de agosto de 1884 com a
alteração de seu nome para Araguari.
•

Guarda-Mor - MG

Surgiu nos tempos em que os bandeirantes começaram a extrair ouro do córrego de
Paracatu. Criou-se, então, um posto de Guarda-Real, daí a origem do nome, para efeito
da fiscalização do ouro que era transportado para Uberaba. Os bandeirantes Felisberto
Caldeira Brant e José Rodrigues Fróis são apontados como fundadores de Guarda-Mor.
Saint-Hilaire, famoso viajante francês, em sua obra intitulada "Viagem às Nascentes do
Rio São Francisco", menciona a fazenda do Guarda-Mor ao descrever a Paracatu do
século XVIII. Conta-se que Ilídio Pereira Guimarães, proprietário da referida área, doou
30 alqueires (90 ha) para Santa Rita dos Impossíveis. Por ser terreno da Santa e, por
conseguinte, gratuito, muitas famílias vieram demarcar seus respectivos lotes, formouse, assim, o arraial. A população cresceu rapidamente e o Curato foi elevado a distrito
1850. Em 1871, criou-se a Paróquia de Santa Rita dos Impossíveis de Guarda-Mor, logo
extinta em 1873. Em 1962, Guarda-Mor torna-se município.
As principais atrações naturais de Guarda-Mor são a cachoeira do Funil e a cachoeira da
Usina. Sob o aspecto cultural destacam-se as festas religiosas, principalmente a de Santa
Rita de Cássia, padroeira do município, realizada no mês de julho.
•

Catalão-GO

Catalão começou a ser ocupado a partir da terceira década do século XVIII (1722 ou
1723), quando da passagem da comitiva de Bartolomeu Bueno da Silva, que, nestas
paragens, mandou fazer plantio de roças para seu abastecimento. O povoamento iniciouse por volta de 1728, com a construção de um rancho para apoio das tropas que
adentravam pelos gerais. Nas imediações de Catalão, permaneceu um dos capelães da
comitiva, Frei Antônio, originário da Catalunha (Espanha), apelidado de “o Catalão”,
que, juntamente com três companheiros, resolveu criar um ponto de pouso nas
proximidades do Córrego do Almoço.
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Catalão era um povoado que contava com cinco casas de telhas e vinte ranchos de
capim, em 1828. Logo depois, em 1833, o arraial foi elevado à categoria de vila,
desmembrando-se da comarca de Santa Cruz, depois em 1850, abrangendo Ipameri e
Corumbaíba, tornou-se comarca com a denominação de Comarca do Rio Paranaíba e,
em 19 de julho de 1859, a Vila de Catalão foi elevada à categoria de cidade. Em 20 de
agosto de 1859, Catalão tornou-se cidade legalmente constituída, mas permanecendo
isolada dos centros de decisão, devido à inexistência de uma rede de transportes e de
comunicação. Em 1938, a Comarca do Rio Paranaíba passou a denominar-se Comarca
de Catalão.
A ocupação da região onde se encontra o município de Catalão foi impulsionada num
primeiro momento pela descoberta de ouro no território de Goiás acompanhada de
alguma atividade agrária e, mais tarde, teve novo impulso com a chegada dos trilhos da
estrada de ferro ao território goiano com a formação de acampamentos de trabalhadores
para sua construção. Na década de 1920, por conta do dinamismo da economia paulista
intensificado pela estrada de ferro Mogiana, no Triângulo Mineiro, Catalão era a mais
populosa das localidades do estado de Goiás (38.514 habitantes), e o detentor do 3º
maior rebanho bovino do estado.
Catalão possuía grande extensão territorial que incluía os municípios de Corumbaíba,
Cumari, Campo Alegre, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Três
Ranchos. Atualmente, o município é composto pelo Distrito de Santo Antônio do Rio
Verde e pelas aglomerações rurais de Pires Belo, Olhos d'Água e Pedra Branca,
abrangendo uma área de 3.789km2, o que corresponde a 1,1% do território estadual.
•

Davinópolis-GO

Um povoado fundado em uma gleba de 10 mil metros quadrados deu origem ao
município de Davinópolis. Tal gleba fora doada à prefeitura de Catalão em 1948, pelo
casal José David de Souza e Dorcília David para fins da construção de uma escola rural.
O povoado surgiu com o nome de Povoado do Grupo, depois chamado por Povoado da
Barra e em 1963, por meio da Lei Municipal nº 20 de 19 de agosto, foi elevado a
município, desmembrando-se de Catalão (Estado de Goiás s/d:1949).
•

Ouvidor-GO

A região em que se encontra o município pertencia ao município de Catalão e era
conhecida por "Catuaba". O município foi batizado de Ouvidor em função do rio de
mesmo nome, que marca o limite com Catalão.
O município de Ouvidor iniciou o processo de ocupação em 1922, com a chegada da
Estrada de Ferro Goiás, ligando os municípios de Ouvidor a Goiandira e mais tarde ao
Estado de Minas Gerais, com a junção da Rede Mineira de Viação à Estrada de Ferro
Goiás (Site do Estado de Goiás s/d).
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Os primeiros moradores da região foram os fazendeiros e seus familiares e com a
construção da estrada de ferro vieram outros moradores. Com o crescimento da
população, Ouvidor foi elevado à categoria de distrito em 19/12/1948, pela Lei
Municipal nº 24 e, mais tarde, tornou-se município independente em 19/10/1953, pela
Lei nº 824 (Estado de Goiás s/d). Atualmente, o desenvolvimento sócio-econômico do
município está vinculado à descoberta das jazidas minerais.
•

Três Ranchos -GO

Emancipado em 1953, o município de Três Ranchos era um local de parada para
boiadeiros e viajantes, com áreas para pastagens e locais para o descanso. O
povoamento de Três Ranchos ganhou impulso com a inauguração da estrada de ferro,
com a atividade do garimpo de diamantes e sobretudo com as migrações, que
encontraram às margens do rio Paranaíba terras férteis e boas para pastagens.
No período de 1887 a 1888, já havia no porto "Mão-de-Pau." no Rio Paranaíba, um
vigia fiscal conhecido por Antônio da Cunha Bastos. Porém, mesmo antes dessa época,
essas terras já eram atravessadas por tropeiros oriundos das províncias de São Paulo e
Minas Gerais com destino aos municípios de Entre Rios (Ipameri), Santa Cruz (Santa
Cruz de Goiás) e Vila Boa (Goiás).
Em 1948 o povoado foi elevado à categoria de distrito de Catalão. Mais tarde, em 19 de
outubro de 1953 foi emancipado politicamente surgindo com o nome de Paranaíba de
Goiás. Por vontade da população, que não gostou da troca de nome, o povoado voltou a
adotar seu nome original. O potencial turístico de Três Ranchos está ligado ao seu
relevo e principalmente à sua hidrografia, além do rio Paranaíba outros cursos com
águas cristalinas cortam o município e também há a formação de lagos usados para
banho, pesca e esportes.
•

Cumari-GO

O município teve origem com um povoado chamado Samambaia, surgido entre 1908 e
1909 com a instalação da estrada de ferro de Goiás, depois chamada de Viação CentroOeste. A partir da inauguração da estação, em 1913, o povoado ganhou impulso. Em
1927 o povoado de Samambaia foi elevado a distrito de Catalão (GO) e com o nome de
Cumari foi elevado a município, em 1947, desmembrando-se de Goiandira (GO) em
1931.
•

Novo Gama-GO

O município de Novo Gama teve origem semelhante ao da Cidade Ocidental (GO):
ambos surgiram como conjuntos habitacionais dentro do município de Luziânia
(Bonfim 1990). A proposta para a construção do Novo Gama previa a edificação de um
núcleo habitacional que além de atender a demanda de moradia de baixa renda para
população migrante polarizada pelo Distrito Fedral, apresentasse um planejamento
urbano com equipamentos adequados para atendimento da população residente. O Novo
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Gama pretendia conseguir o que as cidades-satélites não conseguiram: a independência
e auto-suficiência em relação à Brasília. As dificuldades de locomoção entre as cidadessatélites e Brasília, a função de cidades-dormitórios segregaram espacial e socialmente
as cidades satélites, em um processo de periferização do Distrito Federal.
O conjunto Novo Gama foi então inaugurado em 17 de dezembro de 1976 com um
sistema de urbanização bastante equipado à época. Depois de três ou quatro anos da sua
inauguração o conjunto habitacional começa a decair por conta do abandono das casas
pelos seus moradores e proprietários e entre 1982 e 1983 mais de 50% da população do
Novo Gama abandonou suas casas. Essa “crise das prestações altas” abateu-se em
outros conjuntos habitacionais satélites de Brasília, como o eram, na época, Valparaíso
e Cidade Ocidental. Mais tarde alguns dos proprietários regularizaram sua situação
junto ao BNH ao tempo em que morar no Distrito Federal tornara-se mais difícil e caro.
As casas do Novo Gama, então, passaram a ser valorizadas e em 1995 o Novo Gama
emancipou-se como município.
•

Cidade Ocidental -GO

Construída inicialmente como um núcleo habitacional em Luziânia, a partir de 1975, a
Cidade Ocidental, tal como o Novo Gama, abrigava os ideais de configurar-se como
“um pólo residencial de vida autônoma, inserido nos planos governamentais de geração
de empregos, solução da demanda habitacional, valorização sócio-econômica da região”
(Bonfim 1990). Com a mesma evolução histórica de NoVo Gama, Cidade Ocidental foi
elevada a município em 1991.
•

Samambaia–DF

A localidade denominada Samambaia já existia como área agrícola às margens do
córrego homônimo. Samambaia fazia parte do Núcleo Rural da cidade satélite de
Taguatinga e hoje é mais uma entre as cidades-satélites do Distrito Federal. Samambaia
teve a sua origem com a remoção das invasões da Boca da Mata, Asa Branca e outras no
ano de 1985. Tais invasões eram o resultado das migrações de pessoas vindas de vários
estados brasileiros.
Por meio da Lei Federal nº 49 e do decreto 11.921, em outubro de 1989, Samambaia
passa a ser denominada Região Administrativa - RA XII e seu Regimento Interno foi
criado por meio do decreto nº 12.540 de 30 de julho de 1990. A área urbana está
dividida em dois setores: Norte e Sul, separados pela rede de energia elétrica que
abastece o Distrito Federal. A zona rural é constituída pela área isolada Guariroba, onde
são desenvolvidas diversas atividades agrícolas.
•

Planaltina-GO

A fundação de Planaltina deu-se no final do século XVIII, em função de sua posição na
região de passagem da estrada real, utilizada para o escoamento de ouro e arrecadação
de dízimos territoriais à Coroa.
137

De acordo com a tradição oral, o primeiro nome do povoado foi Mestre D'armas, devido
ao fato de que na região se instalara um ferreiro, perito na arte de concertar e manejar
armas e que recebeu o título de Mestre. A fundação do núcleo em que se originou
Planaltina é atribuída a José Gomes Rabelo, fazendeiro que se transferiu da então
Capital da Província de Goiás para a Lagoa Bonita, estendendo posteriormente suas
posses até à morada do "Mestre D'armas". O território onde se situava "Mestre D'armas"
pertenceu, de início, à Vila de Santa Luzia, hoje Luziânia, tendo-se transferido para o
Julgado de Couros (Formosa) em 20 de junho de 1837. Sucessivas anexações e
desanexações ocorreram, a partir de então, provocadas por manifestações da população
local, levando o povoado a pertencer, de acordo com as preferências do poder
dominante, ora a Vila de Santa Luzia, ora a Vila de Formosa.
Em l9 de agosto de 1859, pela Lei nº 03 da Assembléia Provincial de Goiás, foi criado o
Distrito de Mestre D'armas, nos termos da Lei ficou pertencendo ao município de
Formosa. Esta mais tarde passou a ser a data oficial da fundação da Cidade de
Planaltina, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto nº 571, de 19 de janeiro de
1967.
Em 1892 instala-se a Vila, após a doação de casas para estabelecimento da intendência,
cadeia pública e escolas. Neste mesmo ano, acontece um fato que ligará definitivamente
a história de Planaltina à de Brasília. Trata-se da vinda da Comissão Cruls que realizou
os primeiros estudos para implantação da futura Capital Federal do Planalto Central. A
Comissão era composta por astrônomos, médicos, farmacêuticos, geólogos e botânicos.
Como resultado de seu trabalho, foi demarcada a região do quadrilátero de 14.400 km²
onde se construiria a nova Capital, bem como se produziu um relatório detalhando o
levantamento geral da região.
A partir de 1917, a Vila de Mestre D'armas passa por uma transformação com o
surgimento de indústrias e charqueadas, empresas de curtume, fábricas de calçado, usina
hidrelétrica e a estrada de rodagem ligando Planaltina a Ipameri. Neste mesmo ano, em
14 de julho, pela lei nº 451, passa a denominar-se Planaltina.
Em 1955, a Comissão chefiada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante delimita
definitivamente a área e o sítio de nova Capital. O quadrilátero do Distrito Federal
passou então a ocupar uma área de 5.814 km² e foi sobreposta a três municípios
goianos, um dos quais Planaltina, que teve seu território dividido em duas partes ficando
sua sede dentro da área do Distrito Federal, incorporando à estrutura administrativa que
se implantou, ela perdeu então a condição de sede de município passando a funcionar
como cidade Satélite, com parte do seu território absorvido pelo quadrilátero do Distrito
Federal (Estado de Goiás s/d:117 e 118). A outra parte do território do antigo município
continua pertencendo ao estado de Goiás.
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•

Santo Antônio do Descoberto-GO

Documentos apontam a origem de Santo Antônio do Descoberto com a vinda do
bandeirante Antônio de Azevedo, em 13 de dezembro de 1746, para desbravar terras
virgens em busca de ouro e outros minérios Depois disso outras pessoas se dirigiram
para a região na perspectiva de enriquecimento, ao que é atribuída a ocupação
desordenada daquele território (Kell, 2005). Em 14 de maio de 1982 Santo Antônio do
Descoberto foi elevado a município e desmembrado de Luziânia, por meio do Decretolei nº 9.17, já contando com 236 anos de existência. Atualmente o município é
considerado como cidade-dormitório de Brasília.
5.3.2
Perfil Sócio-Demográfico
No século XX, principalmente na sua segunda metade, desenvolvem-se plenamente as
bases econômicas que estruturaram a organização regional do Centro-Oeste brasileiro e
que podem explicar a atual distribuição populacional e o grau de urbanização
encontrado na área objeto de análise neste estudo.
O processo de ocupação do Centro-Oeste teve, como base importante da sua
estruturação, as políticas de Estado de colonização, integração nacional e interiorização
da economia, desde as primeiras décadas do século XX, que vão resultar, nos anos
60/70, nas frentes de ocupação moderna, na implantação dos dois principais centros
urbanos de toda a região (Goiânia e Brasília, ambos oriundos de planejamento
governamental) e, a partir dos anos 80, na implementação da moderna produção
agroindustrial, com a presença de grandes capitais nacionais e internacionais.
São características básicas da região, encontradas também nas unidades territoriais que
integram a AII, a economia baseada predominantemente na pecuária extensiva de corte
e leite, a agricultura extensiva de produtos básicos de interesse para exportação
(existindo ainda indústrias extrativas minerais de importância econômica), a existência
de grandes áreas pouco ocupadas, com baixa densidade populacional, e a concentração
populacional nos centros urbanos, principalmente em poucos de maior porte (IPEA,
IBGE, UNICAMP, 2002).
Tendo esse quadro como contexto geral, a análise realizada teve como objetivo,
inicialmente, avaliar a evolução populacional ocorrida na área de estudo de 1980 a 2000
e mais recentemente, com base na estimativa populacional produzida pelo IBGE para
2005.
A Tabela 5.3.2.a mostra os dados relativos à população dos 21 municípios e do Distrito
Federal, que compõem a área de estudo, sua distribuição quanto à condição urbana e
rural dos residentes, podendo ser verificado o porte dos municípios, quanto aos
contingentes populacionais, e os municípios com maior predominância de população
urbana ou rural.
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Observe-se que em 1980 não existiam os municípios de Colinas do Sul, Água Fria de
Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama e Cidade Ocidental, todos de Goiás.
Estes dois últimos também não existiam em 1991. Só a partir de 2000 podemos contar
com dados censitários para todos os atuais municípios da região.
Em 1980, dos municípios existentes (16 municípios e DF), 7 tinham menos de 6 mil
habitantes, mas em 3 destes os contingentes urbanos eram apreciáveis (Ouvidor e Três
Ranchos, em torno de 40% de população urbana) ou majoritários, como em Cumari,
com 65% de população urbana, segundo a Tabela 5.3.2.a.
Tabela 5.3.2.a
População total, urbana e rural nos municípios da AII, Estados de Goiás, Minas
Gerais, Distrito Federal – 1980, 1991, 2000 e 2005
Unidades
territoriais

1980
Total

Cavalcante (GO)

11.181
Colinas do Sul
(GO)
Alto Paraíso de
2.721
Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
33.484
São
João
4.333
D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás
(GO)

-

Urbana
1.774
-

1991
Rural

2005*

Total

Urbana

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
9.407
8.156
2.001
6.155

9.150

3.654

5.496

9.773

3.702

2.249

1.453

3.855

3.458

Urbana

2000
Rural

-

Total

1.173

2.285

Rural

Total

537

2.184

4.193

2.331

1.862

6.182

4.179

2.003

7.428

9.263

24.221

40.751

23.786

16.965

38.573

26.578

11.995

37.208

1.116

3.217

5.116

2.503

2.613

6.736

4.188

2.548

7.751

-

-

3.976

944

3.032

4.469

1.603

2.866

4.778
94.717

Planaltina (GO)

16.178

9.275

6.903

40.201

37.499

2.702

73.718

70.127

3.591

Formosa (GO)

43.297

29.618

13.679

62.982

49.659

13.323

78.651

69.285

9.366

90.247

Luziânia (GO)

92.817

75.977

16.840

207.674

194.345

13.329

141.082

130.165

10.917

180.227

89.647

2.333.108

Distrito Federal

1.176.908 1.138.994

37.914

LT Luziânia – Samambaia
1.601.094 1.515.889 85.205

2.051.146 1.961.499

S. Antônio do
Descoberto (GO)

-

-

-

35.509

28.606

6.903

51.897

48.398

3.499

74.867

Novo Gama (GO)

-

-

-

-

-

-

74.380

73.026

1.354

93.081

Cidade
(GO)

-

-

-

-

-

-

5.912

47.499

Ocidental

40.377

34.465

Cristalina (GO)

15.977

10.459

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
5.518
24.937
17.652
7.285
34.116

Paracatu (MG)

49.014

29.900

19.114

5.137

1.552

2.450

603

Catalão (GO)

39.172

30.685

8.487

Ouvidor (GO)

3.443

1.507

1.936

Três Ranchos (GO)

2.249

951

1.298

Cumari (GO)

3.783

2.456

1.327

Araguari (MG)

83.519

74.267

9.252

Guarda – Mor
(MG)
Davinópolis (GO)

Total AII
Total
Goiás

estadual

27.569

6.547

39.867

62.774

49.710

13.064

75.216

63.014

12.202

83.011

3.585

5.919

2.644

3.275

6.656

3.513

3.143

7.118

1.847

2.118

946

1.172

2.109

1.294

815

2.030

54.525

47.152

7.373

64.347

57.606

6.741

70.574

3.703

2.518

1.185

4.271

3.384

887

4.627

2.260

1.313

947

2.831

2.276

555

3.189

2.883

2.112

771

3.105

2.301

804

3.244

91.283

82.103

9.180

101.974

92.748

9.226

108.672

1.585.663 1.418.934 166.729 2.263.512 2.064.886 198.626 2.874.688 2.683.121

191.567 3.306.871

3.860.174 2.401.098 1.459.076 4.018.903 3.247.676 771.227 5.003.228 4.396.645

606.583 5.612.350

Total
estadual
13.380.105 8.983.371 4.396.734 15.743.152 11.786.893 3.956.259 17.891.494 14.671.828 3.219.666 19.220.936
Minas Gerais

Fonte: IBGE. Censo demográfico. * População estimada em 01.07.2005.
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Entre os restantes, havia 3 municípios entre 10 mil e 20 mil habitantes, dos quais só
Cavalcante tinha baixa população urbana (16% do total), 4 com população total entre 20
mil e 40 mil habitantes (destes, só Niquelândia tinha população urbana abaixo de 60%
do total, como mostra também a Tabela 5.3.2.b), 2 entre 80 mil e 100 mil habitantes,
ambos com mais de 80% de população urbana, e Brasília/Distrito Federal, com
1.176.908 habitantes, dos quais quase 97% eram urbanos. A população total da AII em
1980 era de 1.585.663 pessoas.
Em 1991, já contando com 20 municípios e o DF, são 10 municípios com até 10 mil
habitantes (dos quais 6 com menos de 50% de população urbana), um em torno de 25
mil habitantes e um em torno de 35 mil habitantes (ambos com mais de 70% da sua
população na condição urbana), 5 entre 40 mil e 65 mil habitantes (seu contingente
urbano variando entre 58% do total a 93%), um com 91 mil habitantes (Araguari/MG),
um com 208 mil (Luziânia-GO), com altos contingentes urbanos (89,9% e 93,6%) e o
Distrito Federal, com 1.515.889 habitantes, dos quais pouco mais de 95% eram urbanos.
Tabela 5.3.2.b
Taxa de crescimento anual e Taxa de Urbanização
TGCA (% ao ano)

Unidades territoriais

Taxa de urbanização

80/91

91/00

00/05

1980

1991

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
Cavalcante (GO)

-2,83

1,29

1,33

15,87

24,53

39,93

Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)

4,01
1,80

0,76
4,41
-0,61

0,81
3,74
-0,72

19,74
27,66

33,92
55,59
58,37

60,75
67,6
68,9

São João D’Aliança (GO)

1,52

3,10

2,85

25,76

48,92

62,17

Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)

8,63

1,31
6,97

1,35
5,14

57,33

23,74
93,28

35,87
95,13

Formosa (GO)

3,47

2,50

2,79

68,41

78,85

88,09

Luziânia (GO)
LT Luziânia - Samambaia
Distrito Federal

7,60

-4,20

5,02

81,86

93,58

92,26

2,84

2,61
7,60
4,59

96,78
-

94,68
80,56
-

95,63
93,26
98,18

-

85,36

Santo Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)

-

2,79
4,31
-

Cidade Ocidental (GO)

2000

-

-

3,30

-

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)

4,13

3,54

3,16

65,46

70,79

80,81

Paracatu (MG)

2,27

2,03

1,99

61

79,19

83,78
52,78

Guarda – Mor (MG)

1,30

1,31

1,35

30,21

44,67

Davinópolis (GO)

-1,32

-0,05

-0,76

24,61

44,66

61,36

Catalão (GO)

3,05

1,86

1,86

78,33

86,48

89,52

Ouvidor (GO)

0,66

1,60

1,61

43,77

68

79,23

Três Ranchos (GO)

0,04

2,53

2,41

42,29

58,1

80,4

Cumari (GO)

-2,44

0,83

0,88

64,92

73,26

74,11

Araguari (MG)

0,81

1,24

1,28

88,92

89,94

90,95

Total AII

3,29

2,69

2,84

89,49

91,22

93,34

Total estadual Goiás

0,37
1,49

2,46
1,43

2,32
1,44

62,2
67,14

80,81
74,87

87,88
82

Total estadual Minas Gerais

Fonte: IBGE. Censo demográfico.
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Em 2000, os municípios com menos de 10 mil habitantes ainda eram 10 mas apenas 2
tinham menos de 50% de população em condição urbana (Cavalcante e Água Fria de
Goiás, em Goiás). Os demais tinham, todos, população urbana majoritária, sendo 12
acima de 80% variando os totais populacionais entre 30 e 40 mil habitantes (3
municípios), um de 51 mil habitantes, um de 644 mil habitantes, 4 entre 70 e 80 mil
habitantes, um de 102 mil habitantes, um de 141 mil habitantes, além do Distrito
Federal, com 2.051.146 habitantes.
A população total da AII somava 2.874.688 pessoas, em 2000, e 3.306.874 pessoas (dos
quais 2.333.108 pessoas no Distrito Federal) em 2005, segundo as estimativas realizadas
pelo IBGE para todas as unidades territoriais componentes. Os municípios de Goiás
presentes na AII, em 2000, representavam 12,9% da população total do Estado e os de
Minas Gerais, 0,5% da população total do Estado.
As taxas de crescimento geométrico da população da AII também estão apresentadas na
Tabela 5.3.2.b, permitindo observar as localidades com maior tendência de
crescimento, bem como as que perderam população e em que período, ao longo desse
tempo. As taxas para o período 2000/2005 assumem a estimativa populacional feita pelo
IBGE para as diversas unidades territoriais, para esse ano, possibilitando analisar a
possível evolução estimada para todas elas.
A primeira observação a ser feita é que as perdas de população de alguns municípios
podem ter sido causadas por emancipação de parte do seu território como novos
municípios, uma vez que existem alguns que foram criados entre 1980 e 1991, ou entre
1991 e 2000.
Tendo esse fato em vista, a análise das taxas de crescimento médio anual mostra
inicialmente municípios que perderam população, como Cavalcante, de 1980 a 1991,
Niquelândia, nos períodos 1991/2000 e mesmo 2000/2005, Luziânia, em 1991/2000,
Davinópolis, nos 3 períodos, e Cumari, em 1980/1991, todos em Goiás. Outros
municípios tiveram taxas de crescimento menores do que 1% ao ano, como Ouvidor e
Três Ranchos, em Goiás, e Araguari, em Minas Gerais, em 1980/1991; Colinas do Sul e
Cumari, em Goiás, em 1991/2000 e também para o período estimado, de 2000/2005.
Tendo as TGCAs relativas aos Estados de Goiás, Minas Gerais e para o Distrito Federal
como referência, pode-se observar que a região definida como AII, no período
1980/2000, apresentou, grosso modo, crescimento a taxas elevadas em Alto Paraíso de
Goiás, na porção norte da AII, e em alguns municípios no entorno do Distrito Federal
(Planaltina, Formosa, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Cidade
Ocidental, e mesmo Cristalina).
Por outro lado, alguns municípios (Cavalcante, Niquelândia, Luziânia e Cumari)
apresentaram oscilações significativas nas taxas de crescimento, no mesmo período,
possivelmente resultantes de levas migratórias relacionadas a novas alternativas
econômicas, num movimento característico de regiões de fronteira econômica.
Municípios com alto crescimento foram Planaltina (8,6% ao ano em 1980/91, 7% ao
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ano em 1991/2000 e estimativa de 5% ao ano em 2000/2005), Alto Paraíso de Goiás
(4% ao ano em 1980/91, 4,4% ao ano em 1991/2000 e estimativa de 3,7% ao ano em
2000/2005) e Cristalina (4,1% ao ano em 1980/91, 3,5% ao ano em 1991/2000 e
estimativa de 3,6% ao ano em 2000/2005).
Outros municípios com alto crescimento demográfico em um ou outro dos períodos
assinalados (mesmo com perda de população em algum período), ou com estimativa de
grande crescimento, são Luziânia (7,6% ao ano em 1980/91 e estimativa de 5% ao ano
em 2000/2005), Santo Antônio do Descoberto (criado depois de 1980, com 4,1% ao ano
em 1991/2000 e estimativa de 7,6% ao ano em 2000/2005), Novo Gama (criado depois
de 1991, com estimativa de 4,6% ao ano em 2000/2005) e Cidade Ocidental (criado
depois de 1991, com estimativa de 3,3% ao ano em 2000/2005).
Os municípios de Goiás com taxas de crescimento geométrico anual da população, no
período 1991/2000, superiores à do Estado foram Alto Paraíso de Goiás, São João D’
Aliança, Planaltina, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Três Ranchos.
Os municípios com estimativa (2000/2005) de crescimento populacional a taxas
superiores à estadual, em Goiás, são Alto Paraíso de Goiás, São João D’ Aliança,
Planaltina, Formosa, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Cidade
Ocidental, Cristalina e Três Ranchos. Em Minas Gerais, nos dois períodos, apenas
Paracatu pode ser assim considerada.
As taxas de crescimento populacional médio anual do Distrito Federal em 1980/1991 e
em 1991/2000, embora ligeiramente declinantes (2,84 % ao ano no primeiro período e
2,79% ao ano no segundo período), foram superiores às dos Estados de Goiás (0,37%
ao ano no primeiro período e 2,46% ao ano no segundo período) e Minas Gerais
(1,49% ao ano no primeiro período e 1,43% ao ano no segundo período), assim como
também a estimativa para 2000/2005, em que o Distrito Federal deve apresentar taxa de
2,58 % ao ano, e os Estados de Goiás, 2,32 % ao ano e Minas Gerais, 1,44% ao ano.
A Tabela 5.3.2.c mostra as densidades demográficas encontradas nas unidades
territoriais e, especificamente, na área rural dessas unidades, com exceção do Distrito
Federal (territorialmente uma unidade espacial de organização mais complexa e em que
a população rural tem muito pouca expressão, sendo de 4,37% do total populacional em
2000). A densidade populacional geral foi calculada para 2000, uma vez que os dados
básicos referem-se ao Censo Demográfico 2000, mas as densidades demográficas rurais
foram calculadas para 2003 (em função da informação disponível para as áreas urbanas
ser referente a esse ano), com base em estimativa simples dos totais populacionais, feita
a partir da estimativa do IBGE para o período.
As maiores densidades demográficas foram verificadas no trecho intermediário
(Luziânia ao Distrito Federal), em 2000, atingindo cerca de 388 pessoas por km² em
Novo Gama, 352 pessoas por km² no Distrito Federal e 104 pessoas por km², em Cidade
Ocidental. As densidades demográficas observadas nos demais municípios variaram de
1,3 pessoa por km² em Cavalcante a 37,3 pessoa por km² em Araguari/MG, sendo a
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primeira pouco superior à densidade demográfica rural, obtida para 2003, como mostra
a tabela.
No que diz respeito às densidades demográficas estimadas para 2003, os maiores
valores foram encontrados no trecho norte (Cavalcante, Colinas do Sul, Alto Paraíso de
Goiás e São João D’Aliança, o primeiro dos quais ainda contando com população rural
majoritária), não chegando, porém, a 1,5 pessoa por km².
Tabela 5.3.2.c
Áreas das unidades territoriais e densidades demográficas – geral e da área rural
Unidades territoriais

Área da unidade
Densidade
territorial - 2000
demográfica –
2
(Km )
2000 (Hab/Km2)

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)

Área Rural
2003 (km2)

Densidade
demográfica da
área rural 2003
(Hab/km2)

6.953,50
1.708,20

1,31
2,17

6.949,81
1.706,94

1,22
1,15

2.593,90

2,38

2.591,60

1,16

9.843,20

3,92

9.834,53

0,84

3.327,40

2,07

3.324,33

1,20

2.029,40

2,20

2.028,52

0,68

Planaltina (GO)
2.538,70
Formosa (GO)
5.807,20
Luziânia (GO)
3.961,60
LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
5.801,90
Santo Antônio do Descoberto
938,40
(GO)
Novo Gama (GO)
191,70
Cidade Ocidental (GO)
388,50
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
6.167,90
Paracatu (MG)
8.214,00
Guarda – Mor (MG)
2.065,60
Davinópolis (GO)
520,10
Catalão (GO)
3.777,40
Ouvidor (GO)
413,60
Três Ranchos (GO)
282,20
Cumari (GO)
571,80
Araguari (MG)
2.732,50
Fonte: IBGE. Censo Demográfico.

29,05
13,54
35,54

2.482,77
5.781,84
3.891,99

0,59
0,57
0,31

352,16

-

-

55,28

923,78

0,21

387,63
103,93

175,72
373,62

0,11
0,06

5,53
9,15
3,22
4,05
17,02
10,29
10,01
5,43
37,30

6.158,08
519,66
3.755,08
412,20
280,84
570,94
-

0,86
0,65
0,53
0,44
0,47
0,69
-

Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
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A análise dos principais agrupamentos da estrutura etária – contingentes de crianças e
idosos em dependência e População em Idade Ativa/PIA -, apresentados na Tabela
5.3.2.d, permite avaliar a importância desses contingentes no total da população de uma
localidade e, indiretamente, inferir o seu maior ou menor dinamismo econômico-social
(presença de oportunidades de trabalho ou de formação escolar e profissional, bem
como de outros benefícios e desenvolvimento familiar). Além disso, este indicador
mostra a posição do município em relação ao processo de transição demográfica,
indicando as unidades territoriais em que os padrões existentes até a década de 1980,
com grande número de crianças, ainda permanecem vigentes.
A comparação entre os municípios da AII e destes com os valores estaduais e do
Distrito Federal permite inferir as diferenças entre essas localidades quanto a esses
aspectos.
Tabela 5.3.2.d
População residente por grupos de idade – carga de dependência, 2000
Unidades territoriais

Pop. até
14 anos

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
Cavalcante (GO)
3.735
Colinas do Sul (GO)
1.361
Alto Paraíso de Goiás (GO)
2.234
Niquelândia (GO)
12.103
São João D’Aliança (GO)
2.351
Água Fria de Goiás (GO)
1.427
Planaltina (GO)
27.347
Formosa (GO)
25.950
Luziânia (GO)
49.402
LT Luziânia - Samambaia
Distrito Federal
583.090
S. Antônio do Descoberto (GO)
19.071
Novo Gama (GO)
26.970
Cidade Ocidental (GO)
13.380
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
11.455
Paracatu (MG)
25.405
Guarda – Mor (MG)
2.063
Davinópolis (GO)
522
Catalão (GO)
16.637
Ouvidor (GO)
1.032
Três Ranchos (GO)
766
Cumari (GO)
777
Araguari (MG)
26.190
Total AII
853.268
Total estadual Goiás
1.466.984
Total estadual Minas Gerais
5.082.168
Fonte: IBGE. Censo demográfico.

Pop. de 65
anos ou mais

População
em
dependência

PIA

Carga de
dependência
(%)

450
195
216
1.889
353
187
1.910
3.059
4.303

4.185
1.556
2.450
13.992
2.704
1.614
29.257
29.009
53.705

4.966
2.145
3.731
24.581
4.033
2.854
44.461
49.642
87.378

84,27
72,54
65,67
56,92
67,05
56,55
65,80
58,44
61,46

67.124
1.505
1.459
1.004

650.214
20.576
28.429
14.384

1.400.931
31.321
45.950
25.993

46,41
65,69
61,87
55,34

1.294
3.277
248
123
3.298
361
182
256
6.692
99.385
232.287
1.108.974

12.749
28.682
2.311
645
19.935
1.393
948
1.033
32.882
952.653
1.699.271
6.191.142

21.368
46.533
4.369
1.464
44.412
2.878
1.884
2.072
69.092
1.482.332
3.304.925
11.713.991

59,66
61,64
52,90
44,06
44,89
48,40
50,32
49,86
47,59
49,56
51,42
52,85
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Na AII, o valor da carga de dependência, que representa a proporção da população em
dependência (população de 0 a 14 anos e de 65 e mais), em relação à população em
idade ativa (PIA - população entre 15 e 64 anos), tem seus menores valores em
Davinópolis e Catalão (entre 44 e 45%). Outros valores menores que os de Goiás e
Minas Gerais (entre 51% e 52%) são os do Distrito Federal (46,41%), Araguari/MG
(47,6%), Ouvidor (48,4%), Cumari (49,9%) e Três Ranchos (50,3%). Municípios nessas
condições geralmente apresentam maiores possibilidades de trabalho ou estudo, com
maior atração da população em idade ativa.
Ao contrário, os municípios com elevada carga de dependência (maiores contingentes
de população em dependência, principalmente crianças, em relação à população ativa)
são Cavalcante (84,3%), Colinas do Sul (72,5%), São João D’ Aliança (67%), Planaltina
(65,8%), Santo Antônio do Descoberto e Alto Paraíso de Goiás (65,7%), Novo Gama
(61,9%), Paracatu/MG (61,6%) e Luziânia (61,5%), principalmente.
Esse indicador pode mostrar indiretamente a atratividade de uma localidade em relação
às pessoas em idade ativa, geralmente relacionada às possibilidades de trabalho ou de
estudo, mostrando também a composição populacional dessa localidade.
O perfil de inserção da população de cada um dos municípios da AII nas atividades
produtivas, bem como os níveis de instrução e de rendimento, em 2000, são
apresentados nas Tabelas 5.3.2.e a 5.3.2.h.
Tabela 5.3.2.e
População total e pessoas ocupadas – 2000
Unidades territoriais

Pop. Res.
Total

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
Cavalcante (GO)
9.150
Colinas do Sul (GO)
3.702
Alto Paraíso de Goiás (GO)
6.182
Niquelândia (GO)
38.573
São João D’Aliança (GO)
6.736
Água Fria de Goiás (GO)
4.469
Planaltina (GO)
73.718
Formosa (GO)
78.651
Luziânia (GO)
141.082
LT Luziânia - Samambaia
Distrito Federal
2.051.146
S. Antônio do Descoberto (GO) 51.897
Novo Gama (GO)
74.380
Cidade Ocidental (GO)
40.377

PIA

PEA

POC

POC/PIA
(%)

POC/PE
A
(%)

4.085
1.838
2.264
23.197
2.827
2.328
22.631
36.049
120.838

2.689
1.559
2.800
16.136
2.702
1.469
31.544
34.455
60.737

2.345
1.178
2.532
13.944
2.115
1.229
24.585
28.393
49.444

57,41
64,09
111,84
60,11
74,81
52,79
108,63
78,76
40,92

87,21
75,56
90,43
86,42
78,28
83,66
77,94
82,41
81,41

1.019.770
19.780
45.950
25.993

1.027.750
20.110
32.463
19.181

852.842
15.680
25.328
15.396

83,63
79,27
55,12
59,23

82,98
77,97
78,02
80,27
continua
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Tabela 5.3.2.e - continuação
População total e pessoas ocupadas – 2000
Unidades territoriais

Pop. Res.
Total

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
34.116
Paracatu (MG)
75.216
Guarda – Mor (MG)
6.656
Davinópolis (GO)
2.109
Catalão (GO)
64.347
Ouvidor (GO)
4.271
Três Ranchos (GO)
2.831
Cumari (GO)
3.105
Araguari (MG)
101.974
Total AII
2.874.688
Total estadual Goiás
5.003.228
Total estadual Minas Gerais

17.891.494

PIA

14.845
36.203
3.707
1.346
34.402
2.361
1.461
1.827
58.630
1.482.332
2.489.006
9.624.990

PEA

POC

15.098
13.082
33.685
27.718
3.507
3.294
1.087
980
31.263
27.826
1.922
1.695
1.290
1.057
1.300
1.191
50.329
43.978
1.393.076 1.155.832
2.385.987 2.075.466
8.335.782

7.153.508

POC/PIA
(%)

POC/PE
A
(%)

88,12
76,56
88,86
72,81
80,88
71,79
72,35
65,19
75,01
77,97
83,39

86,65
82,29
93,93
90,16
89,01
88,19
81,94
91,62
87,38
92,97
86,99

74,32

85,82

Fonte: IBGE. Censo demográfico.

A Tabela 5.3.2.e detalha um pouco as relações entre contingentes populacionais e as
possibilidades de ocupação. Permite observar os contingentes de População em Idade
Ativa – PIA (entre 15 e 64 anos de idade), a População Economicamente Ativa - PEA
(população que estava empregada e a que estava procurando emprego na semana
anterior ao levantamento) e a População Ocupada – POC, representada por todos os que
declararam estar ocupados por ocasião do Censo Demográfico 2000, bem como a
proporção de pessoas ocupadas em relação à população disponível (PIA) e de pessoas
ocupadas em relação à população considerada economicamente ativa, trazendo,
também, o contingente populacional total das diversas unidades territoriais componentes
da AII.
O que primeiro chama a atenção são os altos percentuais de população ocupada, em
relação à população em idade ativa, em todas as unidades territoriais. E a presença de
dois municípios em que o total de pessoas ocupadas abrange parte da população em
dependência (Alto Paraíso de Goiás e Planaltina, no trecho norte da LT, com 111,8% e
108,6%, respectivamente). Os percentuais de população ocupada, em relação a PIA,
representam de valores entre 50% e 60% (Cavalcante, Água Fria de Goiás, Novo Gama
e Cidade Ocidental) a altos percentuais, acima de 80%, como Cristalina, GuardaMor/MG e Catalão, além do Distrito Federal. Apenas o município de Luziânia, com
41%, apresenta menos de 50% da sua população em idade ativa, ocupada.
A análise da participação da PEA (população economicamente ativa) nos totais da PIA
(população em idade ativa) nas unidades territoriais analisadas mostra valores
relativamente altos de ocupação da população nessas localidades. Essa participação é
menor do que 80% em Colinas do Sul, São João D’ Aliança, Planaltina, Santo Antônio
do Descoberto e Novo Gama. Nas demais unidades, varia entre 80,3% (em Cidade
Ocidental) a 93,9% (em Guarda-Mor/MG). Esses valores possibilitam uma relativa
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estimativa de desemprego, nessas localidades, avaliando-se os contingentes de
população economicamente ativa que não integram a população ocupada.
As Tabelas 5.3.2.f e 5.3.2.g mostram a participação das diversas categorias de pessoas
ocupadas quanto ao grau de formalidade do seu vínculo de trabalho, na mesma data.
Tabelas 5.3.2.f
Distribuição da POC posição na ocupação no trabalho principal – 2000 (a)
Unidades territoriais

Total POC

POC
Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

2.345
1.178
2.532
13.944
2.115
1.229
24.585
28.393
49.444

Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

852.842
15.680
25.328
15.396

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)

13.082
27.718
3.294
980
27.826
1.695
1.057
1.191
43.978

Total de
Empregados

Posição na ocupação
Empregados
Militares e
C/ carteira de
Func. Públicos
trabalho assinada
estatutários

%

POC
%
POC
%
POC
%
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
100
1.036
44,17
208
8,87
191
8,14
100
778
66,03
54
4,56
199
16,85
100
1.612
63,65
538
21,25
171
6,75
100
9.534
68,37
3.975
28,51
665
4,77
100
1.396
66,00
488
23,05
77
3,64
100
874
71,13
320
26,01
153
12,42
100
19.901
80,95
9.636
39,19 1.165
4,74
100
20.369
71,74
7.285
25,66 2.257
7,95
100
37.400
75,64 19.265
38,96 3.600
7,28
LT Luziânia – Samambaia
100
686.267
80,47 386.129 45,28 121.291 14,22
100
12.444
79,36
6.123
39,05 1.051
6,7
100
20.565
81,2
10.973
43,32 2.009
7,93
100
12.072
78,41
6.612
42,94 1.810 11,76
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
100
9.776
74,72
3.861
29,51
816
6,24
100
21.356
77,05 10.052
36,27 2.461
8,88
100
1.764
53,55
618
18,76
290
8,81
100
504
51,42
129
13,12
116
11,87
100
19.361
69,58
9.672
34,76 1.478
5,31
100
1.112
65,61
563
33,2
85
4,99
100
857
81,12
288
27,29
132
12,45
100
674
56,63
369
30,97
114
9,62
100
30.398
69,12 16.292
37,05 2.628
5,98

Outros s/ carteira
de trabalho
assinada*
POC

%

637
526
903
4.894
831
402
9.100
10.827
14.535

27,16
44,62
35,66
35,1
39,30
32,70
37,01
38,13
29,40

178.847
5.271
7.583
3.650

20,97
33,62
29,94
23,71

5.099
8.843
856
259
8.211
465
437
191
11.478

38,98
31,90
25,98
26,43
29,51
27,42
41,38
16,04
26,10

Total AII

1.155.832 100

910.050

78,73

493.450

46,69 142.759 12,35

273.845

23,69

Total estadual Goiás

2.075.466 100

1.486.242

71,61

662.831

31,94 139.079

6,7

684.333

32,97

Total estadual Minas Gerais

7.153.508 100

5.058.328

70,71 2.685.802 37,55 466.955

6,53

1.905.571

26,64

Fonte: IBGE. Censo demográfico.
*Inclusive os aprendizes e estagiários sem remuneração.

Como pode ser visto na Tabela 5.3.2.f, embora os contingentes de empregados, no total
de pessoas ocupadas, possam ser considerados medianos ou até altos (na maior parte
dos municípios varia de 63% a pouco mais de 81%, com exceção de Cavalcante, com
44%, e Guarda-Mor/MG, Davinópolis/MG e Cumari, entre 50% e 60%), em muitos
municípios o número de empregados sem carteira assinada nas diversas unidades
territoriais varia de 21% a 44,6% (com exceção de Cumari, com 16% do total).
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Tabelas 5.3.2.g
Distribuição da POC posição na ocupação no trabalho principal – 2000 (b)
Posição na ocupação
Unidades territoriais

Total POC

POC

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)
Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais

Empregadores

Conta própria

%
POC
%
POC
%
LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
2.345
100
16
0,67
883
37,6
1.178
100
5
0,4
275
23,3
2.532
100
80
3,16
762
30,1
13.944
100
442
3,17
3.035
21,8
2.115
100
145
6,85
455
21,5
1.229
100
202
16,5
24.585
100
286
1,16
3.776
15,4
28.393
100
904
3,19
6.662
23,5
49.444
100
889
1,8
10.396
21
LT Luziânia - Samambaia
852.842
100 25.694 3,01 133.671
15,7
15.680
100
146
0,93
2.856
18,2
25.328
100
240
0,95
4.403
17,4
15.396
100
174
1,13
3.039
19,7
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
13.082
100
426
3,26
2.571
19,7
27.718
100
993
3,58
4.790
17,3
3.294
100
62
1,88
972
29,5
980
100
10
0,97
338
34,5
27.826
100
979
3,52
6.884
24,7
1.695
100
5
0,29
491
29
1.057
100
10
0,92
160
15,1
1.191
100
4
0,34
426
35,8
43.978
100
1.633
3,71
11.179
25,4
1.155.832 100 33.143 2,86 198.226
17,15
2.075.466 100 70.619
3,4
465.349
22,4
7.153.508 100 222.300 3,11 1.532.485 21,42

Não
remunerados*

Trabalhadores
na produção
p/ o próprio
consumo
POC
%

POC

%

253
22
69
610
19
45
482
268
503

10,8
1,84
2,72
4,37
0,88
3,64
1,96
0,95
1,02

158
99
9
323
101
108
140
189
256

6,72
8,43
0,36
2,31
4,76
8,77
0,57
0,67
0,52

6.138
203
61
90

0,72
1,29
0,24
0,58

1.072
31
59
22

0,13
0,2
0,23
0,14

182
396
442
64
522
64
14
22
658
11.127
34.563
186.554

1,39
1,43
13,4
6,54
1,88
3,76
1,29
1,84
1,5
0,96
1,67
2,61

127
183
54
64
79
24
16
65
110
3.289
18.693
153.841

0,97
0,66
1,64
6,57
0,29
1,4
1,54
5,43
0,25
0,28
0,9
2,15

Fonte: IBGE. Censo demográfico.
* Em ajuda a membro do domicílio.

As pessoas ocupadas por conta própria (Tabela 5.3.2.g) representavam valores entre 15
e 20% do total em Planaltina, Água Fria de Goiás, Distrito Federal, Santo Antônio do
Descoberto, Novo Gama, Cidade Ocidental, Cristalina, Paracatu/MG e Três Ranchos.
Os valores máximos no número de pessoas ocupadas por conta própria (acima de 30%
do total) estavam em Cavalcante, Alto Paraíso de Goiás, Davinópolis/MG e Cumari.
A Tabela 5.3.2.h mostra os níveis de rendimento da população ocupada, em 2000, nas
unidades territoriais que compõem a AII.
Em 2000 a grande maioria (17 das 22 componentes da AII) das unidades territoriais
analisadas tinha menos do que 10% da sua população ocupada sem rendimentos. Os
municípios de Cavalcante, Colinas do Sul, Água Fria de Goiás, Guarda-Mor/MG e
Davinópolis/MG variavam de 11,15% (Colinas do Sul) da sua população ocupada sem
rendimentos até 17,5% (Cavalcante).
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Tabela 5.3.2.h
Distribuição da POC por Classe de Rendimento Nominal Mensal de todos os
trabalhos em Salários Mínimos* – 2000
Unidades territoriais

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)
Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais

Distribuição da POC por Classe de Rendimento Nominal Mensal
em Salário Mínimo (%)
Sem
Até 1 Mais Mais Mais Mais Mais Mais de
Rend.** SM
1a2
2a3
3 a 5 5 a 10 10 a 20
20
LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
2.345
17,52
30,83 31,84
6,75
7,11 4,24
1,27
0,44
1.178
11,15
38,35 29,27
5,60
12,03 2,02
1,58
0
2.532
4,00
33,42 29,62
8,23
11,51 9,35
3,14
0,72
13.944
7,01
34,68 26,48
8,80
11,00 7,88
2,36
1,79
2.115
6,39
31,85 32,86
9,75
10,00 5,72
1,59
1,84
1.229
12,41
28,2
38,91 12,27
2,92 2,82
0,48
1,98
24.585
3,29
22,4
36,91 15,41 13,52 6,49
1,54
0,44
28.393
2,10
30,92 28,47
9,48
11,58 11,93
4,09
1,43
49.444
1,74
20,66 35,08 15,01 14,50 9,19
2,68
1,13
LT Luziânia – Samambaia
852.842
1,33
11,03 24,48 12,00
14,5 18,16 10,74
7,76
15.680
2,01
19,95 40,11 15,48 13,95 6,60
1,64
0,25
25.328
0,59
19,08 34,79 15,75 15,49 10,51
2,97
0,82
15.396
1,08
15,82 28,96 14,39 18,22 16,99
3,50
1,06
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
13.082
2,80
30,77 32,64 10,12 11,64 7,17
2,84
2,01
27.718
2,68
29,80 32,44 11,25 11,18 7,47
3,65
1,53
3.294
15,59
22,71 31,26 11,35
6,88 8,77
1,85
1,59
980
13,51
29,42 35,69
8,31
6,66 4,58
1,36
0,48
27.826
2,41
24,73 29,44 14,22 13,59 9,61
4,32
1,70
1.695
5,16
32,58 29,67 15,28 10,47 3,15
2,82
0,87
1.057
2,83
35,99 34,52 11,88
7,59 2,96
2,61
1,62
1.191
8,05
31,28 34,73 11,69
6,60 4,51
2,21
0,93
43.978
2,27
20,11 34,11
13,6
12,96 10,98
4,01
1,96
2.075.466 3,09
25,57 31,81 12,38 11,88 9,36
3,85
2,05
7.153.508 5,33
27,10 30,00 11,65 11,00 9,25
3,74
1,93
POC
Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico.
* Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. ** Inclusive as pessoas que receberam somente em benefício.

Entre as metodologias que têm sido utilizadas para definir a linha de pobreza e de
indigência, algumas delas identificam o valor de uma cesta básica de alimentos como
representando a linha de indigência (Koga, 2003), podendo-se considerar o valor de um
salário mínimo (que é um pouco superior ao da cesta básica, nos Estados considerados)
como esse limite, para efeito da análise aqui realizada.
Conforme informações obtidas no site do DIEESE (www.dieese.org.br), consulta
realizada em 09/02/2006), em Belo Horizonte eram necessárias 152h24min de trabalho
para comprar uma cesta básica cujo valor era de R$ 104,61, em julho de 2000; em
Goiânia, eram necessárias 127h13’ de trabalho para comprar uma cesta básica cujo
valor era de R$ 87,32 e, em Brasília, eram necessárias 153h35’ de trabalho para
comprar uma cesta básica cujo valor era de R$ 105,42, na mesma data.
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Segundo esses critérios, entre 11% (Distrito Federal) e 38,3% (Colinas do Sul) das
pessoas ocupadas nessas unidades territoriais, na AII em 2000, podiam ser definidas
como estando abaixo da linha de indigência, existindo, nessa data, 10 municípios com
mais de 30% da sua população ocupada nessa condição.
As unidades territoriais que apresentavam nessa data o seu maior agrupamento de
pessoas ocupadas na faixa de um a dois salários mínimos foram Cavalcante, São João
D’Aliança, Água Fria de Goiás, Planaltina, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto,
Novo Gama, Cidade Ocidental, Cristalina, Paracatu/MG, Guarda-Mor/MG,
Davinópolis/MG, Catalão, Três Ranchos, Cumari e Araguari/MG. Também o Distrito
Federal, como um todo estava nessa situação, mas assim como Formosa, Novo Gama,
Cidade Ocidental e Araguari/MG, apresentava também pelo menos 10% da população
ocupada (ou mais) nas faixas de rendimentos de 3 a 5 salários mínimos e de 5 a 10
salários mínimos. O Distrito Federal tinha também mais de 10% na faixa de 10 a 20
salários mínimos.
Os coeficientes de mortalidade geral e infantil e alguns indicadores relativos à
escolaridade básica configuram alguns aspectos básicos quanto ao desenvolvimento
social das diversas unidades territoriais que fazem parte da AII do empreendimento. A
Tabela 5.3.2.i mostra a situação das unidades territoriais pertencentes a AII quanto aos
indicadores de mortalidade, e a Tabela 5.3.2.j, os relativos à escolaridade.
Tabela 5.3.2.i
Mortalidade geral e infantil – 2002
Nº de óbitos por 1.000
habitantes
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
Cavalcante (GO)
2,9
Colinas do Sul (GO)
5,3
Alto Paraíso de Goiás (GO)
4,7
Niquelândia (GO)
4,6
São João D’Aliança (GO)
2,8
Água Fria de Goiás (GO)
2,6
Planaltina (GO)
3,4
Formosa (GO)
5,0
Luziânia (GO)
4,5
LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
4,2
Santo Antônio do Descoberto (GO)
4,0
Novo Gama
3,6
Cidade Ocidental (GO)
2,6
Unidades territoriais

Mortalidade Infantil por mil
nascidos vivos
26,2
9,1
26,5
8,3
16,9
16,8
16,7
15,6
13,6
16,0
17,7
16,4
continua
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Tabela 5.3.2.i
Mortalidade geral e infantil – 2002
Nº de óbitos por 1.000
Mortalidade Infantil por mil
habitantes
nascidos vivos
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
5,1
17,5
Paracatu (MG)
4,2
12,4
Guarda – Mor (MG)
4,8
44,4
Davinópolis (GO)
3,3
Catalão (GO)
5,5
13,1
Ouvidor (GO)
5,7
Três Ranchos (GO)
5,1
Cumari (GO)
4,8
Araguari (MG)
5,6
16,7
Total estadual Goiás
4,9
16,3
Total estadual Minas Gerais
5,3
18,0
Fonte: Datasus. Cadernos de informações de saúde.
Unidades territoriais

A Tabela 5.3.2.i mostra que, em 2002, as taxas de mortalidade geral na maioria dos
municípios de Goiás eram inferiores às do Estado, com exceção de Formosa, Cristalina,
Catalão, Ouvidor e Três Ranchos. O município de Araguari/MG também tinha um
coeficiente de mortalidade geral nesse ano um pouco superior ao do Estado. Os
municípios de Cavalcante, São João D’ Aliança, Água Fria de Goiás e Cidade Ocidental
tiveram coeficientes de mortalidade geral dos mais baixos, variando de 2,6 a 2,9 óbitos
por mil habitantes.
Os coeficientes de mortalidade infantil possibilitam inferir, indiretamente, as condições
gerais de saneamento, de renda familiar e a escolaridade das mães. A análise dos
coeficientes de mortalidade infantil em 2002, nessa mesma tabela, mostra que alguns
municípios apresentaram valores acima do definido pela Organização Mundial de Saúde
– OMS, de 20 óbitos por mil nascidos vivos, como padrão mínimo aceitável,
notadamente Cavalcante e Niquelândia (em torno de 26 óbitos por mil nascidos vivos),
e, principalmente, Guarda-Mor/MG, com 44 óbitos por mil nascidos vivos, nesse ano.
Além desses três, também os municípios de Água Fria de Goiás, Planaltina, Formosa e
Cidade Ocidental apresentaram valores pouco superiores (entre 16,4 e 16,9 óbitos por
mil nascidos vivos) ao do Estado de Goiás, e Novo Gama e Cristalina um pouco acima,
de 17,7 e 17,5 óbitos por mil nascidos vivos. Os municípios de Alto Paraíso de Goiás e
São João D’Aliança apresentaram os menores coeficientes de mortalidade infantil, de
9,1 e 8,3 óbitos por mil nascidos vivos.
As mudanças que vêm ocorrendo no Brasil no perfil de morbimortalidade, nas últimas
décadas, traduzem uma relativa perda de importância das doenças transmissíveis
(algumas das quais de ocorrência muito antiga no país) que, porém, no que diz respeito
à morbidade hospitalar, ainda são bastante significativas, representando cerca de 10%
das internações. Nas regiões Norte e Nordeste do país, além da Centro-Oeste, têm sido
verificados valores bem mais elevados (Ministério da Saúde, 2004).
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Essas incidências revelam, também, aspectos das condições de vida, nos centros
urbanos, e do processo de ocupação de novas áreas, indicando urbanização realizada
sem o adequado provimento da infra-estrutura de saneamento e a aceleração de
desequilíbrios ambientais, com desmatamentos e ampliação de fronteiras agrícolas,
entre os principais processos no território nacional.
Segundo as análises da Secretaria de Vigilância em Saúde (Ministério da Saúde, 2004),
as doenças transmissíveis podem ser classificadas em três agrupamentos principais (que
correspondem a três grandes tendências de evolução): “doenças transmissíveis com
tendência declinante; doenças transmissíveis com quadro de persistência; e doenças
transmissíveis emergentes e reemergentes...”.
As doenças transmissíveis com tendências declinantes são principalmente aquelas para
as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle. Entre as doenças
consideradas com tendência declinante, com veiculação por insetos, estão “ ... a doença
de Chagas, endêmica há várias décadas em nosso país; a febre tifóide, associada a
condições sanitárias precárias; e a oncocercose, a filariose e a peste, todas com áreas de
ocorrência restritas.” (Ministério da Saúde, 2004). A doença de Chagas, apesar disso,
tem na região Centro-Oeste uma de suas principais áreas de incidência.
Entre as doenças transmissíveis consideradas num quadro de persistência estão as
leishmanioses (visceral e tegumentar), com
novas expansões relacionadas
principalmente a alterações ambientais introduzidas pela ocupação humana, à
transmissão resultante de processos migratórios (população oriunda de áreas endêmicas)
e à precariedade da infra-estrutura de atendimento em saneamento básico.
Também a malária e a febre amarela inserem-se nesse grupo. A primeira teve um
recrudescimento em 2003 (creditado à descontinuidade de ações de controle associada à
maior expansão em centros urbanos), após apresentar redução significativa,
principalmente nas áreas de ocorrência básica, nos últimos anos (Ministério da Saúde,
2004), redução resultante da ampliação do diagnóstico e tratamento, integrados às ações
de atenção básica de saúde e ao estabelecimento de normas específicas destinadas aos
assentamentos rurais e a projetos de desenvolvimento.
A febre amarela (endêmica na Região Amazônica), depois de eliminada no seu ciclo
urbano em 1942, teve alguns surtos epidêmicos de transmissão silvestre, como o
ocorrido em 2000 (Goiás), 2001 e 2003 (Minas Gerais), tendo sido reduzida sua
incidência a partir de 2000. Em virtude das possibilidades de sua reintrodução em áreas
urbanas, devido à ampla dispersão do mosquito transmissor (o Aedes aegypti), medidas
de controle foram desenvolvidas, incluindo intensa vacinação, depois ajustada às áreas
de incidência.
A dengue integra o grupo de doenças emergentes ou reemergentes. Tem sido objeto de
amplas campanhas de Saúde Pública, que abrangem desde ações dos organismos de
saúde até a mobilização da população, tendo como componente importante a eliminação
de habitats do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, em áreas urbanas, com
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ênfase na mudança de hábitos da população, sendo necessário aprofundar a associação
dessas ações à limpeza pública urbana, segundo a análise da Secretaria de Vigilância em
Saúde (Ministério da Saúde, 2004).
Com base nessas referências, buscou-se identificar as principais ocorrências de doenças
transmissíveis na região por onde se estende a LT (selecionando-se aquelas de
veiculação entomológica) e caracterizar sua distribuição geográfica, sendo apresentados
dados do Datasus abrangendo as internações ocorridas em 2005, na Tabela 5.3.2.j.
Tabela 5.3.2.j
Internações por doenças infecciosas e parasitárias - 2005
Unidades territoriais Dengue Malária Leishmaniose
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
Cavalcante (GO)
0
Colinas do Sul (GO)
0
Alto Paraíso de Goiás
0
(GO)
Niquelândia (GO)
0
Água Fria de Goiás
0
(GO)
São João d’Aliança
1
(GO)
Planaltina (GO)
1
Formosa (GO)
3
Luziânia (GO)
0
LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
73
S. Antônio do
0
Descoberto (GO)

Araguari (MG)
Total estadual Goiás
Total estadual Minas
Gerais

Filariose

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

2
0

3
10

0
0

0
0

0
1

1

3

1

0

0

0

20

42

38

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Novo Gama (GO)
1
0
Cidade Ocidental (GO)
1
0
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
0
0
Paracatu (MG)
3
0
Guarda – Mor (MG)
0
0
Davinópolis (GO)
0
0
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)

Febre
Doença de
Oncocercose
Amarela
Chagas

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

37
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
2

0
0
0
0
1

1
0
0
0
3

0
0
0
0
3

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1160

46

82

51

0

1

3

41

0

47

23

0

0

1

Fonte: Datasus. Informações de saúde.
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Destas doenças, a Leishmaniose (e mesmo a febre amarela pode ser associada a essa
condição) é a mais estreitamente relacionada a áreas de desmatamentos recentes.
Algumas das doenças selecionadas têm suas áreas endêmicas principalmente na
Amazônia (malária, oncocercose), mas o levantamento realizado na base de dados do
Datasus aponta a sua presença, mesmo que rara, em municípios da AII.
Conforme pode ser observado, a maior incidência de internações, em número de casos e
diversidade de doenças, encontrava-se no Distrito Federal, possivelmente pela sua
condição de afluência de pessoas de inúmeras origens, densidade populacional e
concentração de serviços de saúde. Em 2005, conforme informações do Datasus, não
houve incidência apenas de Oncocercose.
A segunda unidade territorial com maior diversidade de doenças (mas pequeno número
de casos) foi Araguari, sem incidência apenas de febre amarela e filariose. Também
municípios próximos ao Distrito Federal (Planaltina, Formosa, Luziânia e Novo Gama)
apresentaram várias das doenças causadas por vetores entomológicos, sendo a
Oncocercose a única não verificada em nenhum deles.
Segundo o Datasus, a doença com mais ampla distribuição territorial foi a
Leishmaniose, com ocorrência em 9 das unidades territoriais por onde se estende a LT,
e 92 internações em 2005. Do total de casos verificados nessas unidades territoriais, o
maior número foi de internações relacionadas à Leishmaniose (92 casos), o segundo, à
Dengue (83 casos) e o terceiro à doença de Chagas (57 casos). Estas, além da Malária,
podem ser consideradas as doenças de maior gravidade nessas unidades territoriais.
Além do Distrito Federal, outros municípios com maior número de ocorrências foram
Paracatu/MG, com 37 internações por Leishmaniose nesse ano, e Formosa/GO, com 19
casos de doença de Chagas. As demais ocorrências somaram no máximo 3 em alguns
municípios.
Os indicadores de escolaridade selecionados representam aspectos significativos quanto
às possibilidades de desenvolvimento social e econômico local e permitem traçar um
perfil diferenciado dos municípios da AII quanto a essa dimensão. A Tabela 5.3.2.k
mostra a evolução de dois indicadores básicos de escolaridade (taxa bruta de freqüência
escolar10 e participação de analfabetos no total da população de 15 anos ou mais), de
1991 a 2000.
A Taxa Bruta de Freqüência Escolar é o valor da soma de pessoas (independentemente
da idade), em uma determinada localidade, que freqüentam os cursos fundamental,
médio e superior, dividido pela população de 7 a 22 anos da mesma localidade. Esse
indicador é apresentado na Tabela 5.3.2.k, mostrando que, em 1991, Cidade Ocidental
(78,09%) é que tinha a maior proporção de pessoas freqüentando escola, vindo depois,
também, o Distrito Federal (77,64%), Ouvidor/GO (com 73,42%) e Catalão/GO (com
10

Taxa bruta de freqüência escolar é o valor da soma de pessoas (independentemente da idade), em uma
determinada localidade, que freqüentam os cursos fundamental, médio e superior, dividido pela
população de 7 a 22 anos da mesma localidade.
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71,95%). Nessa data 3 municípios tinham a menor proporção na AII de pessoas nessa
condição, situando-se entre 44,61% e 49,28%. A maior parte dos municípios (12) tinha
entre 60 e 70% da sua população nessa faixa etária freqüentando escolas.
Em 2000, todos os municípios melhoram essa condição, sendo a menor taxa a de
Cavalcante/GO (64,29%), com 8 municípios entre 70% e 80% e 11 municípios acima de
80% de pessoas nessa condição. O município melhor situado é Ouvidor/GO (com
93,28%). Esse indicador aponta a melhoria alcançada pelos municípios da AII quanto à
oferta de ensino para a população entre 7 e 22 anos de idade, assinalando os esforços
dessas municipalidades e dos Estados no atendimento à escolarização da população.
Tabela 5.3.2.k
Taxa Bruta de Freqüência Escolar e Taxa de Analfabetismo - 1991 e 2000
Unidades territoriais

Taxa Bruta de Freqüência Escolar

Pessoas de 15 anos ou mais
analfabetas
1991 (%)
2000 (%)

1991 (%)
2000 (%)
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
Cavalcante (GO)
44,61
64,29
50,07
Colinas do Sul (GO)
65,41
77,90
29,19
Alto Paraíso de Goiás (GO)
66,42
81,83
29,53
Niquelândia (GO)
56,24
86,42
27,4
São João D’Aliança (GO)
60,08
73,00
27,9
Água Fria de Goiás (GO)
48,51
73,07
33,13
Planaltina (GO)
59,08
77,21
25,06
Formosa (GO)
67,62
78,87
18,98
Luziânia (GO)
60,83
79,10
20,04
LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
77,64
91,98
9,238
S. Antônio do Descoberto (GO)
63,46
74,60
23,08
Novo Gama (GO)
80,10
Cidade Ocidental (GO)
88,09
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
62,30
74,97
18,73
Paracatu (MG)
59,86
77,45
17,18
Guarda – Mor (MG)
49,28
73,70
19,84
Davinópolis (GO)
64,63
89,56
22,69
Catalão (GO)
71,95
89,99
14,45
Ouvidor (GO)
73,42
93,28
13,95
Três Ranchos (GO)
60,14
92,28
18,38
Cumari (GO)
66,53
91,87
17,29
Araguari (MG)
67,93
82,02
11,11
Total estadual Goiás
66,34
83,64
18,39
Total estadual Minas Gerais
61,72
78,93
18,19

41,74
19,82
15,2
17,75
18,29
22,12
15,67
13,45
12,03
5,68
15,73
11,86
6,75
13,78
12,17
13,98
18,97
8,75
10,78
10,9
13,7
6,87
11,37
11,47

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

A Tabela 5.3.2.k mostra também que, em 1991, 7 municípios tinham taxas de
analfabetismo inferiores aos Estados de Goiás e Minas Gerais, sendo as mais baixas
taxas da AII a de Cidade Ocidental (8,43% das pessoas de 15 anos ou mais de idade) e a
do Distrito Federal (9,24%).
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Em 2000, a maior parte dos municípios teve uma considerável melhoria neste indicador,
tendo 5 deles taxas de analfabetismo inferiores aos Estados de Goiás e Minas Gerais,
destacando-se 4 municípios: Catalão/GO (com 8,75% das pessoas de 15 anos ou mais
de idade), Araguari/MG (6,87%), Cidade Ocidental (6,75%) e o Distrito Federal, com
5,68%.
Finalmente, a Tabela 5.3.2.l mostra a situação, nos municípios da AII, dos indicadores
sintéticos de desenvolvimento humano, representados pelo Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal – IDHM.
O IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (desenvolvido pelo IPEA /
Fundação João Pinheiro / IBGE / PNUD, tendo como base o IDH, desenvolvido pela
ONU/PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é um indicador
sintético, de utilização mundial, que permite a avaliação simultânea de algumas
condições básicas de vida da população de uma dada localidade, abrangendo uma
síntese dos índices de longevidade, educação e renda para caracterizar o grau de
desenvolvimento humano dessa localidade. Segundo a sua metodologia, as unidades
territoriais com índices abaixo de 0,500 são consideradas de baixo desenvolvimento
humano. As unidades territoriais que alcançam índices entre 0,500 e 0,800 são
consideradas de médio desenvolvimento humano, e aquelas com índices superiores a
0,800, de alto desenvolvimento humano.
Tabela 5.3.2.l
IDH-M - 1991 e 2000
Unidades territoriais

IDH-M
1991

IDH-M
2000

IDH-M
Educ.
1991

IDH-M
Educ.
2000

IDH-M IDH-M IDH-M IDH-M
Long. Long. Renda Renda,
2000
1991
2000
1991

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

0,514
0,585
0,625
0,609
0,629
0,600
0,644
0,698
0,678

Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

0,799
0,661
0,662
0,756

0,609
0,671
0,738
0,739
0,718
0,695
0,723
0,750
0,756

0,482
0,690
0,691
0,671
0,681
0,607
0,697
0,766
0,736

0,603
0,794
0,838
0,836
0,788
0,763
0,820
0,840
0,850

0,577
0,525
0,621
0,578
0,653
0,629
0,657
0,647
0,663

0,696
0,639
0,716
0,717
0,716
0,722
0,729
0,73
0,752

0,483
0,540
0,562
0,579
0,554
0,565
0,579
0,682
0,636

0,527
0,580
0,660
0,665
0,651
0,601
0,619
0,681
0,665

0,731
0,669
0,602
0,721

0,756
0,716
0,726
0,77

0,801
0,590
0,621
0,675

0,842
0,600
0,646
0,700

LT Luziânia – Samambaia
0,844
0,709
0,742
0,795

0,864
0,724
0,763
0,871

0,935
0,81
0,855
0,915

continua
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Tabela 5.3.2.l - continuação
IDH-M - 1991 e 2000
Unidades territoriais

IDH-M
1991

IDH-M
2000

IDH-M
Educ.
1991

IDH-M
Educ.
2000

IDH-M IDH-M IDH-M IDH-M
Long. Long. Renda Renda,
2000
1991
2000
1991

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
0,688
0,761
Paracatu (MG)
0,680
0,760
Guarda – Mor (MG)
0,668
0,744
Davinópolis (GO)
0,678
0,733
Catalão (GO)
0,724
0,818
Ouvidor (GO) –
0,704
0,785
Três Ranchos (GO)
0,690
0,788
Cumari (GO) –
0,681
0,756
Araguari (MG) –
0,754
0,815
Total estadual Goiás
0,700
0,776
Total estadual Minas Gerais
0,697
0,773
Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento no Brasil.

0,750
0,752
0,699
0,731
0,810
0,818
0,745
0,773
0,819
0,765
0,751

0,825
0,844
0,819
0,839
0,908
0,906
0,902
0,882
0,894
0,866
0,85

0,699
0,666
0,662
0,710
0,700
0,682
0,743
0,676
0,766
0,668
0,689

0,783
0,761
0,735
0,729
0,819
0,782
0,804
0,729
0,815
0,745
0,759

0,616
0,622
0,644
0,593
0,663
0,612
0,581
0,593
0,677
0,667
0,652

0,674
0,675
0,677
0,630
0,727
0,666
0,657
0,656
0,737
0,717
0,711

Os municípios com menores índices de desenvolvimento humano, em 1991, eram
Cavalcante e Colinas do Sul (0,514 e 0,585), pouco acima do patamar de
desenvolvimento médio, que passaram para índices um pouco mais elevados (0,609 e
0,671) em 2000. Além destes, 15 municípios tinham índices entre 0,600 e 0,700 em
1991, situando-se entre os municípios com mais problemas no que diz respeito ao seu
desenvolvimento social, que eram Água Fria de Goiás, Niquelândia, Alto Paraíso de
Goiás, São João D’ Aliança, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama,
Guarda-Mor/MG, Luziânia, Davinópolis/MG, Paracatu/MG, Cumari, Cristalina, Três
Ranchos e Formosa, os 5 primeiros variando entre 0,600 e 0,644 e os demais, entre
0,661 e 0,700. Nesse ano, só 4 unidades territoriais tiveram seu índice de
desenvolvimento humano acima de 0,700, sendo de quase 0,800 o do Distrito Federal.
Em 2000, o Distrito Federal (0,844), Catalão (0,818) e Araguari/MG (0,815) puderam
ser considerados de alto desenvolvimento humano (com IDHM acima de 0,800). Os
municípios de Cavalcante, Colinas do Sul e Água Fria de Goiás, embora tenham tido
uma melhoria em sua classificação, ainda não conseguiram alcançar o patamar de 0,700.
Todos os demais municípios ficaram entre 0,700 e 0,800.
5.3.3
Economia Regional
Como já apontado, a estruturação da ocupação regional no Centro-oeste brasileiro teve
por base inicial as políticas nacionais de integração regional e interiorização do
desenvolvimento, que tiveram, em meados do século XX, importante impulso com a
implantação de Goiânia e Brasília, centros urbanos que se transformaram nos principais
pólos do desenvolvimento regional, posição ainda relativamente existente no início do
século XXI.
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Posteriormente, nas últimas décadas, também o conjunto dos investimentos e políticas
públicas foi, em grande parte, responsável pelo desenvolvimento das características
produtivas recentes da região, ou seja, a sua transformação em frente da grande
produção agropecuária comercial de exportação.
O Centro-Oeste, ainda podendo ser caracterizado como fronteira de ocupação do
território nacional, tem como base da sua economia a produção agropecuária
intensamente tecnificada, destinada à exportação, que impulsionou, por sua vez, o
processo de instalação de importantes e modernas unidades agroindustriais de alta
produtividade, com evidentes impactos tanto na economia regional como no processo de
urbanização e desenvolvimento posterior de atividades tipicamente urbanas, tanto
comerciais como de serviços (IPEA, IBGE, UNICAMP, 2002).
Esses grandes traços da economia regional estão presentes na AII, que inclui um dos
grandes pólos urbanos da região Centro-Oeste (Brasília), e que mostra, nas diferentes
economias municipais, até que ponto esses traços modificaram o quadro de origem
dessas localidades.
Os indicadores apresentados a seguir (Tabela 5.3.3.a) mostram a configuração
diferenciada da economia local nas unidades territoriais componentes da AII. É
apresentado inicialmente o PIB municipal e também o Valor Adicionado Fiscal da
Agropecuária, da Indústria e dos Serviços, em 2002, para todas as unidades territoriais
analisadas, quadro formado com base nas informações obtidas na página Cidades, do
IBGE (acesso em fevereiro/2006).
A Tabela 5.3.3.a mostra a situação diferenciada das unidades territoriais que fazem
parte da AII quanto ao seu Produto Interno Bruto – PIB, em 2002. Inicialmente pode-se
observar as unidades territoriais de maior produto, que são o Distrito Federal (com 35,6
bilhões de reais), Catalão (com 1,01 bilhão de reais), Luziânia (com 745,8 milhões de
reais), Araguari/MG (com 633,5 milhões de reais), Paracatu/MG (com 497,3 milhões de
reais), Cristalina (com 387,4 milhões de reais), Niquelândia (319,3 milhões de reais),
Formosa (com 249,7 milhões de reais) e Planaltina (com 159,4 milhões de reais), Novo
Gama (com 145 milhões de reais) e Santo Antônio do Descoberto (com 105,7 milhões
de reais).
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Tabela 5.3.3.a
PIB e Valor Adicionado por setor econômico, para Municípios e Estados – 2002
Valor adicionado Valor adicionado Valor adicionado
em Serviços –
na agropecuária - na Industria –
Mil Reais
Mil Reais
Mil Reais
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
1 - Cavalcante (GO)
26.593
7.614
5.298
11.873
2 - Colinas do Sul (GO)
10.459
4.098
982
5.290
3 – Alto Paraíso de Goiás (GO)
21.143
5.779
4.695
10.220
4 - Niquelândia (GO)
319.342
49.775
119.884
745.806
5 – São João D’Aliança (GO)
38.508
23.108
2.023
12.172
6 - Água Fria de Goiás (GO)
50.261
37.847
1.425
9.728
7 - Planaltina (GO)
159.434
16.381
42.803
100.821
8 - Formosa (GO)
249.656
42.869
53.653
153.952
9 - Luziânia (GO)
745.806
124.807
303.293
288.140
LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
35.672.414
262.242
2.312.109
33.889.019
S. Antônio do Descoberto (GO)
105.721
4.936
26.258
72.474
Novo Gama (GO)
145.032
1.412
40.908
100.247
Cidade Ocidental (GO)
84.544
5.071
16.570
61.348
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
387.446
242.116
23.142
112.400
Paracatu (MG)
497.325
124.439
152.787
224.254
Guarda – Mor (MG)
62.584
40.389
2.893
18.890
Davinópolis (GO)
9.212
3.991
1.408
3.451
Catalão (GO)
1.097.156
108.719
406.830
339.231
Ouvidor (GO) –
72.299
5.902
50.805
14.400
Três Ranchos (GO)
10.483
2.979
1.639
5.777
Cumari (GO) –
16.135
8.113
1.231
5.590
Araguari (MG) –
633.521
111.641
169.994
355.184
Total AII
40.415.074
1.234.228
3.740.630
36.540.267
Total estadual Goiás*
29.028
6.535
4.698
17.795
Total estadual Minas Gerais*
117.890
10.087
31.321
76.482
Fonte: IBGE. Contas Nacionais; IBGE Cidades.
* Valores em Milhões.
Unidades territoriais

PIB - Mil Reais

Os PIBs dos demais municípios variaram de 9,2 milhões de reais (Davinópolis) a 84,5
milhões de reais (Cidade Ocidental), somando 11 municípios com PIB menor do que
100 milhões de reais.
A Tabela 5.3.3.a mostra também aspectos da especialização produtiva de cada unidade
territorial, com base nos dados de Valor Adicionado dos setores Agropecuária, Indústria
e Serviços11.
Assim, pode-se observar que os municípios São João D’Aliança, Água Fria de Goiás,
Cristalina, Guarda-Mor/MG e Davinópolis tiveram seu maior Valor Adicionado nas
atividades agropecuárias, tendo como segundo setor da economia, de maior
importância, o de serviços. Luziânia, Catalão e Ouvidor tiveram como principal setor,
em Valor Adicionado, o secundário, tendo como segundo setor em importância também
11
O Valor Adicionado representa o valor que as atividades das empresas agropecuárias e industriais agregam aos
bens e serviços consumidos no seu processo produtivo, bem como o que as atividades das empresas de serviços
agregam aos bens e serviços consumidos no seu processo de atividade.
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o de serviços. As unidades territoriais restantes tiveram como principal setor o de
serviços; destes, tiveram a agropecuária como segundo maior setor em importância os
municípios de Cavalcante, Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás e Três Ranchos, e o
setor industrial como segundo mais importante os municípios de Niquelândia,
Planaltina, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Cidade Ocidental,
Paracatu/MG, Araguari/MG e o Distrito Federal.
A seguir, os dados sistematizados pelo IBGE, no seu Cadastro Central de Empresas,
mostram a distribuição, pelas unidades territoriais analisadas, do total de unidades locais
(estabelecimentos), bem como o total de pessoas ocupadas em cada um dos setores da
atividade econômica, definidos com base na Classificação Nacional das Atividades
Econômicas – CNAE, abordagem que possibilita algumas inferências acerca da
diversificação e especialização da economia local. A condição dos diversos
componentes da AII é apresentada, primeiro os principais setores por unidade territorial,
tanto em número de estabelecimentos (Tabelas 5.3.3.b e 5.3.3.c) como de pessoas
ocupadas (Tabelas 5.3.3.e e 5.3.3.f), e a evolução do número de estabelecimentos
(Tabela 5.3.3.d) e pessoal ocupado (Tabela 5.3.3.g) entre 1996, 2000 e 2003.
Os setores de atividade econômica, segundo a Classificação Nacional das Atividades
Econômicas – CNAE, dividem-se em 17 Seções, que são:
Seção A – Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal
Seção B – Pesca
Seção C - Indústrias extrativas
Seção D - Indústrias de Transformação
Seção E - Produção e distribuição de eletricidade, gás e água
Seção F - Construção
Seção G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores, Objetos Pessoais e
Domésticos
Seção H - Alojamento e Alimentação
Seção I - Transporte, armazenagem e comunicações
Seção J - Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços
relacionados
Seção K - Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas
Seção L - Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Seção M - Educação
Seção N - Saúde e serviços sociais
Seção O - Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
Seção P - Serviços Domésticos
Seção Q - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Os segmentos de empresas P-Serviços Domésticos e Q-Organismos Internacionais e
Outras Instituições Extraterritoriais não apresentaram registros nas unidades territoriais
componentes da AII. Outro aspecto a se levar em conta é que as Tabelas referentes a
Pessoal Ocupado apresentam diferenças entre o total geral e a somatória dos totais em
cada segmento da economia local, provavelmente devido à desidentificação das
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empresas com menos de 3 pessoas ocupadas (em que o número de pessoas ocupadas
está substituído por um X). Mesmo com essa ressalva, essas tabelas permitem uma
observação bastante detalhada dos segmentos mais empregadores em cada unidade
territorial e no total da AII.
As Tabelas 5.3.3.b a 5.3.3.g mostram a evolução, entre 1996 e 2003, do número de
Unidades Locais (estabelecimentos) e de pessoal ocupado, com base no Cadastro
Central de Empresas (IBGE). As três primeiras tabelas mostram o número de Unidades
Locais por Seção, em cada unidade territorial, em 1996 e 2003, sendo assinaladas as
duas Seções com maior número de estabelecimentos, e a taxa de crescimento médio
anual do total de estabelecimentos nos períodos 1996/2000 e 2000/05. As três tabelas
seguintes mostram o número de pessoas ocupadas por Seção, em cada unidade
territorial, em 1996 e 2003, sendo assinaladas as duas Seções com maior número de
pessoas ocupadas, e a taxa de crescimento médio anual do total de pessoal ocupado nos
períodos 1996/2000 e 2000/05.
Conforme mostra a Tabela 5.3.3.b, em 1996, as unidades territoriais componentes da
AII apresentavam diferentes níveis de diversificação e tamanho da sua economia,
variando de 16 Seções presentes e 47.878 estabelecimentos (o Distrito Federal) a 23
estabelecimentos e 8 Seções (Água Fria de Goiás)12.
Nesse ano, a Seção com maior número de unidades locais em todas as unidades
territoriais foi a Seção G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores, Objetos
Pessoais e Domésticos. A segunda Seção com maior número de estabelecimentos foi a
Seção D - Indústrias de Transformação nos municípios de Colinas do Sul, Niquelândia,
Planaltina, Formosa, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Paracatu/MG,
Guarda-Mor/MG, Davinópolis, Catalão e Araguari/MG.

12
Novo Gama, com apenas um estabelecimento, possivelmente deve esta situação ao fato de ter sido
criado muito recentemente, em relação à data de levantamento.
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Tabela 5.3.3.b
Unidades Locais, segundo Seção de classificação de atividades – 1996
Unidades territoriais

Seções de classificação de atividades (unidades)

Total
A

B

C

H

I

J

K

L

M

N

O

5
1

-

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
2
1
3
25
3
1
18
-

2
-

1
-

1

2
1

-

-

5
2

13

-

-

5

-

2

1

3

2

19

18
7
2
8
35
37

-

7
1
3
3
34

Distrito Federal
47.878 227
S. Antônio do Descoberto
573
1
(GO)
Novo Gama (GO)
1
Cidade Ocidental (GO)
420
3

3

50 1 24
305
28
18
3
47
5
9
9
24
6
1
85
4
6
1
2
1
1
1
9
2
1
14
1
1
2
28
6
309
28
13
3
16
1
4
16
18
92 7 18
868
41
32
12
58
2
26
28
62
233 10 46
1527 129 76
18 165
4
97
34 119
LT Luziânia – Samambaia
69 2.738 14 1.289 21.996 4.024 1.198 863 7.647 280 1.067 1.962 4.501

-

4

Cavalcante (GO)
46
Colinas do Sul (GO)
27
Alto Paraíso de Goiás
128
(GO)
Niquelândia (GO)
548
São João D’Aliança (GO) 125
Água Fria de Goiás (GO)
23
Planaltina (GO)
453
Formosa (GO)
1284
Luziânia (GO)
2529

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII

668
45
1.553 52
126
4
113
1
1.560 26
64
2
65
47
1
2.534 41
60.765 529

D

3

50

E

-

-

F

2

4

G

53

419

25

14

12

1

21

1

22

7

17

-

1
1
16
4
274
41
4
1
20
1
20
5
30
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
2
57
9
394
35
19
5
39
2
10
5
46
26 105 3 13
982
103 41
9
90
6
31
21
71
1
8
88
4
6
2
6
1
1
2
3
9
1
86
1
6
5
1
3
4
148 11 24
896
93
85
14 108
1
40
27
83
5
2
34
4
3
1
6
1
2
1
3
2
5
25
8
7
12
1
1
4
2
1
28
3
1
3
1
2
5
2
328 1 46 1.510 108 68
20 141 18
40
48 163
3 161 3.885 47 1.499 29.937 4.690 1.605 955 8.390 333 1.376 2.168 5.187

Total estadual Goiás
89.099 1.321 19 376 10.333 285 1.835 49.302 4.094 3.636 1.178 7.712 539 1.950 1.615 4.904
Total
estadual
Minas
429.509 4.448 48 3.204 48.407 635 10.368 228.859 32.163 14.105 4.791 39.480 1.896 7.220 7.221 26.664
Gerais

Fonte: IBGE. Cadastro central de empresas.

Os municípios em que a segunda Seção com maior número de estabelecimentos foi a
Seção O - Outros serviços coletivos, sociais e pessoais foram Cavalcante, São João D’
Aliança e Cumari.
Nos municípios de Cavalcante, São João D’ Aliança, a Seção A – Agricultura, pecuária,
silvicultura e exploração florestal aparece também com muita importância, sendo a
terceira com maior número de estabelecimentos. A Seção H - Alojamento e Alimentação
aparece como muito importante nos municípios de Planaltina, Luziânia Cidade
Ocidental e Paracatu/MG, além do Distrito Federal, e a Seção K - Atividades
Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas, nos municípios de
Niquelândia, Ouvidor e Três Ranchos, além do Distrito Federal.
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Em 2003 (Tabela 5.3.3.c), aumenta a diversificação das atividades econômicas nas
unidades territoriais componentes da AII, e também o número de estabelecimentos,
variando de 16 Seções presentes no Distrito Federal, Niquelândia, Luziânia e
Araguari/MG, e o menor número de Seções (9) em Davinópolis. Quanto ao número de
estabelecimentos regulares, variou de 82.624, no Distrito Federal, a 41, em Davinópolis,
que com os municípios de Colinas do Sul, Água Fria de Goiás e Cumari, somam os
quatro com menos do que 100 estabelecimentos nesse ano.
Tabela 5.3.3.c
Unidades Locais, segundo Seção de classificação de atividades - 2003
Unidades
territoriais

Total
(unid.)

Seções de classificação de atividades (unidades)
A

B

C

D

I

J

K

L

M

N

O

6

-

6

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
3
2
4
118
12
2

2

3

2

2

2

17

2

-

-

2

1

2

1

-

-

2

17

-

1

8

30

1

8

47

10

-

1

11

4

-

-

4

11
31
51

1
2

5
8
34

39
143
210

Distrito Federal
82.624 315 19
Santo Antônio do
559
7
Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
585
1
Cidade Ocidental
773
5
1
(GO)

80

Cristalina (GO)
948
Paracatu (MG)
2.255
Guarda – Mor
259
(MG)
Davinópolis (GO)
41
Catalão (GO)
2.974
Ouvidor (GO)
111
Três Ranchos (GO) 304
Cumari (GO)
81
Araguari (MG)
3.808
Total AII
102.619

Cavalcante (GO)
181
Colinas do Sul
70
(GO)
Alto Paraíso de
300
Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
962
São
João
214
D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás
69
(GO)
Planaltina (GO)
742
Formosa (GO)
2.070
Luziânia (GO)
2.689

-

F

G

H

1

53

4

-

2

106

83

13

3

12

3

3

2

47

1

40

478

49

100

22

68

1

17

23

77

-

1

126

11

10

3

6

5

3

3

24

-

1

27

6

5

2

1

5

-

1

13

13
59
101

26
53
84

15
92
240

4
2
3

27
41
80

12
49
49

55
137
208

16
492
27
22 1.347 85
4 37 1.474 112
LT Luziânia – Samambaia
3.459 38 1.852 36.917 5.824

2

2.331 1.644 15.654 298 1.732 3.627 8.832

1

36

-

10

299

15

20

4

31

2

22

10

102

-

29

1

8

403

12

16

2

15

2

25

10

61

-

36

1

9

530

43

9

1

38

1

27

14

58

12
46

80
160

3
9

16
35

9
37

71
165

5

8

3

-

1

15

54
58

-

4
23

5

-

3

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
56
13
546
43
41
142 5 27 1.289 155
104
14

1
1
6
92
12 267
2
12
1
5
1
6
6
52 1 11 445
755 26 204 4.980

Total estadual Goiás 158.149 2.160 65

E

-

-

176

13

16

18
1
9
3
1
1
1 53 1.629 145
181
31
248
9
59
65
182
1
54
6
8
4
5
3
2
3
11
3
184
15
15
2
64
3
12
46
1
3
5
4
2
1
6
2 47 1.999 190
205
56
364
20
54
87
275
55 2.147 48.311 6.852 3.263 2.008 17.113 382 2.145 4.005 10.371

640 17.041 76 2.880

83.631

6.623

7.008

3.623

16.526

Total estadual Minas
650.591 5.915 150 4.303 65.226 816 13.302 318.302 43.236 26.201 13.227 78.772
Gerais

707

2.998 3.114

11.057

2.488 8.996 14.143 55.514

Fonte: IBGE. Cadastro central de empresas.
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A Tabela 5.3.3.d mostra o ritmo de crescimento das unidades locais nas diversas
unidades territoriais, permitindo observar os centros de maior dinamismo.
Os municípios com maior taxa de crescimento anual do número de estabelecimentos,
em 1996/00, foram Três Ranchos e Cavalcante (34 % e 24,3%), sendo também superior
a 10% ao ano o crescimento de estabelecimentos em Água Fria de Goiás, Colinas do
Sul, Alto Paraíso de Goiás, Planaltina, Cumari e Guarda-Mor/MG. Os municípios de
Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, e principalmente Davinópolis, perderam
empresas nesse período.
No período seguinte, os municípios com maior crescimento foram Cavalcante,
Niquelândia, Três Ranchos, Água Fria de Goiás, Colinas do Sul, Luziânia e Catalão,
10% ou mais de crescimento ao ano. Nenhuma unidade territorial teve perda de
estabelecimentos.
Tabela 5.3.3.d
Unidades Locais – TGCA (%)
Unidades Locais

Unidades Territoriais

1996
2000
2003
LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
Cavalcante (GO)
46
110
181
Colinas do Sul (GO)
27
51
70
Alto Paraíso de Goiás (GO)
128
244
300
Niquelândia (GO)
548
635
962
São João D’Aliança (GO)
125
171
214
Água Fria de Goiás (GO)
23
48
69
Planaltina (GO)
453
740
742
Formosa (GO)
1284
1.704
2.070
Luziânia (GO)
2529
1.984
2.689
LT Luziânia - Samambaia
Distrito Federal
47878
68.488
82.624
Santo Antônio do Descoberto (GO)
573
445
559
Novo Gama (GO)
1
472
585
Cidade Ocidental (GO)
420
602
773
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
668
763
948
Paracatu (MG)
1553
1.969
2.255
Guarda – Mor (MG)
126
198
259
Davinópolis (GO)
113
37
41
Catalão (GO)
1560
2.229
2.974
Ouvidor (GO)
64
92
111
Três Ranchos (GO)
65
210
304
Cumari (GO)
47
77
81
Araguari (MG)
2534
3.040
3.808
Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais

60.765
89099
429509

84.309
123.084
527.324

102.619
158.149
650.591

TGCA 96/00
(% ao ano)

TGCA 00/03
(% ao ano)

24,35
17,23
17,50
3,75
8,15
20,19
13,05
7,33
-5,89

18,06
11,13
7,13
14,85
7,76
12,86
0,09
6,70
10,67

9,36
-6,12
366,11
9,42

6,45
7,90
7,42
8,69

3,38
6,11
11,96
-24,35
9,33
9,50
34,07
13,14

7,50
4,62
9,36
3,48
10,09
6,46
13,12
1,70

4,66

7,80

8,53
8,41
5,26

6,77
8,71
7,25

Fonte: IBGE. Cadastro Central de Empresas.
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A Tabela 5.3.3.e mostra, em 1996, as unidades territoriais componentes da AII que
apresentavam os maiores contingentes de pessoal ocupado nas diferentes Seções de
atividades componentes da economia local. O número de pessoas ocupadas em
empresas com CNPJ nesse ano variou de 625.051 pessoas ocupadas no Distrito Federal
a 94 pessoas ocupadas em Colinas do Sul.
Nesse ano, a Seção com maior número de pessoas ocupadas em quase todas as unidades
territoriais foi a Seção G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores, Objetos
Pessoais e Domésticos. A Seção D - Indústrias de Transformação também foi das que
contavam com maior número de postos de trabalho nos municípios de Niquelândia,
Luziânia, Catalão e Araguari/MG, além do Distrito Federal.
Tabela 5.3.3.e
Pessoal ocupado, segundo Seção de classificação de atividades – 1996
Unidades
territoriais

Pessoal ocupado por Seções de classificação de atividades
Total

Cavalcante (GO)
314
Colinas do Sul
94
(GO)
Alto Paraíso de
349
Goiás (GO)
Niquelândia
3.438
(GO)
São
João
332
D’Aliança (GO)
Água Fria de
160
Goiás (GO)
Planaltina (GO)
1.753
Formosa (GO)
4.932
Luziânia (GO)
11.952

A

B

C

D

E

F

G

H

I

6

-

X

X

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
1
26
X

X

-

-

3

-

X

20

-

-

63

-

-

4

-

X

85

47

39

-

722

612

X

150

472

12

-

X

8

-

X
X

J

K

L

M

N

O

X

-

X

-

-

1

-

X

X

-

-

X

8

-

X

X

9

X

12

74

174

39

151

792

107

36

46

124

10

10

X

X

X

X

X

8

18

-

X

-

X

X

-

-

X

-

56
201
244

-

27
19
107

75
266
1.259

38
65

-

1

106

-

11

665

17

744

X

61

X

92

26

41

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

285

19

203

X

21

X

129

14

24

91
313

X
1.494

61
238

15
132

181
256

18

X

X

X

16

10
525
40
347
33
48
68 1.950 126
449
124
168
290 3.105 470
1.586
163
348
LT Luziânia – Samambaia
763 14.804 6.011 13.685 59.304 23.327 32.016 23.891 75.587

Distrito Federal 625.051 2.214
S. Antônio do
2.057
X
Descoberto (GO)
Novo
Gama
X
(GO)
Cidade Ocidental
1.152
5
(GO)

9

-

X

118

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor
(MG)
Davinópolis
(GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três
Ranchos
(GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII

680.451 3.717

2.392
6.057

320
238

-

X
364

104
379

272

59

-

X

25

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
18
869
81
48
58
79
107 1.804 305
211
137
-

-

130

4

5

X

X

-

-

-

X
X
2.969

6
324
800

29
202
216

16
242
330

294.809 16.614 31.731

30.286

317

X

-

-

68

-

X

119

X

7

-

19

X

-

-

2

6.308
475

54
X

-

4
-

1.151
232

50
-

124
X

1.890
49

247
23

309
3

142
X

400
12

X
X

255
X

337
X

234
2

224

-

-

-

X

-

7

37

15

9

-

60

X

X

-

3

241
12.581

X
206

-

X
X

X
2.467

X

263

36
3.202

304

2
822

X
370

5
1.149

X
2.140

X
425

459

7
640

9

2.007 21.681 6.243 14.736 74.715 25.109 36.953 24.957 78.451

302.204 19.060 33.197

Total estadual
109.01
529.076 8.440 52 3.134 72.097 7.381 15.157
16.664 32.077 14.609 43.344 140.562 18.843 22.111
Goiás
0
Total estadual 2.486.51
438.96
507.27 105.38
51.212 123 31.596
33.457 72.377
169.343 56.055 234.630 486.543 75.268 128.353
Minas Gerais
5
7
2
3

32.347
25.595
95.936

Fonte: IBGE. Cadastro central de empresas.
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Outros destaques foram os municípios de Luziânia, Santo Antônio do Descoberto e
Distrito Federal com grande número de pessoas ocupadas nas atividades da Seção I Transporte, armazenagem e comunicações, os municípios de Luziânia, Catalão e o
Distrito Federal, nas atividades da Seção K - Atividades Imobiliárias, Aluguéis e
Serviços Prestados às Empresas. O Distrito Federal também destacou-se nas atividades
da Seção H - Alojamento e Alimentação e nas da Seção L - Administração Pública,
Defesa e Seguridade Social, em que também sobressaíram-se os municípios de
Niquelândia, Luziânia, Paracatu/MG e Araguari/MG.
A Tabela 5.3.3.f mostra a evolução em 2003 quanto ao pessoal ocupado nas várias
Seções da atividade econômica.
Tabela 5.3.3.f
Pessoal ocupado, segundo Seção de classificação de atividades – 2003
Unidades
territoriais

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul
(GO)
Alto Paraíso de
Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São
João
D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás
(GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
Santo Antônio do
Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental
(GO)

Pessoal ocupado por Seções de classificação de atividades
Total
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X
X

719

12

-

8

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
3
X
3
177
18

289

X

-

-

X

-

X

81

8

K

L

M

N

O

X

4

X

X

X

8

X

X

X

-

-

X

850

83

-

X

10

-

X

164

237

31

1

18

253

2

X

47

4.172

340

X

708

727

X

122

1.040

105

514

31

235

X

119

92

133

671

19

-

X

22

-

X

273

36

20

4

12

249

15

8

11

-

X

45

7

32

X

X

142

-

X

30

278

12

-

-

8

3.824
8.352
15.948

58
112
535

X
X

78
39
130

131
509
3.485

907.786

2.054 53

52
1.312
65
446
56
38
1.328
144
40
76
63
3.415
317
348
106
249
X
439
273
377
315
255
4.393
456
774
203
544
3.427
692
279
455
LT Luziânia - Samambaia
344 24.092 4.843 30.092 146.528 32.186 33.082 27.063 130.822 349.278 27.784 46.091 53.465

3.233

30

-

X

157

-

33

679

27

388

7

64

X

126

26

3.409

X

-

-

183

X

43

950

12

601

X

54

X

110

20

279
91

2.911

26

X

-

209

X

28

938

62

330

X

82

X

170

41

81

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
4.229
452
13
201
67
1.688
105
93
59
178
991
90
26
266
Paracatu (MG)
11.771
378
396 1.378 82
306
3.905
551
457
152
904
2.196
377
173
516
Guarda – Mor
759
89
2
50
268
14
17
8
12
263
X
35
(MG)
Davinópolis (GO)
242
X
X
57
19
X
12
0
X
X
Catalão (GO)
13.813
383
323 3.025
X
218
4.553
477
712
137
889
1.788
398
477
431
Ouvidor (GO)
1.113
X
560
X
87
19
143
4
7
249
X
1
28
Três Ranchos (GO)
706
X
15
3
313
38
27
X
158
115
31
Cumari (GO)
292
X
13
14
71
X
4
5
6
X
X
13
Araguari (MG)
18.448
212 X
65 4.289
X
793
5.701
595
835
209
1.004
1.736
653 1.149 1.036
Total AII
1.003.815 4.795 53 2.119 39.125 5.240 32.078 176.600 35.335 38.866 28.045 135.280 362.015 31.119 48.696 57.409
Total
estadual
149.62
975.634 12.253 117 4.351
6.232 32.421 258.797 29.184 42.802 14.330 83.937 229.353 33.998 31.369 46.863
Goiás
7
Total
estadual
654.88
149.37
143.37 197.21
126.06 144.01 161.52
3.774.372 56.473 370 32.829
31.578
944.590
55.543 409.171 667.363
Minas Gerais
9
0
9
5
6
0
6
Fonte: IBGE. Cadastro central de empresas.
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Em 2003 (Tabela 5.3.3.f), com a maior diversificação das atividades econômicas nas
unidades territoriais componentes da AII, cresce o número de Seções em que foram
desenvolvidas atividades e também o número de pessoas ocupadas, que variou de
907.786, no Distrito Federal, a 242 em Davinópolis. Este, mais os municípios de
Colinas do Sul, Água Fria de Goiás e Cumari, somam os quatro com menos do que 500
pessoas ocupadas nesse ano.
Os destaques em maior número de pessoas ocupadas estiveram na Seção G - Comércio;
Reparação de Veículos Automotores, Objetos Pessoais e Domésticos, com maior
pessoal ocupado em praticamente todos os municípios, e a Seção D - Indústrias de
Transformação, com expressão nos municípios de Niquelândia, Formosa, Luziânia,
Paracatu/MG, Catalão, Ouvidor e Araguari/MG, além do Distrito Federal.
A Tabela 5.3.3.g mostra o ritmo de crescimento do pessoal ocupado nas diversas
unidades territoriais, permitindo observar os centros de maior dinamismo na oferta de
empregos.
Tabela 5.3.3.g
Pessoal Ocupado – TGCA (%)
Pessoal Ocupado

Unidades territoriais

1996

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
Santo Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

2000

2003

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
314
2.621
719
94
179
289
349
765
850
3.438
3.765
4.172
332
563
671
160
227
278
1.753
3.062
3.824
4.932
5.842
8.352
11.952
12.709
15.948
LT Luziânia – Samambaia
625.051
894.406
907.786
2.057
2.246
3.233
X
2.136
3.409
1.152
1.801
2.911

TGCA 96/00 TGCA 00/03
(% ao ano) (% ao ano)
69,97
17,47
21,68
2,30
14,11
9,14
14,96
4,32
1,55

-35,02
17,31
3,57
3,48
6,02
6,99
7,69
12,65
7,86

9,37
2,22
11,82

0,50
12,91
16,86
17,36

10,51
11,19
24,33
-15,58
11,85
19,17
23,79
3,54
3,80
9,27
9,62
6,28

5,84
8,33
5,30
14,55
11,84
5,13
10,31
1,77
8,10
1,14
8,49
5,96

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII

Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais
Fonte: IBGE. Cadastro central de empresas.

2.392
6.057
272
317
6.308
475
224
241
12.581
680.451
529.076
2.486.515

3.567
9.259
650
161
9.873
958
526
277
14.606
970.199
763.986
3.172.852

4.229
11.771
759
242
13.813
1.113
706
292
18.448
1.003.815
975.634
3.774.372
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Os municípios com maior taxa de crescimento anual em pessoal ocupado, em 1996/00,
foram Cavalcante (69,97%), Guarda-Mor/MG Três Ranchos Alto Paraíso de Goiás,
Ouvidor (variando de 24,33% a 19,17%). Outros 7 municípios tiveram crescimento
acima de 10% ao ano. Davinópolis teve redução de postos de trabalho, nesse período.
No período seguinte, os municípios com maior crescimento foram Cidade Ocidental,
Colinas do Sul, Novo Gama, Davinópolis, Formosa, Catalão e Três Ranchos, variando
entre 17,36% a 10,31% ao ano. Cavalcante teve perda de postos de trabalho, nesse
período.
Como se trata de região em que as atividades agropecuárias têm bastante importância,
foram analisados dados relacionados à produção agropecuária, traçando-se inicialmente
um quadro de ocupação de áreas em 1996, último ano em que foi realizado o Censo
Agropecuário no país, completando-se a análise com um quadro da produção de
lavouras temporárias e permanentes, e rebanhos, em 2004, últimos dados disponíveis.
As Tabelas seguintes apresentam a distribuição dos estabelecimentos agropecuários em
relação à sua área total, a quantidade de hectares quanto à propriedade da terra, a
distribuição das terras em relação a seu uso, todas estas elaboradas com base no Censo
Agropecuário de 1996. As demais apresentam aspectos da produção agropecuária
recente.
Tabela 5.3.3.h
Número de estabelecimentos por faixa de área total – 1996
Número de estabelecimentos
Unidades Territoriais

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)

Total

705
220

De 0 a menos
De 10 a
de
menos de 100
10 ha
ha
LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
15
284
1
87

De 100 a
menos de
1.000 ha
335
117

Mais de 1.000
Sem declaração
ha

71
15

0
0

239

69

62

85

23

0

Niquelândia (GO)

1.135

20

431

585

99

0

São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

466
487
484
1.298
1.016

196
211
214
474
458

63
39
30
96
34

0
0
0
0
0

Distrito Federal

2.459

429

31

0

94
0
46

3
0
3

0
0
0

S. Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

307
0
97

21
186
48
189
75
165
92
636
41
483
LT Luziânia – Samambaia
930
1.069
30
0
5

180
0
43

continua
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Tabela 5.3.3.h - continuação
Número de estabelecimentos por faixa de área total – 1996
Número de estabelecimentos
Unidades Territoriais

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais
Fonte: IBGE. Censo agropecuário

Total

De 0 a menos
De 10 a
de
menos de 100
10 ha
ha

De 100 a
menos de
1.000 ha

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
653
7
214
1.584
111
609
568
10
172
310
20
161
1.463
149
731
327
46
192
200
36
115
248
10
106
1.474
192
805
15.740
111.791
496.677

1.928
12.526
169.638

6.920
55.073
246.286

Mais de 1.000
Sem declaração
ha

342
723
347
126
528
85
48
130
469

90
141
39
3
54
4
1
2
8

0
0
0
0
1
0
0
0
0

6.042
38.728
75.805

849
5.437
4.529

1
27
419

A Tabela 5.3.3.h mostra a distribuição dos estabelecimentos em relação ao seu porte,
em 1996, evidenciando-se a importância, nesse momento, da participação das pequenas
(de 0 a menos de 10 hectares) e médias propriedades (de 10 a menos de 100 hectares)
que, somadas, eram em maior número nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, São
João D’ Aliança, Água Fria de Goiás, Planaltina, Formosa, Luziânia, Santo Antônio do
Descoberto, Cidade Ocidental, Davinópolis, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos,
Araguari/MG e Distrito Federal. Especialmente no Distrito Federal e nos municípios de
Formosa, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Davinópolis, Catalão, Ouvidor, Três
Ranchos e Araguari/MG é bastante expressiva a diferença entre o número de pequenas e
médias propriedades e o número de estabelecimentos nas categorias seguintes, entre 100
a 1000 hectares ou acima de 1000 hectares.
A Tabela 5.3.3.i apresenta a distribuição das terras quanto à sua propriedade, mostrando
que, na época, 13 municípios tinham acima de 95% das terras representadas por terras
próprias, situando-se majoritariamente no trecho norte da LT.
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Tabela 5.3.3.i
Área dos Estabelecimentos por Condição Legal - 1996
Área dos estabelecimentos (Hectare)
Unidades Territoriais

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Brasília (DF)
S.Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)
Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII

Total

Terras
arrendadas

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
292.754,74
286.418,00
515,00
104.302,39
99.363,85
459,80
100.419,41
95.000,00
2.106,00
514.596,71
494.225,91
4.425,04
245.858,38
234.863,24
378,00
165.757,31
164.069,89
778,58
148.759,81
148.509,41
202,00
422.641,50
396.206,28
20.377,26
240.434,84
236.621,77
2.383,33
LT Luziânia – Samambaia
244.929,50
131.657,46
108.027,09
42.749,14
42.686,22
0,00
0,00
0,00
22.572,05
22.460,09
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
339.852,83
314.599,93
18.233,90
611.538,00
589.693,00
16.405,50
197.555,93
179.675,93
12.920,00
48.585,73
40.362,48
2.445,99
288.710,17
253.144,85
13.332,53
30.152,31
29.800,61
349,28
15.398,49
13.663,96
1.156,76
45.937,97
43.118,55
1.311,76
182.895,92
174.149,72
5.420,24

4.306.403,13
27.472.647,86
40.811.659,79
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário.
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais

Terras
próprias

3.990.291,16
25.648.192,29
37.988.397,22

211.228,06
1.041.764,44
1.572.519,94

Terras em
parceria

Terras
ocupadas

14,52
145,20
5,50
3.146,00
10.071,60
595,80
193,20
271,80

5.807,22
4.333,54
3.307,91
12.799,76
545,54
313,04
48,40
5.864,76
1.157,94

1.330,14
0,00
48,40

3.914,81
62,92
0,00
63,56

1.662,00
841,00
3.810,00
2.380,07
177,38
347,86
854,26
2.385,48

5.357,00
4.598,50
1.150,00
3.397,19
22.055,41
2,42
229,90
653,40
940,48

28.280,22
122.317,27
376.337,39

76.603,70
660.373,87
874.405,25

No trecho Paracatu 4 - Emborcação, 3 dos municípios tinham entre 85% e 90% das suas
terras nessa situação legal. O Distrito Federal apresentava, nessa data, uma situação
diferenciada, com 44% das terras na condição de arrendamento. Os municípios de
Davinópolis e Catalão tinham, nessa data, cerca de 7% das suas terras ocupadas.
As Tabelas 5.3.3.j e 5.3.3.k mostram a distribuição das terras, nas unidades territoriais
consideradas, quanto às formas de utilização, em 1996. A primeira das Tabelas mostra
os valores absolutos e, a seguinte, a distribuição percentual.
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Tabelas 5.3.3.j
Área do Estabelecimento por utilização da Terra – 1996 (valores absolutos)
Unidades
Territoriais

Cavalcante
Colinas do Sul
Alto Paraíso de
Goiás
Niquelândia
São João
D’Aliança
Água Fria de
Goiás
Planaltina
Formosa
Luziânia

Área dos estabelecimentos (Hectare)
Lavouras
tempor.

Matas e
florestas
naturais

Matas e
florestas
artificiais

Terras
produtivas
n. utilizadas

Terras
inaprov.

-

17.797,41
6.149,43

38.557,64
15.350,04

13.293,88

4.459,20

10.637,77

7.619,13

160.309,56

62.274,00

22.988,50

32.452,87

52.806,93

100.551,10

59.118,71

46.659,73

3.700,00

6.791,74

13.789,28

Total

Lavouras
perman.

Pastagens
naturais

Pastagens
plantadas

292.754,74
104.302,39

317,52
274,83

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
6.897,87
167.249,20 31.650,51
30.284,59
10.080,98
42.229,98
19.551,08
10.666,05

100.419,41

223,10

4.364,40

33.319,95

26.501,97

514.596,71

175,41

18.425,53

165.163,91

245.858,38

168,46

15.079,36

165.757,31

637,25

14.538,06

63.685,04

60.374,99

12.335,55

-

5.762,24

8.424,19

148.759,81
422.641,50
240.434,84

613,41
328,38
562,24

12.321,42
16.669,92
24.973,16

46.556,30
121.348,21
77.513,67

58.964,12
199.498,86
112.958,78

14.736,53
52.125,32
14.276,09

20,00
23,07

6.201,61
6.031,25
1.198,99

9.346,41
26.639,57
8.928,84

244.929,50

5.100,60

66.041,38

34.004,68

62.442,69

27.706,56

19.980,09

11.644,53

18.008,98

42.749,14

648,78

2.285,11

15.599,39

18.516,79

3.465,06

17,42

356,92

1.859,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.572,05

266,67

Catalão
Ouvidor
Três Ranchos
Cumari
Araguari
Total AII

339.852,83
611.538,00
197.555,93
48.585,73
288.710,17
30.152,31
15.398,49
45.937,97
182.895,92
4.306.403,13

Total estadual
Goiás

27.472.647,86

Total estadual
Minas Gerais

40.811.659,79 1.188.052,83 3.732.908,88 13.654.415,07 11.694.187,84 5.670.306,10 1.707.782,48 1.015.747,96 2.148.258,64

LT Luziânia – Samambaia
Distrito Federal
S. Antônio do
Descoberto
Novo Gama
Cid. Ocidental
Cristalina
Paracatu
Guarda – Mor
Davinópolis

0,00

-

171,82

806,66

716,94
3.203,76
850,81
79,67
848,77
117,00
30,65
70,18
14.060,58
29.294,98

726,92
7.081,17
11.037,56
2.481,24
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
81.804,54
84.555,67
99.749,43
43.859,76
57.212,29 148.245,75 218.678,04 104.711,96
40.265,60
42.774,00
66.564,60
15.138,92
1.424,47
27.366,96
14.955,92
3.074,67
47.496,15 132.628,19 64.851,61
25.755,49
1.767,37
9.237,43
13.585,10
2.391,91
952,10
5.104,61
6.955,43
1.482,89
2.484,08
19.751,22
19.404,31
2.896,91
22.713,44
65.600,27
60.169,46
16.920,62
448.524,15 1.409.566,71 1.385.839,52 506.537,72

1.284,39
32.577,32
1.819,50
37,75
587,35
2.106,97
9,01
26,62
335,90
89.973,09

6.988,11
18.185,31
5.010,50
445,17
4.579,65
364,30
245,46
525,88
676,11
142.217,05

20.894,00
28.723,57
25.132,00
1.201,12
11.962,97
582,25
618,33
778,78
2.419,55
294.449,91

55.787,37

2.376.706,72 5.137.285,25 14.267.410,56 3.774.653,87

72.652,20

545.549,40

1.242.602,49

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário.

A Tabela 5.3.3.j mostra que, em 1996, que a maior parte das terras utilizadas para
lavouras é destinada aos cultivos temporários, variando de 952ha, em Três Ranchos, a
81.804,5ha em Cristalina, somando 448.524ha na AII. Nessa data, as áreas dedicadas
aos cultivos permanentes variavam entre 30,6 ha em Três Ranchos, a 14.060ha, em
Araguari/MG, totalizando 29.295ha na AII.
A comparação com as áreas de pastagens, tanto naturais quanto plantadas é ainda mais
expressiva. O total de áreas de pastagens na AII representava, nessa data, 2.795.406ha,
variando de 12.060ha, em Três Ranchos, a 366.924ha, em Paracatu/MG.
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A Tabela 5.3.3.k apresenta essa distribuição em percentuais, permitindo uma
visualização mais global da AII quanto às formas de utilização das terras em 1996.
Tabela 5.3.3.k
Área do Estabelecimento por utilização da Terra – 1996 (valores relativos)
Área dos estabelecimentos (Hectare)
Unidades Territoriais

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia – GO
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto
(GO)
Novo Gama (GO)
Cid. Ocidental (GO)

Total

Lavouras Lavouras Pastagens
perman. tempor. naturais

Pastagens
plantadas

100

2,09

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
2,37
57,13
10,81
9,66
40,49
18,74
4,35
33,18
26,39
3,58
32,10
31,15
5,15
40,90
24,05
8,77
38,42
36,43
8,28
31,30
39,64
3,95
28,71
47,2
10,39
32,24
46,98
LT Luziânia – Samambaia
26,96
13,88
25,49

100

1,52

5,34

100
100

1,18

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Cristalina (GO)
100
Paracatu (MG)
100
Guarda – Mor (MG)
100
Davinópolis (GO)
100
Catalão (GO)
100
Ouvidor (GO)
100
Três Ranchos (GO)
100
Cumari (GO)
100
Araguari (MG)
100
100
Total AII
Total estadual Goiás
100
Total estadual Minas
100
Gerais
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário.

0,11
0,26
0,22
0,03
0,07
0,38
0,41
0,08
0,23

0,21
0,52
0,43
0,16
0,29
0,39
0,20
0,15
7,69
0,68
0,2
2,91

36,49

43,32

Matas e
florestas
naturais

Matas e
florestas
artificiais

10,34
10,23
13,24
12,10
18,98
7,44
9,91
12,33
5,94

4,44
4,47
1,50
0,01
0,01

33,46

28,65

6,08
5,90
10,59
6,31
2,76
3,48
4,17
1,43
0,50

13,17
14,72
7,59
10,26
5,61
5,08
6,28
6,30
3,71

11,32

8,16

4,75

7,35

8,11

0,04

0,83

4,35

-

0,76

3,57

0,38
5,33
0,92
0,08
0,20
6,99
0,06
0,06
0,18
2,09
0,26

2,06
2,97
2,54
0,92
1,59
1,21
1,59
1,14
0,37
3,30
1,99

6,15
4,70
12,72
2,47
4,14
1,93
4,02
1,70
1,32
6,84
4,52

4,18

2,49

5,26

3,23
31,37
48,90
10,99
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
24,07
24,88
29,35
12,91
9,36
24,24
35,76
17,12
20,39
21,65
33,69
7,66
2,93
56,33
30,78
6,33
16,46
45,94
22,46
8,92
5,86
30,64
45,05
7,93
4,18
33,15
45,17
9,63
5,41
43,00
42,24
6,31
12,42
35,87
32,90
9,25
10,42
32,73
32,18
11,76
8,66
18,7
51,93
13,74
9,14

Terras
Terras
produtivas
inaprov.
n. utilizadas

13,89

A Tabela 5.3.3.k permite observar que, nessa época, os maiores percentuais de usos da
terra pertenciam a pastagens naturais, nos municípios de Cavalcante, Colinas do Sul,
Alto Paraíso de Goiás, Niquelândia, São João D’Aliança, Água Fria de Goiás,
Davinópolis, Catalão, Cumari e Araguari/MG, com maior percentual em Davinópolis
(56,3% do total das terras). Os outros 10 municípios, com exceção do Distrito Federal
(em que o maior percentual de utilização referia-se às lavouras temporárias, com 27%
do total), tinham nas pastagens plantadas a maior parte das terras utilizadas para a
agropecuária.
Na AII, 11,1% do total das áreas destinava-se a culturas, cerca de 65% a pastagens,
cerca de 14% a matas (na maioria naturais), 2% a terras produtivas não utilizadas e
4,5%, a terras inaproveitadas.
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Para complementar esse quadro da atividade agropecuária da AII, as Tabelas 5.3.3.l,
5.3.3.m e 5.3.3.n mostram a situação em 2004, conforme os dados disponíveis nas
Pesquisas Agrícola Municipal e Pecuária Municipal (produção nas lavouras temporárias
e permanentes e o efetivo dos rebanhos), permitindo avaliar alguns aspectos da situação
atual (e uma relativa comparação a 1996) quanto à especialização das várias unidades
territoriais em relação à sua produção agropecuária. A Tabela 5.3.3.l mostra o quadro
dos cultivos temporários que abrange as culturas comerciais da região, como a soja e o
milho.
Tabela 5.3.3.l
Lavouras Temporárias – 2004
Arroz
Feijão
Abacax Alho
Cana-deMandi(em
Cebola (em
Unidades Territoriais i (Mil (Ton.
açúcar
oca
casca)
(Ton.) grão)
frutos) )
(Ton.)
(Ton.)
(Ton.)
(Ton.)
Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás
(GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança
(GO)
Água Fria de Goiás
(GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal
S. Antônio do
Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)
Cristalina (GO)

-

-

520
260

-

-

396

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
1.400
60
2.040
480
10
375
560

-

162

600

Milho
(em
grão)
(Ton.)

Sorgo
Trigo
Soja (em gran.
(em
Tomate
grão)
(em
grão)
(Ton.)
(Ton.)
grão)
(Ton.
(Ton.)
)

1.680
484

-

-

-

-

3.600

4.480

-

-

-

180

-

5.250

3.800

3.600

1.807

3.740

12.500

46.800

750

-

-

-

-

6.480

2.100

-

2.900

1.430

46.210

29.700

1.800

240

540

720

-

18.490

600

46.500

42.282

2.880

15.400
25.200
93.900

17.500 2.520
17.280 1.680
107.500 21.600

-

1.200 1.020

216
375

-

375
10.080
1.400

398

1.528

198

21.436

4.136

-

-

240

500

-

-

-

24
400
120
420
120
1.200
202
1.200
6.900
LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação

54

1.080
900
1.100
6.000
3.000 5.400
12.900
22.500 10.800
LT Luziânia – Samambaia

18.346 11.450 187.564
32

300

8.400

-

-

400
400
525

480
9.600

134.523 12.894 15.210

10.98
4

750

-

-

-

5.500

210

-

317
38.40
0
2.250
3.000
6.750
1.200

6.750 3.960

14.400

9.000

47.100

3.240

153.600

210.000 27.000 138.150

Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)

1.250 400 12.584
2.880 840
72
1.200 4.000
720
30
30
180
425
36

60.000
2.800
3.600
4.500
2.800
600
1.800
-

3.000
700
3.000

17.520
3.930
84
3.030
298

9.900
440
1.120
4.200
1.050
560
1.600
3.600

53.200
18.900
1.200
78.200
1.500
750
680
70.200

79.200
96.000
1.200
189.000
1.200
40.800

Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas
Gerais

2.898 14.678 46.919
140.636
23.436
44.747 12.820 369.513 14.001.079 17.100

140.139 61.850
821.224
209.835 275.596 3.523.279

1.019.235 81.734 211.905 73.521
6.091.676 741.076 871.945 87.781

219.137 26.927 214.192 24.331.841 66.122

464.290 881.455 5.952.172

2.660.714 282.730 622.339 72.651

7.000
2.520
640
240

5.130
7.200
2.250
42.400

Fonte: IBGE. Pesquisa Agrícola Municipal – PAM.
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A soja é, de longe, o maior produto da região, tendo sido produzida em 17 das 22
unidades territoriais, nesse ano. A produção foi de um 1,019 milhão de toneladas, sendo
os maiores produtores Cristalina (com 210 mil toneladas), Catalão (com 189 mil
toneladas), Distrito Federal (com 134,5 mil toneladas) e Luziânia (com 210 mil
toneladas), nesse ano.
Os outros produtos com maiores volumes de produção na AII foram milho em grão
(821.224 toneladas), tomate (com 211.905 toneladas), cana-de-açúcar (140.636
toneladas) e feijão em grão (140.139 toneladas). Alguns produtos, como o milho (com
produção na AII de 821 mil toneladas), mandioca (produção na AII de 61.850
toneladas) e arroz em casca (produção de 46.919 toneladas) estão presentes em todas as
unidades territoriais, nesse ano.
A Tabela 5.3.3.m mostra o efetivo dos rebanhos, que constituem outro grupo de
produtos dominantes na região, sendo o segundo grupo de atividades rurais de maior
importância em todo o Centro-Oeste brasileiro.
Tabela 5.3.3.m
Efetivo dos rebanhos por tipo – 2004

Distrito Federal
S. Antônio do
Descoberto (GO)
Novo Gama
(GO)
Cidade Ocidental
(GO)

Ovino

Galinhas

Galos,
Frangas,
Frangos e
Pintos

Codornas

Caprino

-

140

-

160

3.800

5.400

-

100

-

-

500

5.300

9.000

-

130

650

200

-

1.200

28.000

32.000

-

280

50

250

-

-

1.300

9.800

14.000

-

300

27

340

-

-

1.150

11.850

17.200

-

120

45.300

3.350

38.160

27.000

650

750

20

170

110

45.802

28.500

1.210

5.500

12

150

338.450

265.000

5.580

5.500

40

90.270

59.500

2.270

2.800

83.267

45.500

4.230

2.850

108.860
412.292
1.415.520

Muar

Suíno

94.800

Coelhos

24.500

Bubalino

16.500

Asinino

250

Bovino

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul
(GO)
Alto Paraíso de
Goiás (GO)
Niquelândia
(GO)
São João
D’Aliança (GO)
Água Fria de
Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

Total

Unidades
Territoriais

Eqüino

Efetivo dos rebanhos (cabeças)

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
2.500 160 1.400 700
-

53.100 3.980
223.500 7.450
179.000 12.500

3.400 30
230
1.450
17.300
29.100
6.050 75
410
40
2.400 110.987 60.700
450
5.500 100
900
120
6.200 365.000 835.000 10.000
LT Luziânia – Samambaia
10.062.896 114.680 119.950 6.000 80
180 1.050 4.860 17.500 1.643.600 8.011.586 140.850

270
230
1.200
2.560

115.505

29.000

2.300

800

5

40

-

-

320

8.000

75.000

-

40

8.645

4.800

480

200

20

35

-

-

250

800

2.000

-

60

127.407

17.000

1.070

550

12

25

-

-

130

3.100

105.000

-

520

continua
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Tabela 5.3.3.m - continuação
Efetivo dos rebanhos por tipo – 2004
Caprino
500
154

130.897

84.848

3.876

1.810

9

72

-

-

68

11.960

28.102

-

152

48.215

24.700

1.420

480

-

20

-

-

80

5.500

16.000

-

15

590.860
46.730

154.600
24.100

7.600
1.080

3.800
700

20
10

90
10

20
-

-

510
80

23.000
6.500

401.000
14.200

-

220
50

45.540

12.800

830

420

10

10

-

-

90

5.700

25.600

-

80

64.850
540.514

51.000
157.601

720
18.952

450
3.467

5
31

60
112

65
108

-

40
666

3.500
96.444

9.000
263.100

-

10
33

15.017.733

2.001.915

224.862

64.802

763

5.796

2.715 4.860

61.300.004

20.419.803 1.493.837 442.818 5.525

114.295.403 21.622.779 3.535.101

42.339 30.791

-

Ovino

-

Coelhos

42.000
57.360

Bubalino

26.500
40.581

Muar

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
15.000
4.400 20
330
110
2.800
10.364
6.875 27
312
192
342

Asinino

123.000
277.386

Eqüino

214.660
393.593

Suíno

Codornas

Total AII
Total estadual
Goiás
Total estadual
Minas Gerais

Galos,
Frangas,
Frangos e
Pintos

Paracatu (MG)
Guarda – Mor
(MG)
Davinópolis
(GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO) –
Três Ranchos
(GO)
Cumari (GO) –
Araguari (MG) –

Galinhas

Cristalina (GO)

Bovino

Unidades
Territoriais

Total

Efetivo dos rebanhos (cabeças)

37.486

2.443.722 10.076.848 151.300

146.338

7.881.425 30.676.431 123.150 37.547

7.164

859.974 30.909 175.684 32.519 17.409 174.193 21.829.584 65.342.365 558.306 116.580

IBGE. Pesquisa Pecuária Municipal – PPM.

A Tabela 5.3.3.m consolida a informação quanto à predominância das pastagens e sua
expansão na região, apontada em diversos estudos sobre o Centro-Oeste brasileiro. Os
rebanhos de bovinos, suínos, eqüinos, muares, ovinos, galinhas, galos, frangos e pintos
estão presentes em todas as unidades territoriais consideradas.

O rebanho de bovinos apresentava quase 2.002 milhões de cabeças na AII, em 2004,
estando sua maior concentração em Paracatu/MG (277.386 cabeças), Niquelândia
(265.000 cabeças) e Formosa (223.500 cabeças). As unidades territoriais seguintes
tinham também mais de 100 mil cabeças, sendo de 179.000 em Luziânia, 114.680
cabeças no Distrito Federal, 123.000 cabeças em Cristalina, 154.600 cabeças em
Catalão e 157.601 cabeças em Araguari/MG.
Também a produção de galos, frangos e pintos, bem como a de galinhas, foi
considerável na AII, nesse ano. No primeiro grupo, o contingente total foi de 10,077
milhões de cabeças (sendo os maiores produtores o Distrito Federal, com 8,012 milhões
de cabeças, e Luziânia, com 835 mil cabeças). No segundo grupo, o total da produção
foi de 2,444 milhões de cabeças (sendo os maiores produtores novamente o Distrito
Federal, com 1,644 milhões de cabeças, e Luziânia, com 365 mil cabeças).
E, por fim, a Tabela 5.3.3.n mostra a produção das lavouras permanentes, completando
o quadro mais recente da produção agropecuária nas unidades territoriais que compõem
a AII.
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Tabela 5.3.3.n
Lavouras Permanentes – 2004
Unidades Territoriais

Café
Banana
(benefic.
(Ton.)
) (Ton.)

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

390
240
280
1.200
246
448
680
240
200

Distrito Federal
S. Antônio do Descoberto
(GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

1.957

Côco-dabaía
Goiaba Laranja Limão
(Mil
(Ton.) (Ton.) (Ton.)
frutos)

LT Serra da Mesa 2 – Luziânia
84
100
0
585
24.480
720
400
60
980
182
0
6.500
500
210
LT Luziânia - Samambaia
904
8.230
11.337
3.239

4
24
75
156
48
20
478

Manga Maracujá Palmito Tanger.
(Ton.) (Ton.)
(Ton.) (Ton.)

64
28
16
32

80
780

500
200

2.100
320
16
264

2.251

1.867

-

2.480

70

-

-

-

-

16

-

-

-

-

50
260

58

-

500
-

100
100

10
40

-

80

40

50
250

40
595
100
3.126
1.178
61.318

280
9.000
12.087
13.297
45.477

600
300
760
2.400
22.654
1.666

130
5.610
10.459
93.399

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
360
5.400
0
4.250
750
112
4.147
2.640
75
2.603
16
252
853
81
229
4
55
1.584
1.200
30
126
70
147
150
760
Araguari (MG)
1.560
15.960
1.800
240
90
Total AII
12.785 28.477
3.796
19.550 42.790
4.547
Total estadual Goiás
159.669 14.235 12.881 23.385 113.057 5.565
Total estadual Minas Gerais 561.721 1228124 38.577
9.117 591.259 23.142
Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)

Fonte: IBGE. Pesquisa Agrícola Municipal – PAM.

O quadro dos cultivos permanentes em 2004, na AII, mostra 10 produtos principais
desenvolvidos nas unidades territoriais analisadas. Os produtos de maior importância,
neste grupo, foram o maracujá, com 12.087 toneladas (o maior produtor foi
Araguari/MG, com 9.000 toneladas), e a goiaba, com 19.550 toneladas (o maior
produtor foi Distrito Federal, com 8.230 toneladas), proporcionalmente em relação ao
volume total de produção do Estado de Goiás (para efeito de comparação). A maior
produção na AII, nesse ano, foi de laranja, com 42.790 toneladas, produzida em 14 das
unidades territoriais consideradas (o maior produtor foi Água Fria de Goiás, com 24.480
toneladas), além do café, em número de unidades territoriais produtoras, cuja produção
na AII, nesse ano, foi de 28.477 toneladas de café beneficiado (o maior produtor foi
Araguari/MG, com 15.960 toneladas).
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Além dos cultivos permanentes apresentados nesta Tabela, alguns outros, com menor
freqüência, também estiveram presentes na AII nesse ano, como borracha (látex
coagulado, em Cumari e Araguari/MG, com 424 toneladas), mamão (em Luziânia,
Distrito Federal e Paracatu/MG, com 163 toneladas), marmelo (em Luziânia e Cidade
Ocidental com 42 toneladas), urucum (no Distrito Federal, com 26 toneladas) e uva (no
Distrito Federal e Araguari/MG, com 69 toneladas).
A Tabela 5.3.3.n mostra que, na verdade, a região representada pela Área de Influência
Indireta da LT não é importante produtora de cultivos permanentes, se comparados aos
totais apresentados pelos Estados de Goiás e Minas Gerais.
5.3.4
Estrutura Urbana Regional
A estrutura urbana, no Centro-Oeste brasileiro, tem como característica principal a
concentração populacional em algumas poucas cidades, notadamente os dois grandes
pólos regionais, que são Goiânia e Brasília, com poucas cidades médias (acima de
100.000 habitantes). Outra característica marcante é o processo intenso de urbanização
da população rural em muitas áreas da região, nas últimas décadas.
Esses aspectos estão presentes na AII, da qual faz parte Brasília (aqui analisada como
Distrito Federal) e demais municípios, por este centro urbano polarizados (grande parte
dos municípios da AII faz parte da área institucionalizada pela Lei Complementar nº
94/1998, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito federal e Entorno – RIDE ...”). Na AII, como foi
apresentado nas Tabelas 4.3.2.a e 4.3.2.b, além do Distrito Federal, apenas Luziânia
apresentava população urbana de 130 mil pessoas, em 2000. Os demais centros urbanos
distribuíam-se da seguinte forma: 3 centros urbanos entre 20 e 40 mil habitantes, 4
centros urbanos entre 40 e 70 mil habitantes e 3 centros urbanos entre 70 e 100 mil
habitantes.
Nesse momento, apenas Cavalcante, Água Fria de Goiás e Guarda-Mor/MG (os
primeiros com menos do que 40% de taxa de urbanização e, este último, com 53%)
tinham menos do que 60% da sua população residindo em área urbana.
A Tabela 5.3.4.a mostra a configuração da rede urbana e sua hierarquia na região, em
1993, com base em pesquisa do IBGE, realizada para o ano de 1993, configuração que
representa a centralidade maior ou menor desses centros urbanos em relação aos
demais, segundo a oferta/demanda de bens e serviços de baixa, média e alta
complexidade. Os graus de centralidade apresentados indicam centros que são
fornecedores desses bens e serviços (centros urbanos que polarizam outros centros), e
outros (centros urbanos de menor centralidade) que são compradores desses bens e
serviços (IBGE, 2000).
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Tabela 5.3.4.a
Hierarquia urbana na área em estudo - 1993
Níveis de centralidade
Muito fraco

Fraco

Fraco/Médio

Médio

Médio/Forte

Forte

Muito forte

Máximo

Predominantemente
Submetropolitano

Metropolitano

Classificação dos centros urbanos
Tendendo
Municípios
a Centro
subordinados
Local

Cumari
Davinópolis
Ouvidor
Três
Ranchos
Cavalcante
Colinas do
Uruaçu
Sul
Niquelândia
Cavalcante
Luziânia
Santo
Antônio do
Descoberto
GuardaMor/MG
Paracatu/
Cristalina
MG
Água Fria
de Goiás
Alto
Paraíso de
Goiás
Planaltina
São João D’
Aliança
GuardaParacatu
Mor/MG
/MG
Cristalina

Predominantemente
Centro Local

Tendendo a
Centro SubRegional

Predominantemente Centro
Sub-Regional

Predominantemente Capital
Regional

Catalão
Goiânia

Ceres

Anápolis

Brasília

Formosa

Belo
Horizonte

Araguari/MG
Cumari
Davinópolis
Catalão
Uberlândia/MG
São Paulo
Ouvidor
Três
Ranchos
Fonte: IBGE - Regiões de Influência das Cidades - REGIC, 1993.
Obs. 1 - Os municípios em Negrito não estão incluídos na AII.
Obs. 2 – Os centros que são polarizados por mais de um centro principal, estão em itálico, na segunda vez em que
aparecem.

Inicialmente, pode-se observar que os municípios chamados de subordinados são
polarizados por alguns centros intermediários que, por sua vez, são polarizados por três
centros de nível metropolitano (Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo), e um centro
predominantemente submetropolitano (Brasília). A seguir, cada um desses grupos será
descrito separadamente.
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Cumari, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos, municípios goianos, são polarizados por
Catalão/GO que, por sua vez, é polarizado por Goiânia (não pertencente à AII) e
Uberlândia/MG (polarizado por São Paulo, ambos não pertencentes à AII).
Araguari/MG, centro predominantemente local, também é polarizado por
Uberlândia/MG (polarizado por São Paulo).
Outros centros urbanos na rede de relações de Goiânia são Cavalcante (diretamente
polarizado por Anápolis) e Colinas do Sul e Niquelãndia, que participam de uma rede
urbana com mais relações: os dois municípios subordinados são polarizados por Uruaçu,
(município tendendo a centro local, na época do levantamento), por sua vez polarizado
por Ceres (município tendendo a centro sub-regional), por sua vez polarizado por
Anápolis (predominantemente capital regional), nenhum dos três pertencente à AII.
Segundo essa pesquisa do IBGE, Cavalcante, Luziânia e Santo Antônio do Descoberto
são polarizados diretamente por Brasília, que também polariza Paracatu, município
mineiro tendendo a centro local, que representa uma centralidade a que estão ligados os
municípios de Guarda-Mor/MG e Cristalina/GO. Brasília também polariza Formosa,
predominantemente centro local que, por sua vez, polariza os municípios de Água Fria
de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Planaltina e São João D’ Aliança.
Embora a pesquisa do IBGE não faça menção a Novo Gama e Cidade Ocidental
(municípios criados após 1991), pela sua localização são certamente centros urbanos
polarizados diretamente a Brasília.
5.3.5
Infra-Estrutura Urbana Física (Níveis de Atendimento)
Alguns aspectos relativos à infra-estrutura de atendimento por serviços urbanos são
apresentados a seguir, caracterizando-se as diversas unidades territoriais componentes
da AII quanto a esse atendimento.
Saneamento
A Tabela 5.3.5.a mostra a situação, em 2000, segundo o Censo Demográfico, das
diversas unidades territoriais presentes na AII quanto aos níveis de atendimento por
serviços de saneamento, notadamente abastecimento de água, coleta e disposição de
esgotos e coleta e disposição de resíduos sólidos domésticos.
Mesmo no que diz respeito ao abastecimento de água, a condição de muitos dos
municípios era bastante precária nessa data. Os níveis mais altos de atendimento são o
do Distrito Federal (88,7% dos domicílios), Araguari/MG (87,9%), Catalão (87%) e
Paracatu/MG (80,6%). Os municípios de Cavalcante, Água Fria de Goiás e GuardaMor/MG tinham níveis de atendimento neste serviço, de 46% a 56%, variando os
demais municípios, com níveis ainda medianos de abastecimento, entre 60%
(Davinópolis) e 77,4% (Formosa).
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Destas unidades territoriais, Luziânia tinha 56,9% do seu abastecimento de água, nessa
data, fornecido por poços e nascentes, variando de 42% a 49%, os domicílios
abastecidos dessa forma em mais três municípios: Cavalcante, Água Fria de Goiás e
Guarda-Mor/MG.
Tabela 5.3.5.a
Níveis de atendimento dos domicílios particulares permanentes por serviços de
saneamento – 2000
Domicílios particulares permanentes (%)
Unidades territoriais

Abastecimento de água

Total Rede
geral

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

Instalação sanitária

Poço ou
Rede Fossa
Outros
Outros Coletado
nascente
geral Séptica

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
44,31
8,40 0,95 5,37
29,75
5,62 0,30 2,07
20,37
2,90 3,36 14,83
24,80
6,59 20,43 1,11
22,24
9,06 0,54 2,50
48,16
4,98 0,35 0,87
23,64
2,71 0,58 2,19
20,91
1,68 0,45 3,39
56,88
4,14 3,80 15,17
LT Luziânia - Samambaia
100 88,68
7,02
4,31 83,48 6,25

100
100
100
100
100
100
100
100
100

47,29
64,63
76,73
68,61
68,69
46,85
73,65
77,41
38,98

Destino do lixo
Queim. Enterr.
na
na
Outros
propr. propr.

93,68
97,64
81,81
78,46
96,96
98,78
97,23
96,16
81,03

36,99
56,85
76,53
63,27
61,78
41,00
72,36
81,25
71,30

22,40
29,95
15,03
26,74
18,55
40,65
20,41
13,24
21,15

4,16
4,24
4,15
2,69
3,46
5,94
1,30
1,32
1,88

36,45
8,97
4,28
7,29
16,22
12,41
5,93
4,19
5,68

Distrito Federal
10,27
S. Antônio do Descoberto
100 63,59 26,69
9,73 0,27 1,07 98,66
(GO)
Novo Gama (GO)
100 68,14 28,10
3,76 16,49 13,21 70,30
Cidade Ocidental (GO)
100 81,92 17,40
0,68 50,40 7,75 41,85
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
100 69,69 27,53
2,78 2,95 2,99 94,06
Paracatu (MG)
100 80,63 17,57
1,79 49,66 15,47 34,87
Guarda – Mor (MG)
100 55,82 42,31
1,88 46,50 13,18 40,32
Davinópolis (GO)
100 60,15 36,99
2,86 0,00 0,00 100,00
Catalão (GO)
100 87,01 12,16
0,83 45,84 1,38 52,78
Ouvidor (GO)
100 74,22 24,61
1,17 1,17 0,39 98,44
Três Ranchos (GO)
100 65,86 32,07
2,07 0,34 0,00 99,66
Cumari (GO)
100 72,88 26,92
0,20 48,39 0,00 51,61
Araguari (MG)
100 87,88 11,25
0,87 61,67 13,42 24,91
Total AII
100 83,46 12,58
3,96 66,47 6,85 26,67
Total estadual Goiás
100 69,48 27,88
2,64 30,36 5,36 64,28
Total
estadual
Minas
100 82,96 14,38
2,66 68,19 2,50 29,31
Gerais
Fonte: IBGE. Censo demográfico.

96,14

2,61

0,24

1,01

53,22

28,31

2,19

16,28

84,09
80,90

8,33
14,86

0,77
1,02

6,80
3,22

68,72
80,69
51,63
56,99
86,51
74,30
77,01
72,58
88,97
90,49
81,14

23,75
13,72
39,16
33,83
7,88
17,83
17,59
18,04
8,83
6,52
13,38

2,18
1,78
1,99
1,50
0,94
1,64
2,07
2,32
0,56
0,61
1,25

5,35
3,81
7,23
7,67
4,68
6,23
3,33
7,06
1,63
2,39
4,22

78,35

14,39

0,69

6,56

Quanto às instalações sanitárias, a situação era mais problemática, ainda. As unidades
com melhor atendimento, segundo o IBGE, eram o Distrito Federal (com 83,5% dos
domicílios atendidos por rede de esgotos) e Araguari/MG (61,7%). Outros 6 municípios
tinham entre 13% e 16% dos seus domicílios com fossas sépticas (os maiores valores
desta categoria), e dos demais, 11 municípios têm mais de 93% dos seus domicílios com
soluções mais precárias ainda.
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Quanto à coleta de resíduos sólidos, o Distrito Federal tem o melhor atendimento (96%
dos domicílios), variando entre 69% e 89% o atendimento em outros 13 municípios,
ainda com melhores padrões, e entre 37% e 63%, nos demais. O município em situação
mais crítica, segundo o Censo Demográfico 2000, era Cavalcante, que apresentava
nessa época 36,45% dos seus resíduos domésticos dispostos em situação mais precária
(vala, logradouro ou cursos d’água).
O levantamento realizado em todas as unidades territoriais, junto ao governo local,
mostra maior detalhamento das condições sanitárias aí existentes atualmente.
Disposição final dos resíduos sólidos
A situação das diversas unidades territoriais quanto à disposição final de resíduos
sólidos pode ser analisada com base nas informações fornecidas pelas Prefeituras
Municipais. A Tabela 6.3.4.a do item 6.3.4 do Diagnóstico da Área de Influência Direta
sintetiza as informações sobre disposição de resíduos sólidos fornecidas pelas
Prefeituras dos municípios da AII, onde se insere a AID. Destaca-se nesta tabela as
informações referentes às distâncias dos pontos de disposição de resíduos em relação ao
traçado da LT, visando a identificação de áreas disponíveis para disposição dos resíduos
sólidos gerados pela obra.
De maneira geral, em relação à estrutura para disposição final de resíduos sólidos na
AII, observou-se que do total de municípios interceptados pela AII da Linha de
Transmissão, apenas quatro (21%) possuem aterros sanitários devidamente licenciados
pelos órgãos ambientais. Dos municípios restantes, nove (47%) apresentam aterros
controlados licenciados e os demais (32%) contam apenas com lixões.
Nas informações coletadas junto aos municípios também foram obtidos dados dos
níveis de atendimento de coleta de lixo. Segundo informado pelas prefeituras, em Três
Ranchos, Ouvidor, Davinópolis, Guarda-Mor, Cumari, Cristalina, Santo Antônio do
Descoberto, Água Fria de Goiás, Colinas do Sul e Cavalcante (53% do total de
municípios), a coleta de lixo atende toda a população residente em área urbana. Em
Catalão e Araguari, estima-se que 100% da população urbana seja atendido por coleta
de lixo. Os demais municípios apresentam taxas de atendimento de coleta de lixo entre
80 e 100% (Novo Gama, 80%; Planaltina de Goiás, 80%; Niquelândia, de 80 a 90%;
Luziânia, 92%; Paracatu e Formosa, 98%).
Infra-estrutura viária intermunicipal
O macro sistema viário regional é constituído por importantes rodovias federais e
estaduais, que ligam os maiores centros urbanos da região Centro-Oeste (destacando-se
Brasília, Goiânia e Anápolis), além de rodovias municipais. Os destaques são:
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-

A rodovia federal BR-020, que sai de Brasília, na direção nordeste, e passa por
Planaltina (do Distrito Federal) e Formosa, dirigindo-se a Barreiras, na Bahia.

-

A rodovia federal BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília, na direção
sudeste, e passa por Luziânia, Cristalina e Paracatu/MG e permite o acesso, pela
rodovia estadual MG-188, a Guarda-Mor/MG.

-

A rodovia federal BR-050, que liga Cristalina a Uberlândia (e, mais ao sul, ligase à rodovia Anhangüera - SP-330), na direção sul, e passa por Catalão e
Araguari/MG, dando acesso a Davinópolis (pela rod. estadual GO-210) e
Ouvidor e Três Ranchos.

-

A rodovia federal BR-414, que sai de Anápolis, em direção ao norte e passando
por Cocalzinho de Goiás, dá acesso a Niquelândia.

-

A rodovia federal BR-080, acesso de Brasília a Niquelândia e que, passando por
Padre Bernardo e cruzando a rodovia federal BR-414, chega à rodovia BelémBrasília, próximo a Uruaçu.

-

A rodovia federal BR-251, de Gama (Região Administrativa do Distrito Federal)
a Unaí, no Estado de Minas Gerais.

-

A rodovia estadual transitória 010-118, na direção norte (segundo o mapa
rodoviário de Goiás, identificada como BR-010 e GO-118), liga Brasília a Alto
Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás (por onde se vai a Cavalcante, pela GO241), passando por São João D’ Aliança e dando acesso, ainda, por meio de
outras estradas estaduais, a Planaltina, Água Fria de Goiás e Colinas do Sul.

Outras rodovias federais importantes da região, não diretamente ligadas aos centros
urbanos da AII, mas que oferecem acesso a outras regiões do Estado, são:
-

A rodovia federal BR-060, que sai de Brasília, na direção sudoeste e passa por
Anápolis, dirigindo-se a Goiânia (e depois a Rio Verde e Jataí, em Goiás).

-

A rodovia federal BR-070, que sai de Brasília, na direção oeste, e passa por
Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis, dirigindo-se a Itaberaí.

-

A rodovia federal Belém-Brasília (BR-153), que sai de Brasília, na direção
norte, pela qual se pode também ter acesso a Niquelândia.

As principais rodovias estaduais que estruturam o transporte na AII são:
-

A rodovia estadual GO-210, que liga Catalão à rodovia federal BR-050, e
também dá acesso a Davinópolis.
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-

A rodovia estadual GO-330 (Anápolis a Catalão), que liga a rodovia federal BR050 a Ouvidor e Três Ranchos.

-

A rodovia estadual GO-402, que dá acesso a Cumari, a partir da rodovia estadual
GO-210.

-

A rodovia estadual MG-188 que liga Paracatu/MG a Guarda-Mor/MG.

-

A rodovia estadual GO-521 que, saindo da rodovia federal BR-040, liga Cidade
Ocidental a Brasília.

-

A rodovia estadual GO-520 que, saindo da rodovia estadual GO-425, dá acesso a
Novo Gama.

-

A rodovia estadual GO-237 que, saindo da rodovia estadual transitória 010-118,
pode dar acesso a Niquelândia.

-

A rodovia estadual GO-241, que dá acesso a Cavalcante (a partir de Teresina de
Goiás, não pertencente à AII).

-

A rodovia estadual GO-239, que liga a rodovia transitória BR-010 / GO-118 a
Colinas do Sul.

5.3.6.
Infra-Estrutura Urbana Social
Educação
A estrutura de atendimento escolar na Área de Influência Indireta pode ser observada na
Tabela 5.3.6.a, que apresentam o número de matrículas, docentes e escolas no ensino
pré-escolar, fundamental, médio e superior, em 2003 e 2004, segundo o IBGE
(www.ibge.gov.br, base Cidades, acesso realizado em janeiro/2006; fonte dos dados
originais: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP, Censo Educacional 2004).
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Tabela 5.3.6.a
Estrutura de atendimento escolar - 2004 – 2003
Unidades territoriais

Ensino Pré-escolar -2004 Ens. Fundamental - 2004
Matríc.

Doc.

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)

183
159
397
1.485

12
5
15
67

110

8

3

Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

99
2.126
2621
2.459

3
90
131
150

2
29
55
29

Distrito Federal
Santo Antônio do
Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

81.786

3.906

988

40

1.965
966

74
48

Ensino Médio - 2004

Esc.
Matríc. Doc.
Esc.
Matríc.
LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
5
2.561
146
55
192
2
971
40
7
167
6
1.722
97
8
320
22
8.832
481
36
2.553
1.702

102

19

1.078
58
12
18.051
716
52
18.265
853
79
34.667 1.088
83
LT Luziânia - Samambaia
686
370.219 16.126 753
13

13.804

435

41

Ens. Superior - 2003

Doc.

Esc.

Matríc.

15
10
17
110

1
1
1
5

n.i.
n.i.
n.i.
414

n.i.
n.i.
n.i.
0

n.i.
n.i.
n.i.
0

470

21

1

n.i.

n.i.

n.i.

290
3.760
5.099
7.758

19
162
319
359

2
10
18
24

n.i.
475
2343
4185

n.i.
0
48
191

n.i.
0
2
1

122.225

6.192

174

108953

7489

65

3.290

35
15.915
504
43
3.771
11
8.347
325
21
3.300
LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
Cristalina (GO)
1.459
68
21
8.686
347
33
1.863
Paracatu (MG)
3.310
164
33
15.808
785
35
4.685
Guarda – Mor (MG)
222
14
6
1.256
67
6
234
Davinópolis (GO)
23
2
1
328
24
2
111
Catalão (GO)
2.327
119
31
12.402
685
49
3.520
Ouvidor (GO)
187
11
2
721
46
5
167
Três Ranchos (GO)
95
8
3
445
27
3
138
Cumari (GO)
80
7
1
519
27
2
142
Araguari (MG)
2221
119
45
16.644
905
46
5.937
Total AII
105.268 5.061 1.041 552.943 23.884 1.390 169.992
Fonte: INEP. Censo Educacional ; Censo da Educação Superior .
n.i. - não informado

Doc. Esc.

100

5

610

0

0

137
106

6
6

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

65
236
13
11
265
18
15
11
382
8.583

5
9
1
1
12
1
1
1
16
301

148
1578
n.i.
n.i.
2864
n.i.
n.i.
n.i.
1.624
123.194

11
131
n.i.
n.i.
66
n.i.
n.i.
n.i.
48
7.984

1
4
n.i.
n.i.
1
n.i.
n.i.
n.i.
1
75

A primeira observação a ser feita é que, com exceção de centros urbanos maiores e mais
desenvolvidos, o número de matrículas em pré-escola é muito inferior à demanda,
principalmente nos municípios com grande número de crianças (como Cavalcante,
Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança). No total da AII, as
matrículas em pré-escola somavam 105.268 em 2004, para 5.061 docentes, em 1.041
escolas.
O ensino fundamental contava com valores bem mais altos, representando 552.943
matrículas (das quais 370.219 matrículas eram do Distrito Federal), para 23.884
docentes, em 1.390 escolas, em toda a AII. Alguns dos municípios maiores (Planaltina,
Formosa, Luziânia e Cristalina) têm maior proporção entre o total de matrículas na préescola e ensino fundamental do que a relação entre esses níveis de ensino, observada
para o total da AII.
Os valores observados para o ensino médio indicam carência de oferta, nesse nível de
ensino, quando comparada com a oferta do ensino fundamental. Para o ensino médio,
tinha-se em 2003, na AII, 169.992 matrículas e 8.583 docentes, em 301 escolas.
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Quanto ao ensino superior, 10 das 22 unidades territoriais (Niquelândia, Planaltina,
Formosa, Luziânia, Distrito Federal, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina,
Paracatu/MG, Catalão e Araguari/MG) apresentavam alguma escola em 2003. Esses
centros urbanos apresentavam 123.194 matrículas (das quais 108.953 no Distrito
Federal) e 7.984 docentes, em 75 escolas.
Saúde
As Tabelas 5.3.6.b e 5.3.6.c mostram indicadores relativos à infra-estrutura de
atendimento à saúde, obtidos na base de dados do Datasus (Indicadores Municipais de
Saúde), para 2003, permitindo avaliar a estrutura de atendimento distribuída pelas
unidades territoriais componentes da AII e seu grau de complexidade.
Inicialmente, na Tabela 5.3.6.b, observa-se a presença de hospitais públicos na maioria
das unidades territoriais, sendo exceções os municípios de Catalão (só com 3 hospitais
privados) e Araguari/MG (só com 5 hospitais privados).
Tabela 5.3.6.b
Rede Hospitalar – 2003
Hospitais
Unidades territoriais

Total

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás (GO)
Niquelândia (GO)
S. João D’Aliança (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

1
1
1
5
1
s.d.
3
3
1

Distrito Federal
S.Antônio do Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

19
3
s.d.
1

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)

1
1
1
s.d.
3
1

Públicos

Leitos

Privados Univ. Total Públicos

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
1
12
1
9
1
38
1
4
151
1
17
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
1
2
237
1
2
100
1
49
LT Luziânia - Samambaia
12
1
6
4.503
2
1
101
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
1
21

Leitos por
Privados Univ. 1.000 hab.

12
9
38
31
17
s.d.
47
48
49

120
s.d.
190
52
-

s.d.
-

1,3
2,4
5,6
4,0
2,4
s.d.
2,8
1,2
0,3

2.154
47
s.d.
21

120
54
s.d.
-

2.229
s.d.
-

2,1
1,6
s.d.
0,5

s.d.
269
-

s.d.
-

0,5
0,8
2,2
s.d.
4,0
5,4

LT Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação
1
17
17
1
67
67
1
15
15
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
3
269
1
24
24

continua
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Tabela 5.3.6.b - continuação
Rede Hospitalar – 2003
Hospitais
Unidades territoriais
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)
Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas Gerais

Leitos

Privados Univ. Total Públicos

Leitos por
Privados Univ. 1.000 hab.

Total

Públicos

s.d.
1
5
52
378

s.d.
1
0
28
150

s.d.
5
18
227

s.d.
6
1

s.d.
14
263
5.907
19.832

s.d.
14
2.610
4.683

s.d.
263
1.068
14.857

s.d.
2.229
292

s.d.
4,4
2,5
3,7

627

98

511

18

47.345

7.089

35.648

4.608

2,6

Fonte: Datasus. Indicadores Municipais de Saúde; Cadernos de Saúde.
s.d. - O município não apresenta dados necessários aos cálculos deste quadro.

A Organização Mundial de Saúde – OMS define parâmetros quanto à proporção
desejável entre recursos de atendimento à saúde e a população. Um dos parâmetros mais
comuns é o coeficiente de 4,5 leitos hospitalares para cada mil habitantes.
Algumas unidades territoriais apresentaram, segundo o Datasus, coeficientes próximos
ou superiores a esse, tais como Alto Paraíso de Goiás (5,6 leitos por mil habitantes),
Niquelândia (4,0 leitos por mil habitantes), Catalão (4,0 leitos por mil habitantes),
Ouvidor (5,4 leitos por mil habitantes) e Cumari (4,4 leitos por mil habitantes).
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Tabela 5.3.6.c
Rede Ambulatorial – 2003
Consultórios/
Eq. Odontol.

0

0

0

0

0

Eq. Odontológico

0

Consultórios

0

Unid. n.
Especificada

1

Unid. Vig. Sanitária

5

LT Serra da Mesa 2 - Luziânia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Unid. Saúde da
Família

0
1

Unid. Móvel Terr.
p/ Atend. Médico /
Odontol.

0
1

Outros Serv. Auxil.
de Diagnose e
Terapia

0
0

Clínica
Especializada

Centro de Saúde

5
2

Consultório

Posto de Saúde

Cavalcante (GO)
Colinas do Sul (GO)
Alto Paraíso de Goiás
(GO)
Niquelândia (GO)
São João D’Aliança (GO)

Total

Unidades territoriais

Amb. de Unid.
Hosp. Geral
Amb. de Unid.
Hosp. Especializada
Pronto Socorro
Geral

Tipos de Unidades Ambulatoriais

1
0

2
0

1
0

0
0

5
4

3
1

0

4

0

0

7

2

14

1

0

2

0

0

0

0

3

0

8

0

0

22

12

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

6

1

Água Fria de Goiás (GO)

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Luziânia (GO)

24
13
35

0
4
19

0
0
5

1
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
2
1

1
0
2

20
2
4

1
0
0

0
1
0

43
24
48

27
11
29

Distrito Federal
Santo Antônio do
Descoberto (GO)
Novo Gama (GO)
Cidade Ocidental (GO)

120

6

64

15

0

16

0

1

1.129

249

20

1

0

2

1

0

0

0

1

0

15

0

0

45

15

11

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

19

4

17

0

1

1

0

0

0

0

0

2

13

0

0

20

5

Cristalina (GO)
Paracatu (MG)
Guarda – Mor (MG)
Davinópolis (GO)
Catalão (GO)
Ouvidor (GO)
Três Ranchos (GO)
Cumari (GO)
Araguari (MG)

12
29
5
1
29
2
1
2
83

1
3
1
0
8
0
0
0
3

2
5
1
0
1
1
1
1
9

0
2
0
0
2
0
0
0
0

6
10
1
1
0
0
0
0
10

1
1
0
0
0
0
0
0
1

0
2
1
0
0
0
0
0
3

14
41
6
1
69
4
1
2
133

6
15
2
1
21
5
2
3
49

Total AII
Total estadual Goiás
Total estadual Minas
Gerais

436
2.200

49
216

95
218

124
602

6
38

8
53

1.645
3.640

466
1.651

2.363 176 301

18.894

8.474

9.553

LT Luziânia - Samambaia
5
0
0
5
5

LT Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação
1
0
0
0
1
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
10
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
1
37
1
10
37
208

6
47

1
7

53
341

11
70

27
317

10
28

1.466 1.914 505

51

37 1.225 290

615

65

Fonte: Datasus. Indicadores Municipais de Saúde.

As demais unidades territoriais variaram de 0,3 leito por mil habitantes, em Luziânia, a
2,8 leitos por mil habitantes, em Planaltina. Mesmo no Distrito Federal, o coeficiente
apresentou-se nesse patamar, sendo de 2,1 leitos por mil habitantes, nessa data.
A Tabela 5.3.6.c mostra a distribuição das principais13 unidades ambulatoriais pelos
centros urbanos componentes da AII, completando o quadro de referência da infraestrutura de atendimento à saúde.
13

Em razão disso, alguns totais não correspondem à soma dos itens apresentados nas colunas.
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A AII apresenta 436 unidades ambulatoriais de tipos diversos, sendo pouco mais de 200
localizadas no Distrito Federal e Araguari/MG. São 10 os municípios que contam com 5
ou menos unidades ambulatoriais (Cavalcante, Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás,
São João D’Aliança, Água Fria de Goiás, Guarda-Mor/MG, Davinópolis, Ouvidor, Três
Ranchos e Cumari). Do total de unidades territoriais, apenas Colinas do Sul, Água Fria
de Goiás, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos e Cumari não contam com Unidade de Saúde
da Família, que representavam 28,44% das 436 Unidades Ambulatoriais registradas
pelo Datasus em 2003.
Das 11 Unidades Ambulatoriais selecionadas (além dos consultórios e das unidades de
atendimento odontológico), Araguari/MG contava com o maior número de categorias.
Ambulatórios de Unidade Hospitalar Especializada, Clínicas Especializadas, e Outros
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, que podem ser associados a serviços de
saúde de maior complexidade, estavam presentes em 2 centros urbanos (Distrito Federal
e Santo Antônio do Descoberto), o primeiro grupo, o segundo, em 5 centros urbanos
(Formosa, Luziânia, Distrito Federal, Cristalina e Araguari/MG), e o terceiro, em 6
centros urbanos (Niquelândia, Formosa, Luziânia, Distrito Federal, Santo Antônio do
Descoberto e Araguari/MG).
5.3.7
Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas
5.3.7.1
Comunidades Remanescentes de Quilombos
Nos municípios que compõem a Área de Influência Indireta das LTs Serra da Mesa 2Luziânia; Luziânia – Samambaia e Luziânia – Paracatu 4 - Emborcação foram
identificadas duas comunidades dos remanescentes de quilombos, os Kalunga, no
município de Cavalcante (GO), e os Amaros, em Paracatu (MG).
Destaca-se que ambas encontram-se fora da Área de Influência Direta – AID do
empreendimento. Para que se assegurasse o atendimento ao Decreto nº 4.887/2003 foi
realizada uma consulta formal à Fundação Cultural Palmares – FCP, e ao INCRA por
meio dos Ofícios SMTE/033/06 de 20/02/06 e SMTE/032/06 (Anexo 2) visando a
localização precisa de seus territórios. A Fundação Palmares foi questionada também,
no sentido de se obter atestados administrativos da existência, ou não, de outras
comunidades que por ventura possam não ter sido identificados neste estudo até o
momento. Até a data de fechamento deste relatório a Fundação Palmares e o INCRA
ainda não haviam se manifestado.
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Os Kalunga
Nos meados de 1700 Bartolomeu Bueno e João Leite da Silva principiaram a
colonização na região de Goiás, chamada de “minas dos Goyases” sendo este o nome de
um povo indígena que vivia na região e que escravizado, fugido ou morto deu lugar ao
povoamento crescente de portugueses e brasileiros à procura de ouro. Dada à
necessidade de mão-de-obra, escravos foram trazidos diretamente dos portos de Santos,
Salvador e do Rio de Janeiro. Oriundos de etnias e regiões diversas, com línguas e
memória diferentes, os negros foram submetidos à escravidão e cunharam suas formas
de resistência, dentre elas o estabelecimento de quilombos. Neste contexto surge o
quilombo Kalunga, posteriormente assim denominado e que abrange parte dos
municípios de Teresina de Goiás, de Cavalcante e de Monte Alegre (Jatobá, 2002).
O nome “kalunga” vem de um vale pantanoso homônimo que, por sua vez, batiza um
rio que por ele passa e também é o nome de uma planta abundante na região. Segundo
Jatobá (2002) a denominação tanto do local como da comunidade como Kalunga não é
adequada, pois Kalunga é o nome de uma das localidades dentro do território, como o
são o Vão de Almas, o Vão do Moleque, o Vão da Contenda e o Ribeirão dos Bois,
sendo a localidade Kalunga a de ocupação mais antiga. A comunidade passou a ser
identificada externamente por aquele nome depois que, na década de 1980, a
Universidade Federal de Goiás - UFG empreendeu um projeto de pesquisa destas
comunidades intitulado “Projeto Kalunga” (Jatobá 2002).
O trabalho de Jatobá identificou narrativas da memória de contatos dos Kalunga com
indígenas, sem, no entanto apontar etnias. Os relatos referem-se à habitantes indígenas
anteriores aos primeiros negros que chegaram ao local. Em tais relatos os indígenas são
referidos como “índios”, “tapuios” ou “compadres”, sendo que este último termo
identifica uma relação de trocas sociais e mesmo de parentesco entre os dois grupos
(Jatobá 2002).
A Lei Estadual nº 11.409 de 1991 declarou a área Kalunga como Sítio Histórico e
Patrimônio Cultural. Atualmente, são reconhecidos quatro núcleos de povoamento,
Contenda, Vão do Moleque, Vão das Almas e Ribeirão dos Bois, divididos em
pequenos povoados dispersos ao longo do território, em áreas de difícil acesso (Cândia
& Boloni, 2005).
Apenas recentemente os territórios das comunidades remanescentes de quilombos foram
identificados e estão sendo demarcados, razão pela qual aguarda-se a manifestação
oficial da Fundação Cultural Palmares a respeito do assunto, para que se possa realizar
avaliação cuidadosa do traçado proposto para a LT. Até o presente momento, nenhuma
das comunidades citadas será afetada pela LT, estando todas localizadas na Área de
Influência Indireta do empreendimento.
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Os Amaros
Existem em Paracatu quatro comunidades dos remanescentes dos quilombos
identificadas e mais uma ainda não identificada, com seus territórios próximos uns aos
outros e que mantêm relações familiares de consangüinidade e afinidade, chamados de
“família dos Amaros”. Os quatro grupos já identificados são: Comunidade dos Amores,
Família dos Amaros, São Domingos, Comunidade da Lagoa.
A comunidade remanescente de quilombo Família dos Amaros foi reconhecida como tal
em 2004 pela Portaria Nº 35/04 da Fundação Cultural Palmares.
Conta-se que Amaro Pereira das Mercês era um escravo liberto e que comprou terras
abandonadas e erodidas nos arredores de Paracatu já no final do século XVIII, quando
declinava o ciclo da mineração do ouro. A sua terra levou o nome de Pituba e para lá
seguiram outros negros forros. A partir da década de 1960 tais terras foram tomadas por
fazendeiros e hoje a comunidade vive em um bairro na periferia de Paracatu.
De acordo com os depoimentos e entrevistas constantes no vídeo Honrados Amaros
Benditos (Fala Negra; Ministério da Cultura; Fundação Cultural Palmares s/d) Paracatu
era ligada à Diocese de Olinda, e mesmo antes da Lei Áurea os nascidos eram
alforriados na pia batismal de Paracatu. A noção clara da genealogia e das relações de
parentesco que possuem os membros da comunidade se inscrevem em um território
determinado e lhes dá o sentido de patrimônio, o que só é possível, segundo a
coordenadora da pesquisa, com o domínio de um território ao longo de bastante tempo:
relacionam pessoas a lugares e a outras pessoas, quem eram, onde moravam, onde
foram enterrados e relacionam fatos paralelamente.
É possível que todas essas comunidades sejam a mesma família dos Amaros,
descendentes de Amaro Pereira das Mercês. Estima-se em 732 ha. a área atualmente
ocupada pela comunidade e cuja titularidade é alvo de disputa judicial.
Deve ser mencionado que informações colhidas junto à prefeitura de Colinas do Sul
apontam a existência de uma possível comunidade quilombola, a do Zé Dicoleto,
localizada nas proximidades da foz do rio Preto (E 819.000m/N 8.490.000m) e a
Família dos Amaros. Embora não confirmada como comunidade quilombola segundo
critérios da Fundação Palmares, a sua localização indica poder tratar-se de grupo com
ligação com a Família dos Amaros.
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5.3.7.2
Terras Indígenas
A Terra Indígena Avá-Canoeiro, que abriga o povo de mesmo nome, tem 413,5 km2 e
localiza-se em território dos municípios de Colinas do Sul e Minaçu, em Goiás. Possui,
segundo informações da FUNAI uma população de 6 membros. Chamados também de
"Cara-Preta", os Avá-Canoeiro, do tronco linguístico Tupi, foram designados somente
por “canoeiro” do século XVIII até 1960, no século XIX eram designados também por
“Carijó". O nome Avá-Canoeiro surgiu no início da década de 1970, durante os
trabalhos de contato com o grupo que habita a região do rio Araguaia (Toral, 2005).
Com a ocupação do Brasil Central os Avá-Canoeiro foram depopulados
substantivamente por conta de conflitos, matanças e fugas cujo resultado foi a
fragmentação do grupo. Na década de 1980 as frentes de atração identificaram a
presença de poucas pessoas dessa etnia na Ilha do Bananal (TO), nas serras do
município de Cavalcante (GO) e nas serras próximas aos rios Urucuia e Cariranha, já
em Minas Gerais (Silva 2005).
A partir da década de 1970, parte dos indígenas Avá-Canoeiro passou a ter contato
continuado com a sociedade envolvente, porém, segundo Toral (2005), alguns grupos
continuam isolados. O número bastante reduzido de Avá-Canoeiros, representa um
quadro crítico para a sobrevivência dos remanescentes enquanto grupo indígena
autônomo. Após sucessivos deslocamentos , atualmente os Avá-Canoeiro estão
divididos em dois grupos que vivem em contato constante com a sociedade envolvente,
e dois grupos ainda sem contato.
Um grupo está localizado na Terra Indígena Avá-Canoeiro, nos municípios de Minaçu e
Colinas do Sul, em Goiás, conforme já mencionado, e outro, localizado no estado do
Tocantins vive dividido entre as aldeias Boto Velho ou Inãwebohona, na TI de mesmo
nome; no Posto Indígena Canoanã e na TI Parque do Araguaia, nos municípios de
Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Sandolândia e Pium. O grupo localizado na
TI Avá-Canoeiro é o único a manter suas tradições uma vez que os demais vivem em
TIs ocupadas por diversas etnias.
As primeiras informações acerca dos Avá-Canoeiro datam da segunda metade do século
XVIII quando foram reportados os ataques de indígenas às vilas dos colonizadores da
região. Em 1820, após a dispersão, há informações de que o grupo estava dividido em
dois pólos: um, localizado na cidade de Goiás e outro em Porto Real (atual Porto
Nacional).
Os deslocamentos para o rio Araguaia e para a Ilha do Bananal são datados entre 1844 e
1865. Em 1940 foram encontrados Avá-Canoeiros ocupando a área interna do triângulo
formado pelos municípios de Niquelândia, Santa Teresa e Cavalcante. Antes do início
do século XX os Avá-Canoeiros distribuíram-se da Serra Dourada até o interior e Leste
da Ilha do Bananal e já no século XX os dois grupos existentes, separados
geograficamente pelos Rios Tocantins e Araguaia passaram a ter histórias diferenciadas.
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Em 1969 os conflitos entre fazendeiros e indígenas Avá-Canoeiros levaram Orlando
Villas-Boas a deslocar-se para Cavalcante (GO). Em 1986 foi estabelecido um convênio
entre a FUNAI e FURNAS com vistas à construção da UHE Serra da Mesa. Em 1989
surgiram notícias da presença de grupos isolados de Avá-Canoeiros em Cavalcante,
Niquelândia, Santa Teresa, Porangatu e Minaçu. Em 1996, a Portaria/MJ 598 declarou
como Terra Indígena a área de 380.000 ha ocupada pelos índios de Minaçu.
Posteriormente, como compensação à implantação da UHE Serra da Mesa, a área total
da TI foi elevada para 413,5 km2, adquirindo a configuração atual. Destaca-se, no
entanto, que a TI ainda não foi demarcada, sendo para tanto necessária a regularização
fundiária da mesma (Silva, 2005).
Segundo dados obtidos junto à prefeitura de Cavalcante, um grupo pequeno de índios
arredios tem sido visto em áreas localizadas no Povoado de São Domingos, na região do
Araí. Trata-se provavelmente de índios da etnia Avá-Canoeiro, cuja reserva localiza-se
naquela região. O Povoado de São Domingos, situado nas coordenadas UTM
215.000E/8.497.000N, encontra-se bastante distante da AID.
Embora os Avá-Canoeiro encontrem-se distantes da AID, a Fundação Nacional do Índio
– FUNAI foi formalmente consultada através do Ofício SMTE/031/06 de 20/02/06
(Anexo 2) sobre a delimitação oficial de seu território. Até a data de fechamento deste
relatório a FUNAI não havia se manifestado a respeito. A Figura 5.3.6.a (Volume III)
ilustra a localização da Terra Indígena Avá – Canoeiro em relação à Área de Influência
Indireta da LT.
5.3.8
Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paleontológico.
5.3.8.1
Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
O diagnóstico do patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico da Área de Influência
Indireta das Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia, Luziânia – Samambaia
e Luziânia – Paracatu 4 – Emborcação foi realizado com o objetivo cumprir a legislação
pertinente no que concerne ao estudo e proteção do patrimônio arqueológico brasileiro,
conforme expresso na Portaria IPHAN 230/02.
O diagnóstico foi realizado pela equipe do Laboratório de Estudos e Pesquisas
Arqueológicas – LEPA da Universidade Federal de Santa Maria e segue na íntegra no
Volume V.
O mesmo encontra-se dividido em duas partes principais: a primeira, destinada ao
estudo do patrimônio arqueológico da região e a segunda, destinada ao estudo do
contexto histórico e cultural dessa área, demonstrando a potencialidade de ocorrência de
sítios arqueológicos na área de influência das Linhas de Transmissão propostas. Para a
elaboração do mesmo, recorreu-se às seguintes fontes:
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Bibliografia e publicações especializadas (livros, artigos em periódicos e anais
de eventos científicos), relativas às pesquisas arqueológicas realizadas nos
municípios atravessados pela LT.
Sites especializados na internet sobre arqueologia, etnografia, etno-história e
história regional.
Cadastro nacional de sítios arqueológicos do IPHAN.
Demais referências nos acervos e Bibliotecas da UFSM e do LEPA.

O diagnóstico esboçado apresenta uma síntese dos conhecimentos existentes e
disponíveis para pesquisa. O estudo realizado para a elaboração desse Diagnóstico,
demonstrou de forma clara e precisa o grande potencial arqueológico e histórico cultural
da região investigada, bem como a imensa diversidade etnográfica presente nesse
espaço sócio-geográfico.
Não se pode desprezar de forma alguma as amplas possibilidades que são apresentadas
através do profundo exame realizado, no qual ficou evidenciado as grandes
potencialidades da ocorrência de sítios arqueológicos na área de influência da Linha de
Transmissão 500 kV Serra da Mesa 2, pois trata-se de uma área que foi densamente
habitada desde os primórdios da ocupação humana. Também não se pode descartar a
necessidade de promover outras ações de educação patrimonial que contribuam para a
recuperação e manutenção do riquíssimo acervo cultural do qual são portadores os
atuais habitantes da região.
Faz-se necessário antes de qualquer ação construtiva ou de engenharia do
empreendimento elaborar e executar um Programa de Prospecção Arqueológica
segundo a legislação vigente. Esse Projeto levantará e detalhará as evidências apontadas
nesse Diagnóstico nas áreas de impacto direto e indireto do empreendimento. Ao
finalizar o Projeto de Prospecção Arqueológica, ter-se-á uma visão mais nítida dos
danos que poderão vir a ser causados pelas obras de engenharia. Por outro lado,
apontará as medidas mitigatórias a serem tomadas segundo a legislação de proteção ao
patrimônio em vigor no país.
5.3.8.2
Patrimônio Paleontológico
O presente diagnóstico foi elaborado através da análise criteriosa do banco de dados da
base PALEO da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM/Serviço
Geológico do Brasil), do mapa geológico elaborado neste Estudo de Impacto Ambiental
(Figura 5.1.2.b) e do levantamento bibliográfico acerca das unidades geológicas
aflorantes na área de influência direta do empreendimento.
Constatou-se que os traçados das Linhas de Transmissão interceptarão dois domínios
geológicos distintos onde predominam rochas Pré-Cambrianas do Proterozóico,
compreendendo cerca de 90% do traçado, e coberturas detrítico-laterítica do Terciário e
sedimentos aluvionares do Quaternário, conforme descrito nos diagnósticos para o meio
físico nas Áreas de Influência Indireta e Direta do empreendimento (Itens 5.1 e 6.1).
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A consulta da base de dados PALEO da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais
(www.cprm.gov.br), não identificou em nenhum dos municípios percorridos pelas 3
linhas de transmissão, nem daqueles situados na área de influência indireta, com
exceção do Triângulo Mineiro, qualquer ocorrência fossilífera.
Entretanto, há citações na literatura da ocorrência de estromatólitos em rochas do Grupo
Paranoá (Meso-Neoproterozóico) em duas unidades distintas MPa 2 e MPa 4. Os
estromatólitos estão entre as evidências mais antigas de vida na Terra. São estruturas
biossedimentares produzidas por cianobactérias, as quais foram responsáveis pelas
transformações da atmosfera terrestre durante o Pré-Cambriano-Cambriano, produzindo
oxigênio, e modificando as condições físico-químicas ambientais. Para a região já foi
identificado o gênero Conophyton (MPa 4). É também relevante a existência de
metasiltitos e metargilitos, que em outras áreas de idade semelhante têm revelado
fósseis corporais da fauna Ediacariana (Corumbella werneri).
Recomenda-se assim, atenção na região do traçado, em que ocorram rochas
carbonáticas, e que possam conter estromatólitos. Tais locais deverão ser monitorados
durante a implantação do empreendimento para a constatação de tais ocorrências. Em se
verificando alguma interferência nestes, deverão ser coletados.
Outro aspecto importante é o das coberturas aluvionares do Terciário-Quaternário. Tais
regiões são potencialmente promissoras para a descoberta de elementos da megafauna
quaternária (em especial mamíferos do Holoceno-Pleistoceno).
A grande quantidade de cavidades naturais representadas por cavernas associadas às
seqüências carbonáticas em especial dos Grupos Paranoá e Bambuí em um dos mais
espetaculares domínios do relevo cárstico nacional, apresentam boas oportunidades para
as descobertas fósseis da megafauna a exemplo do que acontece nestas mesmas
seqüências nos estados de Minas Gerais e Bahia. Destaca-se no entanto que na foram
indentificados terrenos carsticos na Área de Influência Direta do empreendimento,
conforme mencionado no item 6.1 deste relatório. Há também a possibilidade de fósseis
cretácicos na área de influência indireta, localizada em Araguari (Minas Gerais),
município que ocorre sobre rochas do Grupo Bauru, em que têm sido encontrados
diversos fósseis de vertebrados (dinossauros, crocodilos, quelônios e moluscos).
Em face às reais possibilidades de ocorrências fósseis na AII do traçado da Linha de
Transmissão recomenda-se o monitoramento das atividades de implantação,
especialmente das atividades de escavação das fundações, de forma a se garantir as
ações necessárias para a total proteção ao patrimônio paleontológico da região.
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6.0
Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta
6.1
Meio Físico
Para os estudos e a caracterização do meio físico na AID adotou-se como referencia a
abordagem de terrenos, propostas de Mabbutt (1968), Austin & Coocks (1978) e
Zonneveld (1992), onde se considera que os terrenos são áreas ou regiões que podem
ser facilmente reconhecidas pela sua fisionomia tanto no campo como por meio de
imagens de sensores remotos, sendo caracterizadas com base na forma de relevo, solo e
vegetação (Zonneveld, 1993).
O estudo do terreno é fundamentado na análise descritiva e qualitativa dos parâmetros
ambientais: substrato rochoso, relevo, solos, vegetação e de seus recursos e classificam
o espaço segundo suas condições ambientais predominantes, suas qualidades ecológicas
e avalia seu potencial de uso, bem como o de suas várias partes. Tais estudos tem sido
utilizados para fornecer uma visão sintética do meio, para estudos científicos e
aplicados ao planejamento das atividades antrópicas no meio físico.
A caracterização dos terrenos ao longo do traçado na AID foi feita com base nas
unidades de terrenos identificadas na AII e analisados em imagens de satélite na escala
1:35.000. Das seis unidades ou tipos de terrenos identificados na AII, apenas cinco delas
apresentam interferência com o empreendimento que são: as Rampas de Cimeira, as
Colinas e Rampas, os Morrotes, Morros e Colinas, os Morros Escarpados e as Planícies
fluviais / Veredas, que são apresentados na Figura 6.1.a. A caracterização da AID foi
feita com base no tipo de terreno afetado pelo empreendimento. A descrição das
fisionomias segue a direção Serra da Mesa 2 - Emborcação.
Os processos aos quais as áreas estão sujeitas foram considerados como:
- Ocasionais - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual.
- Freqüentes - ocorre emários locais, sendo um processo que se repete no relevo.
- Generalizados - ocorre em muitos locais sendo comum a sua presença.
Intensidade dos processos: baixa, média e alta.
6.1.1
Morros Escarpados
Relevo: Áreas com dissecação muito forte. Associam-se morros de diferentes
amplitudes e escarpas rochosas. Amplitude e inclinação de encosta alta.Formas
angulosas, desniveladas, com escarpas rochosas e forte controle estrutural. Topos
estreitos agudos, convexos, rochosos e tabulares. Perfil de vertente descontínuo e
contínuo, segmentos retilíneos, convexos e rochosos. Escarpa com perfil descontinuo,
no alto segmento retilíneo e rochoso, e no terço inferior segmento convexo associado a
corpos de tálus. Vales erosivos encaixados e muito encaixados. Vales de 1a ordem
abertos e erosivos com escoamento intermitente. Canal principal em rocha, em blocos e
matacões, com cachoeiras e poços, e escoamento torrencial.
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Substrato Rochoso, Sedimentos e Coberturas: Sustentados por metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá; metaconglomerados, quartzito,
filitos, metassiltito, efusivas básicas e ácidas do Grupo Araí; micaxistos grafitosos e
xistos de composição variada da Formação Ticunzal; metarenito, xisto grafitoso, filito,
filito grafitosa, metassiltito, metargilito, marga, calcário e ardósia do Grupo Canastra;
gabro, granodiorito, anortosito, troctolito, metagrabonorito, metanorito, metadunito,
metaharzburgito e metabronzitito do Complexo de Niquelândia. Apresentam forte
condicionamento lio-sestrutural sendo que variações no mergulho da foliação
condicionam assimetrias nos vales, o afeiçoamento das encostas, grau de alteração das
rochas e a disposição dos de depósitos.
Unidades de Solos: Neossolo Litólico texturas média e argilosa cascalhenta;
Cambissolo Háplico, textura media e argilosa cascalhenta; Afloramento Rochoso.
Nitossolo Vermelho Distroférrico, textura muito argilosa e argilosa e Argissolo
Vermelho – Amarelo, textura média / argilosa.
Aptidões: Predominam Áreas para proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre, para
fins de recreação e turismo.
Dinâmica Superficial: Erosão laminar, em sulcos, rastejo e escorregamento são
generalizados e de intensidade média a alta nas vertentes com caimento paralelo ao
mergulho da foliação. Nas vertentes opostas a queda de blocos é freqüente e intensa,
devido à presença de encostas rochosas. Entalhe fluvial intenso nos canais de primeira
ordem devido ao escoamento torrencial e a inclinação dos canais.
6.1.2
Morrotes, Morros e Colinas
Relevo: Áreas com dissecação forte a media, associada a morrotes, morros suaves e
colinas. Amplitude e inclinação de encosta média e alta. Formas convexas subniveladas
de topos estreitos convexos e agudos. O perfil das vertentes é descontinuo, com
segmentos retilíneos, convexos e rochosos. Vales erosivos, abertos e/ou encaixados com
canais em rocha, blocos e matacões.
Substrato Rochoso, Sedimentos e Coberturas: Sustentados por siltito, argilito,
arcóseos, argilito calcífero, calcários e arenitos do Grupo Bambuí; metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá; metaconglomerados, quartzito,
filitos, metassiltito, efusivas básicas e ácidas do Grupo Araí; micaxistos grafitosos e
xistos de composição variada da Formação Ticunzal; metarenito, xisto grafitoso, filito,
filito grafitoso, metassiltito, metargilito, marga, calcário e ardósia do Grupo Canastra;
por xistos variados, metacalcário, quartzito, anfibolitos e hematita do Grupo Araxá;
filitos e xistos do Grupo Ibiá; ortognaisses, basaltos da Formação Serra Geral e arenitos
do Grupo Bauru.

197

Unidades de Solos: Neossolo Litólico texturas média e argilosa cascalhenta;
Cambissolo Háplico, textura media e argilosa cascalhenta; e afloramentos rochosos
localizados.
Aptidões: Terras aptas para a agricultura mas que necessitam de práticas
complementares de melhoramento, e para pastagem e silvicultura, nos setores com
concreções ferruginosas
Dinâmica Superficial: Erosão laminar, em sulcos, rastejo e escorregamentos são
freqüentes e tem intensidade média a alta. Entalhe fluvial, nos canais de primeira ordem
intenso devido o escoamento torrencial e a inclinação dos canais.
6.1.3
Rampas de Cimeiras
Relevo: Áreas com dissecação muito fraca e fraca associada a Rampas e Colinas
amplas.Amplitude e inclinação de encosta muito baixa. Associação de formas de topos
planos subhorizontais a pouco convexos. Perfis de vertentes contínuos e extensos, com
segmentos retilíneos e longos. Vales abertos rasos erosivos – acumulativos e
acumulativos, com planícies fluviais amplas e contínuas. Canais meândricos aluviais e
em rocha. Padrão de drenagem subdendrítico de baixa densidade.
Substrato Rochoso, Sedimentos e Coberturas: Sustentados por: metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá; filitos, filitos carbonosos,
quartzitos, ortoquartzitos e metassiltidos do Grupo Canastra; siltito, argilito calcifero,
calcários e arenitos do Grupo Bambuí, e extensas áreas de cobertura detrito–lateritica.
Unidades de Solos: Latossolo Vermelho distrófico, textura indiferenciada e média;
Latossolo Vermelho - Amarelo álico, textura média e argilosa; Plintossolo Háplico
distrífico, textura media / argilosa predominam, Plintossolo Pétrico distrófico, textura
indiscriminada; Cambissolo Háplico, textura média e argilosa cascalhenta ou não e
Cambissolo Háplico latossolico, textura argilosa ocorrem nos vales em trechos de
vertentes mais inclinadas
Aptidões: Terras aptas para a agricultura e pastagem mas que necessitam de práticas
complementares de melhoramento correção e adubação. Solos profundos com boa
drenagem, boa porosidade e baixa susceptibilidade a erosão, e não apresentam restrições
para a mecanização.
Dinâmica Superficial: Erosão laminar e em sulcos freqüentes de baixa intensidade.
Próximo ao contato com os relevos mais dissecados, ocorre faixa com processos de
erosão laminar, erosão em sulcos e o entalhe fluvial dos canais de primeira ordem
generalizados e de alta intensidade.
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6.1.4
Colinas e Rampas
Relevo: Áreas com dissecação muito fraca a média, associadas a Colinas e Rampas.
Amplitude e inclinação de encosta muito baixa a baixa. Colinas e Rampas de topos
subnivelados, amplos, convexos nas colinas e subhorizontais nas rampas. Perfis de
vertentes contínuos, retilíneos e longos. Presença de ressaltos topográficos discretos, de
topos e vertentes convexas, elevados de 4 a 8 m e morrotes residuais de topos estreitos
convexos e rochosos. Vales abertos, rasos, erosivos e erosivos - acumulativos.
Densidade de drenagem baixa a média.
Substrato Rochoso, Sedimentos e Coberturas: Sustentados por: siltito, siltito
argiloso, arcóseos, calcário, dolomito, calcário argiloso, folhelho com algas
estromatoliticas, siltitos calcíferos e arenitos do Grupo Bambuí; metassiltitos,
metargilitos, filitos carbonosos, ardósias, quartzitos, calcários, dolomitos,
paraconglomerados e metamargas do Grupo Paranoá; granito-gnaisses, micaxistos
grafitosos e xistos de composição variada da Fm. Ticunzal; metaconglomerados,
quartzito, filitos, metassiltito, efusivas básicas e ácidas da Fm. Arraias; filitos
carbonosos, ortoquartzitos, quartzitos e metassiltitos do Grupo Canastra, e manchas de
sedimentos detrio-lateriticos.
Unidades de Solos: Latossolo Vermelho distrófico, textura indiferenciada e média;
Latossolo Vermelho - Amarelo álico, textura média e argilosa; Plintossolo Háplico
distrófico, textura media / argilosa predominam, Plintossolo Pétrico distrófico, textura
indiscriminada; Cambissolo Háplico, textura média e argilosa cascalhenta ou não e
Cambissolo Háplico latossolico, textura argilosa ocorrem nos vales em trechos de
vertentes mais inclinadas Os solos geralmente apresentam significativa porcentagem de
cascalho e até blocos de petroplintita.
Aptidões: Terras aptas para a agricultura e pastagem mas que necessitam de práticas
complementares de melhoramento correção e adubação.
Dinâmica Superficial: Erosão laminar e em sulcos ocasionais e de média intensidade.
6.1.5
Planícies Fluviais e Veredas
Relevo: Planícies de inundação com inclinação menor que 1% e altitudes variáveis.
Terrenos planos e levemente inclinados instalados ao longo das drenagens, em vales
abertos, rasos e acumulativos. Planícies alagadiças, com canais abandonados e lagoas
(veredas). Os canais fluviais meândricos ou pouco sinuosos com leitos aluviais e em
rocha. Canal aluvial tem calha bem definida e margens baixas (inferiores a 1 m). Canais
em rocha são descontínuos e formam corredeiras e pequenas cachoeiras. Barras
arenosas transversais e em pontal (point bars) são freqüentes.
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Substrato Rochoso, Sedimentos e Coberturas: Sedimentos de aluviões constituídos
por argilas e siltes que predominam, com eventuais níveis de areia fina e de cascalho, de
cor bege acinzentada a cinza escuro, rica em matéria orgânica. Afloramentos rochosos
de constituição variada.
Unidades de Solos: Gleissolos Háplicos Eutróficos e Distróficos, textura argilosa /
indiscriminada e Neossolos Fluvicos Eutróficos e Distróficos textura indiscriminada.
Dinâmica Superficial: Inundações periódicas nas planícies e dos alagadiços, deposição
de finos e matéria orgânica por decantação durante as cheias. Solapamento e
escorregamentos são freqüentes e de baixa intensidade nas margens da planície e dos
baixos terraços. No período de estiagem as margens da planície são estáveis.
Nos baixos terraços a erosão laminar e em sulcos são processos de baixa intensidade e
localizados.
Aptidões: Áreas de Preservação Permanente (APP) para abrigo e proteção da fauna e da
flora silvestre e como ambiente para recreação e lazer.
6.1.6
Recursos Hídricos Superficiais
As informações que subsidiaram a caracterização da AID dos recursos hídricos
superficiais e dos usos da água foram levantadas através da análise da cartografia básica
disponível, em vistorias e em entrevistas com técnicos e autoridades dos municípios
afetados pelo empreendimento.
Dada a inserção do empreendimento em área estritamente rural, é natural que os usos da
água sejam vinculados às atividades agrícolas e pastoris. No entanto, outras
modalidades de usos da água na AID foram levantadas.
Assim como verificado no âmbito da AII, os usos da água identificados na AID podem
ser classificados como consultivos e não consultivos, englobando desse modo, dentre os
usos consultivos, o abastecimento humano, animal e a irrigação; dentre os usos não
consultivos destacam-se a geração de energia elétrica, a pesca e o afastamento e diluição
de efluentes.
Abastecimento público
Embora constitua um dos usos mais relevantes, dentro da faixa que constitui a AID esta
modalidade de uso da água superficial foi verificada apenas no município de Formosa e
no Distrito Federal.
No caso de Formosa, a AID engloba parte do alto curso do córrego Bandeirinha, que
abastece parcialmente a área urbana desse município. Embora as nascentes desse curso
d’água estejam situadas na AID, o traçado da LT atravessa outra microbacia adjacente.
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Já no Distrito Federal, a AID intercepta a bacia do ribeirão Pipiripau, no qual a
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) opera a captação
do Sistema Integrado Sobradinho-Planaltina, responsável pelo abastecimento de
aproximadamente 15% da população do DF. Cumpre ressaltar que o ponto de captação
está situado a aproximadamente 10 km a jusante do local em o traçado da LT atravessa
o ribeirão Pipiripau.
Dessedentação de animais
Trata-se de modalidade de uso verificada de modo difuso na AID e nas áreas e
propriedades rurais dos municípios afetados pelo empreendimento.
Irrigação
Embora ocorram também de forma difusa em pequenas propriedades, é marcante a
concentração dos usos da água na irrigação nas chapadas ocupadas por culturas
temporárias existentes em propriedades de grande porte, onde verifica-se também
grande o nível de mecanização.
Com base nas imagens SPOT utilizadas no presente estudo, foram levantados um total
de 67 pivôs centrais na AID. Os trechos que concentram esse tipo de uso da água na
AID estão situados nos territórios dos municípios de Niquelândia; de Água Fria de
Goiás, especialmente na bacia de contribuição da lagoa Jacuba; em Planaltina; no
Distrito Federal; entre Luziânia e Cristalina e entre Paracatu e Catalão.
Geração de energia elétrica
A geração de energia elétrica está vinculada ao reservatório de Emborcação, no rio
Paranaíba. No entanto, destacam-se os futuros aproveitamentos hidroelétricos de Serra
do Facão, Paulistas e Novo Mundo, todos propostos no rio São Marcos. Outros
empreendimentos são previstos no rio Tocantinzinho em áreas próximas da AID.
Pesca
Trata-se de modalidade verificada de modo difuso nas principais drenagens. Em muitos
casos desenvolve-se de forma associada a usos recreacionais. Em outros casos configura
atividade profissional, especialmente no rio Paranaíba.
Afastamento e diluição de esgotos
Trata-se de uso não-consultivo verificado em todos os municípios atravessados pelo
traçado e nas grandes sub-bacias caracterizadas no nível da AII. No entanto, destacamse na AID ou em áreas próximas, algumas drenagens ou bacias que recebem
lançamentos de esgotos provenientes de áreas urbanas, caso específico da Lagoa
Formosa de Planaltina, do rio Vermelho, em Luziânia, e do rio Descoberto, que recebe o
esgotamento doméstico das cidades satélites Samambaia e Ceilândia, no Distrito
Federal.
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Já no que se refere às travessias de cursos d’água na AID, as Tabelas 6.1.6.a a 6.1.6.c
sintetizam o conjunto de interferências diretas do eixo do empreendimento com a rede
de drenagem natural.
Tendo como referência a base topográfica na escala 1:100.000, foram levantadas
inicialmente um total de 347 travessias de cursos d’água.
Destacam-se algumas travessias em razão do porte das drenagens ou do nível de
entalhamento dos vales e das condições topográficas associadas. É o caso por exemplo
das duas travessias do rio Preto, no extremo norte da AID, do rio Tocantinzinho, das
duas previstas no rio São Marcos em diferentes segmentos, do ribeirão Ouvidor (12
travessias) e do rio Paranaíba, logo a jusante da barragem de Emborcação.
Embora de pequeno porte, a grande maioria dos cruzamentos com a rede de drenagem
natural ocorre com canais de 1ª, 2ª e 3ª ordens. Nas chapadas são verificadas travessias
da LT com veredas e com alguns campos de murundus remanescentes.
Tabela 6.1.6.a
Travessias de cursos d’água - Trecho Serra da Mesa 2 – Luziânia
Curso d'água
S/D
S/D
Rio Preto
Rio Preto
S/D
S/D
S/D
Córrego Raizaminha
S/D
Ribeirão Gameleira
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Córrego Laje
S/D
S/D
Córrego das Pedras
Ribeirão do Padre
S/D
Córrego do Cavalo
S/D
S/D
S/D

Localização (km)
1 + 140
2 + 700
5 + 230
6 + 830
8 + 660
13 + 000
14 + 230
16 + 000
18 + 860
19 + 940
20 + 570
21 + 370
25 + 780
27 + 500
29 + 150
31 + 950
34 + 850
38 + 000
39 + 000
40 + 290
45 + 480
47 + 850
49 + 420
51 + 450
52 + 880
56 + 000
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Tabela 6.1.6.a - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho Serra da Mesa 2 – Luziânia
Curso d'água
S/D
Rio Tocantinzinho
Rio Tocantinzinho
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Conceição
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Conceição
S/D
S/D
S/D
Rio Bagaginha
S/D
S/D
S/D
Rio Bagaginha
Córrego Pantanal
Córrego Imbé
S/D
Ribeirão Sucuri Grande
Ribeirão Cachoeirinha
S/D
Córrego Guariba
Córrego Terra Branca
Córrego Aguinha
Ribeirão dos Crioulos
S/D
S/D
S/D
Córrego Reguengo
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

Localização (km)
56 + 400
57 + 000
57 + 490
60 + 160
61 + 630
62 + 380
64 + 630
65 + 940
67 + 940
68 + 480
69 + 570
73+ 000
73 + 990
74 + 890
76 + 600
78 + 050
78 + 590
79 + 590
85 + 860
87 + 530
89 + 430
91 + 220
95 + 110
96 + 610
99 + 790
105 + 500
109 + 330
110 + 760
115 + 520
116 + 730
129 + 460
131 + 540
133 + 860
138 + 670
138 + 910
145 + 860
147 + 510
151 + 520
157 + 210
158 + 290
159 + 060
159 + 950
160 + 420
161 + 050
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Tabela 6.1.6.a - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho Serra da Mesa 2 – Luziânia
Curso d'água
S/D
Córrego Piedade
S/D
Córrego da Àgua Fria
S/D
S/D
Córrego Capão Grande
S/D
S/D
S/D
Córrego Palmeira
Córrego Bauzinho
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Itiquira
S/D
S/D
Ribeirão Pipiripau
S/D
S/D
Ribeirão Jacaré
Ribeirão Jacaré
Ribeirão Jacaré
Córrego Areias
Córrego do Majolo
S/D
Córrego Mundo Novo
S/D
Córrego Olho d'água
S/D
Córrego Cabo do Pasto
Córrego Cabo do Pasto
Ribeirão Estrema
Córrego Tabatinga
Córrego Barbatimão
Lagoa S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Rio Jardim
Córrego Lajinha
Córrego Santiago

Localização (km)
161 + 730
162 + 190
162 + 370
163 + 830
166 + 230
167 + 750
169 + 990
174 + 190
178 + 290
179 + 630
182 + 530
190 + 800
194 + 730
195 + 370
196 + 100
196 + 890
198 + 650
199 + 970
202 + 390
211 + 930
216 + 610
217 + 360
217 + 680
218 + 000
219 + 970
221 + 410
222 + 270
222 + 880
226 + 310
226 + 640
227 + 460
232 + 360
234 + 000
234 + 080
234 + 830
238 + 320
240 + 120
242 + 300
243 + 060
243 + 520
243 + 930
244 + 870
250 + 900
251 + 450
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Tabela 6.1.6.a - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho Serra da Mesa 2 – Luziânia
Curso d'água
S/D
Ribeirão Cariru
Córrego Capão das Cobras
S/D
Córrego Lamarão
S/D
Canal
Córrego Samambaia
S/D
S/D
S/D
Córrego Samambaia
Córrego Capoeirinha
Córrego Buritizinho ou Buriti Grande
Lagoa Redonda
S/D
S/D
Córrego da Casquinha
S/D
S/D
S/D
S/D
Córrego São Gonçalo
S/D
Córrego Saltador
S/D
Córrego Quebra-unha
S/D
Córrego Taquaral
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Córrego do Cantinho
Córrego Estiva
S/D
S/D
S/D
S/D
Rio São Bartolomeu
Córrego Barreirinho
Nota: S/D - sem denominação.

Localização (km)
251 + 600
252 + 900
256 + 980
259 + 590
259 + 640
260 + 040
264 + 420
265 + 050
266 + 310
266 + 920
267 + 930
269 + 080
270 + 100
273 + 430
277 + 000
279 + 000
279 + 520
279 + 800
280 + 880
281 + 600
282 + 300
286 + 490
286 + 970
287 + 990
288 + 100
289 + 100
289 + 880
291 + 150
292 + 120
292 + 710
293 + 640
295 + 440
296 + 330
297 + 370
298 + 560
298 + 780
299 + 570
300 + 340
301 + 380
302 + 510
304 + 000
310 + 300
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Tabela 6.1.6.b
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Samambaia
Curso d'água
S/D
Ribeirão Costa ou Carreiro
Córrego Maria Velha ou Bicudo
Córrego Máximiniano
S/D
Córrego Almeida
Rio Vermelho
Córrego da Chácara
Córrego Amarante
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Palmital
S/D
S/D
Ribeirão Santa Maria
S/D
S/D
Córrego Olaria
Córrego da Rocinha
Córrego Barreirinho
S/D
Córrego Passatempo
S/D
S/D
S/D
Córrego da Laje
Ribeirão São Sebastião
S/D
Córrego Sabaru ou Guarda-Mor
S/D
S/D
Rio Alagado
Ribeirão Ponte Alta
S/D
S/D
S/D
Córrego Buracão
S/D
S/D
S/D

Localização (km)
0 + 920
1 + 640
5 + 490
7 + 090
7 + 990
9 + 200
9 + 600
10 + 760
12 + 890
17 + 500
20 + 620
20 + 830
22 + 070
22 + 310
23 + 000
24 + 430
24 + 830
25 + 760
26 + 180
26 + 540
27 + 070
28 + 050
28 + 720
29 + 840
31 + 470
31 + 970
32 + 860
34 + 250
34 + 360
35 + 500
37 + 000
39 + 050
41 + 460
42 + 210
43 + 130
44 + 970
46 + 110
47 + 340
47 + 780
48 + 570
48 + 500
49 + 930
50 + 870
51 + 220
51 + 690

206

Tabela 6.1.6.b - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Samambaia
Curso d'água
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Córrego Capivara
S/D
S/D
Córrego Engenho das Lajes
Nota: S/D - sem denominação.

Localização (km)
52 + 630
52 + 900
54 + 150
54 + 240
54 + 410
54 + 710
56 + 430
58 + 490
63 + 690

Tabela 6.1.6.c
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Emborcação
Curso d'água
Córrego Baguaçu
S/D
Córrego Salgadeira
S/D
S/D
S/D
S/D
Rio São Bartolomeu
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Pamplona
Córrego dos Porcos
S/D
S/D
S/D
S/D
Córrego Lajeado
S/D
S/D

Localização (km)
2 + 100
2 + 920
3 + 280
3 + 950
4 + 460
6 + 320
6 + 530
7 + 930
8 + 760
9 + 170
10 + 240
10 + 740
11 + 280
11 + 900
12 + 500
13 + 740
14 + 320
14 + 880
15 + 380
16 + 300
19 + 710
21 + 270
22 + 150
23 + 050
24 + 680
26 + 920
28 + 760
29 + 810
34 + 270
35 + 150
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Tabela 6.1.6.c - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Emborcação
Curso d'água
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Moreira
S/D
S/D
Córrego da Lajinha
S/D
Ribeirão da Bateção
S/D
S/D
Córrego São Pedrinho
Ribeirão São Pedro
S/D
S/D
Ribeirão Piscamba
S/D
Ribeirão Arrojado
S/D
S/D
Vereda do Poço d'água
S/D
S/D
S/D
Córrego do Poço Claro
S/D
Córrego Casa Branca
Córrego Buriti Sozinho
S/D
Córrego do Cachorro
Rio São Marcos
Córrego do Cachorro
S/D
S/D
Ribeirão do Escurinho
Córrego Manbassa
Córrego Indaiá
Córrego da Prata
Córrego da Prata
Ribeirão dos Teixeiras
S/D
Rio da Batalha
Vereda do Arrozal
S/D
S/D

Localização (km)
35 + 980
37 + 680
39 + 450
39 + 800
42 + 530
45 + 460
46 + 410
48 + 870
49 + 830
50 + 290
50 + 860
53 + 620
56 + 230
58 + 000
58 + 830
61 + 970
64 + 190
66 + 960
69 + 580
73 + 320
78 + 430
79 + 340
82 + 400
85 + 090
87 + 450
89 + 360
90 + 320
93 + 150
98 + 150
100 + 120
106 + 160
110 + 000
115 + 210
117 + 760
122 + 380
123 + 000
129 + 000
135 + 270
135 + 790
143 + 260
154 + 410
158 + 340
164 + 630
165 + 220
179 + 540
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Tabela 6.1.6.c - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Emborcação
Curso d'água
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Ribeirão Martírio
Ribeirão Martírio
S/D
Córrego Morada
S/D
S/D
Rio São Bento
Córrego Fazendinha
Córrego do Ciríaco
Córrego da Luiza
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
Rio São Bento
S/D
Córrego Jacuba
Córrego do Vaucimbo
S/D
S/D
Córrego Mutum
Córrego Capoeira Grande
S/D
Rio São Bento
Rio São Marcos
Córrego Paraíso
S/D
Córrego Terra Vermelha
S/D
Córrego Barrinho
Córrego Arraial
S/D
Córrego Água Limpa
S/D
S/D
S/D
Córrego Gairoba

Localização (km)
183 + 350
186 + 000
186+ 420
186 + 980
188 + 140
198 + 850
199 + 050
200 + 940
202 + 360
203 + 140
204 + 130
207 + 580
208 + 840
210 + 490
213 + 380
216 + 020
218 + 120
219 + 420
220 + 630
221 + 600
223 + 770
224 + 660
225 + 510
226 + 000
226 + 730
228 + 310
229 + 790
231 + 940
233 + 100
236 + 000
238 + 290
243 + 390
245 + 620
249 + 730
250 + 740
252 + 350
253 + 190
254 + 520
255 + 570
257 + 270
262 + 380
264 + 910
268 + 360
270 + 620
271 + 420

209

Tabela 6.1.6.c - continuação
Travessias de cursos d’água - Trecho SE Luziânia - SE Emborcação
Curso d'água
Córrego Ponte Velha
Córrego Mumbuca
S/D
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
Ribeirão Ouvidor
S/D
Rio Paranaíba
Nota: S/D - sem denominação.

Localização (km)
272 + 900
275 + 540
276 + 180
280 + 220
280 + 710
283 + 140
285 + 160
285 + 820
285 + 890
286 + 000
286 + 490
288 + 210
290 + 000
290 + 930
291 + 340
293 + 100
295 + 830

6.1.7
Recursos Minerais e Direitos Minerários
Os estados de Goiás e Minas Gerais são conhecidos por sua vocação mineira,
importante vetor de colonização que ainda hoje movimenta as economias locais. Para a
identificação das áreas de lavra localizadas na Área de InfluênciaDireta do
empreendimeto, foi feita consulta ao Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM. O resultado da pesquis segue apresentado na Tabela 6.1.7.a.
Foram identificados os cadastros de 105 processos minerários a maioria referente a
Alvarás e a Autorizações de Pesquisa já concedidas. Dos processos restantes, 10
correspondem a protocolos de Requerimentos Pesquisa, 2 a Requerimentos de Lavra e
13 a Licenciamentos e Concessões de Lavra.
O maior número de processos minerários distribui-se principalmente nos municípios de
Colinas do Sul (GO), Planaltina (GO), Formosa (GO), Luziânia (GO), Paracatu (MG),
Guarda-Mor (MG), Davinópolis (GO) e Ouvidor (GO), se bem que estão envolvidos
também diversos outros municípios, onde existem poucos processos minerários.
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No Município de Colinas do Sul há preferência de processos relacionados a minérios de
ferro e manganês, que ocorrem também em Niquelândia (GO), existindo
secundariamente alguns protocolos ligados a minérios de estanho, níquel, titânio quartzo
e areia. No Município de Planaltina existem processos referentes sobretudo a água
mineral, argila-turfa e, em maior número, titânio. Em Luziânia existem quase
exclusivamente processos referentes a ouro, enquanto que no Município de Paracatu são
mais numerosos os processos referentes a minério de chumbo e, no de Guarda-Mor, as
substâncias minerais mais procuradas dizem respeito a argilas, principalmente do tipo
refratário.
Nos municípios de Davinópolis e Ouvidor são pesquisados essencialmente diamantes e
areia-cascalho, sendo que os diamantes, mormente os do tipo industrial, são
contemplados também nos municípios de Três Ranchos e Catalão, ambos em Goiás.
Muitas das áreas envolvidas nos processos minerários têm tamanho entre 1.000 e 2.000
hectares, sendo que as áreas referentes a areia-cascalho, turfa, jazidas aluviais em geral
e água mineral, são geralmente pequenas, da ordem de poucas dezenas ou algumas
centenas de hectares, conforme a substancia mineral de interesse.
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Tabela 6.1.7.a
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
No Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1973
2005
2004
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1999
2003
2003
2003
2005
2004
2004
2004
2001
2005
2001
2000
2004
1967
2005

No Processo
DNPM
804639000
860837000
861230000
860623000
862169000
861093000
860944000
862170000
861988000
861094000
862168000
860024000
860437000
861037000
861036000
860189000
861090000
861091000
8610692000
861108000
862218000
861107000
860390000
861337000
009965000
860445000

Área
(ha)
1.000
49,99
1.962,8
50
1.984,84
1.998,68
1.980
1.981,15
1.999,66
2.000
1.956,21
50
368,02
266
222
2.000
50
6,95
21,79
2.000
1.860,05
2.000
50
2.000
2
141,96

Requerente

Situação Atual

Mineração Tapajós Ltda.
Miguel Flávio Gomes Pedrosa
Companhia Vale do Rio Doce
Ozamir Ferreira da Silva
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Wilson Machado Correia
Dulce Helena Pironi
Pedreiras do Brasil S.A.
Mibasa Mineradora Barro Alto Ltda.
Mibasa Mineradora Barro Alto Ltda.
Aírton Bernardo Roveda
Marco Antônio Fernandes Ferreira
Marco Antônio Fernandes Ferreira
Marco Antônio Fernandes Ferreira
Cimento Tocantins S.A.
José Thadeu Mascarenhas Menck
Cimento Tocantins S.A.
Águas Minerais Veredas Ltda.
Álvaro Agapito de Moura
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda.
Campos Agrícola Ltda.

Requerimento de pesquisa
Licenciamento
Alvará de pesquisa
Licenciamento
Requerimento de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Requerimento de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Requerimento de pesquisa
Concessão de lavra
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Requerimento de Pesquisa
Alvará de pesquisa
Concessão de lavra
Alvará de pesquisa
Concessão de lavra
Alvará de pesquisa especial

Substância Mineral
Requerida
Cassiterita
Areia
Minério de Níquel
Areia
Minério de Manganês
Minério de Ferro
Minério de Ferro
Minério de Manganês
Minério de Ferro
Minério de Ferro
Minério de Manganês
Quartzo
Minério de Titânio
Minério de Manganês
Minério de Manganês
Minério de Tântalo / Areia
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Argila / Turfa
Argila / Turfa
Argila / Turfa
Água Mineral
Minério de Ouro / Argila
Água Potável de Mesa
Minério de Titânio

Município
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Mara Rosa (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Niquelândia (GO)
Niquelândia (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina (GO)
Planaltina e Formosa (GO)
Formosa (GO)
Planaltina (GO)
Formosa (GO)
Formosa (GO)
continua
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Tabela 6.1.7.a - continuação
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
No Processo
DNPM
860446000
860447000
860448000
860449000

Área
(ha)
120,12
122,72
125,06
127,4

31 2005

860971000

161,13

32 2005

860450000

84,09

33 2005

860969000

47,31

34 2005

860970000

49,58

35 2005
36 1999
37 2005

860451000
860157000
860452000

80,71
50
65,48

38 2005

860972000

67,41

39
40
41
42

1996
2004
2004
2004

861045000
860042000
860094000
860778000

43 2005
44
45
46
47

No Ano
27
28
29
30

2005
2005
2005
2005

2003
1999
1999
1999

Alvará de pesquisa especial
Alvará de pesquisa especial
Alvará de pesquisa especial
Alvará de pesquisa especial

Substância Mineral
Requerida
Minério de Titânio
Minério de Titânio
Minério de Titânio
Minério de Titânio

Formosa (GO)
Formosa (GO)
Formosa (GO)
Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio

Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio

Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio

Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio

Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial
Licenciamento
Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio
Areia
Minério de Titânio

Formosa (GO)
Formosa (GO)
Formosa (GO)

Alvará de pesquisa especial

Minério de Titânio

Formosa (GO)

Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa especial
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Requerimento de pesquisa –
licenciamento
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa

Areia / Saibro
Minério de Titânio
Quartzo Industrial
Minério de Titânio

Formosa (GO)
Formosa (GO)
Formosa (GO)
Formosa e Planaltina (GO)

Minério de Ouro / Areia

Formosa (GO)

Minério de Titânio
Ouro
Ouro
Ouro

Brasília (DF)
Luziânia (GO)
Luziânia (GO)
Luziânia (GO)

Requerente

Situação Atual

50
49,94
102,95
1.085,3

Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
EDEM – Empresa de Desenv. em
Mineração e Participações Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
EDEM – Empresa de Desenv. em
Mineração e Participações Ltda.
EDEM – Empresa de Desenv. em
Mineração e Participações Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Washington Alvarenga
Campos Agrícola Ltda.
EDEM – Empresa de Desenv. em
Mineração e Participações Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.
Campos Agrícola Ltda.

862023000

50,25

Marcelo Leonardo da Silva

861324000
860196000
860199000
860200000

1.983
1.587,27
1.607,13
1.189,63

Campos Agrícola Ltda.
Noranda Exploração Mineral Ltda.
Noranda Exploração Mineral Ltda.
Noranda Exploração Mineral Ltda.

Município

continua
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Tabela 6.1.7.a - continuação
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
48 1998

No Processo Área
DNPM
(ha)
830000000 692,3

49 2003

861243000

563,16

50 2003

861244000

1.641,18

51
52
53
54

2003
2003
2004
1979

860877000
861194000
860278000
861177000

1.087,94
1.755,61
15,5
647

55 2004

860289000

1.812,85

56 2003
57 2003
58 2002

860839000
860877000
860857000

49,97
1.087,94
1.987,05

59 2000

832233000

1.000

Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG

Autorização de Pesquisa/
Minério de Chumbo
Prorrogação do Prazo 03 Anos

Paracatu (MG)

60 2005

832064000

2.000

Rio Paracatu Mineração S.A.

Requerimento de pesquisa

Minério de Ouro

Paracatu (MG)/ Cristalina
(GO)

61 1995

830269000

677,70

Paracatu (MG)

830259000

900

Chumbo

Paracatu (MG)

63 1995

830260000

900

Chumbo

Paracatu (MG)

64 1995

830257000

1.000

Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos
Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos
Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos
Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos

Chumbo

62 1995

Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG

Chumbo

Paracatu (MG)

No Ano

Alvará de pesquisa retificado

Substância Mineral
Requerida
Minério de Zinco

Paracatu e Unaí (MG)

Alvará de pesquisa

Minério de Ouro

Luziânia (GO)

Alvará de pesquisa

Minério de Ouro

Luziânia (GO)

Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Licenciamento
Alvará de pesquisa renovado

Minério de Ouro
Minério de Ouro
Areia / Cascalho
Minério de Ouro

Luziânia (GO)
Luziânia (GO)
Luziânia (GO)
Luziânia (GO)

Alvará de pesquisa

Minério de Ouro

Luziânia (GO)

Área disponível
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa

Cascalho
Minério de Ouro
Argila/ Turfa

Brasília (DF)
Luziânia (GO)
Brasília (DF)

Requerente

Situação Atual

Companhia Mineira de Metais
CNM – Companhia Nacional de
Mineração
CNM – Companhia Nacional de
Mineração
MCT Mineração Ltda.
MCT Mineração Ltda.
Mendes Areia e Cascalho Ltda.
Mineração Rio das Pedras Ltda.
CNM – Companhia Nacional de
Mineração
José Eustáquio Ferreira
MCT Mineração LTDA
Cimento Tocantins S.A.

Município

continua
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Tabela 6.1.7.a - continuação
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
No Ano

No Processo Área
DNPM
(ha)

65 2001

832238000

900

66 1995

830261000

900

67 1995

830262000

900

68
69
70
71
72

2005
2005
2005
2005
1985

830095000
832356000
830093000
831243000
832220000

47
381,04
925,86
50
983

Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais- CODEMIG
Alcindo Xavier Borges
Irene Pereira Borges
Irene Pereira Borges
Osmar Jacinto da Silva
Cerâmica Saffran S.A

73 1977

801968000

990

Zincomin Mineração LTDA

74 1997

831044000

1996

75 1986
76 1988

832558000
831501000

720,38
927,62

Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários LTDA. –IBAr
Mineração Zelândia
Mineração Monte Carmelo Ltda

77 1976

805243000

720

Ferrogeo Mineração LTDA

78 1976

805242000

825

79 2005

861151000

900

80 2005

861737000

2.000

81 2004

860944000

1.966,84

Guardagila Mineração Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
Alvará de Pesquisa
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Companhia Vale do Rio Doce
Alvará de Pesquisa
Catalana Ind. e Com. de Artefatos de
Alvará de Pesquisa
Cimento e Construtora Ltda

Requerente

Situação Atual

Substância Mineral
Requerida

Município

Alvará de pesquisa

Minério de Chumbo

Paracatu (MG)

Chumbo

Paracatu (MG)

Chumbo

Paracatu (MG)

Areia/ Cascalho
Areia/ Cascalho/ Diamante
Areia/ Cascalho/ Diamante
Água Mineral
Hidrargilita

Paracatu (MG)
Paracatu (MG)
Paracatu (MG)
Paracatu (MG)
Guarda-mor/ Paracatu(MG)

Argila Refratária

Guarda-Mor (MG)

Ouro

Guarda-Mor (MG)

Argila Refratária
Argila Refratária
Argila

Guarda-Mor (MG)
Guarda-Mor (MG)
Guarda-Mor (MG)/ Catalão
(GO)
Guarda-Mor (MG)

Diamante

Catalão (GO)

Minério de Cobre

Catalão (GO)

Diamante Industrial

Davinópolis (GO)

Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos
Autorização de Pesquisa/
Prorrogação do Prazo 03 Anos
Alvará de pesquisa
Req Pesquisa Completo
Alvará de pesquisa
Alvará de pesquisa
Concessão de Lavra
Averb Cessão Dir Req Lav
Efetiv
Autorização de Pesquisa/
Documento Diverso Protoco
Requerimento de pesquisa
Requerimento de Lavra
Licença Ambiental
Protocolizada
Requerimento de Lavra

Argila

continua
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Tabela 6.1.7.a - continuação
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
No Ano

No Processo Área
DNPM
(ha)

82 2005

861152000

1.278,4

83 2004

860292000

1.892,82

84 2005

861153000

1.729,59

85 2004

860167000

1.950,01

86 1998

860778000

50

Octa Mineração- Prospecção, Expl. e
Beneficiamento de Minerais Ltda
Catalana Ind. e Com. de Artefatos de
Cimento e Construtora Ltda
Octa Mineração- Prospecção, Expl.e
Beneficiamento de Minerais Ltda
Catalana Ind. e Com. de Artefatos de
Cimento e Construtora Ltda
Sudário & Rodovalho Ltda

87 2005

861978000

31,95

Euripedes José Rodovalho

88 2005

860651000

50

89 2005

860810000

90 2005

Situação Atual

Substância Mineral
Requerida

Município

Alvará de Pesquisa

Diamante

Davinópolis (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

Davinópolis (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

Davinópolis (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

Davinópolis (GO)

Argila

Davinópolis (GO)

Areia / Cascalho

Davinópolis (GO)

Areia Rio Branco Ltda

Licenciamento
Licenciamento – Ind. Art. 06
IN 01/2001
Alvará de Pesquisa

Areia / Cascalho

56,81

Syd de Oliveira Reis

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

860347000

25,97

Syd de Oliveira Reis

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

Davinópolis (GO)
Davinópolis e Ouvidor
(GO)
Davinópolis e Ouvidor
(GO)

91 2005

861150000

722,46

Octa Mineração- Prospecção, Expl. e
Alvará de Pesquisa
Beneficiamento de Minerais Ltda

Diamante

92 2004

861467000

1.096,86

Leonardo de Deus Ferreira

Alvará de Pesquisa

Areia / Cascalho /
Diamante

93 2005

861219000

1.032,94

João Batista de Oliveira

Requerimento de Pesquisa

Diamante Industrial

94 2005

860811000

72,05

Syd de Oliveira Reis

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

95 1998

860401000

1.226,86

De Beers Brasil Ltda

Alvará de Pesquisa

Diamante Industrial

Requerente

Ouvidor (GO)
Abadia dos Dourados,
Davinópolis e Ouvidor
(GO)
Davinópolis e Ouvidor
(GO)
Davinópolis e Ouvidor
(GO)
Ouvidor (GO)
continua
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Tabela 6.1.7.a - continuação
Situação geral das áreas de lavra requeridas dentro da área de influência direta do empreendimento
No Ano

No Processo Área
DNPM
(ha)

96 2005

861141000

1.026,91

97 2005

861147000

2.000

98 2005

861724000

1.959,12

99 2005

861143000

1.994,14

100 2005

861142000

2.000

101 2005

861144000

2.000

102 2005

861149000

1.990,23

103 2005

8611722000 1.726,44

Requerente
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Companhia Vale do Rio Doce
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Companhia Vale do Rio Doce

Octa Mineração- Prospecção,
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Octa Mineração- Prospecção,
105 2005
861156000 2.000
Exploração e Beneficiamento de
Minerais Ltda
Fonte: Cadastro Mineiro (DNPM, 2004).
104 2005

861155000

2.000

Situação Atual

Substância Mineral
Requerida

Município

Alvará de Pesquisa

Diamante

Ouvidor (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Três Ranchos (GO)

Alvará de Pesquisa

Minério de Cobre

Ouvidor/ Três
Ranchos (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Três Ranchos (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Três Ranchos (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Catalão/ Três Ranchos
(GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Três Ranchos (GO)

Alvará de Pesquisa

Minério de Cobre

Catalão/ Três Ranchos
(GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Catalão (GO)

Alvará de Pesquisa

Diamante

Três Ranchos
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6.2
Meio Biótico
6.2.1
Características Gerais da Vegetação Existente na Área de Influência Direta
Esta seção apresenta as características gerais da cobertura vegetal natural remanescente
ao longo da área de Influência Direta do Empreendimento. Concentrado na distribuição
e na avaliação das condições gerais de preservação dos remanescentes naturais
pretende-se fornecer elementos para subsidiar a seleção da diretriz e minimizar e/ou
compensar os impactos decorrentes da implantação Linha de Transmissão em análise. A
Figura 6.2.1.a - Mapa de Vegetação e Usos do Solo na AID (Volume III) apresenta o
mapeamento das formações vegetais, comentado em detalhes a seguir.
6.2.1.1
Procedimentos Metodológicos
A caracterização da cobertura vegetal foi realizada por meio do levantamento de dados
primários e secundários, contemplando mapeamento das fitofisionomias presentes ao
longo dos traçados propostos para implantação da linha de transmissão, levantamento
fitossociológico em formações representativas da vegetação e em vistoria de campo ao
trecho compreendido pela Área de Influência Direta da LT, realizadas em fevereiro de
2006. A fim de complementar lacunas a respeito do conhecimento acerca da cobertura
vegetal, também foram utilizados dados secundários presentes na literatura, resultantes
de estudos realizados em áreas abrangidas pela Área de Influência Direta do
empreendimento ou próximas e ela.
O detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados para execução e análise da
cobertura vegetal na Área de Influência Direta é apresentado a seguir.
6.2.1.1.1
Mapeamento da distribuição das formações vegetais ao longo da AID
A vegetação existente na AID foi analisada por meio do mapeamento das formações
vegetais longo das alternativas propostas para o traçado. Para tal, utilizou-se como base
a imagem do satélite SPOT4 (catálogo/eqüalizada, 60 x 60 km com 10 m de resolução,
colorida), de agosto de 2005, na escala ampliada para 1:25.000. A Figura 6.2.1.a
apresenta os resultados deste mapeamento na escala 1:35.000.
Com a finalidade de conferir os padrões identificados na imagem, visitou-se parte das
formações naturais no corredor de aproximadamente 675 km formado pela AID,
priorizando remanescentes situados ao longo do traçado da LT. A classificação dos
remanescentes naturais não visitados em campo, em especial aqueles florestais e
campestres, apóia-se em sua estreita relação com os tipos de terreno e os padrões
apresentados pela imagem de satélite e em fotografias aéreas oblíquas, tiradas pela
equipe da JGP Consultoria e Participações Ltda., em sobrevôo de helicóptero, realizado
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em dezembro de 2005. O Mapa de Alternativas de Traçado e Condicionantes (Figura
3.0.a) apresenta as visadas das fotos, as quais estão incluídas no Relatório Fotográfico
de Sobrevôo do Traçado (Volume IV).
A classificação dos diferentes tipos de cobertura vegetal ao longo na paisagem da AID
foi realizada segundo sua origem e sua fisionomia, adaptando-se a nomenclatura
utilizada por Ribeiro & Walter (1998). Desta forma, primeiramente procurou-se
distinguir a cobertura vegetal nativa das áreas antropizadas. Posteriormente, as
formações nativas foram agrupadas ou separadas de acordo com a fisionomia
predominante: florestal, savânica ou campestre. Devido à importância e à extensão,
quando possível, as formações florestais associadas aos cursos d’água (florestas
ripárias), representadas ao longo do traçado pelas matas ciliares e as matas de galeria,
foram distinguidas das demais formações florestais. Assim, foram definidas as quatro
classes (categorias) principais de formações naturais, apresentadas no mapeamento da
vegetação:
-

Formações Florestais (M);
Formações Ripárias (G);
Formações Savânicas (S);
Formações Campestres (C).

Além destas, assinalaram-se as áreas antropizadas (A) e os Campos Antrópicos (CA),
categorias que reúnem, respectivamente, as áreas urbanizadas e as áreas com
aproveitamento agrícola, campos em pousio e pastagens com densidade variável de
árvores esparsas, onde, em geral, a vegetação nativa foi substituída.
Os polígonos delimitados na interpretação da imagem de satélite foram classificados de
acordo com o padrão fisionômico predominante. Ou seja, em uma mesma mancha ou
polígono podem ocorrer clareiras em porções reduzidas de outras formações, indistintas
na escala de 1:35.000, alterações fisionômicas e, até mesmo, diferentes formações.
Trechos homogêneos constituídos por associações de duas ou mais formações com
padrões definidos, em geral compostos por manchas ou polígonos menores que 10 ha,
foram classificados como mosaicos de formações. E trechos compostos por duas ou
mais formações principais, em que os limites eram gradativos e dificultavam a
delimitação do mapeamento, também foram classificados como mosaicos de formações.
Estes mosaicos e associações de duas ou mais formações são indicados no mapeamento
com as letras correspondentes às fitofisionomias principais predominantes. Por
exemplo, trechos formados por associações de formações savânicas (S) e matas de
galeria (G) são indicados com as letras “S + G”.
A mudança em padrões estabelecidos para formações, associações e mosaicos foi
inferida em alguns trechos situados, principalmente, na porção norte do traçado da linha
de transmissão.
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A fim de caracterizar a paisagem ao longo da Área de Influência Direta do estudo das
alternativas de traçado da implantação das Linhas de Transmissão Serra da Mesa 2 –
Luziânia (Trecho 1), Luziânia - Paracatu 4 - Emborcação (Trecho 2) e Luziânia Samambaia (Trecho 3) é apresentada uma breve descrição da distribuição da cobertura
vegetal ao longo dos três trechos considerados.
Como referência para localizar a distribuição e os padrões de cobertura vegetal e de uso
do solo verificados ao longo da AID, utilizou-se como base a aproximação da
quilometragem progressiva da AID indicada na alternativa escolhida para implantação
das Linhas de Transmissão. A indicação crescente de quilometragem no texto e nos
mapas seguiu o sentido preferencial norte-sul nos Trechos 1 e 2 e sentido sudestenoroeste no Trecho 3. Assim, no Trecho 1, a quilometragem inicia na Subestação Serra
da Mesa 2 (km zero) e vai ate a Subestação de Luziânia (km 312); no Trecho 2, a
indicação de quilometragem inicia-se na Subestação de Luziânia (km zero), em aumenta
em direção às Subestações Paracatu 4 (km 108) e Emborcação (km 296,5); e no Trecho
3, esta indicação inicia-se na Subestação de Luziânia (km zero) e vai até a Subestação
de Samambaia (km 65,5). Quando pertinente, a fim de facilitar a localização espacial
dos padrões de vegetação, foi indicada a divisa intermunicipal ou interestadual, ou
foram indicados presença de feições geomorfológicas características e os nomes de
cursos d’água.
6.2.1.1.2
Análise Florística e Fitossociológica da Vegetação
Localização dos pontos amostrais
Os levantamentos de dados primários da vegetação foram realizados para os três trechos
da LT. (1) Serra da Mesa 2– Luziânia; (2) Samambaia – Luziânia e (3) Luziânia –
Emborcação. A localização das parcelas amostradas encontra-se na Figura 6.2.1.1.2.a
(Volume III).
No trecho norte (Trecho 1), os levantamentos da vegetação concentraram-se no entorno
do município de Colinas do Sul e adjacências, visando caracterizar a região da Serra da
Mesa, bastante preservada. Outros levantamentos foram realizados nos municípios de
Água Fria de Goiás e Planaltina, distantes 170 e 80 Km do Distrito Federal,
respectivamente. Também foi realizado levantamento no trecho norte do Distrito
Federal, a cerca de 10 km da Estação Ecológica de Águas Emendadas.
No Trecho 2 (Samambaia – Luziânia), os levantamentos se concentraram na área de
abrangência do Distrito Federal e todas as parcelas foram alocadas dentro da APA do
Planalto Central, a única unidade de conservação atravessada pelo empreendimento. A
região é caracterizada por fragmentos de Cerrado, pequenos e pouco representativos,
imersos numa matriz de culturas agrícolas, pastagens e áreas de ocupação antrópica.
Dessa forma, as formações vegetais foram reduzidas a pequenas áreas pouco
representativas.
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No trecho sul (Trecho 3) os levantamentos foram realizados nos municípios de Luziânia
(GO), Paracatu (MG), Davinópolis (GO) e Três Ranchos (GO). Ao longo desse trecho
até a proximidade da cidade de Catalão prevalecem áreas extensas de plantio de soja
irrigada com pivôs centrais. A extensa rede hidrográfica, que entremeia a vegetação
existente nesse trecho, contribui para a existência de formações florestais de porte
arbóreo médio a alto, associadas aos cursos d’água. Mais ao sul, próximo a Três
Ranchos, a cultura da soja é menos intensiva, e ocorrem alguns poucos remanescentes
de florestas semideciduais.
Estabelecimento de parcelas
As parcelas para levantamento florístico e fitossociológico foram determinadas em
função do tipo de vegetação encontrada, da possibilidade de acesso às áreas e do grau de
representatividade da vegetação, em função da distribuição das fitofisionomias
observadas nos Mapas de Vegetação do Estado de Goiás (SIEG, 2004), e Minas Gerais
(Miranda et al, 2006).
Foram priorizadas na amostragem áreas características do Cerrado, devido a sua grande
variação fisionômica na AID, principalmente aquelas encontradas na região da Serra da
Mesa. Também foram amostradas as formações florestais arbóreas, localizadas na
região sul do traçado, que representam remanescentes importantes da Floresta
Estacional Semidecidual. Independente deste fato foram amostrados todos os trechos da
AID onde foram identificados fragmentos de vegetação representativa, independente do
estádio sucessional que se encontravam.
Assim, foram estabelecidas 29 parcelas, com área amostral variável em função do tipo
de vegetação e do terreno, perfazendo um total de quase 20.000m2 de levantamento
(Tabela 6.2.1.1.2.a.). As parcelas foram demarcadas em locais afastados de bordas,
trilhas e clareiras, de forma a se amostrar os fragmentos em melhor estado de
conservação possível.
Para cada formação foram estabelecidos critérios de inclusão adequados ao porte da
vegetação, conforme listado a seguir:
Circunferência na
altura da base
CAB > 3 cm

Circunferência na altura da base
CAB > 5 cm

Circunferência na altura do peito (1,3
m) CAP > 5 cm

Cerrado Ralo
Cerrado Rupestre

Cerrado Denso
Cerrado Ralo/Campo Sujo (arbóreas)
Cerrado Ralo/Campo Sujo (herbáceas)
Cerrado Sentido Restrito
Cerrado Típico
Mata Ciliar

Cerradão
Mata Seca (Estacional Semi d. Montana)
Mata Ciliar
Mata de Galeria Não inundável
Mata de Galeria Inundável
Mata Seca
Palmeiral (florestado)
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Para as formações florestais, foi medida a circunferência na altura do peito (CAP) de
todos os indivíduos arbóreos. Para as árvores que bifurcavam abaixo do CAP, foram
medidos todos os troncos, desde que pelo menos um tronco atendesse ao critério de
inclusão estabelecido. Para formações de cerrado foi medida a circunferência na altura
da base (CAB). Posteriormente, os valores de circunferência foram transformados para
diâmetro para facilitar a interpretação das análises. Foram estimadas as alturas total e
comercial (altura da primeira bifurcação acima do CAP), com auxílio de uma vara
graduada.
As árvores que não foram identificadas em campo foram coletadas, montadas em
exsicatas e enviadas para identificação por especialistas. Os indivíduos mortos, em pé
foram incluídos nas medições, a fim de estimar a mortalidade. As espécies exóticas
ornamentais e cultivadas não foram consideradas nesse levantamento.
Além dos dados quantitativos, foram registradas informações a respeito das fisionomias
vegetais amostradas, como a presença ou ausência de componente herbáceo, tipo e
abundância de formas epifíticas e evidências notáveis de perturbação no ambiente. A
Tabela 6.2.1.1.2.a. apresenta as parcelas amostradas em cada fisionomia, sua área e
localização.
Tabela 6.2.1.1.2.a
Parcelas amostradas, fisionomia, área e localização
Número
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Local
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina de Goiás (GO)
Distrito Federal (GO)
Colinas do Sul (GO)
Davinópolis (GO)

Fitofisionomias
Cerrado típico
Cerrado típico
Mata Seca (transição)
Mata Seca (transição)
Mata Seca (transição)
Mata Seca (transição)
Cerrado ralo
Mata Seca
Mata de Galeria Inundável
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerradão
Palmeiral (florestado)
Cerrado típico
Cerrado típico
Cerrado Rupestre
Cerrado Denso
Mata Ciliar
Cerrado Sentido Restrito

Área (m2)
1000
1000
200
200
200
200
1000
1000
200
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
500
1000

222

Tabela 6.2.1.1.2.a - continuação
Parcelas amostradas, fisionomia, área e localização
Número Local
XXI
Davinópolis (GO)
XXII
Três Ranchos (GO)
XXIII
Três Ranchos (GO)
XXIV
Paracatu (MG)
XXV
Paracatu (MG)
XXVI
Paracatu (MG)
XXVII
Luziânia (GO)
XXVIII Distrito Federal
XXIX
Distrito Federal
Área total

Fitofisionomias
Cerradão
Mata de Galeria (inundável)
Flor. Estac. Sem. Mont. (Mata Seca)
Cerrado Ralo/Campo Sujo (herbáceas)
Cerrado Ralo/Campo Sujo (arbóreas)
Mata Ciliar
Cerrado Sentido Restrito
Mata de Galeria (não inundável)
Cerrado Sentido Restrito

Área (m2)
500
300
1000
75
400
300
1000
500
500
18.575 m2

Análises Quantitativas
Visando ampliar as informações sobre a vegetação nativa lenhosa das áreas estudadas,
realizou-se um levantamento fitossociológico, com a finalidade de verificar as
populações arbóreas e arbustivas mais abundantes e abrangentes, relacionando os
parâmetros densidade absoluta (número de indivíduos/ha), dominância absoluta (área
basal/m2/ha) e área basal, conforme metodologia proposta por Müller-Dombois e
Ellenberg (1974). Conforme Silva et al. (2002), os parâmetros fitossociológicos
fornecem informações sobre a estrutura da comunidade, além de possibilitar
interpretações sobre o estado de desenvolvimento das espécies em cada área em
particular e, na AID.
Além dos parâmetros fitossociológicos foram calculados os índices de diversidade
florística (H’) de Shannon-Wiener na base e, sendo que o índice de Shanon varia de 0 a
valores positivos, estando de modo geral entre 1,5 e 3,5, raramente ultrapassando 5,0
(Margurran, 1988). Também foram estimados os volumes por espécie e por hectare, e
as respectivas distribuições diamétricas, de modo a avaliar o estoque de madeira
disponível em cada local e inferir sobre o estágio de desenvolvimento das espécies
amostradas. Todos os parâmetros fitossociológicos foram calculados com auxílio dos
programas “PREPARE” e “PARAMS” versão 1, pertencentes ao FITOPAC 1
(Shepherd, 1980).
Para avaliar os padrões dos dados obtidos em campo e elaborar as análises quantitativas
com grupos coesos, procedeu-se, inicialmente, à ordenação das parcelas segundo a
composição florística. Para tanto foi adotada a Análise de Componentes Principais Principal Component Analysis – PCA conforme proposto por Hotelling (1933).
A Análise de Componentes Principais é uma técnica de ordenação derivada do método
de média ponderada que opera diretamente com os dados de espécies ordenando-os em
relação aos locais observados, em que simplificam as informações contidas na
composição das espécies e realçam as suas variações para os locais observados.
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Para análise através do PCA, considerou-se o número de indivíduos das espécies e
morfoespécies identificadas em cada parcela, conforme apresentado na Tabela
6.2.1.1.2.b - Lista de espécies por parcela amostrada (Anexo 3).
6.2.1.1.3
Classificação e Descrição das Fitofisionomias
A caracterização da vegetação natural na Área de Influência Direta das Linhas de
Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia (Trecho 1), Luziânia – Paracatu 4 –
Emborcação (Trecho 2) e Luziânia - Samambaia (Trecho 3) baseou-se na análise de
imagem de satélite SPOT4, em escala 1:35.000; na análise de mapas de vegetação
regionais (IBGE, 2005 e SIEG, 2005), análise de fotografias aéreas oblíquas, realizadas
em sobrevôo de helicóptero em dezembro de 2005; e em vistoria de campo, realizada
em fevereiro de 2006.
Em campo, registraram-se algumas características gerais das formações nativas
remanescentes, sobretudo as fisionômicas e estruturais, como porte, a presença de
estratificação, o grau relativo de abertura de dossel, espaçamento entre as plantas do
componente lenhoso, tipos de perturbações antrópicas, grau relativo de sombreamento.
Identificaram-se ainda alguns elementos herbáceos, arbustivos e arbóreos que não foram
amostrados no levantamento fitossociológico.
A classificação das fitofisionomias seguiu a denominação proposta por Ribeiro e Walter
(1998) e foi realizada com base no mapeamento da cobertura vegetal, no levantamento
da vegetação e em observações registradas durante as campanhas de campo. Os critérios
utilizados para diferenciar os tipos fitofisionômicos seguem aqueles adotados por estes
mesmos autores, que consideram a fisionomia (forma), definida pela estrutura, pelas
formas de crescimento dominantes e por possíveis mudanças estacionais; aspectos do
ambiente (fatores edáficos); e a composição florística.
A caracterização de cada fisionomia apresenta dados qualitativos e quantitativos obtidos
nos levantamentos florístico e fitossociológico, sendo acrescida de comentários acerca
da distribuição destas formações ao longo da AID. A descrição das fitofisionomias foi
complementada pelos resultados de outros estudos desenvolvidos no Estado de Goiás,
no Distrito Federal e no Triângulo Mineiro e em áreas próximas da Área de Influência
do Empreendimento.
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6.2.1.2
Resultados
O mapeamento da cobertura vegetal ao longo da AID foi apresentado no Mapa de
Vegetação e Uso do Solo na AID (Figura 6.2.1.a – Volume III). A Área de Influência
Direta do estudo das alternativas de traçado para implantação das Linhas de
Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia (Trecho 1), Luziânia - Paracatu 4 Emborcação (Trecho 2) e Luziânia - Samambaia (Trecho 3) abrange corredores
lineares com largura variável entre 3 e 16 km que, juntos, totalizam cerca de 675 km de
extensão, no sentido predominante norte-sul (Trechos 1 e 2) e leste-noroeste (Trecho
3).
Ao longo do Trecho 1, de norte para sul, verifica-se já no Mapa de Vegetação do Brasil
(IBGE, 2004) e no Mapa de Vegetação do Estado de Goiás (SIEG, 2005) que a linha de
transmissão atravessa grandes trechos de vegetação nativa, predominantemente cerrados
lato senso (formações savânicas e florestais) ao norte, que vão sendo substituídos por
áreas antropizadas, representadas inicialmente por campos de pastagem e, na direção
sul, por campos agrícolas e de cultivos em pivô central, principalmente no trecho em
que o traçado atravessa a porção leste do Distrito Federal.
Ao sul do Distrito Federal, a AID atravessa novamente áreas de cerrado latu senso
entremeadas por matas de galeria. As áreas com agricultura anual são alternadas por
pastagens até o local de implantação da Subestação Luziânia.
No Trecho 3 a cobertura vegetal nativa está representada por cerrados de fisionomia
savânica e florestal próximo à Subestação Luziânia, que são substituídos por cerrados
de fisionomia campestre entremeados por pastagens e campos de culturas anuais até o
primeiro terço do traçado. No segundo terço do traçado, passam a predominar na
paisagem cerrados de fisionomia arbustivo-arbórea, que se alternam com pastagens. O
último terço do Ramal da linha de transmissão entre Luziânia e Samambaia,
principalmente em terrenos no Distrito Federal, é composto por um mosaico de
formações campestres, que englobam campos limpos secos, campos sujos secos e
campos rupestres.
6.2.1.2.1
Distribuição das Formações vegetais ao longo da AID
A Área de Influência do estudo das alternativas de traçado para implantação das Linhas
de Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia (Trecho 1), Luziânia - Paracatu 4 Emborcação (Trecho 2) e Luziânia - Samambaia (Trecho 3) abrange corredores
lineares com largura variável entre 3 e 16 km que, juntos, totalizam cerca de 675 km de
extensão, no sentido predominante norte-sul (Trechos 1 e 2) e leste-noroeste (Trecho
3).
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O mapeamento da cobertura vegetal ao longo da AID é descrito a seguir, conforme
apresentado na Figura 6.2.1.a - Mapa de Vegetação e Uso do Solo na AID (Volume
III).
Descrição da distribuição da cobertura vegetal no Ramal da Linha de Transmissão
entre as Subestações Serra da Mesa 2 e Luziânia (Trecho 1).
A AID da Linha de Transmissão Serra da Mesa 2 – Luziânia (Trecho 1) atravessa uma
extensa área em que, devido às características climáticas, geomorfológicas e
pedológicas regionais, ocorriam originalmente todos os ecossistemas e formações
associados ao Bioma Cerrado. Além destes, o Mapa da Vegetação do Brasil (IBGE,
2005) também indica a existência de Áreas de Tensão Ecológica (ecótonos) entre a
Região das Savanas (Cerrado) e a Região das Florestas Estacionais (Matas Secas,
sentido Ribeiro e Walter, 1998) situadas principalmente na região da Serra da Mesa, ao
norte da AID, e na bacia do Rio São Bartolomeu, ao sul do Distrito Federal.
Atualmente, em cerca de um terço da extensão da AID, a vegetação natural foi
substituída por outras formas de uso e ocupação antrópicos, predominando as pastagens
ao norte e os campos agrícolas, no trecho central e no Distrito Federal. O avanço das
áreas de pastagem e de agricultura mecanizada tem sido intenso principalmente para o
cultivo de soja e, em menor porcentagem, de milho, de feijão e de outras culturas
anuais. Nos trechos em que ainda predominam formações savânicas e campestres
nativas, o fogo induzido e o pastejo do gado bovino constituem os principais fatores de
impacto e degradação ambiental. De fato, em algumas fazendas são observados talhões
de cerrado sentido restrito em que, apesar da presença do estrato arbustivo-arbóreo, a
cobertura herbácea nativa foi substituída por gramíneas forrageiras exóticas.
A vegetação natural remanescente mais preservada encontra-se em áreas consideradas
impróprias para implantação de pastagens e de agricultura, como locais de difícil
acesso, serras, terrenos com relevo irregular e/ou acidentado, áreas com solos litólicos,
afloramentos rochosos ou com afloramento do lençol freático e áreas protegidas pela
legislação ambiental.
Ao longo do corredor formado pela AID da Linha de Transmissão Serra da Mesa 2 –
Luziânia, de norte para sul, destacam-se grandes áreas preservadas de vegetação nativa
ao norte, nos municípios de Colinas do Sul e Niquelândia (GO), onde predominam
formações florestais e savânicas de mata seca e cerrado lato senso. Caracteristicamente,
a vegetação nas serras e em terrenos mais acidentados apresenta padrão de formações
campestres e cerrados ralos e rupestres nas encostas mais íngremes, cerrados rupestres e
campos rupestres nas áreas com afloramentos rochosos e formações savânicas de
cerrado sentido restrito (cerrados típico e denso) nas áreas mais baixas e encostas onde o
relevo é menos acidentado, podendo apresentar afloramentos rochosos. Formações
florestais - cerradões e matas secas, ocorrem em locais onde os solos são mais férteis,
nas serras mais baixas e nos vales.

226

Ainda na parte norte da AID, ao sul de Niquelândia e no município de Água Fria de
Goiás, passam a predominar as formações savânicas e campestres nativas características
do Cerrado, entremeadas por pequenos trechos de pastagens.
No segmento central da AID destaca-se extenso trecho contínuo de formações savânicas
e campestres de cerrado sentido restrito (cerrado típico, cerrado ralo, cerrado rupestre) e
campos limpos, sujos e rupestres, no município de Planaltina (GO), entre os km 152 e
175. No trecho em que a Linha de Transmissão atravessa o município de Formosa (GO),
destacam-se as formações naturais associadas a terrenos úmidos da extensa planície do
Córrego Vermelho, que corta a AID entre os km 195 e 208. Ao norte do Distrito Federal
destaca-se um extenso remanescente de cerrado sentido restrito, entre os km 208 e 216,
a leste da AID. E, entre os km 216 e 228, apesar das formações nativas serem mais
fragmentadas, também se destacam remanescentes da vegetação distribuídos na forma
de mosaicos de florestas e savanas, nas encostas e nos vales dos Córregos Fartura,
Areias, Manjolo, Açude e do Cafezal, onde o relevo é mais acidentado.
No segmento sul da AID, a vegetação nativa que merece destaque é a que compõe a
bacia do Rio São Bartolomeu. A AID aproxima-se da borda leste desta bacia partir do
limite entre Distrito Federal e o município de Cristalina (km 272), atravessando-a a
partir do limite entre os municípios de Cristalina e Luziânia, até a Subestação Luziânia
(km 312). Este segmento encontra-se em Região de Tensão Ecológica (IBGE, 2005) e
caracteriza-se pela presença de fragmentos remanescentes de formações de cerrado e
das florestas estacionais.
A análise mais detalhada da paisagem ao longo do corredor formado pela AID,
entretanto, mostra a presença de várias outras áreas de vegetação nativa, não menos
importantes que os trechos indicados anteriormente, como, por exemplo, diversos
corredores formados por matas de galeria, campos úmidos e buritizais, que constituem
corredores ecológicos para fauna. Mesmo os trechos supracitados apresentam manchas
de áreas antropizadas, representadas por pastagens, campos agrícolas e até núcleos
urbanos.
De uma forma geral, de norte para sul, nos primeiros dez quilômetros da AID
predominam terrenos mais ondulados e acidentados em que predominam formações
nativas mais preservadas. Caracteristicamente predominam formações savânicas e
campestres em encostas íngremes e em locais com solos rasos e afloramentos rochosos,
representadas por cerrado sentido restrito, campos sujos, limpos e cerrados rupestres.
Formações florestais, representadas por matas secas e cerradões, distribuem-se em
terrenos com solos mais férteis, encostas e fundos de vales. Na parte leste da AID, uma
faixa de mata ciliar com largura variável distribui-se ao longo do Rio Preto. Parte da
vegetação nativa próxima ao vale do Rio Preto foi substituída por pastagens e
verificam-se trechos relativamente antropizados com palmeirais. Áreas cultivadas são
diminutas e constituem pequenas hortas e roçados de subsistência para as famílias que
vivem nas fazendas locais.

227

A partir do km 7, áreas antropizadas mais extensas substituem gradualmente a
vegetação nativa nas áreas em que o relevo é mais plano. Próximo ao km 10 passam a
predominar áreas antropizadas e formações mistas (mosaicos) de pastagens com
elementos de formações nativas, concentradas na parte leste da AID. Na parte central e
oeste da AID, a faixa de vegetação antropizada acompanha os terrenos vizinhos à
estrada que atravessa a região, próximo ao km 10.
As formações mistas (mosaicos) de campos antrópicos e formações nativas que ocorrem
ao longo dos primeiros 50 km da AID no Trecho 1 são associações de pastagens com
elementos de formações savânicas e campestres, que constituem cerrados antropizados,
pastos sujos e/ou com árvores remanescentes de matas secas e cerradões e pastagens
entremeadas de moitas e/ou pequenas áreas de formações savânicas remanescentes.
Nos demais terrenos a partir do km 10 até aproximadamente o km 22, as formações
antropizadas diminuem e prevalece cobertura vegetal nativa, constituída por mosaicos
de formações campestres, savânicas e florestais (matas secas e ripárias), destacando-se
as matas das bacias do Ribeirão São Bento e do Córrego Pequizeiro (entre os km 7 e 18)
e do Ribeirão Gameleira (entre os km 19 e 34). Além destas, há uma extensa área de
vegetação mista, em que predominam formações savânicas de cerrado sentido restrito
(cerrado denso e cerrado típico) entre os km 13 e 20 (Vide Registro Fotográfico de
Vegetação – Volume IV).
A partir do km 20 até o km 28, o padrão da paisagem muda novamente e as manchas de
vegetação nativa contínua voltam a ser substituídas por extensas áreas antropizadas
associadas com formações nativas savânicas e campestres (mosaicos). Os trechos com
vegetação nativa mais preservada distribuem-se em manchas mais estreitas e isoladas na
paisagem antrópica, destacando-se matas de galeria, remanescentes de matas secas e
cerrado sentido restrito (cerrado denso e cerrado típico), ao longo do Ribeirão
Gameleira.
Entre os km 28 e 34, onde a linha de transmissão cruza a estrada entre Colinas do Sul e
Cavalcante, a paisagem torna-se mais fragmentada e o mosaico predominante de
pastagens dá lugar a manchas relativamente extensas de vegetação nativa, representadas
por matas secas, matas de galeria, cerradão e cerrado sentido restrito (cerrado denso e
cerrado típico). Entretanto, as pastagens continuam predominando na paisagem na parte
leste da AID até próximo do km 39.
A partir do km 34 até o km 45, próximo da travessia da Rodovia GO-239, a AID
atravessa a região da Serra das Trocas e a vegetação nativa, representada por matas
secas, matas de galeria, cerradão e cerrado sentido restrito (cerrado denso e cerrado
típico, cerrado ralo) e formações campestres, só é interrompida por algumas pastagens
no limite leste da AID.
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Entre o km 45 e o km 51, ao norte da Rodovia GO-239, a AID atravessa uma paisagem
mista, com pastagens alternadas por matas de galeria e alternadas por formações nativas
de matas secas preservadas, cerradões, cerrado sentido restrito, veredas com buritizais e
formações campestres de cerrado. As áreas antropizadas predominam em terrenos
planos vizinhos à rodovia. As formações nativas concentram-se ao longo dos cursos
d’água, em áreas com solo encharcado e nas áreas com relevo ondulado e acidentado.
Ao sul da Rodovia GO-239, verifica-se uma faixa de pastagens de cerca de 1 km de
largura, que acompanha a rodovia. Além desta pequena faixa, ocorre extensa área
contínua com vegetação nativa que se estende por cerca de 20 quilômetros (km 47 ao
km 68), atravessando algumas serras e o vale do Rio Tocantinzinho. O relevo
predominantemente montanhoso e o difícil acesso a este segmento fez com que a
vegetação nativa fosse, em grande parte, preservada.
Neste segmento predominam grandes mosaicos de formações savânicas (cerrado sentido
restrito) e campestres entremeados por matas de galeria. Também ocorrem trechos de
matas secas, cerradões e áreas essencialmente campestres, de campos limpos e campos
rupestres, que predominam sobre solos rasos, encostas muito íngremes e nos topos das
serras. As áreas antropizadas estão representadas por pequenas pastagens dispersas na
paisagem, sendo as áreas mais extensas neste segmento localizadas ao longo do limite
leste da AID, entre os km 53 e 57.
Entre os km 68 e 77 ainda prevalecem formações nativas, porém pastagens
relativamente extensas passam a predominar nos terrenos mais próximos de estradas e
mais planos. No geral, o trecho apresenta revelo bastante irregular e as formações
florestais e savânicas se destacam, ocupando grandes áreas.
No segmento entre o km 77 e o km 101 a AID atravessa extenso trecho de serras e
terrenos acidentados. A vegetação nativa intercala matas secas, cerradões, cerrados
sentido restrito (cerrado denso, cerrado típico) e formações campestres. Próximo a
algumas estradas verificam-se pastagens nos locais menos acidentados (e.g. próximo
aos km 80, 88, 93 e 99).
A partir do km 95 as formações campestres e savânicas (principalmente cerrado típico e
cerrado ralo) passam a predominar sobre as formações florestais. Entre o km 95 e o 110
estas formações são intercaladas por extensa rede de drenagem com matas de galeria.
Entre o km 101 e o 110, uma das alternativas de traçado tangencia extensos campos
agrícolas e a parte oeste da AID abrange um trecho contínuo de plantações de soja.
Entre os km 110 e 121 a AID atravessa pequenas estradas de trechos com terrenos mais
planos, onde a vegetação nativa de cerrados e matas de galeria alterna-se com
pastagens. Os campos agrícolas são pouco representativos neste segmento.
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Entre o km 121 e o km 128 as formações nativas são substituídas por extensas áreas de
cultivo de soja e outras culturas anuais, com uso de pivôs centrais na lavoura. Neste
segmento, destaca-se apenas uma pequena área de vegetação nativa na nascente do
Córrego Batatinha, na altura do km 126.
A partir do km 128 até o km 157, o relevo é formado por interflúvios relativamente
extensos. A paisagem apresenta padrão de grandes machas de vegetação nativa
remanescente intercaladas por áreas de cultivo. A vegetação nativa é representada por
formações savânicas (cerrado sentido restrito), formações campestres e formações
associadas aos cursos d’água - veredas, campos úmidos e matas de galeria.
Neste segmento, destacam-se as matas de galeria dos Córregos Guariba, Terra Branca e
Aquinha (entre os km 129 e 135), do Córrego Santo Antônio e de seus contribuintes
(entre os km 136 e 142,5); a extensa mata de galeria inundável, alternada por campos
úmidos e buritizais do Córrego Hihuim e as matas de galeria de seus afluentes (entre os
km 144 e 152), que, para a fauna local, constituem importantes corredores ecológicos
entre os remanescentes de vegetação nativa. A extensa planície do Córrego Cabeceira
das Brancas, localizada no mesmo sentido da AID, entre os km 149 e 155, a leste da
Rodovia GO-118 (BR-010), é composta por campos úmidos, trechos de mata de galeria
inundável e buritizais e também constitui outro importante corredor ecológico de
vegetação nativa remanescente nesta região.
Uma grande mancha contínua de formações nativas se estende do km 152 até próximo
do km 175. Neste segmento a vegetação nativa está representada predominantemente
por formações savânicas e campestres de cerrado sentido restrito (cerrado típico,
cerrado ralo, cerrado rupestre) e campos limpos, sujos e rupestres. Ao longo dos cursos
d’água principais ocorrem formações tipicamente associadas a terrenos úmidos - matas
de galeria, campos úmidos e, em menor extensão, brejos. Remanescentes de matas secas
ocorrem em alguns trechos. Neste segmento também estão presentes extensas áreas
antropizadas, de pastagens e cultivos agrícolas. Na altura do km 170, isolado desta
grande mancha de vegetação nativa, destaca-se um pequeno trecho de campo limpo com
murundus próximo à Rodovia GO-118 (BR-010).
A partir do km 175, paisagem adota um padrão cada vez mais antropizado. Grandes
campos antrópicos ocupam as áreas planas e tornam-se a matriz absoluta da paisagem.
Predominam os plantios mecanizados de soja e milho. Entre os km 175 ao 178 e dos km
190 ao 195, a AID abrange trechos urbanizados de São Gabriel de Goiás e Planaltina. A
vegetação nativa é representada por pequenas manchas de matas de galeria e pequenos
campos de cerrado, em geral, descaracterizados ou com algum grau de interferência
antrópica.
Neste trecho, destaca-se a mata de galeria na planície do Ribeirão Cocal e de seus
afluentes, entre os km 175 e 180. Além desta, na altura do km 181 até o km 183, a AID
atravessa parte do vão da Grota da Palmeira, trecho constituído por vegetação nativa
preservada em que predominam cerrado sentido restrito e campos, na parte alta, e
cerradões, no vale.
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Também se destaca na AID um extenso corredor de vegetação nativa entre os km 195 e
208, que inclui a planície do Córrego Vermelho e áreas vizinhas, formado por cerrado
sentido restrito (cerrado típico e cerrado ralo), campos limpos e sujos secos e úmidos,
matas de galeria inundável e outras formações. Este corredor se conecta aos corredores
formados pelas matas ciliares do Ribeirão Indaiá, situada entre os km 188 e 192, e do
Ribeirão Itiquira, entre os km 194 e 197 da AID.
A partir do km 207, limite entre o município de Formosa (GO) e o Distrito Federal, até
a travessia da Rodovia BR-020, os campos antrópicos são predominantemente formados
por pastagens. Neste mesmo trecho, está inserida na parte leste da AID uma grande
mancha preservada de cerrado sentido restrito. Ressalta-se que esta mancha encontra-se
a menos de 10 km distância da Estação Ecológica de Águas Emendadas e constitui a
região de cabeceiras de alguns cursos d’água.
A partir da travessia da Rodovia BR-020 até o km 217 o padrão formado por extensos
campos antrópicos é interrompido por um mosaico de formações florestais e savânicas,
representadas por matas secas, cerradões, matas de galeria e várias fitofisionomias de
cerrado sentido restrito.
Ao sul do km 217 volta a predominar o padrão de extensos campos antrópicos situados
nos terrenos mais planos, entremeados por matas de galeria e fragmentos de vegetação
nativa remanescente em áreas impróprias para cultivo. A vegetação natural
remanescente predomina ao longo dos cursos d’água e nos locais de relevo irregular e,
em geral, forma mosaicos e/ou associações de pequenas manchas de matas secas,
cerradões, matas de galeria, cerrado sentido restrito (cerrado denso, cerrado típico,
cerrado ralo), veredas e campos limpos, sujos e rupestres. Dentre os plantios, predomina
a soja. Também ocorrem trechos formados por pequenas propriedades, que conferem
um padrão diferenciado ao uso e ocupação do solo. Estes trechos estão localizados
preferencialmente próximo aos cursos d’água e às principais rodovias atravessadas pela
AID.
A partir do limite entre o Distrito Federal e o município de Cristalina (GO), no km
271,5 da AID, o traçado da Linha de Transmissão se aproximam do limite leste da bacia
do Rio São Bartolomeu. A partir do limite entre os municípios de Cristalina e Luziânia
até a Subestação Luziânia (km 312), a AID cruza totalmente esta bacia, caracterizada
por ser uma Região de Tensão Ecológica entre as formações típicas da região da Savana
(Cerrado) e as formações das Florestas Deciduais (Matas Secas) (IBGE, 2005).
Neste segmento da AID, as áreas agrícolas são alternadas por pastagens e fragmentos
remanescentes de matas secas (florestas estacionais), matas de galeria e cerrado sentido
restrito.
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Descrição da distribuição da cobertura vegetal no Ramal da Linha de Transmissão
entre as Subestações Luziânia - Paracatu 4 – Emborcação (Trecho 2).
A AID deste Ramal da Linha de Transmissão atravessa áreas ocupadas originalmente
por formações florestais e savânicas, com predomínio de cerrado sentido restrito a partir
de Luziânia até próximo do km 50. Em direção ao sul, entre este segmento até próximo
do km 230, no vale do rio São Marcos, predominavam as formações campestres do
Bioma Cerrado - campo sujo e campo rupestre, incluindo-se também as formações
savânicas que se aproximam das campestres - cerrado ralo e cerrado rupestre. Ao sul do
km 230, a AID atravessa uma região de ecotonal, composta por elementos típicos das
formações do Bioma Cerrado e da Floresta Estacional.
Atualmente, grande parte da vegetação natural na AID deste Ramal da Linha de
Transmissão foi substituída por extensos campos com atividades antrópicas - pastagens
e campos agrícolas, que ocupam preferencialmente as áreas mais altas e planas, onde o
cultivo pode ser mecanizado e permite, inclusive, a instalação de agricultura irrigada
com pivôs centrais. A vegetação nativa remanescente permanece nas áreas em que o
relevo é mais acidentado e de difícil acesso, em áreas impróprias para cultivo e/ou que
não permitem a implantação da agricultura mecanizada e ao longo dos cursos d’água.
No sentido norte-sul, o primeiro trecho com vegetação remanescente significativa
estende-se entre a Subestação Luziânia e o km 23, abrangendo as bacias do Rio São
Bartolomeu e de alguns de seus contribuintes, onde predominam formações nativas
florestais, savânicas (cerrado sentido restrito), campestres e matas ciliares em meio aos
campos de pastagens e campos agrícolas.
Outro trecho em que a vegetação nativa é significativa estende-se aproximadamente do
km 18 ao km 27 e abrange as bacias do rio Pamplona e de alguns de seus tributários.
Neste segmento, as formações campestres passam a predominar sobre as demais
formações naturais do Cerrado, ocorrendo caracteristicamente cerrados campestres nas
encostas e matas de galeria, nos vales. No segmento da AID entre os km 27 e 41 a
vegetação nativa fica restrita a estreitas faixas de matas de galerias e pequenos
remanescentes de formações savânicas e campestres.
Entre os km 41 e 58, a AID atravessa seis bacias hidrográficas - córregos Pedra
Emendada, da Lajinha e Balicão, e ribeirões São Pedrinho, São Pedro e Piscamba. O
padrão de alternância de vegetação nativa onde o relevo é mais ondulado e de campos
antrópicos nas áreas planas se mantém. A vegetação nativa é formada por um mosaico
de formações florestais, savânicas e campestres, onde predominam cerrados sentido
restrito, campos limpos e campos sujos. E matas de galeria acompanhando os vales.
A partir do km 56 até a Subestação de Paracatu 4, no km 108, vastos campos antrópicos
se alternam com extensas áreas cobertas por formações nativas predominantemente
campestres - campos limpos e sujos, embora ocorram cerrados sentido restrito em
menor porcentagem. As matas de galeria estão representadas por faixas mais estreitas
do que as verificadas ao norte, no segmento entre os km 27 e 41.
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Na altura da travessia do Rio São Marcos, na divisa dos Estados de Goiás e Minas
Gerais, destacam-se remanescentes de mata ciliar, contínuos com formações campestres
de cerrado, principalmente no município de Paracatu (MG).
Cerca de 5 km ao sul da Subestação de Paracatu 4, na altura do km 113 até o km 118, o
padrão de distribuição da cobertura vegetal na paisagem é alterado pela presença de um
relevo mais irregular e montanhoso. As formações nativas alternam-se entre campestres,
savânicas e florestais, porém estas últimas ocupam áreas mais extensas que as
verificadas ao norte. Devido ao tipo de relevo, que possui padrão da drenagem com
inúmeros vales, e à escala adotada no mapeamento, 1:35.000, não foi possível
estabelecer uma delimitação acurada dos limites entre as formações fisionômicas neste
segmento, optando-se pela classificação das categorias predominantes.
Entre os km 116 e 126 a AID atravessa mais um segmento com predomínio de campos
antrópicos e a vegetação nativa fica restrita a formações florestais relativamente
extensas, associadas aos cursos d’água.
A partir do km 126 até o km 138, os campos agrícolas cedem lugar paulatinamente às
formações nativas e pastagens. A AID atravessa um extenso trecho com topografia
irregular, onde as formações savânicas e florestais predominam sobre as campestres
nativas e antropizadas.
Entre os km 136 e 203, extensos campos agrícolas substituem novamente as formações
nativas nos interflúvios. A vegetação natural volta a ficar restrita a uma esparsa rede de
drenagem, sendo representada predominantemente por veredas e formações campestres
associadas aos cursos d’água. Neste segmento da AID, destacam-se as veredas do rio da
Batalha e a Vereda do Arrozal, que determinam o limite intermunicipal entre Paracatu e
Guarda-Mor (MG), entre os km 151 e 166.
Ainda nesse segmento, a partir do km 173 até o km 183 são verificados pivôs centrais
nas partes planas e altas do relevo. Na altura do km 183 destaca-se um extenso
reflorestamento de pinheiros (Pinus sp), o único deste porte verificado ao longo do
Trecho 2. E, entre os km 176 e 191, o traçado da LT aproxima-se da borda de uma
chapada. A cobertura vegetal nativa nas escarpas desta chapada é constituída por
mosaico de pequenas manchas de formações naturais florestais, savânicas e campestres,
com padrão similar ao verificado no trecho entre os km 126 e 138.
Entre os km 191 e 207, a AID atravessa um extenso trecho com topografia irregular e
recortada, onde novamente as formações savânicas e florestais associadas aos cursos
d’água predominam sobre as campestres nativas e antropizadas. Além do km 207 até o
km 221, próximo à divisa entre os municípios de Catalão e Davinópolis, retorna o
padrão de paisagem com extensos campos agrícolas nos interflúvios, recortados por
uma esparsa rede de drenagem, onde se concentram estreitas faixas de vegetação nativa
remanescente.
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Do km 220 ao km 227, a AID atravessa um trecho de relevo ondulado, das bacias do
Rio São Bento e do Ribeirão Ponte de Pedra. A rede de drenagem apresenta dezenas de
pequenas vertentes cobertas por formações campestres predominantemente nativas –
campos limpos, campos sujos, campos rupestres até cerrados ralos. Matas associadas
aos cursos d’água ocorrem nos fundos de vales. (Vide Relatório Fotográfico de
Vegetação – Volume IV). Um pequeno segmento de campos agrícolas extensos ocorre
entre os km 227 e 228.
Estes dois últimos segmentos marcam a transição para um tipo diferenciado de
paisagem, que caracteriza todo o segmento sul desta Linha de Transmissão entre as
Subestações Luziânia, Paracatu 4 e Emborcação.
A partir do km 228 até a Subestação Emborcação (km 296,5) a AID entra numa região
de tensão ecológica (ecótono) entre as formações características do Bioma Cerrado e as
formações que compõem as Florestas Estacionais Deciduais (Floresta Estacional
Semidecidual Montana). O relevo passa a ser mais ondulado. E, no geral, a paisagem
apresenta-se mais fragmentada, sendo formada por um mosaico de manchas
relativamente pequenas e composta por campos antrópicos, principalmente pastagens, e
uma variedade de tipos de formações florestais, savânicas e campestres nativas, que
incluem remanescentes da floresta estacional em diferentes estádios de regeneração
secundária, matas ciliares e de galeria, entre outros.
Neste segmento da AID, merece destaque a travessia do Rio São Marcos, que forma
grandes meandros com áreas de várzea e matas ciliares. Próximo a sua travessia,
concentram-se áreas com outros tipos de vegetação nativa. E, entre os km 290 e 294,
próximo da Subestação Emborcação, destaca-se o maior fragmento florestal contínuo
interceptado pelo traçado da Linha de Transmissão, localizado no segmento sul do
Trecho 2.
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Descrição da distribuição da cobertura vegetal no Ramal da Linha de Transmissão entre
as Subestações Luziânia e Samambaia (Trecho 3).
A Área de Influência Direta do Trecho 3 abrange um corredor de 67 km de extensão
composto pelo mosaico de formações nativas e campos antrópicos, onde predominam as
pastagens. Este Ramal de Linha de Transmissão tangencia áreas urbanizadas, pequenos
núcleos de expansão urbana e áreas em processo de urbanização do Distrito Federal e
dos municípios atravessados pelo traçado.
A Área de Influência Direta desta LT está inserida em região ocupada originalmente por
formações florestais, savânicas e campestres. Os Mapas de Vegetação do Brasil (IBGE,
2005) e do Estado de Goiás (SIEG, 2005) indicam, no sentido Luziânia - Samambaia,
um pequeno trecho ecotonal entre as formações do Bioma Cerrado e da Floresta
Estacional ao longo da Bacia do Rio São Bartolomeu, seguido por áreas de cerrados
com fisionomias campestres, onde atualmente predominam atividades agrícolas e
pastagens. Na segunda metade deste trecho a predominavam formações savânicas, de
cerrado sentido restrito, e, nos últimos quilômetros do traçado, formações
caracteristicamente campestres - campos limpos, campos sujos e campos rupestres. Ao
longo dos vales de toda a AID, matas de galeria recortam a paisagem e, em várias
encostas, ocorrem fragmentos de mata seca onde os solos são mais férteis.
Atualmente, grande parte da vegetação natural na AID deste Ramal da Linha de
Transmissão foi substituída por pastagens e áreas agrícolas. A vegetação nativa
remanescente permanece onde o relevo é mais acidentado, em áreas impróprias para
implantação de cultivos ou pastagens e ao longo dos cursos d’água.
A vegetação nativa remanescente na AID do Trecho 3 está representada por fragmentos
de floresta estacional (mata seca) e de cerrados de fisionomia predominantemente
savânica e florestal nos primeiros três quilômetros, a partir da Subestação Luziânia. Dali
até o km 20, estas formações são substituídas por fisionomias savânicas
(predominantes) e campestres, entremeadas por pastagens. Neste segmento, destacam-se
matas de galeria associadas aos tributários da bacia do rio Vermelho e algumas
formações florestais próximas aos km 7, 9 e 12. Entre o km 10 e a Rodovia GO-010
(km 20), o relevo mais plano permitiu que extensos campos antrópicos substituíssem
gradativamente a vegetação nativa.
A partir do km 20 até o km 26, a AID atravessa terrenos com relevo mais ondulado e a
paisagem adquire aspecto de mosaico mais fragmentado, formado por extensas manchas
de cerrados e cerradões entremeadas por pastagens. Algumas pastagens características
deste trecho da AID conservam árvores e espécimes remanescentes da vegetação nativa
ao longo de curvas de nível.
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Entre o km 26 e a rodovia GO-520, na altura do km 36, o padrão da paisagem torna-se
menos fragmentado. As manchas indicam tanto campos antrópicos como formações
nativas mais extensas. Além das pastagens, a AID atravessa campos agrícolas. Inseridos
neste segmento da AID, dois grandes remanescentes de vegetação nativa destacam-se
entre os km 30 e 36, abrangendo as cabeceiras e os vales de alguns tributários da bacia
do ribeirão Paiva. A cobertura vegetal compõe-se de formações florestais, savânicas e,
em menor escala, campestres. As florestas predominam nas vertentes e nos fundos de
vale dos cursos d’água e as savanas e os campos, nas partes mais altas do relevo.
A partir do km 36 até o limite final da AID (km 67), o relevo torna-se mais ondulado
novamente e apresenta-se recortado por vários cursos d’água. A paisagem volta a ser
composta por manchas menores e retorna um padrão de mosaico mais fragmentado.
Apesar da mudança no padrão de tamanho de manchas, o padrão de distribuição dos
elementos da paisagem não se altera.
Neste segmento, destacam-se campos de pastagens limpos e sujos em encostas e em nas
partes mais altas do terreno, entremeados por fragmentos florestais e matas de galeria,
presentes caracteristicamente nas encostas mais declivosas e nos fundos de vales. As
formações savânicas também ocorrem como fragmentos remanescentes de vegetação
nativa em meio às pastagens e estão representadas por vários tipos de cerrado sentido
restrito. As formações campestres nativas - campos limpos secos, campos sujos secos e
campos rupestres, freqüentemente são utilizadas como pastagens, o que dificulta o
mapeamento destas formações.
Pequenas áreas agrícolas ocorrem esparsamente ou concentradas em loteamentos ao
longo das estradas principais atravessadas pela AID, como verificado ao longo da
Rodovia DF-290, próximo ao km 56. Entre os km 64 e 65, já próximo à Subestação
Samambaia, há um campo agrícola mais extenso.
Entre o km 60 e a Subestação Samambaia, a AID atravessa trecho de planalto, onde a
cobertura vegetal é predominante campestre. A leste a topografia é mais acidentada e,
além dos campos naturais (cerrado ralo, campos limpos e sujos), ocorrem matas de
galeria nos fundos dos vales. O segmento da AID além da área ocupada pela Subestação
Samambaia também abrange terrenos de topografia irregular, repetindo o padrão do
segmento anterior, porém as faixas de matas de galeria no fundo dos vales são mais
estreitas.
6.2.1.2.2
Análise Florística e Fitossociológica da Vegetação
A Área de Influência Direta da LT abrange as diversas formações vegetais descritas no
item 5.2.1 deste relatório (Vegetação Área de Influência Direta). É notável a
predominância da vegetação do Cerrado (Savana Tropical) em toda a AID. Em algumas
áreas mais ao sul do Estado de Goiás e próximas a Paracatu, MG, ocorrem formações
florestais semideciduais, representadas, na maioria das vezes, por fragmentos de
pequeno porte, sujeitos a diversos vetores negativos que contribuem para um grau de
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degradação mais acentuado. De uma maneira geral, as fitofisionomias observadas estão
sujeitas a interferências quando estão mais próximas de áreas urbanas ou ainda, quando
seus limites (bordas) confrontam com culturas agrícolas e pastagens.
Na região sul de Goiás, próximo à cidade de Catalão, a vegetação apresenta paisagens
menos alteradas em comparação com à região central do Estado. Contudo, entre Catalão
e Luziânia as culturas agrícolas, principalmente a soja, tornam-se predominantes na
paisagem. Apesar da região de Cristalina apresentar forte influência agrícola, existem
áreas características da vegetação do Cerrado, sendo observada algumas áreas de
Cerrado Rupestre ao longo da BR 040 (Vide Relatório Fotográfico de Vegetação –
Volume IV).
Nas proximidades do Distrito Federal a vegetação do Cerrado é mais alterada,
principalmente nas proximidades de centros urbanos. Os componentes principais da
paisagem são pastagens e culturas agrícolas, estando a vegetação nativa restrita a
pequenos fragmentos.
A região norte da AID abriga uma área de vegetação mais conservada, representada em
sua maioria por formações do Cerrado. Há ocorrência de Matas em pequenos
fragmentos, cuja vegetação encontra-se em transição entre o Cerrado e as Florestas
Semideciduais e Deciduais, inclusive em alguns casos as fisionomias florísticas são
muito semelhantes das florestas Semideciduais encontradas no sul do Estado.
A Tabela 6.2.1.2.2.a (Anexo 3) sumariza as informações referentes aos levantamentos
realizados em cada parcela ao longo da AID, apresentando uma síntese das informações
sobre a vegetação encontrada em cada parcela. O Registro Fotográfico da Vegetação
na AID (Volume IV) ilustra as áreas de estudo.
O resultado dos levantamentos florísticos realizados nas áreas amostradas ao longo da
AID está descrito na Tabela 6.2.1.2.2.b, abaixo, onde são relacionadas as famílias,
nome científico e a forma de vida.
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Tabela 6.2.1.2.2.b
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Anacardiaceae
Anacardium occidentale
Astronium fraxinifolium
Myracrodruon urundeuva
Tapirira guianensis
Tapirira marchandii
Annonaceae
Annona crassiflora
Annona sp
Guatteria sellowiana
Xylopia aromatica
Xylopia emarginata
Apocynaceae
Aspidosperma cuspa
Aspidosperma macrocarpon
Aspidosperma cf. parvifolium
Aspidosperma subincanum
Aspidosperma tomentosum
Aspidosperma sp
Hancornia speciosa
Himatanthus obovatus
Aquifoliaceae
Ilex affinis
Araliaceae
Schefflera macrocarpa
Bignoniaceae
Cybistax antisyphilitica
Jacaranda sp
Tabebuia aurea
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia ochracea
Tabebuia roseo-alba
Boraginaceae
Cordia trichotoma
Burseraceae
Protium cf. brasiliense
Protium sp
Caryocaraceae
Caryocar brasiliense
Cecropiaceae
Cecropia pachystachya
Cecropia sp
Celastraceae
Maytenus sp
Plenckia populnea
Chrysobalanaceae
Couepia grandiflora
Hirtella glandulosa

Nome Popular

Hábito

Cajueiro
Gonçalo-alves
Aroeira
Pau-pombo

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Araticum-do-cerrado

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Pimenta-de-macaco
Pereiro-amargo
Guatambu-do-cerrado
Peroba
Pereiro
Peroba-do-cerrado

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Mangaba
Pau-de-leite

Árvore
Árvore
Árvore

Mandiocão-do-cerrado

Árvore

Ipê-verde

Árvore

Caraíba
Ipê-roxo
Ipê-amarelo-do-cerrado
Ipê-branco; Taipoca

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Louro

Árvore

Amescla
Breu; Amescla

Árvore
Árvore

Pequi

Árvore

Embaúba

Árvore
Árvore

Marmelo-do-cerrado
Farinha-seca

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b – continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Combretaceae
Buchenavia tomentosa
Terminalia argentea
Terminalia brasiliensis
Terminalia fagifolia
Compositae
Eremanthus glomerulatus
Piptocarpha rotundifolia
Vernonia discolor
Vernonia sp
Connaraceae
Connarus suberosus
Rourea sp1
Dilleniaceae
Curatella americana
Davilla elliptica
Ebenaceae
Diospyros brasiliensis
Diospyros hispida
Diospyros sp
Erythroxylaceae
Erythroxylum cf. campestre
Erythroxylum daphnites
Erythroxylum deciduum
Erythroxylum suberosum
Erythroxylum tortuosum
Erythroxylum sp
Euphorbiaceae
Margaritaria nobilis
rót glabrata
Sapium glandulatum
róton sp
Guttiferae
Calophyllum brasiliense
Clusia sp
Kielmeyera coriacea
Kielmeyera speciosa
Kielmeyera sp
Hippocrateaceae
Cheiloclinium cognatum
Salacia crassifolia
Icacinaceae
Emmotum nitens
Lauraceae
Cryptocarya aschersoniana
Ocotea spixiana
Lauraceae sp1

Nome Popular

Hábito

Mirindiba
Capitão-do-campo
Capitão-do-campo
Orelha-de-cachorro

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Coração-de-negro
Coração-de-negro
Vassourão-preto

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Araruta-do-campo

Árvore
Árvore

Lixeira
Lixeirinha

Árvore
Arbusto

Caqui-do-cerrado; Olho-de-boi; Bacupari-bravo

Árvore
Árvore

Fruta-de-pomba
Cabelo-de-negro
Muxiba-comprida

Subarbusto
Árvore
Subarbusto
Arbusto
Árvore

Leiteiro

Árvore
Arbusto
Arbusto

Pau-santo
Pau-santo
Pau-santo

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Bacupari
Bacupari-do-cerrado

Árvore
Árvore

Sobre

Árvore

Canela
Canela

Árvore
Árvore
Árvore
continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b – continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Leg-Caesalpinioideae
Apuleia leiocarpa
Bauhinia sp
Chamaecrista orbiculata
Copaifera langsdorffii
Dimorphandra mollis
Hymenaea stigonocarpa
Hymenaea stilbocarpa
Sclerolobium aureum
Sclerolobium fasciculatum
Sclerolobium paniculatum
Senna sp 1
Leg-Mimosoideae
Anadenanthera macrocarpa
Anadenanthera sp
Enterolobium gummiferum
ngá laurina
Ingaá sp.
Mimosa sp
Mucuna sp
Piptadenia sp
Plathymenia reticulata
Stryphnodendron adstringens
Leg-Papilionoideae
Acosmium dasycarpum
Amburana cearensis
Andira paniculata
Bowdichia virgilioides
Dalbergia miscolobium
Dipteryx alata
Machaerium aculeatum
Machaerium acutifolium
Machaerium opacum
Myroxylon peruiferum
Platypodium elegans
Pterodon pubescens
Vatairea macrocarpa
Loganiaceae
Strychnos pseudoquina
Lythraceae
Lafoensia pacari
Physocalymma scaberrimum
Magnoliaceae
Talauma ovata

Nome Popular

Hábito

Garapa
Miroró/ unha-de-boi
Planta-moeda
Copaíba; Pau-óleo
Faveira-do-campo
Jatobá-do-cerrado
Jatobá-da-mata
Pau-bosta; Tatarena

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Carvoeiro
Angico

Árvore

Orelha-de-macaco
Ingá

Árvore
Árvore
Árvore

Vinhático-do-campo
Barbatimão

Árvore
Árvore
Árvore

Amargosinha
Amburana
Mata-barata; Angelim
Sucupira-preta
Jacarandá-do-cerrado
Baru
Jacarandá-bico-de-pato
Jacarandá-do-campo; Guaximbé
Jacarandá-muchiba / Jacarandá-cascudo
Cabreúva
Amendoim-bravo
Sucupira-branca
Amargosa

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Quina-do-cerrado

Árvore

Pacari
Cega-machado

Árvore
Árvore

Pinha-do-brejo

Árvore
continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b – continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Malpighiaceae
Banisteriopsis sp
Byrsonima coccolobifolia
Byrsonima crassa
Byrsonima laxiflora
Byrsonima pachyphylla
Byrsonima sericea
Byrsonima verbascifolia
Heteropterys byrsonimifolia
Malvaceae
Eriotheca gracilipes
Eriotheca pubescens
Pseudobombax tomentosum
Melastomataceae
Miconia burchellii
Miconia ferruginata
Mouriri graveolens
Tibouchina sp.
Meliaceae
Cedrela sp
Guarea guidonia
Trichilia elegans
Trichilia hirta
Moraceae
Brosimum gaudichaudii
Fícus sp
Maclura tinctoria
Myristicaceae
Virola sebifera
Myrsinaceae
Myrsine guianensis
Myrsine sp.
Myrtaceae
Blephacoralyx salicifolius
Calyptranthes clusiaefolia
Campomanesia guazumaefolia
Campomanesia velutina
Eugenia dysenterica
Gomidesia lindeniana
Myrcia rostrata
Myrcia sp1
Myrcia sp2
Myrcia tomentosa
Psidium myrsinoides
Psidium pohlianum
Psidium sp1
Psidium sp2
Psidium sp3
Psidium sp4

Nome Popular

Hábito

Murici-miúdo
Muricizão
Murici-macho

Arbusto
Árvore
Árvore
erva
Subarbusto
Árvore
Árvore
Árvore

Paineira-vermelha
Embiruçu
Embiruçu

Árvore
Árvore
Árvore

Pixirica
Pixirica

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Murici-rosa
Murici-galinha

Catiguá

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Mama-cadela
Gameleira
Moreira

Arbusto
Árvore
Árvore

Ucuúba

Árvore

Cafezinho; capororoca

Árvore
Árvore

Jaboticaba-da-mata
Sete-capas

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Arbusto
Arbusto
Árvore
Árvore
Árvore
Arbusto
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Cagaiteira
Vassourinha
Araçá
Araçá
Araçá
Araçá
Araçá

continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b - continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Psidium warmingianum
Siphoneugenia densiflora
Myrtaceae sp1
Nyctaginaceae
Guapira graciliflora
Guapira noxia
Ochnaceae
Ouratea hexasperma
Opiliaceae
Agonandra brasiliensis
Palmae
Acrocomia aculeata
Attalea sp
Butia archeri
Mauritia flexuosa
Syagrus comosa
Syagrus flexuosa
Polygonaceae
Coccoloba mollis
Proteaceae
Roupala brasiliensis
Roupala montana
Rhamnaceae
Rhamnidium elaeocarpus
Rosaceae
Prunus sp
Rubiaceae
Alibertia edulis
Alibertia sessilis
Alibertia sp
Faramea nitida
Faramea sp1
Faramea sp2
Faramea sp3
Genipa americana
Guettarda viburnoides
Palichourea rigida
Psycothria sp
Tocoyena formosa
Rutaceae
Zanthoxylum rhoifolium
Salicaceae
Casearia rupestris
Casearia sylvestris

Nome Popular

Hábito

Pereiro-da-folha-lisa

Arbusto
Árvore
Árvore

Maria-mole
Caparrosa

Árvore
Árvore

Cabelo-de-nego; Vassoura-de-bruxa

Arbusto

Cerveja-de-pobre

Árvore

Butiazinho
Buriti
Guariroba
Ariri

Árvore
Árvore
Arbusto
Árvore
Arbusto
Arbusto

Falso-novateiro

Arbusto

Carne-de-vaca
Carne-de-vaca

Árvore
Árvore

Ferreirinho; Cazumba

Árvore
Árvore

Marmelada
Marmelada

Árvore
Árvore
Arbusto
Árvore
Árvore

Genipapo
Angélica
Bate-caixa
Pereiro-do-cerrado; Jenipapo-de-cavalo

Árvore
Árvore
Arbusto
Arbusto
Árvore

Maminha-de-porca

Árvore

Cafezeiro
Língua-de-tamanduá

Árvore
Árvore
continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b - continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Sapindaceae
Cupania vernalis
Dilodendron bipinnatum
Magonia pubescens
Matayba guianensis
Sapindaceae sp1
Sapindaceae sp2
Sapotaceae
Chrysophyllum marginatum
Pouteria ramiflora
Pouteria torta
Pouteria sp1
Pouteria sp2
Pouteria sp3
Sideroxylon venulosum
Simaroubaceae
Simarouba versicolor
Sterculiaceae
Guazuma ulmifolia
Sterculia chicha
Sterculia sp
Styracaceae
Styrax ferrugineus
Tiliaceae
Apeiba tibourbou
Luehea divaricata
Luehea grandiflora
Ulmaceae
Celtis pubescens
Velloziaceae
Vellozia sp
Verbenaceae
Aegiphila hlotskiana
Aloysia virgata
Vochysiaceae
Callisthene fasciculata
Callisthene major
Qualea dichotoma
Qualea grandiflora
Qualea multiflora
Qualea parviflora
Salvertia convallariaeodora
Vochysia elliptica
Vochysia rufa
Vochysia thyrsoidea
Vochysia tucanorum

Nome Popular
Farinha-seca; Mamoninha
Tingui
Camboatã
Timbó (cipó)
Aguaí
Curiola
Grão-de-galo

Hábito
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Liana
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Mata-cachorro

Árvore

Mutamba
Chichá

Árvore
Árvore
Árvore

Laranjinha-do-cerrado

Árvore

Jangada
Açoita-cavalo; Olho-de-boi

Árvore
Árvore
Árvore

Joá

Árvore

Canela de ema

Arbusto

Milho-de-grilo

Árvore
Árvore

Jacaré; Carvoeiro
Carvoeirinho
Pau-terra-da-mata
Pau-terra-grande
Pau-terra-liso
Pau-terra-roxo
Chapéu-de-couro
Pau-doce
Pau-doce
Gomeira

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
continua
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Tabela 6.2.1.2.2.b - continuação
Lista de Espécies identificadas no levantamento florístico e fitossociológico da AID
da LT Serra da Mesa
Espécie
Indeterminada
Indeterminada sp1
Indeterminada sp2
Indeterminada sp3
Indeterminada sp4
Indeterminada sp5
Indeterminada sp6
Indeterminada sp7
Indeterminada sp8
Indeterminada sp9
Indeterminada sp10
Indeterminada sp11
Indeterminada sp12
Indeterminada sp13
Indeterminada sp14

Nome Popular
Pereirinha
Quina-branca-da-mata
Mangueiro-bravo

Hábito
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Liana
Liana
Liana
Árvore
Árvore

Foram registrados 2.998 indivíduos, sendo 135 árvores mortas em pé e 273 indivíduos
não identificados. Entre as 2.590 árvores identificadas, foram registradas 234 espécies
pertencentes a 57 famílias.
As famílias mais representativas na AID foram Leguminosae (29 espécies), Myrtaceae
(19 espécies). Segundo Silva (2002), A família Leguminosae é a mais diversificada na
maioria dos levantamentos realizados no Cerrado, fato corroborado pelas amostragens
realizadas para este estudo, embora outras famílias possam ocupar essa posição
dependendo da região e das condições do meio onde se encontram. A maior parte das
espécies registradas (70%) é característica do domínio do Cerrado.
Entre as espécies, 70 apresentaram dez ou mais indivíduos, sendo que as espécies mais
abundantes: Davilla eliptica (158), Qualea parviflora (117), Curatella americana (94),
Erythroxylum suberosum (80), Qualea grandiflora (68), Kielmeyera coriacea (59),
Kielmeyera speciosa (57), Psidium myrsinoides e Sclerolobium paniculatum (52),
Terminalia argentea (51) e Protium sp. (47) (6.2.1.2.2.a). Entre essas espécies
praticamente todas possuem seu habitat característico no Cerrado e suas subformações
(Tabela 6.2.1.2.2.b).
As espécies que apresentaram uma quantidade menor do que 10 indivíduos são árvores
pouco abundantes ou requerem uma área amostral muito ampla para constituírem uma
quantidade de indivíduos relativamente satisfatória, porém essa característica é comum
em florestas tropicais, onde há poucas espécies dominantes e muitas espécies presentes.
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Entre as espécies identificadas somente duas são citadas na Lista Oficial de Espécies da
Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria IBAMA nº 37-N, de 3 de abril de
1992) Myracroduon urundeuva (aroeira) e Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves),
ambas na categoria vulneráveis. Para Minas Gerais, a Deliberação COPAM 85/97 cita
com espécies vulneráveis Myracroduon urundeuva (aroeira), Guatteria sellowiana e
Physocalymma scaberrimum. Para Goiás e para o Distrito Federal não há legislação
específica.
A Tabela 6.2.1.2.2.c apresenta uma síntese dos principais parâmetros fitossociológico
obtidos para todas as parcelas amostradas com exceção da parcela número 24, por se
tratar de vegetação herbácea, característica de um Cerrado Ralo/Campo Sujo. Nesse
caso foram consideradas somente as alturas totais das espécies identificadas para análise
da distribuição dos indivíduos. Os resultados dos parâmetros fitossociológicos para
todas as áreas estudadas e somente para as áreas de Cerrado e Mata encontram-se nas
Tabelas 6.2.1.2.2.d, 6.2.1.2.2.e, 6.2.1.2.2.f abaixo.
Tabela 6.2.1.2.2.c
Síntese dos parâmetros estruturais calculados por parcela
ABt
Fisionomias
DeA
DoA
Vol. (m3)
No. Ind No. Spp
H`
(m2)
amostradas
(n.ind./ha) (m2/ha)
Densidade absoluta (DeA), Dominância absoluta (DoA), Área basal total (ABt), Volume (V) e Índice de
Diversidade de Shanon-Winer (H’).
1,453
minimo
22
9
550
0,058
0,124
1,961
Cerrado
máximo
227
40
2280
33,694
2,491
13,528
3,236
media
137
30
1528
14,546
1,295
6,071
2,817
20,894
minimo
20
8
1000
0,535
2,679
1,764
Mata
máximo
128
43
2550
84,397
2,598
24,042
3,433
média
60
19
1562
37,248
1,404
10,085
2,440
minimo
20
8
550
1,453
1,000
6,7881
1,764
Todas
máximo
227
43
2550
84,397
2,598
24,042
3,433
média
103
25
1.543
24,636
1,723
7,891
2,650
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Tabela 6.2.1.2.2.d
Principais parâmetros fitossociológicos calculados para as todas as áreas amostrais
ao longo da AID.
DeA
DoA
AB
Vol
A
NI NSPP
H`
J
(ni/ha) (m2)
(m2)
(m3)
(m2)
Área da parcela (A), núm. de indivíduos (NI), núm. de espécies (NSPP), Densidade absoluta (DeA),
Dominância absoluta (DoA), Área basal (AB), Volume (Vol), Índice de diversidade de Shanon-Wiener
(H’) e Equitabilidade (J).
1 Cerrado "SR"
1000 90
26
900
11,225 1,122 6,7881 2,77 0,849
2 Cerrado "SR"
1000 136
29
1360 20,554 2,055 13,357 3,00 0,892
3 Mata Seca (Meso)
200
23
14
1150 26,745 0,535
2,679
2,45 0,928
4 Mata Seca (Meso)
200
20
13
1000 37,034 0,741
3,257
2,46 0,958
5 Mata Seca (Meso)
200
36
18
1800 36,995
0,74
4,284
2,46 0,85
6 Mata Seca (Meso)
200
35
13
1750 40,312 0,806
3,254
2,20 0,858
7 Campo Sujo
1000 178
29
1780
5,16
0,516
1,24
2,67 0,794
8 Mata Seca (Semi)
1000 109
43
1090 25,985 2,598 16,943 3,43 0,913
9 Mata Galeria Inundável
200
51
13
2550 41,772 0,835
5,102
1,87 0,728
10 Cerrado "SR"
1000 169
34
1690 11,122 1,112
4,41
2,91 0,826
11 Cerrado "SR"
1000 138
29
1380 12,937 1,294
6,46
2,66 0,791
13 Cerradão
1000 132
40
1320 24,908 2,491 10,295 3,24 0,877
14 Palmeiral (Florestado)
500
61
26
1220 43,666 2,183 13,435 2,82 0,865
15 Cerrado "SR"
1000 157
24
1570 16,464 1,646
6,819
2,66 0,836
16 Cerrado "SR"
1000 170
32
1700 18,047 1,805
8,632
3,13 0,902
17 Cerrado Rupestre
1000 161
35
1610
4,064
0,406
1,057
3,18 0,895
18 Cerrado Denso
1000 227
38
2270 21,976 2,198 12,289 3,10 0,853
19 Mata Seca (Meso)
500
62
24
1240
31,82
1,591 12,236 2,92 0,919
20 Cerrado "SR"
1000 172
35
1720 12,927 1,293
1,62
2,58 0,726
21 Cerradão
500 114
24
2280 33,694 1,685 13,528 2,46 0,773
22 Mata Galeria Inundável
300
69
8
2300 84,397 2,532 24,042 1,76 0,848
23 Fl. Est. Semi. Montana
1000 128
31
1280 20,894 2,089
16,9
2,82 0,822
25 Campo Sujo
400
22
9
550
1,453
0,058
0,124
1,96 0,892
26 Mata Ciliar
300
62
10
2067 33,323 1,000
8,592
2,02 0,876
27 Cerrado "SR"
1000 101
33
1010 11,142 1,114
3,063
3,14 0,897
28 Mata de Galeria
500
65
14
1300
24,03
1,201 10,292 2,07 0,785
29 Cerrado "SR"
500
89
27
1780 12,517 0,626
1,384
2,80 0,849
Mínimo
200
20
8
550
1,453
0,058
0,124
1,76 0,73
Máximo
1000 227
43
2550 84,397 2,598 24,042 3,43 0,96
Média
685 103
25
1543 24,636 1,343
7,855
2,65 0,85
Parc. Fitofisionomias
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Tabela 6.2.1.2.2.e
Principais parâmetros fitossociológicos calculados para as áreas amostrais de Mata
ao longo da AID.
Parc.

Fitofisionomias

A
NI NSPP DeA DoA
AB
Vol
H`
J
(m2)
(ni/ha) (m2) (m2)
(m3)
Área da parcela (A), núm. de indivíduos (NI), núm. de espécies (NSPP), Densidade absoluta (DeA),
Dominância absoluta (DoA), Área basal (AB), Volume (Vol), Índice de diversidade de ShanonWiener (H’) e Equitabilidade (J).
3
Mata Seca (Meso)
200
23 14
1150 26745 0,535 2,679
2,45
0,928
4
Mata Seca (Meso)
200
20 13
1000 37034 0,741 3,257 2,458
0,958
5
Mata Seca (Meso)
200
36 18
1800 36995 0,740 4,284 2,457
0,85
6
Mata Seca (Meso)
200
35 13
1750 40312 0,806 3,254 2,201
0,858
8
Mata Seca (Meso-Semi)
1000 109 43
1090 25985 2,598 16,943 3,433
0,913
9
Mata Galeria Inundável
200
51 13
2550 41772 0,835 5,102 1,868
0,728
14
Palmeiral (Florest.)
500
61 26
1220 43666 2,183 13,435 2,819
0,865
19
Mata Ciliar
500
62 24
1240 31820 1,591 12,236 2,921
0,919
22
Mata Galeria Inundável
300
69
8
2300 84397 2,532 24,042 1,764
0,848
23
Fl. Est. Semi. Montana
1000 128 31
1280 20894 2,089
16,9
2,824
0,822
26
Mata Ciliar
300
62 10
2067 33323 1,000 8,592 2,017
0,876
28
Mata de Galeria
500
65 14
1300 24030 1,201 10,292 2,071
0,785
Minimo
200
20
8
1000 20894 0,535 2,679 1,764
0,728
Máximo
1000 128 43
2550 84397 2,598 24,042 3,433
0,958
Média
425
60 19
1562 37248 1,404 10,085 2,440
0,863

Tabela 6.2.1.2.2.f
Principais parâmetros fitossociológicos calculados para as áreas amostrais de
Cerrado ao longo da AID.
Vol
A
DeA DoA AB
NI NSPP
H`
J
(m2)
(ni/ha) (m2) (m2) (m3)
Área da parcela (A), núm. de indivíduos (NI), núm. de espécies (NSPP), Densidade absoluta (DeA),
Dominância absoluta (DoA), Área basal (AB), Volume (Vol), Índice de diversidade de ShanonWiener (H’) e Equitabilidade (J).
1
Cerrado "SR"
1000
90
26
900 1,123 1,122 6,788 2,768
0,849
2
Cerrado "SR"
1000 136
29
1360 2,055 2,055 13,357 3,002
0,892
7
Campo Sujo
1000 178
29
1780 0,516 0,516 1,240 2,672
0,794
10
Cerrado "SR"
1000 169
34
1690 1,112 1,112 4,410 2,911
0,826
11
Cerrado "SR"
1000 138
29
1380 1,294 1,294 6,460 2,664
0,791
13
Cerradão
1000 132
40
1320 2,491 2,491 10,295 3,236
0,877
15
Cerrado "SR"
1000 157
24
1570 1,646 1,646 6,819 2,657
0,836
16
Cerrado "SR"
1000 170
32
1700 1,805 1,805 8,632 3,128
0,902
17
Cerrado Rupestre
1000 161
35
1610 0,406 0,406 1,057 3,183
0,895
18
Cerrado Denso
1000 227
38
2270 2,198 2,198 12,289 3,101
0,853
20
Cerrado "SR"
1000 172
35
1720 1,293 1,293 1,620 2,582
0,726
21
Cerradão
500
114
24
2280 3,369 1,685 13,528 2,457
0,773
25
Campo Sujo
400
22
9
550 0,145 0,058 0,124 1,961
0,892
27
Cerrado "SR"
1000 101
33
1010 1,114 1,114 3,063 3,137
0,897
29
Cerrado "SR"
500
89
27
1780 1,252 0,626 1,384 2,799
0,849
Minimo
400
22
9
550 0,1453 0,058 0,124 1,961
0,726
Máximo
1000 227
40
2280 3,3694 2,491 13,528 3,236
0,902
Média
893
137
30
1528 1,4546 1,295 6,071 2,817
0,843
Parc.

Fitofisionomias
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A densidade e a dominância absoluta foram os principais parâmetros utilizados para a
análise da estrutura de cada levantamento. Ambos foram considerados os mais
adequados para expressar a estrutura da floresta. O volume estimado também foi
calculado entre as áreas amostradas e fornece informações sobre a disponibilidade de
madeira por espécie e por área, e finalmente, o índice de Shannon-Wiener (H’), indica a
riqueza de espécies entre as áreas.
Entre todas as áreas, a que apresentou o maior valor de densidade absoluta foi a Mata de
Galeria Inundável localizada no município de Colinas do Sul, norte de Goiás. A maior
dominância absoluta também foi registrada em uma Mata de Galeria Inundável,
localizada em Três Ranchos, no sul de Goiás, porém essa área apresentou a menor
riqueza de espécies entre todas. Por outro lado, a maior riqueza de espécies, indicada
pelo índice de diversidade, foi encontrada em uma Mata Seca localizada no município
de Colinas do Sul.
A área com menor quantidade de indivíduos e ocupação foi registrada em um Cerrado
Ralo/Campo Sujo no município de Paracatu. Porém essa fisionomia possui baixa
ocorrência de indivíduos arbustivos, interferindo diretamente no resultado da densidade
e dominância absoluta da área. O levantamento que apresentou a menor quantidade de
indivíduos foi um Cerrado em transição, localizado em Colinas do Sul. A menor área
ocupada foi registrada em um Cerrado Rupestre localizado em Planaltina de Goiás.
Para comparação dos valores médios de densidade, dominância e volume calculados
para as áreas amostradas, foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ2). Os resultados obtidos
para a densidade, a dominância e o volume em todos os levantamentos realizados,
apresentaram diferenças significativas. Esses resultados indicam que cada área
amostrada é diferente em relação a quantidade de indivíduos, as áreas ocupadas e o
volume estimado das espécies. O mesmo resultado foi observado quando foram
analisados separadamente as áreas de Cerrado e Matas ( Tabela 6.2.1.2.2.g).
Tabela 6.2.1.2.2.g.
Resultado do teste t para as áreas amostradas de Cerrado e de Mata
separadamente e para todas as áreas juntas

Áreas
Parâmetros
Resultado Teste ( χ2 )
Nível de Significância ( p )
Densidade absoluta (DeA), Dominância absoluta (DoA), Volume (Vol.) e Índice de Shannon (H’).
DeA (n.ind./ha)
2000,5500
< 0,01
DoA (m2/ha)
111,8649
< 0,01
Cerrado
Vol (m3/ha)
51,1280
< 0,01
H’
0,5759
> 0,05
DeA (n.ind./ha)
1885,0940
< 0,01
DoA (m2/ha)
81,0327
< 0,01
Matas
Vol (m3/ha)
50,9093
< 0,01
H’
1,0923
> 0,05
DeA (n.ind./ha)
3894,2210
< 0,01
DoA (m2/ha)
302,3860
< 0,01
Todas
Vol (m3/ha)
118,5633
< 0,01
H’
120,5240
> 0,05
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Em geral a diversidade média entre todas as áreas foi alta (H’ = 2,650), sendo que os
índices calculados para cada área estudada foram significativamente diferentes da
média, indicando a alta diversidade Alfa entre as áreas, ou seja, as áreas apresentaram
alta riqueza de espécies amostradas.
Entretanto a diversidade média no Cerrado foi de H’ = 2,817 e a diversidade média nas
Matas foi de H’ = 2,440, todas calculadas através do índice de Shanon-Wiener para
espécies. Ambas não apresentaram diferença significativa em relação à média calculada,
indicando uma relativa semelhança entre a riqueza florística apresentada em cada
levantamento.
Os parâmetros calculados indicaram que a diversidade Beta entre os remanescentes
amostrados pode ser alta, ou seja, existe diferença ou substituição de espécies ao longo
da AID. Cada área apresenta uma fisionomia característica e, em geral, a vegetação do
Cerrado diferencia-se da vegetação encontrada nas Matas. Isso se deve basicamente à
composição florística que torna esses ecossistemas tão diversos.
A diferenciação na estrutura e na composição das espécies, nas áreas estudadas, é
refletida no volume estimado, sendo o volume mínimo e máximo encontrado nas áreas
de Mata aproximadamente o dobro daquele calculado para o Cerrado, conforme
exemplificado no Anexo 4 - Principais parâmetros fitossociológicos calculados para
as espécies amostradas em cada fitofisionomia.
6.2.1.2.3
Análise Multivariada
Devido à grande quantidade de espécies encontradas nas diferentes áreas amostrais, foi
utilizado um método para ordenação dos dados, que permitisse a comparação dos
valores por parcela e a identificação de padrões. Para tanto foi utilizado o método de
Análise de Componentes Principais (PCA).
O PCA é uma técnica de ordenação derivada do método de média ponderada que opera
diretamente com os dados de espécies ordenando-os em relação aos locais observados,
em que simplificam as informações contidas na composição das espécies e realçam as
suas variações para os locais observados. Segundo Morrison (1967), esta técnica facilita
o estudo das relações entre as variáveis e reduz a dimensão da matriz de dados para
propósito descritivo.
PCA foi utilizada para verificar o padrão de distribuição da abundância das espécies
encontradas nas parcelas em relação às prováveis diferenças existentes entre as 29
parcelas.
O resultado da PCA é apresentado pelo diagrama de ordenação, que é um espaço
definido por dois eixos onde as parcelas estão distribuídas conforme a sua semelhança
uma com as outras em termos de composição florística.
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Cada parcela recebe uma nota (score) de ordenação em cada um dos eixos em função de
uma escala criada pela PCA. As notas de cada parcela nos dois eixos definem as suas
coordenadas no espaço de ordenação, sendo as parcelas que aparecem próximas no
diagrama mais semelhantes floristicamente entre si do que aquelas mais distantes.
A ordenação das espécies mostrou uma relativa correlação com as parcelas, conforme
demonstrado na Figura 6.2.1.2.3.a Os autovalores da PCA estão listados abaixo.
Tabela 6.2.1.2.3.a
Autovalores dos 4 primeiros eixos da PCA para todas as parcelas amostradas
Autovalores
3,790151
2,697753
2,231123
1,895461

Variância Total (%)
13,53625
9,63483
7,96830
6,76950

Autovalores Acumulados Autovalores Acumulados (%)
3,79015
13,5363
6,48790
23,1711
8,71903
31,1394
10,61449
37,9089

O primeiro eixo apresenta um valor de 3,79 e explica cerca de 14% da variação dos
dados. O segundo eixo apresenta um valor de 2,70 e explica cerca de 23% da variação
dos resíduos do primeiro eixo e assim sucessivamente.
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Figura 6.2.1.2.3.a
Disposição das 28 parcelas ordenadas pelo PCA
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Analisando-se a Figura 6.2.1.2.3.a verifica-se que as parcelas se agrupam conforme as
espécies e a abundância de indivíduos nos dois eixos mais representativos. Existe uma
distinção entre as variáveis mais importante e o peso de seus coeficientes, ou seja, os
coeficientes negativos representam mais as parcela de Cerrado e os coeficientes
positivos as parcelas de Mata. Duas parcelas XXIV e XXI estão localizadas entre as
duas formações.
A parcela XXIV corresponde a uma área de Cerrado Ralo/Campo Sujo, onde as
espécies, pouco abundantes, diferenciam-se das espécies comumente encontradas no
Cerrado Sentido Restrito pelo porte arbustivo reduzido.
A parcela XXI, trata-se de um Cerradão, com um componente arbóreo semelhante a de
uma Mata, porém com espécies tipicamente do Cerrado. Devido ao componente arbóreo
essa parcela deveria estar associada as demais formações florestais, porém devido a
presença de espécies do Cerrado na sua composição florística a PCA não distinguiu essa
parcela pertencente a um dos dois grupos.
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6.2.1.2.4
Classificação e Descrição das Fitofisionomias
A seguir as formações vegetais identificadas na AID são descritas com base na distinção
florística e nos parâmetros fitossociológicos descritos para cada espécie identificada. As
integrantes do Anexo 4 apresentam o número de indivíduos, a densidade absoluta e
relativa, a dominância absoluta e relativa a área basal e o volume estimado para cada
espécie em cada parcela.
Formações Florestais
As formações florestais representam as áreas da AID com predominância de espécies
arbóreas, onde há formação de dossel contínuo ou irregular. No Bioma Cerrado, as
formações florestais pertencem a dois grupos: um associado aos cursos d’água,
geralmente em solos mais úmidos (incluem-se as Matas Ciliares e as Matas de Galeria),
e outro que não tem associação com cursos d’água, situados nos interflúvios, e que
geralmente ocorre em solos mais ricos em nutrientes (incluem-se as Matas Secas e
Cerradão) (Oliveira-Filho & Ratter, 1995; Ribeiro & Walter, 1998; Ribeiro et al., 1999).
Na AID foram identificados e amostrados 4 tipos característicos de formações
florestais: Mata Seca e Cerradão, nos interflúvios, e Mata Ciliar e Mata de Galeria,
associadas aos cursos d’água. Além destas, devido a aspectos fisionômicos utilizados
para o mapeamento da AID e a características observadas em campo, os Palmeirais
também são apresentados na categoria de formações florestais. Estas formações
fitofisionômicas são descritas a seguir.
Mata Seca
Mata Seca ou Mata Mesofítica é um tipo de formação florestal que está associada aos
interflúvios, ocorrendo em lugares com umidade e fertilidade suficientes para um amplo
desenvolvimento da vegetação. Em função do tipo de solo, da composição florística e,
em conseqüência, diferentes índices de deciduidade durante a estação seca, a Mata Seca
pode apresentar três subtipos (senso Ribeiro & Walter, 1998): Mata Seca SempreVerde, Mata Seca Semidecídua (Floresta Estacional Semidecidual) e Mata Seca
Decídua (Floresta Estacional Decidual). Os dois primeiros tipos ocorrem em terrenos
com solos de média e alta fertilidade (latossolo vermelho-escuro e terra roxa
estruturada, respectivamente); o terceiro tipo está associado a terrenos calcários, com
afloramentos rochosos. Na AID do empreendimento não foi verificada a presença de
Mata Seca Decídua, apesar de não terem sido realizadas distinções entre os dois outros
subtipos no levantamento fitossociológico.
De uma forma geral, os remanescentes mais extensos de Mata Seca na AID estão
concentrados ao norte do Trecho 1, nos municípios de Colinas do Sul e Niquelândia
(GO) e ao norte e ao sul do Trecho 2. Porém são verificados fragmentos desta
fitofisionomia em vários outros trechos da AID.
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Essa formação florestal está associada a solos mais ou menos férteis, sendo este um dos
fatores que contribuem para a definição da composição florística de cada fragmento,
assim como para a definição do nível de caducifolia dos mesmos.
As formações de Mata Seca ao longo da AID dos Ramais das Linhas de Transmissão
entre as Subestações Serra da Mesa 2 – Luziânia, Luziânia – Samambaia e Luziânia –
Paracatu 4 – Emborcação caracterizam-se genericamente por estrutura relativamente
complexa, com várias formas de vida; estrato lenhoso composto por árvores de médio e
grande porte, de fustes normalmente finos e retilíneos. De acordo com os dados obtidos
no levantamento fitossociológico e observações em campo, a distribuição diamétrica
média dos troncos nas Matas Secas da AID varia em entre 11,9 e 18,3 cm; e a altura
média das árvores do estrato lenhoso, entre 3,6 e 6,6 m, podendo ocorrer emergentes
com até 15 m de altura e árvores com troncos de cerca de 60 cm de diâmetro. O dossel
fornece cobertura de 70 a 90% na época chuvosa e, na época seca, varia de acordo com
o subtipo florestal, podendo alcançar índices inferiores a 50% (Ribeiro & Walter, 1998).
Desta forma, o subosque apresenta-se sombreado e úmido durante a época chuvosa e,
relativamente, mais claro e seco no período de estiagem.
O subosque é composto por arbustos e mudas de espécimes do componente dominante.
Dentre os arbustos, encontram-se representantes das famílias Myrtaceae (Myrcia spp.,
Psidium spp., entre outras), Melastomataceae (Miconia spp.), Piperaceae (Piper spp.) e
Rubiaceae (Psychotria spp, entre outras). No estrato herbáceo, em geral ralo, são
encontradas poucas espécies. Lianas lenhosas e herbáceas são freqüentes em algumas
formações, como observado em Três Ranchos (GO, Parcela 23 do levantamento
fitossociológico), no Trecho 2, sendo freqüente a presença de representantes das
famílias Sapindaceae e Leguminosae. As epífitas são representadas por poucas espécies,
predominando Bromeliaceae, Orchidaceae e Cactaceae. A camada de serrapilheira
forma uma camada de espessura variável ao longo do ano.
Entre as espécies presentes no componente dominante desta fitofisionomia, destacaramse com os maiores valores de importância nas comunidades no Trecho 1 (Parcelas 3, 4,
5, 6 e 8), na região de Colinas do Sul (GO), ao norte da AID: Copaifera langsdorffii,
Dilodendron bipinnatum, Protium sp, Callisthene fasciculata, Diospyrus hispida,
Pouteria ramiflora, Alibertia edulis, Aspidosperma subincanum, Tabebuia roseo-alba,
Andira paniculata, Astronium fraxinifolium, Pseudobombax tomentosum, Clusia sp,
Campomanesia velutina, Ficus sp, Campomanesia guazumaefolia, Alibertia sessilis,
Luehea divaricata e Talauma ovata.
No trecho sul da AID (Trecho 2) as espécies com os maiores valores de importância na
comunidade (Parcela 23) foram Aspidosperma subincanum, Terminalia argentea,
Bauhinia sp, Callisthene major, Astronium fraxinifolium, Apuleia leiocarpa, Qualea
dichotoma e Aspidosperma cuspa.
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Floresta Estacional Semidecidual Montana (Mata Seca)
Os remanescentes de floresta semidecidual verificados na AID no Trecho 2 encontramse, na porção sul do Estado de Goiás, entre Ouvidor (GO) e Araguari (MG), conforme
se observa no Mapa de Vegetação do Estado de Goiás (SIEG, 2004).
Essa formação florestal está associada a solos mais ou menos férteis, sendo este um dos
fatores que contribuem para a definição da composição florística de cada fragmento,
assim como para a definição do nível de caducifolia dos mesmos. A área amostrada no
levantamento fitossociológico (Parcela 23) apresenta trechos com matacões e outros
com solo arenoso, porém a quantidade de serrapilheira disposta no piso florestal é
grande.
A área amostrada está localizada a cerca de 600 m de altitude, confirmando a
designação “Montana” dada a esse tipo de formação florestal. Apesar de alguns
pesquisadores denominarem essa fisionomia como “Mata Seca”, a sua distribuição no
Estado de Goiás está relacionada a áreas com maior disponibilidade hídrica (Veloso et
al., 1991).
A presença de água e solos férteis contribui para o alto grau de degradação deste
ecossistema, cuja cobertura vegetal é removida para utilização das áreas para plantio.
Na área amostrada, foram identificadas evidências da passagem de Gado. É prática
comum na região o uso de fragmentos florestais como abrigo para o gado, nos períodos
de maior insolação. A despeito deste fato, os remanescentes observados, próximos a
Barragem de Emborcação, encontram-se em bom estado de conservação.
A área amostrada (Parcela 23) está próxima a um carreador, porém distante cerca de
50m da borda, que apresentava grande quantidade de cipós. A altura média das árvores
é próxima a 15m, contudo há presença de algumas árvores emergentes que podem
chegar a 25m de altura. A sub-mata é formada por grande quantidade de indivíduos
jovens que compõem a maioria das espécies medidas, conforme se observa na Figura
6.2.1.2.4.a.
O Anexo 4 apresenta os parâmetros fitossociológicos para as espécies identificadas
nesta parcela. Dentre elas destacam-se Aspidosperma subincanum, Terminalia argentea
e Bauhinhia sp. que apresentaram os maiores valores para densidade absoluta.
Callisthene major, cuja densidade foi inferior às espécies citadas, apresentou o segundo
maior valor de dominância absoluta e, conseqüentemente o segundo maior volume
estimado, ficando atrás apenas de Aspidosperma subincanum. A quantidade de árvores
mortas em pé foi expressiva, cerca de 12%, apresentando uma alta densidade e
dominância de indivíduos, denotando um processo de substituição das espécies devido à
sucessão natural da floresta. Em geral a floresta semidecidual é dominada por poucas
espécies. A maioria delas apresentam baixa densidade e dominância, seguindo um
padrão comum às florestas tropicais cuja maior parte das espécies é pouco abundante.
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Figura 6.2.1.2.4.a.
Distribuição diamétrica para Floresta Estacional Semidecidual Montana,
amostrada em Três Ranchos, Goiás

Freq. Indiv.

Parcela 23 - F. Sem idecídual (Mata Seca)
100
80
60
40
20
0

82

19

10

15

11

6

4

4

1

1

20

25

30

35

40

45

50

Classes de DAP (cm)

Cerradão
Cerradão é uma formação florestal que apresenta elementos xeromórficos (adaptações a
ambientes secos) e caracteriza-se pela composição mista de espécies comuns ao Cerrado
Sentido Restrito, às Matas de Galeria e às Matas Secas e apresenta espécies caducifólias
(decíduas) na estação seca, podendo apresentar também espécies perenifólias.
Em geral, ocorre em terrenos com solos profundos, de média e baixa fertilidade,
ligeiramente ácidos, bem drenados (latossolos vermelho-escuro). De acordo com a
fertilidade do solo, os cerradões podem ser classificados como distróficos, quando
pobres, e mesotróficos, quando mais ricos em nutrientes (Ribeiro & Walter, 1998).
Na AID as áreas mais preservadas desta formação fitofisionômica predominam ao norte
do Trecho 1, nos municípios de Colinas do Sul e Niquelândia (GO). No levantamento
da vegetação amostrou-se uma área representativa desta fitofisionomia, localizada ao
norte do município de Colinas do Sul, próximo ao km 30 da AID (Parcela 13). A área
está localizada em terreno relativamente plano e apresenta-se bem conservada e sem
sinais recentes da passagem de fogo, embora tenha sido submetida à retirada de madeira
no passado.
O Cerradão interceptado pela AID apresenta fisionomia florestal com dossel fechado e
irregular, apresentando trechos relativamente abertos. O componente lenhoso dominante
é formado por árvores de médio até grande porte, com fustes variando de retilíneos a
tortuosos. O levantamento fitossociológico indicou estrato arbóreo com diâmetro médio
das árvores de 12,2 cm, sendo que alguns exemplares de grande porte alcançaram
diâmetros acima de 50 cm. A altura média foi de 3,3 m, com árvores de grande porte
variando até 14 m. O subosque apresenta densidade variável e é composto por espécies
arbustivas e herbáceas, com regeneração de espécies arbóreas do componente
dominante. No trecho analisado, a regeneração de Zanthoxylum rhoifolium foi
abundante, sendo representada por arvoretas com troncos esguios e muitos perfilhos
(troncos ramificados desde a base). As lianas são abundantes, sendo comuns
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representantes das famílias Leguminosae (arranha-gatos) e Sapindaceae. Epífitas são
raras e, quando presentes, ocorrem preferencialmente sobre as árvores de grande porte.
A camada de serrapilheira é espessa e variável ao longo do ano.
As espécies arbóreas mais importantes amostradas na comunidade desta fitofisionomia
foram: Physocallyma scaberrimum, Hymenaea stilbocarpa, Copaifera langsdorffii,
Dilodendron bipinnatum, Casearia rupestris, Anadenthera macrocarpa, Aspidosperma
subincanum e Myracrodruon urundeuva.
Palmeiral
A presença acentuada de uma única espécie de palmeira arbórea caracteriza essa
formação vegetal. No cerrado sentido restrito podem ser encontrados diferentes subtipos
de palmeirais, que variam em estrutura de acordo com a espécie dominante. A maioria
dos Palmeirais pode ser enquadrada como formações savânicas, embora não seja
incomum formarem florestas, no sentido fisionômico da palavra (Ribeiro e Walter,
1998). A área onde foi alocada a parcela para o levantamento florístico e
fitossociológico é deste último tipo, razão pela qual foi incluída e tratada ao longo deste
estudo entre as formações florestais. A área localiza-se no município de Colinas do Sul
(GO), próximo a uma estrada secundária que interliga as cidades de Colinas do Sul e
Niquelândia.
A vegetação observada é composta por indivíduos arbóreos, cujo dossel não ultrapassa
15 m de altura, apresentando pequenas aberturas ocasionadas geralmente pela queda de
árvores e galhos. Trata-se de um fragmento de floresta secundário, localizado na encosta
de um morro, circundado por pastagens e pequenas culturas agrícolas. Na base da
encosta foi construída uma pequena barragem para irrigação dos plantios localizados
próximo ao fragmento, porém esta não interfere diretamente na vegetação acima.
O solo é superficial, com presença de afloramentos que formam grotões e originam
depósitos d’água que escorrem para os riachos mais próximos. A Mata sofreu corte
seletivo de madeira, constatado pela presença de tocos de árvores cortadas e galhadas
espalhadas próximo à parcela. A vegetação é típica de uma formação florestal, porém há
abundância palmeiras do gênero Attalea sp (Indaiá), principalmente na sub-mata,
levando à caracterização fitofisionômica como Palmeiral.
A maior parte dos indivíduos medidos é jovem. Aproximadamente 75% concentram-se
nas três primeiras classes diamétricas (Figura 6.2.1.2.4.b.). Entretanto, foram
registrados vários indivíduos de porte significativo distribuídos entre as classes
diamétricas superiores.
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Figura 6.2.1.2.4.b
Distribuição diamétrica para Palmeiral arbóreo em Colinas do Sul, norte de Goiás
Parcela 14 - Palm eiral
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O Anexo 4 representa os principais parâmetros fitossociológicos calculados para esse
levantamento, sendo as espécies com os maiores valores de densidade absoluta:
Aspidosperma subincanum, Guazuma ulmifolia e Attalea sp., porém somente Attalea sp.
e Guazuma ulmifolia apresentaram os maiores valores de dominância absoluta. Apuleia
leiocarpa e Cedrela sp. apresentaram valores expressivos de dominância, contudo
representados por um único exemplar. O restante das espécies amostradas apresentou
baixa densidade, padrão normal encontrado em florestas tropicais.
Formações Florestais Associadas aos Cursos D’Água – Matas Ripárias
Mata Ciliar
As matas ciliares são formações florestais que margeiam os rios de médio e grande
porte da região do Cerrado, nas quais a vegetação arbórea não forma galerias (Ribeiro &
Walter, 1998). Em geral são relativamente estreitas, devido à degradação ocasionada
principalmente pela extração predatória de madeiras e pelas culturas agropecuárias
extensivas estabelecidas a partir de suas bordas. Na AID, esta formação florestal foi
amostrada em dois locais; às margens do Rio Tocantinzinho (Parcela 19), no município
de Niquelândia (GO), e às margens do Rio São Marcos (Parcela 26), na divisa entre os
Estados de Goiás e Minas Gerais, próximo à Rodovia BR-040.
Em ambas as áreas, os limites da floresta estão em contato direto com pastagens e
campos de culturas agrícolas, ocasionando níveis de degradação acentuada,
principalmente nas bordas. Na Mata Ciliar amostrada na margem do Rio Tocantinzinho,
a passagem recente de fogo diminuiu drasticamente a quantidade de indivíduos no
banco de juvenis e a sub-mata é praticamente limpa. Conseqüentemente, foi observado
um processo de regeneração natural, que permite a entrada de espécies primárias e
provavelmente ocasionará modificações na estrutura da mata, conforme as espécies que
se estabelecerem ali. Observou-se ainda nesta área uma baixa quantidade de lianas e
epífitas, provável resultado do manejo com fogo.
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A mata ciliar que acompanha o Rio São Marcos apresenta nível de degradação menos
acentuado, porém a vegetação sofre interferência do nível d’água, que sobe em épocas
de chuva, invadindo os canais e inundando áreas adjacentes. As marcas dos níveis
atingidos pela da subida das águas são visíveis nos troncos das árvores e no solo lavado,
que apresenta pouca serrapilheira. Há presença acentuada de cipós nas bordas da mata e
grande quantidade de epífitas no interior. Vide Relatório Fotográfico de Vegetação –
Volume IV.
Apesar dos fatores citados acima, a distribuição diamétrica dos indivíduos em ambas as
áreas foi semelhante. As duas matas apresentam distribuição típica em forma de “J”
invertido, concentrando a maior parte dos indivíduos nas três primeiras classes
diamétricas, conforme demonstrado nas Figuras 6.2.1.2.4.c. e 6.2.1.2.4.d.
Figura 6.2.1.2.4.c
Distribuição diamétrica para Mata Ciliar, amostrada em Niquelândia, Goiás
Parcela 19 - Mata Ciliar
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Figura 6.2.1.2.4.d.
Distribuição diamétrica para Mata Cliar, amostrada na divisa de Minas e Goiás,
no Rio São Marcos
Parcela 26 - Mata Ciliar
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Os parâmetros fitossociológicos identificados para ambas as Matas, encontram-se no
Anexo 4. Comparando-se as áreas amostradas, verifica-se que, apesar da mata ciliar do
Rio Tocantinzinho (1240 ind/ha) ser menos densa que a do Rio São Marcos (2067
ind/ha), a primeira apresentou riqueza absoluta de espécies 2,4 vezes maior que a
segunda.
Os gêneros que apresentaram os maiores valores de densidade e dominância absoluta na
Mata do Rio Tocantinzinho foram Attalea sp, Anadenanthera sp e a espécie Tabebuia
roseo-alba. Na Mata do Rio São Marcos as espécies mais representativas foram
Tapirira guianensis, Callisthene major e Protium sp. Além da diferença na composição
florística, observa-se diferenças estruturais entre as duas Matas Ciliares amostradas.
Mata de Galeria
Mata de Galeria denomina a floresta tropical sempre-verde que acompanha os
córregos e riachos da região central do Brasil, com as copas das árvores se encontrando
sobre o curso d’água (Ribeiro e Walter, 1998). Esta fisionomia está freqüentemente
associada a solos hidromórficos, caracterizados pelo excesso de umidade na maior parte
do ano devido ao lençol freático superficial e pela grande quantidade de material
orgânico acumulado, que propiciam a decomposição que confere a cor preta
característica destes solos. Os solos variam em profundidade, fertilidade e umidade,
ocorrem desde sobre solos distróficos (pobres) tipo latossolo até solos mais rasos e ricos
em nutrientes, como podzólicos e litossolos (com afloramentos rochosos).
As matas de galeria mais preservadas encontram-se ao norte do Trecho 1, entretanto,
estão igualmente distribuídas ao longo de toda a AID, geralmente formando corredores
e pequenos fragmentos, situados em áreas de declive e grotões. Próximo às áreas mais
antropizadas, em geral, o componente arbóreo encontra-se com aspecto secundário,
devido às modificações constantes em sua estrutura ao longo dos anos, resultado do
contato com as culturas agrícolas e, principalmente com as pastagens e outras
formações circundantes.
No levantamento da vegetação, destaca-se a mata de galeria não inundável amostrada
na Parcela 28, bastante representativa do status de conservação destas formações na
AID do Trecho 3, entre as Subestações de Luziânia e Samambaia. A referida parcela
localiza-se próxima à área de propriedade da EMBRAPA Hortaliças, dentro do Distrito
Federal, e apresenta forte efeito de borda devido à proximidade com a Rodovia BR-010,
plantações de milho e soja e pastagens. Dentro da área foram identificadas evidências de
utilização como depósito de lixo e entulho clandestino. Sua cobertura vegetal apresenta
regeneração abundante no sub-bosque, resultado da grande quantidade de clareiras.
Conseqüentemente observa-se a presença de grande quantidade de indivíduos jovens,
cuja distribuição diamétrica é apresentada na Figura 6.2.1.2.4.e. O dossel é composto
por árvores com altura não superior a 15 m. A serrapilheira é abundante e há presença
acentuada de cipós na borda da mata, mas pouca abundância de epífitas, bromélias e
orquídeas.
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Figura 6.2.1.2.4.e
Distribuição diamétrica para Mata de Galeria amostrada no Distrito Federal, DF
Parcela 28 - Mata de Galeria
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O Anexo 4 apresenta os principais parâmetros fitossociológicos encontrados para essa
área. A variação na vegetação provavelmente é propiciada pela forma alongada do
fragmento, gerando um efeito de borda ao longo de praticamente toda a área e
facilitando a existência de espécies com desenvolvimento primário. Outra característica
observada foi a grande quantidade de indivíduos mortos em pé, cuja densidade e
dominância absolutas superaram qualquer outra espécie encontrada. Entre as espécies
mais representativas, Callisthene major, Tapirira marchandii, Pera glabrata, Protium
sp e Alibertia sessilis destacaram-se por apresentar os maiores valores de densidade e
dominância absolutas.
O levantamento realizado em 1 hectare na mata ripária no Córrego dos Macacos, no
município de Santo Antônio do Descoberto, Paula et al. (1996) encontraram densidades
absolutas para Callisthene major, Copaifera langsdorffii, Pera glabrata, Xylopia
emarginata e Virola sebifera inferiores às densidades registradas neste levantamento;
porém o volume do tronco estimado para essas espécies foi maior do que o estimado
nesse levantamento. Isso indica que os indivíduos dessas espécies, são representados em
sua maioria por árvores jovens, que se encontram na sub-mata.
Outro subtipo de mata de galeria que se destaca ao longo de toda a AID é a mata de
galeria inundável. Esta vegetação está sujeita ao alagamento freqüente devido à
proximidade com os cursos d´água e à conseqüente proximidade do lençol freático com
a superfície. Tal fato propicia o estabelecimento e o desenvolvimento de poucas
espécies, com sistema radicular adaptado ao afogamento, dentre as quais se destaca a
pinha-do-brejo (Talauma ovata). Duas áreas de mata de galeria inundável foram
amostradas no levantamento da vegetação da AID, uma situada ao norte do Trecho 1
(Parcela 9), em Colinas do Sul (GO), e a outra no Trecho 2 (Parcela 22), em Três
Ranchos (GO), próximo à Rodovia GO-020.
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A mata de galeria inundável amostrada ao norte do Trecho 1 (Parcela 9) constitui um
corredor florestal de largura variável, porém estreito e contínuo, circundado por
pastagens sujas e cerrado sentido restrito. Há uma cerca de arame farpado limitando a
entrada e a passagem de gado em seu interior. Não foram verificados sinais de
queimadas recentes, extração seletiva de madeira ou de outro tipo de interferência
recente.
A mata de galeria inundável amostrada ao norte do Trecho 1 apresenta dossel fechado
e irregular, com a presença de Mauritia flexuosa (buritis) emergentes, com até 10 m de
altura. O estrato arbóreo é formado por poucas espécies. A altura média das árvores no
levantamento foi de 4,8 m e o diâmetro médio foi de 11,8 cm. É freqüente a presença de
árvores com troncos ramificados. O subosque é sombreado, com estrato herbáceo de
densidade variável. As espécies que se destacaram no levantamento desta fitofisionomia
foram Calyptranthes clusiaefolia, Mauritia flexuosa, Guazuma ulmifolia, Cecropia
pachystachya e Tapirira guianensis. Calyptranthes clusiaefolia e Guazuma ulmifolia
foram as espécies mais abundantes. Além destas, verificou-se a presença de Cariniana
sp (jequitibá) e Talauma ovata (pinha-do-brejo) em alguns trechos. A densidade foi de
2550 indivíduos por hectare.
A mata de galeria inundável amostrada no município de Três Ranchos (Parcela 22)
apresenta-se como um fragmento estreito, porém contínuo, circundado por pastagens e
cultura agrícolas, principalmente soja, sujeito a interferências antrópicas constantes
como fogo e corte seletivo de madeira. Vide Relatório Fotográfico de Vegetação –
Volume IV.
Segundo informado pelo proprietário da área, não houve corte seletivo de madeira ou
manejo com fogo nos últimos 35 anos, contudo a vegetação apresenta regeneração
abundante na sub-mata, composta principalmente por plantas arbustivas da família
Melastomataceae. O dossel é contínuo, mas espaçado, formado por árvores altas que
podem chegar até 25 m, porém não apresenta clareiras muito extensas, apesar de serem
observadas diversas árvores de grande porte mortas e caídas. Essas condições propiciam
o desenvolvimento de espécies que compõem o banco de juvenis na sub-mata, conforme
demonstrado na Figura 6.2.1.2.4.f.
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Figura 6.2.1.2.4.f
Distribuição diamétrica para Mata de Galeria Inundável, amostrada em Três
Ranchos, Goiás
Parcela 22 - Mata Galeria Inundável
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Há grande quantidade de serrapilheira, cuja decomposição é acelerada pela presença
constante de água, formando uma rica camada de matéria orgânica misturada ao solo
argiloso. A vegetação apresentou baixa diversidade, restrita a seis espécies dominantes,
conforme descrito no Anexo 4. Entre as mais abundantes, Talauma ovata foi a mais
representativa, apresentando os maiores valores de densidade (600 indivíduos/ha) e
dominância absoluta (36,59 m2/ha), além de apresentar o maior volume estimado (10m3)
entre todas as espécies amostradas nas Matas descritas na AID.
A densidade e a riqueza de espécies foram maiores na comunidade amostrada no
Trecho 1 (Parcela 9: 12 espécies e 2.550 indivíduos/ha) do que na mata de galeria
inundável amostrada no Trecho 2 (Parcela 22: 8 espécies e 2300 indivíduos/há -vide
Tabela 6.2.1.2.2.e). Ao se considerar a média de altura e a média de diâmetro dos
troncos, verifica-se que a comunidade amostrada no Trecho 2 (média de altura: 7,8 m;
média de diâmetro dos troncos: 17,9 cm) é mais desenvolvida e apresenta árvores de
porte mais elevado do que a formação amostrada ao norte, no Trecho 1 (média de
altura: 4,8 m; média de diâmetro dos troncos: 11,8 cm).
As matas de galeria inundável e não inundável são semelhantes estruturalmente,
porém floristicamente distinguem-se em função, exclusivamente, do solo
constantemente encharcado das áreas inundadas.
Formações Savânicas
Formações savânicas englobam formações vegetais compostas por árvores e arbustos
espalhados sobre um substrato graminoso (Ribeiro & Walter, 1998). Na AID as
formações savânicas distribuem-se em: Cerrado Sentido Restrito, Palmeiral e
Vereda. No levantamento da vegetação realizado ao longo da AID foram amostradas
formações de Cerrado Sentido Restrito e de Palmeiral. Entretanto, devido às
características fisionômicas do Palmeiral amostrado, este foi analisado juntamente com
as formações florestais.
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Cerrado Sentido Restrito (stricto senso)
Cerrado Sentido Restrito é a fisionomia característica do Bioma Cerrado,
caracterizado pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações
irregulares e retorcidas, além de arbustos, subarbustos e ervas. As plantas lenhosas em
geral possuem casca corticenta, folhas grossas, coriáceas e pilosas. Devido à
distribuição espacial diferenciada das plantas lenhosas e ao tipo de solo, podem ocorrer
variações fisionômicas. Entre as variações fisionômicas deste tipo de vegetação, Ribeiro
e Walter (1988) distinguem 4 subdivisões principais: o Cerrado Denso, o Cerrado
Típico, o Cerrado Ralo e o Cerrado Rupestre.
A AID da Linha de Transmissão entre Serra da Mesa 2 e Luziânia (Trecho 1), Luziânia,
Paracatu e Emborcação (Trecho 2) e Luziânia e Samambaia (Trecho 3) está totalmente
inserida no Domínio do Cerrado, sendo o Cerrado Sentido Restrito a fitofisionomia
natural mais freqüente ao longo dela. Devido à sua extensão e à complexidade dos
fatores condicionantes, foram verificadas todas as subdivisões fisionômicas do cerrado
sentido restrito ao longo da AID.
No levantamento da vegetação foram amostradas 11 áreas de Cerrado Sentido Restrito,
sendo 8 ao longo do Trecho 1, 2 ao longo do Trecho 2 e 1 ao longo do Trecho 3,
conforme demonstrado na Tabela 6.2.1.2.4.a a seguir.
Tabela 6.2.1.2.4.a
Parcelas de Cerrado Sentido Restrito amostradas no levantamento da vegetação
No Parcela

Trecho

Localização

Subdivisão Fisionômica

1
2
10
11
15
16
17
18
20
27
29

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3

Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Colinas do Sul (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Água Fria de Goiás (GO)
Planaltina de Goiás (GO)
Distrito Federal
Davinópolis (GO)
Luziânia (GO)
Distrito Federal

Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Rupestre
Cerrado Denso
Cerrado Típico
Cerrado Típico
Cerrado Típico

Ao longo do Trecho 1, o Cerrado Sentido Restrito está representado por uma grande
gama de fisionomias. As formações de cerrado sentido restrito se distribuem sobre
terrenos planos e inclinados, sobre solos rasos, com afloramentos rochosos até solos
profundos, representados por latossolos. Caracteristicamente, estão presentes os estratos
herbáceo e arbustivo-arbóreo. Algumas áreas apresentam indícios de queimada recentes,
outras não. A média de densidade das áreas de Cerrado Sentido Restrito amostradas ao
longo do Trecho 1 foi de 1.560 indivíduos por hectare.
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Ao longo do Trecho 1, as espécies que mais se destacam nas formações de cerrado
sentido restitro analisadas são Qualea grandiflora, Callisthene fasciculata, Curatella
americana, Qualea parviflora, Salvertia convallariaeodora, Sclerolobium paniculatum,
Terminalia argentea, Miconia burchellii, Erythroxylum suberosum, Kielmeyera
speciosa, Caryocar brasiliense, Heteropteris byrsonimifolia, Virola sebifera, Luehea
divaricata, Bowdichia virgilioides, Tabebuia ochracea, Miconia ferruginata, Davilla
elliptica, Byrsonima crassa, Erythroxylum deciduum, Byrsonima sericea, Kielmeyera
coriacea, Aspidosperma subincanum, Terminalia fagifolia, Astronium fraxinifolium,
Psidium myrsinoides, Syagrus flexuosa, Annona crassiflora, Connanus suberosus,
Banisteriopsis sp, Anacardium occidentale, Callisthene major, Hymenaea stigonocarpa,
Butia sp, Vochysia elliptica, Pterodon pubescens, Syagrus comosa, Roupala montana,
Guapira noxia, Vatairea macrocarpa, Byrsonima coccolobifolia, Xylopia aromatica,
Magonia pubescens, Guettarda viburnoides, Tocoyena formosa, Lafoensia pacari,
Dimorphandra mollis, Agonandra brasiliensis, Brosimum gaudichaudii, Vochysia rufa
e Tabebuia aurea, entre outras.
No Trecho 3 (Luziânia – Samambaia) o levantamento foi realizado dentro do Distrito
Federal, em área próxima à Rodovia BR-060 e à linha de transmissão (Samambaia –
Emborcação). Trata-se de um fragmento de Cerrado típico inserido entre culturas
agrícolas e pastagens. Apresenta indícios da passagem de fogo recente e níveis
acentuados de degradação da vegetação.
No Trecho 2 (Luziânia – Emborcação) o levantamento foi realizado em dois municípios
distintos Luziânia e Davinópolis (GO). Em Luziânia (Parcela 27) o levantamento foi
realizado em remanescente de Cerrado relativamente conservado em alguns trechos, a
despeito da grande quantidade de carreadores que provêm acesso à vegetação. Esta
parcela localiza-se próxima ao aterro municipal de Luziânia e estima-se que o tráfego de
veículos pesados e a facilidade de acesso tenham contribuído para a degradação da área.
Na maioria das áreas observadas há presença de gramíneas invasoras, principalmente
braquiária, induzindo a penetração do gado entre a vegetação nativa. Há indícios de
corte de árvores e arbusto para lenha, bem como da passagem do fogo recente pela área
da parcela.
A área de Cerrado em Davinópolis (Parcela 20) é atingida diretamente por diversos
fatores que contribuem para a degradação da vegetação. Trata-se de um fragmento de
Cerrado, cercado por pastagens, com predominância de poucas espécies. Apesar de
cercada, a área onde está alocada a parcela sofre com a invasão e pisoteio do gado.
A estrutura da vegetação nas três áreas de Cerrado, considerando a densidade absoluta é
significativamente diferente (χ2 = 244,04; p < 0,01), porém considerando a dominância
absoluta, as áreas não apresentaram diferença significativa (χ2 = 1,43; p > 0,05).
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Esses resultados confirmam a diferença na abundância e na distribuição das espécies das
três áreas de Cerrado analisadas. A presença de indivíduos de pequeno porte, muita
rebrota e poucas espécies dominantes são indícios da variação estrutural que essas áreas
apresentam devido aos fatores descritos anteriormente.
Entre as espécies mais abundantes no Cerrado estudado no Distrito Federal (DF) estão
Qualea parviflora, Vellozia sp, Caryocar brasiliense e Kielmeyera speciosa. Apesar
desta área apresentar sinais evidentes da passagem do fogo, não foram observadas
muitas árvores mortas em pé, embora a maioria das árvores medidas (73%) seja de
pequeno porte, pertencente à primeira classe diamétrica (Figura 6.2.1.2.4.g).
Figura 6.2.1.2.4.g
Distribuição diamétrica para Cerrado Sentido Restrito no Distrito Federal, DF
Parcela 29 - Cerrado Sentido Restrito
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No levantamento realizado em Luziânia as espécies mais abundantes foram Caryocar
brasiliense, Qualea grandiflora, Strychnos pseudoquina e Kielmeyera coriacea. Estas
espécies também apresentaram maior quantidade de indivíduos de porte significativo,
destacando-se Caryocar brasiliense (pequizeiro), que ocupa área relativamente extensa
comparando-se com as demais espécies observadas. Os indivíduos amostrados também
se concentraram na primeira classe diamétrica (67%), porém a presença considerável de
árvores de grande porte, indica uma condição menos alterada em comparação ao
Cerrado amostrado no Distrito Federal (Figura 6.2.1.2.4.h.)
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Figura 6.2.1.2.4.h
Distribuição diamétrica para Cerrado Sentido Restrito em Luziânia, Goiás
Parcela 27 - Cerrado Sentido Restrito
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O Cerrado amostrado em Davinópolis apresentou Davilla elliptica como espécie
dominante, destacando-se inclusive como a espécie mais abundante entre todos as
espécies observadas. Ocorreram ainda outras espécies menos abundantes na área como
Curatella americana, Miconia ferruginata e Terminalia argentea.
Nesta parcela, a quase totalidade dos indivíduos amostrados, cerca de 85%, está inclusa
na primeira classe diamétrica, indicando que provavelmente esta área é a mais
fortemente alterada entre as três áreas amostradas nos Trechos 2 e 3 (Figura
6.2.1.2.4.i).
Figura 6.2.1.2.4.i
Distribuição diamétrica para Cerrado Sentido Restrito em Davinópolis, Goiás
Parcela 20 - Cerrado Sentido Restrito
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O Cerrado Rupestre é uma das formações de Cerrado Sentido Restrito de
constituição arbórea, arbustiva e herbácea, que ocorre em ambientes rupestres, sobre
solos rasos, com afloramentos rochosos e pobres em nutrientes. Uma área de Cerrado
Rupestre foi amostrada ao longo do Trecho 1, no município de Planaltina de Goiás
(GO) (Parcela 17).
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A espécies que mais se destacam nesta comunidade são Sclerolobium paniculatum,
Heteropteris byrsonimifolia, Tabebuia ochracea, Aspidosperma tomentosum e
Banisteriopsis sp. Além destas, outras espécies frequentemente encontradas nas demais
formações de cerrado sentido restrito e presentes nesta área são Vochysia elliptica,
Guapira noxia, Hymenaea stigonocarpa, Tocoyena formosa, Byrsonima coccolobifolia,
Byrsonima crassa, Kielmeyera coriacea, Qualea grandiflora, entre outras.
Vereda
Vereda constitui uma formação de fisionomia herbácea a herbáceo-arbustiva que ocorre
sobre solos hidromórficos, caracterizada pela presença da palmeira buriti (Mauritia
flexuosa). Este tipo de fitofisionomia ocorre circundado por campo limpo geralmente
úmido e está distribuído em vários trechos da AID da linha de transmissão,
acompanhando os cursos d’água ou associados a nascentes e olhos d’água.
Os buritis alcançam altura média de 12 a 15 m e não formam dossel. Em geral, as
espécies mais comuns nas veredas são representantes de Gramineae, Cyperaceae,
Xyridaceae, Eriocaulaceae e Melastomataceae.
Apesar de não ter sido amostrada no levantamento da vegetação e, no mapeamento da
AID, terem sido incluídas junto com as formações ripárias, várias veredas foram
identificadas ao longo dos Trechos 1 e 2 da AID. Como exemplo geral, ao longo do
Trecho 1 citam-se veredas situadas na altura do km 47, no km 126, entre os km 195 e
208 (ao longo da planície do Córrego Vermelho), entre os km 264 e 271 (no Distrito
Federal), entre outras. No Trecho 2 foram identificadas veredas na bacia do Ribeirão da
Batalha – Vereda do Altar, Vereda do Arrozal, e ao longo do ribeirão, localizado
próximo ao km 158.
Formações Campestres
Formações campestres representam as formações com predomínio de espécies
herbáceas e algumas arbustivas, faltando árvores na paisagem (Ribeiro & Walter, 1998).
Entre as espécies herbáceas, destacam-se as gramíneas. Segundo estes autores, as
formações campestres de cerrado englobam três fitofisionomias principais: Campo
Limpo, Campo Sujo e Campo Rupestre, todas representadas nos três Trechos de AID
da Linha de Transmissão. Ressalta-se que, tanto no mapeamento da AID como na
análise aqui apresentada, a classificação das fitofisionomias Campo Sujo e Cerrado Ralo
foram agrupadas, sendo apresentadas como formações campestres.
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Campo Limpo
Campo limpo corresponde a uma fitofisionomia essencialmente herbácea, com a
presença esparsa ou total ausência de arbustos e desprovida de árvores. Segundo Ribeiro
e Walter (1998), os campos limpos podem ser encontrados em diversas posições
topográficas e podem estar associado a terrenos secos ou úmidos, com diversos graus de
profundidade e fertilidade do solo. Gramineae, Cyperaceae, Compositae, Iridaceae,
Lythraceae e Droseraceae são famílias frequentemente representadas nesta
fitofisionomia
Na AID da Linha de Transmissão os campos limpos distribuem-se por diversos
segmentos, podendo ser verificado em encostas de serras ao norte do Trecho 1,
circundando veredas e ao longo da borda de matas de galeria ao longo da AID dos três
Trechos analisados, entre outros locais.
Cerrado Ralo/Campo Sujo de Cerrado
Corresponde às formações de fisionomia herbáceo-arbustiva, com arbustos e
subarbustos espaçados entre si. Arvoretas podem estar presentes. Estabelece-se sobre
solos rasos que podem apresentar pequenos afloramentos rochosos ou solos mais
profundos, porém pouco férteis. da mesma forma que o campo limpo, varia com a
umidade do solo e a topografia, podendo ser classificado em Campo Sujo Seco e Campo
Sujo Úmido.
Essa fitofisionomia característica do Cerrado apresenta um componente vegetal
composto por plantas herbáceas e arbustivas, representadas, muitas vezes, por
indivíduos subdesenvolvidos do Cerrado sentido restrito. O solo é raso e concrecionário,
sendo provavelmente o principal agente limitador para o estabelecimento e
desenvolvimento de outras espécies. Vide Relatório Fotográfico de Vegetação –
Volume IV.
Ao norte do Trecho 1 foi amostrado um cerrado ralo / campo sujo (Parcela 7) no
município e Colinas do Sul (GO). A área situa-se no interior de uma fazenda e fica
isolada por cercas de arame farpado das pastagens antrópicas, porém é usada
eventualmente como pastagem pelo gado. O solo é litólico e, em alguns trechos, arenoso
e raso. A fisionomia é intermediária entre a savânica e a campestre, apresentando estrato
arbustivo relativamente esparso e estrato herbáceo rasteiro, composto por várias
espécies graminóides nativas. Algumas arvoretas estão presentes. A densidade de
indivíduos nesta formação é de 1780 indivíduos por hectare e as espécies mais
representativas e abundantes na comunidade são Davilla elliptica, Curatella americana,
Casearia sylvestris, Mimosa sp, Erythroxylum suberosum e Psidium myrsinoides.
Stryphnodendron adstringens e Bowdichia virgilioides também se destacam na
comunidade, sendo representadas por arvoretas de até 5 m de altura. Outras espécies
freqüentes nos levantamentos em áreas de cerrado presentes nesta área são Kielmeyera
coriacea, Qualea parviflora, Astronium fraxinifolium, Tocoyena formosa, Byrsonima
verbascifolia e Aspidosperma tomentosum, entre outras.
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No Trecho 2 foi amostrado um cerrado ralo/campo sujo localizado no município de
Paracatu (MG), distante cerca de 1 km do Rio São Marcos, divisa entre os Estados de
Goiás e Minas Gerais. Próximo à área onde foi realizado o levantamento existe um
carreador não asfaltado que serve de acesso à Rodovia BR-040. Esse carreador serve de
acesso a inúmeras propriedades rurais. A paisagem no entorno é composta
predominantemente por pastagens e culturas agrícolas.
A vegetação nos estratos herbáceo e arbustivo foi amostrada em duas parcelas (Parcelas
24 e 25), sendo a maior com 20 X 20 m (400 m2), contemplando todo os indivíduos com
porte arbustivo, conforme o critério de inclusão estabelecido para esta fisionomia (CAB
> 5 cm). Dentro desta parcela foram estabelecidas três sub-parcelas de 5 X 5 m,
perfazendo um total de 75 m2 para amostragem de toda as espécies herbáceas.
Entre as espécies arbustivas, os indivíduos mais abundantes no levantamento foram
Plenckia populnea, Qualea parviflora, Byrsonima verbascifolia e Curatela americana
com 170, 150, 75 e 50 indivíduos/ha, respectivamente. A dominância e o volume para
as espécies são praticamente inexpressivos, sendo os menores valores registrado entre
todas as áreas amostradas (Anexo 4).
Entre as espécies herbáceas foram identificados 84 indivíduos pertencentes a 21
espécies. Muitas plântulas não puderam ser identificadas devido ao tamanho e estágio
de desenvolvimento, a maior parte do indivíduo amostrados (80%) está distribuída entre
30 e 100 cm de altura (Figura 6.2.1.2.4.j). Contudo, a amostragem realizada no estrato
herbáceo indicou a predominância dos gêneros Bauhinia sp, seguido do gênero
Banisteriopsis sp e da espécie Byrsonima crassa.
Figura 6.2.1.2.4.j
Distribuição das alturas para Cerrado Ralo/Campo Sujo em Paracatu, Minas
Gerais
Parce la 24 - Ce rrado Ralo/Campo Sujo
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Campos Rupestres
Campo rupestre é um tipo de vegetação característico sobre topos de serras e chapadas
de altitude superiores a 900 m com afloramentos rochosos, como as verificadas ao norte
do Trecho 1, em Colinas do Sul e Niquelândia (GO). Ocorre em terrenos com
topografia acidentada e grandes blocos de rochas com pouco solo, geralmente raso,
ácido e pobre em nutrientes orgânicos. Em geral, a vegetação ocorre em mosaicos, não
ocupando trechos contínuos. Nesta fitofisionomia predominam ervas e arbustos,
podendo ocorrer arvoretas pouco desenvolvidas.
6.2.1.3
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade e Áreas com Potencial
para Criação de Unidades de Conservação
O Decreto 5.092, de 21 de maio de 2004, estabeleceu que caberia ao Ministério do
Meio Ambiente (MMA) a definição das regras para identificação de áreas prioritárias
para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade
brasileira.
Estas Áreas Prioritárias para a Biodiversidade foram definidas em seminários de
avaliação dos biomas brasileiros, desenvolvidos por diversas instituições e sob a
coordenação do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo foi identificar as áreas e as
ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios
da biodiversidade brasileira. Foram realizados seminários de avaliação dos biomas do
Cerrado e Pantanal, coordenados pela FUNATURA; Mata Atlântica e Campos Sulinos,
coordenados pela Conservation International do Brasil; Amazônia Brasileira,
coordenado pelo Instituto Socioambiental; Caatinga coordenado pela Universidade
Federal de Pernambuco e Zona Costeira e Marinha, coordenado pela Fundação BioRio.
Os resultados consolidados dessas avaliações resultaram no Mapa das Áreas Prioritárias
para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira” editado pelo MMA em novembro de 2003 e reeditado em
maio de 2004. A Portaria MMA N° 126, de 27 de maio de 2004, reconheceu como
"Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade Brasileira " ou Áreas Prioritárias para a Biodiversidade,
aquelas publicadas pelo Ministério do Meio Ambiente em novembro de 2003 e
reeditado em maio de 2004. A Portaria MMA N° 126 estabeleceu também, a
responsabilidade do MMA e do IBAMA em disponibilizar estas informações em seus
websites.
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A Área de Influência Direta do Empreendimento atravessa 03 áreas consideradas
Prioritárias para a Biodiversidade, cujas características são apresentadas na Tabela
6.2.1.3.a e ilustradas na Figura 6.2.1.3.a
Tabela 6.2.1.3.a
Características das Áreas Prioritárias para a Biodiversidade atravessadas pela LT
Serra da Mesa 2-Luziânia, Luziânia Samambaia e Luziânia-Paracatu 4Emborcação.
Código Nacional
CP-493

Código Nacional
CP-494

Código Nacional
CP-502

Nome
Prioridade
Bioma
Recomendação
Municípios
Área (ha)
Nome
Prioridade
Bioma
Recomendação
Municípios
Área (ha)
Nome
Prioridade
Bioma
Recomendação
Municípios

Área (ha)

Serra da Mesa/Niquelândia/Minaçu
Extremamente Alta
Cerrado
Manejo e Criação de UC
Cavalcante, Colinas do Sul e Minaçu (GO)
261.771, 998
Chapada dos Veadeiros
Extremamente Alta
Cerrado
Manejo
Niquelândia e São João da Aliança (GO)
166.563,211
Distrito Federal e entorno
Extremamente Alta
Cerrado
Manejo
Brasília (DF), Águas Lindas de Goiás, Novo Gama,
Valparaíso de Goiás, Cabeceira Grande, Cabeceiras,
Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina,
Formosa, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio
do Descoberto (GO))
1.159.501,606
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Tabela 6.2.1.3.a
Situação da Linha de Transmissão em relação às Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade atravessadas. (A) CP-493, (B) CP 494 e (C) CP 502.

De acordo com recomendações do Programa Nacional de Biodiversidade (PRONABIO)
as áreas nas áreas CP 494 e CP 502 são recomendadas ações de Manejo enquanto, na
área CP-493 além do manejo, é indicada a implantação de Unidades de Conservação.
Conforme já mencionado neste diagnóstico, as áreas de vegetação mais preservadas
encontram-se na porção norte do empreendimento, no município de Colinas do Sul. De
fato, os levantamentos de flora e fauna realizados naquela região corroboram as
informações apresentadas pelo Mapa de Áreas Prioritárias. A baixa aptidão agrícola das
terras e a predominância de relevos movimentados contribuíram para a preservação
destas áreas tornando-as menos atrativas para atividades agropecuárias. As demais
formações localizadas ao longo do traçado constituem-se em mosaicos das
fitofisionomias do Cerrado, associadas a atividades antrópicas, principalmente agrícolas
e pecuárias. Merece destaque também a região situada ao Sul do empreendimento no
município de Três Ranchos, onde a ocorrência de Florestas Estacionais em bom estado
de preservação oferecem um bom potencial para implantação de unidades de
conservação.
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6.2.2
Caracterização da Fauna na Área de Influência Direta
6.2.2.1
Mastofauna
6.2.2.1.1
Objetivos
Ao analisar a Tabela 5.2.3.a da Seção 5.2 Meio Biótico (AII), nota-se a diversidade de
mamíferos no Brasil Central: 108 gêneros e 159 espécies que representam uma porção
considerável da fauna de mamíferos, com exceção de roedores e marsupiais cuja
distribuição se sabe ser restrita, bem como de um grande número de espécies de
relações claramente amazônicas e que são encontradas no Pantanal. Embora algumas
das espécies incluídas na lista estejam ameaçadas de extinção (como a onça pintada,
Panthera onca, e o cervo do pantanal, Blastocerus dichotomus), nenhuma delas se
encontra extinta no estado de Goiás. Evidentemente que a ação antrópica diminuiu
sensivelmente as áreas de ocorrência de muitas das espécies, mas nenhuma delas foi
efetivamente extinta no Estado.
Este relatório tem por objetivo avaliar e comparar os resultados dos inventários
realizados pela equipe de campo no período de 26 de janeiro a 14 de fevereiro de 2006
nos municípios de Colinas do Sul e Três Ranchos localizados no Estado de Goiás (vide
Mapa 6.2.2.1.1.a a seguir) e analisar em que condições se encontra a fauna de
mamíferos da área e discutir o impacto das ações pretendidas sobre essa mesma fauna.
6.2.2.1.2
Procedimentos Metodológicos
As técnicas empregadas para este inventário são as melhores existentes para o tipo de
paisagem: “armadilhas” de pegadas, armadilhas de queda (pitfall), armadilhas de
contenção (live traps), entrevistas, observação direta (Fotos 01 a 42 do Volume IV).
Essas técnicas se mostram ainda mais efetivas graças ao fato de que conhecemos bem a
fauna. Ressalta-se que, uma campanha prévia de instalação dos sistemas de captura foi
realizada, posteriormente à autorização IBAMA Nº 020/2006 (nº Processo
02001.000539/2006-88) (Anexo 5). Durante esta fase, as estações amostrais que
consistiam de armadilhas de queda foram implantadas e os pontos de disposição das
armadilhas de contenção viva foram estabelecidos.
A seguir, são apresentados os métodos utilizados para o levantamento de mamíferos nas
localidades de Colinas do Sul e Três Ranchos.
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•

Armadilhas de pegadas ou cama de pegadas

A mastofauna não-voadora de médio e grande porte foi amostrada por meio da detecção
de pegadas em camas de areia, segundo o método de Dirzo e Miranda (1990), eficiente
para registrar espécies de mamíferos, inclusive aquelas mais raras ou de difícil
visualização, além de ter a vantagem de não molestar os animais. Consiste na colocação,
em intervalos iguais, de parcelas com área aproximada de 0,25m2 (50 cm x 50 cm),
preenchidas com areia fina e úmida até uma altura de 3 cm, em média. A área onde se
instalou cada parcela foi previamente limpa, removendo-se a vegetação herbácea,
pedras e em alguns casos serrapilheira.
A areia foi colocada em seguida, sem pressão demasiada para permitir o registro das
pegadas dos animais. As camas de pegadas foram iscadas com uma “massa” composta
com pedaços de sardinha, farinha de milho, pasta de amendoim e banana amassada.
Em cada localidade a amostragem durou sete dias consecutivos (sem chuvas), sendo as
pegadas registradas diariamente. Em cada visita, a isca foi trocada e a areia das parcelas
revolvida e afofada para apagar as pegadas anteriores. Quando necessário, a areia foi
umidecida com auxílio de regador. Além da colocação das camas, considerou-se
quaisquer outros registros de mamíferos, tais como carcaça, fezes, pegadas em
substratos naturais, visualização direta e audição – observados durante a estadia em
campo. A identificação das pegadas foi baseada em Murié (1974), Becker e Dalponte
(1991) e Emmons & Feer (1997).
•

Entrevistas

Paralelamente às amostragens foram realizadas entrevistas com moradores e
freqüentadores dos locais para complementação das listagens. Para aumentar o grau de
confiabilidade das informações, a escolha dos entrevistados foi criteriosa, restringindo a
entrevista a moradores antigos ou habituados à caça e outras pessoas familiarizadas com
o cerrado e seus animais.
•

Armadilhas de queda (Pitfall traps)

Um dos mais eficientes sistemas para a captura de vertebrados terrestres de pequeno
porte (anfíbios, lagartos, serpentes, roedores e marsupiais) são as armadilhas de queda.
O desenho da transecção de fauna, bem como da unidade amostral (a estação) da
armadilha de queda segue o modelo apresentado na Figura 6.2.2.1.2.a do Anexo 3.
Foram utilizados baldes plásticos de 35 litros, enterrados de modo que suas aberturas
ficassem no nível da superfície do solo. Cada estação de captura consistiu de 1 balde
central, 3 baldes periféricos e 3 cercas, que direcionam cada balde periférico ao balde
central. Os baldes periféricos ficaram a aproximadamente 5 m de distância do balde
central e separados entre si por ângulos aproximados de 120°. Cada cerca foi montada
com um pedaço de lona plástica de 5 m de comprimento e 50 cm de altura, sustentada
por estacas de madeira. A parte inferior de cada cerca foi enterrada, para evitar que
pequenos animais passassem por baixo.
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Foram utilizados 67 baldes de 35 litros para a construção das armadilhas de queda em
Colinas do Sul, resultando em um esforço de amostragem total de 502 armadilhas x dia;
em Três Ranchos, 64 baldes de 35 litros instalados resultaram num esforço de 492
armadilhas x dia. Na medida do possível, foi mantida a distância de 50 m entre as
estações do mesmo transecto. As estações foram revisadas todos os dias pela manhã.
Cada espécime capturado foi acondicionado em potes plásticos, onde foram anotados a
data e o número da estação. Os números de espécimes coletados respeitaram, para todos
os grupos faunísticos amostrados, um limite máximo de quatro indivíduos/espécie.
Os indivíduos coletados que não puderam ser identificados em campo foram
sacrificados com injeção de anestésico Tionembutal, fixados em formol 10% e
identificados por etiqueta de campo e preservados em álcool 70% para posterior
incorporação nas coleções do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
(MZUSP). Assim que o material for incorporado ao acervo do MZUSP, a SMTE
enviará ao IBAMA a relação dos números de coleta.
•

Armadilhas de contenção viva (Live traps)

Inicialmente idealizadas para a coleta de pequenos mamíferos terrestres, as armadilhas
de contenção viva têm demonstrado eventual sucesso na captura de outras espécies de
vertebrados (e.g., sapos, aves, lagartos). Foram utilizadas 60 armadilhas de contenção
viva (modelo “Tomahawk”) em cada localidade. As armadilhas possuem dimensões de
45 cm de profundidade x 21cm de altura x 21cm de largura, instaladas em estações
amostrais (números 1 a 20), intercaladas com as parcelas de areia ao longo dos
transectos (Figura 6.2.2.1.2.a). As armadilhas foram iscadas com pedaço de banana e
verificadas todos os dias pela manhã e re-iscadas sempre que necessário.
Localidades amostradas
•

Colinas do Sul

- Área 1: Cerradão (coordenada inicial S 14º04'29,9"; W 048º01'23,2" / coordenada
final S 14º04'41,7"; W 048º01'23,3”). A flora do cerradão consiste de um mosaico de
espécies comuns do cerrado sensu stricto, espécies de mata de galeria, espécies de
florestas estacionais de encosta ou de florestas mesofíticas em afloramento calcário. O
dossel apresenta altura de 7 a 15m, podendo chegar a até 20m para algumas árvores,
com uma cobertura arbórea de até 70%. O sub-bosque apresenta arvoretas menores que
3m, arbustos, palmeiras acaules, ou com troncos curtos, e bromélias terrestres, grandes
(gêneros Ananas e Bromelia). A camada rasteira é menos densa do que no cerrado e é
diferenciada pela menor intensidade luminosa que atinge o solo. É uma fisionomia
perenifólia, apesar de algumas espécies apresentarem caducifolia por curtos períodos, na
estação seca. Há folhiço abundante depositado sobre o solo. Foram instaladas 20
parcelas de areia e 20 armadilhas de contenção viva e 5 sistemas de pitfall.
-
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Área 2: Clareira (coordenada inicial S 14º04'23,9"; W 048º01'13,1" / coordenada final
S 14º04'27,8"; W 048º01'26,5”): Clareira em cerradão, adjacente ao cerradão
amostrado, é mantida roçada devido à existência de uma linha de energia de baixa
tensão. Foram instaladas 20 parcelas de areia e 20 armadilhas de contenção viva e 5
sistemas de pitfall.
- Área 3: Mata de encosta (coordenada S 14º11'34,6"; W 048º04'32,2"): mata
semidecidual em encosta de morro. A cobertura arbórea nessas matas varia de 70 a
100%, na época chuvosa, sendo que a maioria das espécies é caducifólia (perde as
folhas) na estação seca; aquelas que ocorrem nos solos planos e de encosta não perdem
todas as folhas, mantendo uma cobertura foliar de aproximadamente 50% na época seca.
Foi instalada uma linha de pitfall com 7 baldes de 35 litros.
- Área 4: Vereda (coordenada inicial S 15º50'48,9"; W 047º30'03,0" / coordenada final
S 15º54'26,6"; W 047º31'27,8”): contato entre cerrado típico, campo úmido e vereda. As
armadilhas foram dispostas ao longo do córrego Fradinho, nas duas margens,
englobando os três tipos fisionômicos. Foram instaladas 20 parcelas de areia e 20
armadilhas de contenção viva e 5 sistemas de pitfall.
•

Três Ranchos

- Área 5: Cerrado (coordenada inicial S 18º17'33,4”; W 047º46'54,2” / coordenada final
S 18º17'44,4”; W 047º46'56,5"): cerrado típico sobre solo laterítico. Arvoretas e
arbustos abundantes, gramíneas presentes, inclusive espécies forrageiras invasoras.
Foram instaladas 20 parcelas de areia e 20 armadilhas de contenção viva e 5 sistemas de
pitfall.
- Área 6: Mata de galeria (coordenadas S 18º18'15,2"; W 047º45'37,9" / coordenada
final S 18º18'13,1"; W 047º45'29,6”): apresenta dossel fechado, com árvores e arvoretas
de caule fino. O solo é aluvial, arenoso. Foram instaladas 20 parcelas de areia e 20
armadilhas de contenção viva e 3 sistemas de pitfall.
- Área 7: Mata (coordenada inicial S 18º18'52,1"; W 047º45'30,1 / coordenada final S
18º18'57,4"; W 047º45'26,6"): mata estacional semidecidual de dossel fechado, porém
com sub-bosque bastante esparso, devido à entrada freqüente de gado. Há pastagens em
torno da mata e aparentemente houve remoção de espécies arbóreas de maior valor
comercial. Foram instaladas 20 parcelas de areia e 20 armadilhas de contenção viva e 3
sistemas de pitfall.
- Área 8: Campo (coordenada S 18º18'12,0"; W 047º45'13,2"): Campo sujo em topo de
morro com solo laterítico, apresenta camada herbácea bem desenvolvida. Há arbustos
esparsos e faixas de vegetação mais densa (arbustos e arvoretas) nas grotas. Foram
instalados 5 sistemas de pitfall.
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A Figura 6.2.2.1.2.b (Anexo 3), indica a localização das áreas amostrais para fauna.
6.2.2.1.3
Resultados
A Tabela 6.2.2.1.3.a, que se segue, apresenta os resultados do inventário realizado nas
áreas amostradas. A lista corresponde ao esperado em termos das técnicas empregadas,
e pode ser considerada uma avaliação muito boa da fauna duas localidades amostradas.
Tabela 6.2.2.1.3.a
Mamíferos registrados por meio de capturas, visualizações, vocalizações, vestígios
e entrevistas (C – captura; P - Pegadas; Vi – Visualização; Vo – Vocalização; Ve –
vestígios de fezes, carcaças, pêlos; E – Entrevistas locais)
Família e Nome científico
DIDELPHIDAE (5)
Gracilinanus agilis
Monodelphis domestica
Monodelphis kunsia
Thylamys velutinus
Didelphis albiventris
DASYPODIDAE (3)
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Cabassous unicinctus
MYRMECOPHAGIDAE (2)
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
ATELIDAE (1)
Alouatta caraya
CEBIDAE (1)
Cebus apella
CALLITRICHIDAE (1)
Callithrix penicillata
CANIDAE (3)
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Lycalopex vetulus
PROCYONIDAE (2)
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
MUSTELIDAE (1)
Lontra longicaudis
FELIDAE (5)
Leopardus wiedii
Puma yagouaroundi
Leopardus pardalis
Puma concolor
Panthera onca

Nome popular

Áreas Amostradas e evidências
Colinas do Sul

Três Ranchos

C

Catita
Catita
Catita
Cuíca
Gambá-de-orelha-branca

C
C, P, E

C
C
C
C
C, P, E

Tatu-galinha
Tatu-peludo
Tatu-de-rabo-mole

P, E
P, E
C, P, E

P, E
P, E, Ve
E

Tamanduá-mirim
Tamanduá-bandeira

P, E
P, E

E
P, E, Vi

Bugio

E

E, Ve, Vo

Macaco-prego

P? E, Vi,Vo

E

Sagui

E

E

Cachorro-do-mato
Lobo-guará
Raposinha

P, E, Vi
P, E, Ve
Vi?

P, E, Vi
P, E
-

Quati
Mão-pelada

E, Vi
P, E

C, P, E, Vi
P, E

Lontra

P, E

P, E

Gato-maracajá
Gato-mourisco
Jaguatirica
Onça-parda
Onça-pintada

P, E
P, E
P, E
P, E
P, E, Ve

P, E
P, E, Vi
E
P, E
E
continua
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Tabela 6.2.2.1.3.a - continuação
Mamíferos registrados por meio de capturas, visualizações, vocalizações, vestígios
e entrevistas (C – captura; P - Pegadas; Vi – Visualização; Vo – Vocalização; Ve –
vestígios de fezes, carcaças, pêlos; E – Entrevistas locais)
Família e Nome científico
CERVIDAE (3)
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Ozotoceros bezoarticus
CRICETIDAE (6)
Calomys tener
Oecomys bicolor
Oligoryzomys nigripes
Oryzomys megacephalus
Oryzomys subflavus
Nectomys rattus
MURIDAE
Rattus rattus
CAVIIDAE (2)
Cavia aperea
Hydrochaeris hydrochaeris
ERETHIZONTIDAE (1)
Coendou preensilis
ECHIMYIDAE (1)
Thrichomys apereoides
CUNICULIDAE (1)
Cuniculus paca
DASYPROCTIDAE (1)
Dasyprocta leporina
TAYASSUIDAE (1)
Pecari tajacu
TAPIRIDAE (1)
Tapirus terrestris
LEPORIDAE (1)
Sylvilagus brasiliensis

Nome popular

Áreas Amostradas e evidências
Colinas do Sul

Três Ranchos

Veado-mateiro
Veado-catingueiro
Veado-campeiro

P, E, Vi
P, E
P?, E

P, E
P, E, Vi
E

Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-da-cana
Rato-d’água

C
C
C
C
C
P

C
C
C
C, P

Rato-doméstico

C

Preá
Capivara

P, E, Vi
P, E

E
E

Ouriço-cacheiro

E

E, Ve

Rato

C

Paca

P, E

P, E, Ve

Cutia

P, E

P, E

Caitetu

P, E

-

Anta

P, E

-

Tapiti

P, E, Vi

P, E, Vi

Foram identificadas 21 famílias e 42 espécies de mamíferos silvestres nas áreas
amostradas. Os dados obtidos são bastante representativos da condição real da
mastofauna, principalmente de médio porte e grande porte. O exame da lista de espécies
revela uma espécie introduzida, o rato-doméstico (R. rattus). Outras espécies que não
constam da na lista que apresentamos acima estão provavelmente ausentes nas áreas
amostradas. Entre os carnívoros, a ariranha (Pteronura brasiliensis) e dois
Dasypodidae, o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) o tatu-canastra (Priodontes maximus).
Segundo relatos dos moradores locais em Colinas do Sul, esses animais eram
abundantes no passado e P. brasiliensis, ocorreria apenas nas margens do rio Preto.
Sendo assim, foi realizado uma vistoria na margem do curso d’água (coordenada
geográfica S 13º 59’ 24,5”;W 47º 55’ 53,3”), porém não foram detectados vestígios

278

nesse local. Descarta-se, no entanto, a extinção local dessas espécies na área de
influência direta.
Espécies consideradas cinegéticas (alvo de caça) como o porco-do-mato (Pecari
tajacu), ocorrem em grupos e têm o hábito de vagar amplamente por vastas áreas, assim
como tatus (E. sexcinctus, D. novemcinctus, T. tricinctus, C. tatouay) e roedores (C.
paca e D. leporina) ainda abundantes no norte do Estado de Goiás. Na área de Três
Ranchos foram registrados diversos vestígios de caça (Fotos 115 a 117). De acordo com
as entrevistas locais e conforme registros fotográficos, a caça predatória bem como
aquela utilizada para alimentação é freqüente. Dentre os animais visados para fins
alimentares relatados todos os daspypodídeos, incluindo Tolypeutes tricinctus, C. paca,
D. leporina, Sylvilagus brasiliensis, Mazama americana e M. gouazoubira.
Entre os primatas, os bugios (Alouatta caraya), os pregos (Cebus apella) e os saguis
(Callithrix penicillata) são presenças esperadas dado o tipo de vegetação da área e
foram assim constatadas. Espécies endêmicas do bioma original do Cerrado foram
amostrados nas duas localidades, entre elas: o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla) (Fotos 67 a 75) que foi visualizado em todas as vistorias noturnas e nas
parcelas de areia e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) registrado por meio de
pegadas e fezes (Foto 77).
Algumas espécies não foram detectadas nesta amostragem provavelmente por acaso e
devem efetivamente ocorrer nas áreas estudadas, ou ao menos na região. Entre essas
espécies estão os marsupiais (Caluromys philander, Chironectes minimus), o tatuí
(Dasypus septemcinctus), a preguiça-comum (Bradypus variegatus), a irara (Eira
barbara), o furão (Galictis vittata) e o esquilo (Sciurus aestuans).
Entre os mamíferos de pequeno porte (pequenos roedores e marsupiais) destaca-se que a
quase totalidade de táxons amostrados é constituída de espécies terrestres, com exceção
do gênero Gracilinanus, que é escansorial, isto é, capaz de viver tanto no chão quanto
na copa das árvores. A princípio, essa tendência de terrestrialidade das espécies de
pequenos mamíferos poderia indicar um viés metodológico nas capturas. Não é possível
descartar inteiramente essa possibilidade, entretanto o uso de armadilhas de queda
(pitfall) mostrou-se bastante adequado inclusive para amostrar a fauna arborícola de
pequenos mamíferos. Gracilinannus foi freqüentemente capturado através do uso do
mesmo tipo de armadilhas de queda. Assim é possível, de forma preliminar, avaliar que
esses pequenos mamíferos arborícolas devem estar presentes na área com relativa
densidade.
Dentre as espécies registradas na Lista Nacional de Animais Silvestres Ameaçados de
Extinção (IBAMA, 2003), seis foram identificadas nas áreas estudadas, são elas: o gatodo-mato (L. wiedii) (Fotos 91 a 93), a jaguatirica (Leopardus pardalis) (Fotos 94 a 96),
a onça-parda (Puma concolor) (Fotos 97 a 99), a onça-pintada (Panthera onca) (Fotos
100 a 102), o lobo-guará (C. brachyurus) e o tamanduá-bandeira (M. tridactyla). Além
disso, mais três espécies foram relatadas nas entrevistas: a ariranha (Pteronura
brasiliensis), o tatu-canastra (Priodontes maximus) e o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus).
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Espécies de ampla distribuição e comuns em ambientes antropizados foram registrados
com freqüência, entre elas: o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o gambá (Didelphis
albiventris) e o tapiti (Sylvilagus brasiliensis). Além dos censos noturnos que
possibilitaram a visualização de diversas espécies de mamíferos como o tamanduábandeira (M. tridactyla), veado-catingueiro (M. gouazoubira), cachorro-do-mato (C.
thous), raposinha (Lycalopex vetulus), gato-do-mato (P. yaguaoundi), quati (N. nasua),
cutia (D. leporina), preá (C. aperea) e o tapiti (S. brasiliensis).
A seguir, os Gráficos 6.2.2.1.3.a, 6.2.2.1.3.b, 6.2.2.1.3.c e 6.2.2.1.3.d apresentam a
curva de riqueza dos mamíferos de médio e grande porte levantados por meio de
parcelas de areia, procura ativa, censo e dos mamíferos de pequeno porte por meio de
capturas (pitfall traps e live traps) nas localidades de Colinas do Sul e Três Ranchos.
Gráfico 6.2.2.1.3.a
Curva de suficiência amostral – parcelas de areia
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Gráfico 6.2.2.1.3.b
Curva de suficiência amostral – procura ativa e censo
Procura Ativa e Censo
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Gráfico 6.2.2.1.3.c
Curva de suficiência amostral – armadilhas de queda (pitfall traps)
Pitfall Traps
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Gráfico 6.2.2.1.3.d
Curva de suficiência amostral – armadilhas de contenção (live traps)
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Os Gráficos foram obtidos a partir dos resultados coletados diariamente nas parcelas de
areia, armadilhas de contenção viva e de queda. Paralelamente, foram realizadas procura
de vestígios em substratos naturais que permitiram os registros das seguintes espécies de
mamíferos: tatu-peludo (Euphractus sexcinctus), tatu-galinha (Dasypus novemcinctus),
gato-do-mato (Leopardus wiedii ou Puma yagouaroundi), jaguatirica (Leopardus
pardalis), onças (Panthera onca e Puma concolor), lontra (Lontra longicaudis), mãopelada (Procyon cancrivorus), veado (Mazama spp), anta (Tapirus terrestris) e caitetu
(Pecari tajacu).
Ao se analisar as curvas de acúmulo utilizando o método de parcelas de areia na
localide de Colinas do Sul, nota-se que a procura de vestígios e o censo foram mais
eficientes no levantamento de mamíferos, já que o primeiro método permitiu o registro
de apenas duas espécies silvestres (L. wiedii ou P. yagouaroundi/ C. thous) contra 25
espécies levantadas com os métodos de censo e procura de vestígios (Mazama sp,
Leopardus wiedii ou P. yagouaroundi, L. pardalis, P.tajacu, C. aperea, L. vetulus, H.
hydrochaeris, Didelphis spp, P. cancrivorus, C. paca, P. concolor, L. longicaudis, T.
terrestris, C. apella, C. brachyurus, S. brasiliensis, C. thous, E. sexcinctus, P. onca, T.
tetradactyla, D. novemcinctus, N. nasua, O. bicolor, D. leporina e M. tridactyla). No
entanto, as parcelas de areia mostraram-se eficientes na localidade de Três Ranchos, já
que permitiu o registro de oito espécies silvestres (D. novemcinctus, L . pardalis, C.
paca, M. tridactyla, S. brasiliensis, D. leporina, C. thous, N. nasua). De qualquer
maneira, as espécies registradas no período de campo, eram previstas para a região. A
estabilização da curva do coletor de mamíferos indica que a maioria das espécies com
possibilidade de registro neste tipo de levantamento foram detectadas.
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•

Lista de espécies comentada

A seguir é apresentada a lista comentada das espécies registradas em campo nos dois
municípios estudados. São abordadas características básicas das espécies, tais como sua
distribuição geográfica, tipo de hábitat preferencial, dieta, diagnose da espécie e outros
aspectos pertinentes.
Família Didelphidae
Monodelphis kunsia (Catita) (Fotos 43 a 45) – Espécie de pequeno porte, com
cerca de 13 cm de comprimento total, possui orelhas e cauda compridas. Pode
habitar ambientes perturbados como plantações de banana e áreas abertas.
Gracilinanus agilis (Catita) (Fotos 46 a 48) – Espécie de marsupial de pequeno
porte, possui hábitos noturno, arborícola e terrestre. Possui coloração marrom,
cauda fina e ao redor dos olhos possui uns “óculos” de coloração castanha-escura.
Monodelphis domestica (Catita) (Fotos 49 a 51) – Conhecido também como
gambazinho, a espécie é uma dos maiores representantes do gênero. Possui hábitos
noturno, diurno, terrestre e solitário. Sua alimentação é constituída de insetos e
pode ser encontrada em florestas decíduas, savanas e ambientes com agriculturas.
Thylamys velutinus (Cuíca) (Fotos 52 a 54) – Espécie terrícola, de pequeno porte
e com coloração no dorso acinzentado, parecendo um veludo. Possui a cauda
grossa e curta, característica da espécie. Alimenta-se de insetos e pode ser
encontrado em ambientes florestados e abertos.
Didelphis albiventris (Gambá-de-orelha-branca) (Fotos 55 a 60) – Marsupial de
grande porte, possui hábitos terrestre, arborícola, diurno, noturno e solitário. Sua
alimentação é constituída de invertebrados, pequenos vertebrados, ovos e frutos. É
considerado uma espécie oportunista, pois pode beneficiar-se das mudanças
causadas no ambiente natural.
Família Dasypodidae
Euphractus sexcinctus (Tatu-peludo) (Fotos 61 a 63) – Possui pêlos
esbranquiçados na carapaça, daí a origem do nome popular. A carapaça possui seis
a oito bandas (cintas) e os dedos das unhas são grandes e fortes. Habita áreas de
vegetação arbustiva nos campos e cerrados.
Dasypus novemcinctus (Tatu-galinha) (Fotos 64 a 66) – A carapaça possui nove
bandas e com coloração marrom-escura. Os olhos são pequenos e as orelhas,
compridas. Possui atividade nos períodos crepuscular e noturno. Não há
dimorfismo sexual. Alimenta-se de invertebrados terrestres, pequenos vertebrados
e vegetais. A sua carne possui cheiro desagradável e forte, mas mesmo assim, é
uma espécie muito apreciada e caçada para fins alimentares.
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Cabassous unicinctus (Tatu-de-rabo-mole) – Mede cerca de 65 cm de
comprimento total. Possui hábitos noturno, terrestre e solitário. Alimenta-se de
formigas e cupins. Um espécime foi capturado em pitfall na área da vereda. Essa
espécie porém, pode habitar os outros ambientes como florestas e campos naturais.
Família Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim) – Mede cerca de 1,25 m e 6 kg. Possui
coloração amarela-pálida com duas listras pretas que avançam na região escapular
lembrando um colete. Posui hábitos terrestre, arborícola, crespuscular e solitário.
Como os tamanduás-bandeira, a fêmea gera um filhteo por vez. Nas localidades
amostradas é conhecido como “meleta”.
Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira) – Mede cerca de 2,1 m e pode
pesar até 23 kg. A cobertura do corpo é constituída por pêlos longos, grossos e
ásperos. Possuem orelhas e olhos pequenos, membros anteriores fortemente
musculosos, com quatro dedos, sendo três providos de unhas fortes e grandes.
Possuem hábitos solitários e vivem em florestas e cerrados. A espécie consta na
lista nacional de animais ameaçados de extinção.
Família Atelidae
Alouatta caraya (Bugio) (Foto 76) – Espécie facilmente identificada pela
vocalização emitida pelos machos, gerada pela caixa de ressonânica formada pela
expansão do ângulo mandibular e pelo osso hióide aumentado. Há dimorfismo
sexual, sendo o macho de coloração negra e a fêmea castanho-clara. Possui hábito
sociável, vivendo em pequenos grupos de ambos os sexos. Alimentam-se folhas,
frutos e sementes.
Família Cebidae
Cebus apella (Macaco-prego) – Espécie sociável, formam grupos grandes e
podem ser observados durante o dia. No município de Colinas do Sul, foi
visualizado um indíviduo atravessando a estrada de terra. A espécie pode chegar a
medir 86 cm e média de 4 kg.
Família Callitrichidae
Callithrix penicillata (sagui) – Mede cerca de 55 cm de comprimento total, pode
ser registrado por meio de vocalização característica. É uma espécie territorialista,
sendo assim, pode ser atraída utilizando o método de play-back. Alimenta-se de
invertebrados, pequenos vertebrados, ovos, gomas de árvores e frutos.
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Família Canidae
Cerdocyon thous (Cachorro-do-mato) (Fotos 79 a 81) – Canídeo de ampla
distribuição no país. Habita ambientes florestados, borda de mata, campo
antrópicos e naturais. É conhecido localmente como raposa-do-campo e raposinha.
Alimenta-se de frutos, vertebrados e invertebrados, e em alguns casos, chega à
invadir galinheiros e atacar outras criações domésticas. A espécie foi visualizada
em todas as vistorias noturnas. Durante o período reprodutivo pode ser visualizado
em par, possui hábitos crepuscular e noturno.
Chrysocyon brachyurus (Lobo-guará) – Considerado o maior canídeo da América
do Sul. Possui coloração laranja-avermelhada, ponta do focinho e extremidades
dos membros pretos. Habita capoeirões e matas arbustivas. Sua alimentação é
constituída de pequenos vertebrados, invertebrados e frutos silvestres como o do
gênero Solanum. Conforme relatos locais, é comum ouvir a vocalização dessa
espécie. Porém, durante o trabalho de campo só foi possível identificar as fezes e
as pegadas deixadas nas estradas de terra. A espécie consta na lista nacional de
animais ameaçados de extinção.
Lycalopex vetulus (Raposinha) – Conhecida também como raposinha-do-campo, a
espécie alimenta-se principalmente de frutos e é encontrada em ambientes de mata
e campos. Um espécime foi visualizado durante as vistorias diurna na localidade
de Colinas do Sul.
Família Procyonidae
Nasua nasua (Quati) (Fotos 82 a 87) - É um animal de hábitos sociável, formando
grupos grandes. Possui coloração variável, a parte dorsal de coloração cinzaescuro a marrom-avermelhado. Os olhos e as orelhas são pequenos e os membros
anteriores curtos. Alimenta-se de vegetais, invertebrados e pequenos vertebrados.
Os machos velhos são usualmente solitários, chamados de quatis-mundéus. Em
Colinas do Sul foi visualizado um animal solitário em uma árvore localizada na
cidade. Em Três Ranchos foi possível capturar um espécime jovem na armadilha
de contenção viva, sendo solto na mesma área de captura. Além disso, rastros
foram registrados nas parcelas de areia.
Procyon cancrivorus (Mão-pelada) (Fotos 88 a 90) – Mede cerca de 110 cm e
8kg. Esse procyonídeo é facilmente identificado pela máscara preta ao redor dos
olhos e pelos rastros deixados nos substratos, similares à mão de uma criança. É
encontrado próximo a cursos d’água, onde se alimenta de moluscos, crustáceos e
peixes.
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Família Mustelidae
Lontra longicaudis (Lontra) (Foto 78)– Possui coloração pardacenta e uma
mancha mais clara na garganta. Habita ambientes de rios e lagos, onde escava
tocas nas barrancas para reproduzir-se. Alimenta-se de peixes, moluscos e
crustáceos. Possui membrana interdigital que facilita o nado. Os vestígios dessa
espécie foram encontrados nas duas localidades, sendo que em Três Ranchos foi
detectada a toca na área de mata de galeria, onde foi instalada a transecção de
fauna.
Família Felidae
Leopardus wiedii (Gato-maracajá) – Espécie com manchas e coloração que
lembram uma jaguatirica, porém de menor porte. Possui no queixo e na garganta
duas listras transversais. Habita ambientes mais preservados, ao contrário de Puma
yaguaroundi. Possui hábitos terrestre e arborícola. Alimenta-se de aves e roedores.
Puma yagouaroundi (Gato mourisco) – Possui a cabeça pequena com orelhas
arredondadas. Pesa cerca de 5 kg e tem cerca de 1 metro de comprimento total. Ao
contrário de outros felídeos de pequeno porte que são listrados ou possuem
manchas, o gato-mourisco possui coloração uniforme (preto, cinza ou vermelho
amarelada). Possui ampla distribuição e adapta-se facilmente nos ambientes
degradados.
Leopardus pardalis (Jaguatirica) – Representante de tamanho médio entre as
espécies de felinos brasileiros. Habita ambientes, solitário e carnívoro. O corpo
tem formas esbeltas, coloração geral no fundo amarelada e listras pretas ao longo
do corpo. Pode atingir 1,3 metros e pesar até 15 kg.
Puma concolor (onça-parda) – Conhecida localmente como sussuarana e onçapequena, esse felídeo possui pelagem de cor marrom-claro, sem manchas escuras,
olhos claros e focinho de coloração rosada. A espécie possui ampla distribuição e
pode ser encontrada em ambientes florestados, campos naturais e antrópicos.
Panthera onca (Onça-pintada) – Considerado como o maior felino das Américas.
Habita ambientes florestados e alimenta-se de várias espécies de vertebrados. Nas
entrevistas realizadas em Colinas do Sul, os moradores locais citaram a presença
da onça-preta conhecida como pantera, mas trata-se apenas de uma variação
cromática de pelagem. Nessa mesma localidade foi constata a caça de um
exemplar (crânio e pele). Segundo relato do caçador, o felídeo estava atacando a
criação de gado e que havia perseguido e predado 30 bovinos. O vestígio desse
animal foi detectado apenas em Colinas do Sul (S 14º 05’45.0”; W 48º 04’ 23.8”)
em área de bebedouro de gado. Ressalta-se que essa espécie está ameaçada de
extinção.
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Família Cervidae
Mazama americana (Veado-mateiro) – Possui coloração marrom avermelhada e
cauda esbranquiçada. É o maior veado de chifres simples, pode ser encontrado em
florestas e áreas abertas.
Mazama gouazoubira (Veado-catingueiro) – Possui coloração marrom
acinzentada, cauda branca no lado inferior e chifres pequenos e curtos 7 cm de
altura. Habita ambientes abertos e florestados.
Ozotoceros bezoarticus (Veado-campeiro) – Mede cerca de 1,45 m e pode chegar
a pesar até 40 kg. Possui coloração marrom-avermelhado. O macho possui a
galhada com 3 pontas de cerca de 30 cm e a espécie pode ser encontrada em áreas
abertas.
Família Caviidae
Cavia aperea (Preá) – Espécie comum na região, pode chegar a medir até 29 cm
de comprimento e pesar até 750 g. Possui coloração acinzentada com tons marrom
e partes inferiores de cor branca-amarelada. Vive em vegetação baixa e fechada
como capinzais e capoeiras.
Hydrochaeris hydrochaeris (Capivara) (Fotos 121 a 123) – Considerado o maior
roedor, a capivara forma bandos grandes. Possui hábitos diurno, crepuscular e
aquático. Como a lontra, possui membrana interdigital que facilita o nado. É uma
espécie que possui comportamento lento e pacífico, incapaz de atacar outros
animais. A presença da espécie é detectada pelos montículos de fezes que
depositam e pelos rastros fortemente marcados no substrato.
Família Erethizontidae
Coendou preensilis (Ouriço-cacheiro) – Possui o corpo coberto por espinhos,
cabeça pequena, orelhas baixas e dentes incisivos fortes de coloração amarela. Os
espinhos são córneos e a ponta é formada por pequenas escamas justapostas de
modo que as extremidades ficam voltadas para a base do espinho. Possuem
hábitos arborícola, terrestre e utilizam a cauda como membro auxiliar.
Família Echimyidae
Thrichomys apereoides (Rato) – Espécie com coloração marrom-escura no dorso e
cauda com pêlos. Foi capturado apenas um exemplar em Colinas do Sul.
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Família Cuniculidae
Cuniculus paca (Paca) – Possui corpo alongado e robusto, mede cerca de 70 cm e
chega a pesar até 10 kg. Esse roedor vive em áreas abertas com vegetação alta
como matas, capoeirões e próximo aos cursos d’água. Alimenta-se de vegetais
diversos e frutos. Na localidade de Três Ranchos registrou-se a caça de um
indivíduo adulto para fins alimentares.
Família Dasyproctidae
Dasyprocta leporina (Cutia) – Mede cerca de 50 cm de 3 comprimento. Possui
coloração marrom-avermelhada no dorso e mais clara no ventre. Possui as patas
anteriores com cinco dedos, sendo o quinto pequeno e as patas posteriores com
três dedos, munidos de fortes unhas curvas. Os rastros desse roedor foram
registrados com freqüência na área da Mata em Três Ranchos. Nas revisões
diurnas, foram observados sentados na parcela de areia.
Família Tayassuidae
Pecari tajacu (porco-do-mato) – A espécie é conhecida localmente como caitetu e
pode medir até 90 cm. Apesar disso, é o menor representante brasileiro da família.
Possui o corpo marrom-escuro e pêlos brancos e pretos no corpo. Andam em
grupos pequenos constituídos adultos e jovens de ambos os sexos. Alimenta-se de
frutos silvestres, folhas, talos, raízes e em alguns casos, de invertebrados.
Família Tapiridae
Tapirus terrestris (Anta) (Fotos 127 a 129) – Espécie de grande porte, mede cerca
de 2,0 m e chega a pesar até 300 kg. Possui as pernas curtas, corpo forte, pesado e
focinho com uma pequena tromba móvel. Habita ambientes florestados nas
proximidades da água. Os vestígios foram detectados no Povoado do Rio Preto (S
13º 57’ 45,3”; W 47º 56’ 17,9”) e na estrada de terra em Colinas do Sul, próximo à
transecção de fauna.
Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis (Tapiti) – Difere da lebre-européia pelo tamanho, pelas
orelhas e pela cauda reduzidas. Possui coloração parda-amarelada e o ventre mais
claro. Habita áreas de campos naturais e antrópicos, borda de mata e florestas. A
sua alimentação é constituída de talos, brotos, cascas e uma variedade de vegetais.
Pode ser visto nas estradas e bordas de mata.
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6.2.2.1.4
Considerações Finais
A amostragem realizada e as viagens de reconhecimento às áreas por onde a LT está
planejada permitem a discussão que se segue. A listagem das espécies coletadas e/ou
observadas está dentro do que poderia se esperar dada a metodologia de amostragem
empregada e o tempo destinado à tarefa. Considerando-se tudo o que foi colocado até o
momento, duas questões significativas podem ser formuladas:
-

Qual o principal efeito da intervenção planejada sobre a fauna de mamíferos?
Os efeitos deletérios seriam similares em todas as paisagens encontradas na
área?

Em resposta à primeira pergunta há que se considerar que a despeito da necessidade do
estabelecimento de uma faixa de servidão de cerca de 70 m ao longo da LT, esta não
implica na supressão total de vegetação, exceto nos locais de instalação das torres.
Deste modo, não se pode falar em interrupção do corredor de passagem da fauna.
Haverá de fato a realização de corte seletivo, especialmente de indivíduos emergentes
porém se manterá uma vegetação de dossel mais baixo, com cerca de 2 metros,
suficiente para assegurar o transito da fauna ali existente. Neste contexto, estima-se que
o tipo de intervenção pretendida terá efeito mínimo sobre a movimentação de indivíduos
das populações de mamíferos na maioria das paisagens da área estudada.
Com relação à 2a questão, realmente, diferentes habitats seriam afetados de modo
distinto. Um cerrado aberto, campina ou mesmo um bosque aberto não sofreriam, sob o
ponto de vista dos mamíferos, nenhuma perturbação visível na estrutura do hábitat, uma
vez que espaços abertos e áreas fechadas se substituindo espacialmente é a característica
fisionômica básica do bioma cerrado.
As florestas seriam afetadas diferentemente, pois numa paisagem florestal, com árvores
densamente agrupadas e espaços abertos reduzidos, a abertura de uma trilha de alguns
metros de largura teria o potencial de interromper o fluxo de indivíduos entre dois
blocos de mata. Pode-se afirmar, no entanto, que esse tipo de dano seria mínimo na área
de estudo, por duas razões: em primeiro lugar a faixa a ser cortada tem poucos metros
de largura, e qualquer mamífero, mesmo as menores espécies, são capazes de cruzar
esse espaço se necessário. Até mesmo primatas, que são exclusivamente arborícolas, são
capazes de atravessar áreas pelo chão, e isso é particularmente verdadeiro para as
espécies do cerrado, que vivem em blocos de matas isolados e colonizam outros blocos
atravessando áreas de cerrado aberto de até centenas de metros.
Finalmente, é importante lembrar que a fisionomia florestal encontra-se quase
totalmente extirpada nas áreas de estudo. A paisagem do Estado de Goiás,
particularmente na área de possível intervenção, apresenta vegetação naturalmente
aberta, de cerrado. Nos locais de vegetação nativa originalmente florestal, as atividades
agrícolas já eliminaram a maior parte desse tipo de ambiente. Assim, paisagens
arbustivas ou de campina são a norma para a região. A fauna original de mamíferos do
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Estado, apresentada acima, vive naturalmente nesse tipo de paisagem, e entende-se que
o estabelecimento das LT não deverá causar quaisquer danos à fauna de mamíferos.
6.2.2.2
Avifauna
O cerrado (Foto 01 do Registro Fotográfico, Volume IV) compõe com a caatinga e o
chaco, a grande diagonal seca que divide as florestas úmidas brasileiras (Ab`Saber,
1983). Segundo Teixeira (1992), o domínio do cerrado deve ser entendido como um
conjunto de fito-fisionomias peculiares e de numerosas áreas de contato entre os
diferentes tipos de vegetação o que forma um intrincado mosaico difícil de avaliar do
ponto de vista zoológico. Isso, se torna, ainda mais complexo, considerando-se as
diferentes formas de ocupação humana e uso do solo que cria, extensas áreas antrópicas
com taxa sobreviventes dos habitats originais.
No trajeto da LT, as áreas de cerrado localizadas fora das unidades de conservação,
estão insularizadas ou são margeadas por grandes empreendimentos agropecuários, com
predomínio de soja e pasto (Foto 02) que reduzem a possibilidade de ocorrência de
grande parte da avifauna prevista para a região. O uso das matas secas e dos cerradões
como abrigos para o gado remove completamente o sub-bosque extirpando grande
parcela de aves florestais dependentes deste recurso (Foto 03). Ainda que se considere o
cerrado como um bioma aberto, para a avifauna, ele é essencialmente arborícola e não
campestre (Sick, 1966) com diversos taxa dependentes da estratificação vertical típica
do ambiente florestal. Esta guilda florestal é a uma das primeiras a desaparecer com a
degradação dos cerradões nativos. Completando este quadro, nas últimas décadas,
foram implantados, nos Estados de Minas Gerais e Goiás, grandes reservatórios para
produção hidroelétrica reduzindo significativamente a diversidade de aves nos
remanescentes naturais de cerrado (Hass, 2002).
A faixa da LT atravessa duas regiões distintas do cerrado, caracterizadas pela presença
de duas formas do tico-tico-rei atualmente separadas em espécies válidas: a forma que
ocorre ao norte de coloração cinza uniforme (Coryphospingus pileatus) e a forma
meridional de cor avermelhada (Coryphospingus cucullatus). As duas regiões
localizam-se em áreas prioritárias para a conservação do bioma do Cerrado proposta no
seminário “Ações prioritárias para a conservação da biodiversidade do cerrado e
pantanal” sendo que Colinas do Sul está na Região 1 (limite sul da área nuclear, a
sudeste e leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e o triângulo Mineiro) e Três
Ranchos na Região 3 (noroeste de Goiás, na divisa com Tocantins).
Considerando-se as variáveis de cobertura vegetacional e estado de conservação dos
fragmentos nativos observados ao longo da LT, foram listadas, 493 espécies de aves
com provável ocorrência sendo que durante os trabalhos de campo encontrou-se 243
espécies nas duas localidades amostradas sendo 192 na região de Colinas do Sul ao
norte da LT, 170 na região de Três Ranchos ao sul da mesma e 14 em áreas próximas.
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6.2.2.2.1
Procedimentos Metodológicos
•

Seleção das áreas de amostragem

Considerando-se, a extensão da LT que, atravessa praticamente todo o estado de Goiás
iniciando-se no noroeste deste, e seguindo para sul na região fronteiriça com o triângulo
mineiro foi necessária a seleção de duas áreas de amostragem intensiva. Selecionou-se
para o trabalho remanescentes nos pontos extremos da LT visando a inclusão de
espécies com limites de distribuição diferenciados. Os habitats urbanos foram
desconsiderados na amostragem quantitativa.
•

Esforço amostral

Foram realizados 10 dias de campo em cada uma das duas áreas selecionadas. A
amostragem quantitativa foi realizada em dez pontos fixos diários em cada área durante
o período matinal. A amostragem qualitativa foi realizada com busca ativa no restante
do período incluindo o noturno durante todos os dias de amostragem. Foi realizada
ainda nos pontos com vegetação em melhor estado de conservação captura com redes de
neblina totalizando 90 horas rede em cada área (6 horas x 5 redes x 3 dias).
•

Listagem de ocorrência provável

Com base em dados secundários de fontes bibliográficas e documentais foi elaborada
uma lista básica de trabalho contendo espécies de provável ocorrência para a região
conforme; Araujo (1993), Collar et al. (1987); De Lima, (2003); Dunning, (1982),
Frisch (1981); Hass, (2002); Hidasi, (1983); Meyer de Schauensee (1970); Pinto (1944);
Pinto (1950); Pinto, (1964); Pinto (1978); Scott (1985); Sick (1997).
•

Amostragem qualitativa

Foram empregados métodos disponíveis de detecção incluindo amostragens diretas e
indiretas a fim de evitar a seleção de espécies pela metodologia. Estes métodos são
descritos, a seguir:
Confirmação em campo
Para a confirmação em campo foram utilizados os seguintes métodos:
•

Registro visual

As aves foram observadas diretamente no campo percorrendo-se as trilhas e estradas já
existentes na região. Para observação foi utilizado um binóculos 9 x 20. Só foram
incluídas espécies com certeza de identificação excluindo as crípticas com possibilidade
de erro por serem identificáveis apenas por coleta ou bioacústica.
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•

Registro auditivo

Foi efetuado o registro bioacústico baseado na utilização do canto como forma de
determinação segura de espécies de aves (Sick 1979). As vocalizações foram registradas
por meio do uso de um gravador digital tipo MD (44100-Monoaural-16bit com arquivo
não-compactado) e microfone AudioTechnica AT 9300. As gravações de espécies
indeterminadas foram editadas para checagem futura, comparação em laboratório e
consulta a outros pesquisadores. Os problemas de identificação foram solucionados por
meio da comparação de sonogramas utilizando-se o programa Cool Edit – 96 (Foto 04).
Espécies crípticas puderam ser observadas pelo uso de play-back onde uma ave é
atraída até o observador pelo uso de seu próprio canto. Além disso, foram utilizados
play-backs de gravações de espécies de outras localidades (Lanyon 1969) em hábitats
propícios à detecção (Foto 05).
•

Registro indireto

Algumas aves foram registradas de forma indireta como determinação das espécies
através de penas encontradas no local (Foto 06), regurgitos de corujas, restos de aves
predadas e ninhos.
•

Registro por captura

Algumas espécies foram registradas pela captura aleatória utilizando-se redes de neblina
(Fotos 07 e 08). Foi realizada uma adaptação dos métodos descritos por Karr (1981) e
Terborgh & Weske (1969). Foram utilizadas redes de poliamida com malhas de 36 mm
e 12 metros de comprimento por 2,6 metros de altura (Zootech). As redes foram abertas
em grupos de cinco, diferenciadas ao máximo por ambiente, grau de luminosidade e
estrato vegetacional, procedimento que visava aumentar o número de espécies, em
detrimento do número de espécimes. Também utilizou-se a colocação de redes em
ecótonos, potencializando as capturas pelo efeito borda. As redes foram especialmente
úteis na captura de espécies indeterminadas por observação direta ou pela vocalização.
Foi utilizado play-back para atrair espécies crípticas à rede. As redes foram montadas
sempre durante à tarde permanecendo no mesmo local por mais duas manhãs e uma
tarde. As redes foram checadas em intervalos de 30 minutos em média.
•

Registro de animais atropelados

Os animais encontrados atropelados ao longo das vias públicas foram registrados para
amostragem qualitativa (Fotos 09 e 10).
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Amostragem quantitativa
•

Seleção de pontos de amostragem quantitativa

Para a seleção das áreas e pontos foram considerados alguns pontos a fim de não
comprometer a amostragem (Vielliard & Silva 1990). Pontos muito próximos com risco
de dupla-amostragem de espécies com maior poder vocal foram desconsiderados. Com
base em critérios de conservação ambiental e dados fitofisionômicos foram amostrados
em cada área pelo menos 8 pontos por dia para amostragem quantitativa. Para a
marcação dos pontos no campo foram utilizados um GPS Garmin III Plus e altímetro
digital Casio DW6500.
•

Metodologia de amostragem quantitativa

Foi utilizada a metodologia de censos em pontos fixos fornecendo o Índice Pontual de
Abundância (IPA) sugerida por Blondel & Frochot (1970) adaptada por Bibby (1992) e,
para os trópicos por Vielliard & Silva (1990). Esta metodologia fornece dados acerca
da abundância relativa das espécies de um ambiente. O IPA é obtido dividindo-se o
número de contatos de cada espécie pelo número total de amostras efetuadas. O IPA é
um valor relativo devido ao coeficiente de detecção ser desconhecido, porém, o índice
de uma espécie pode ser comparável entre aves de diferentes comunidades (Aleixo e
Vielliard, 1995). Métodos de amostragem com captura e coleta por sua vez, são
largamente seletivos o que ocasiona a impossibilidade de comparação de dados de
abundância relativa de uma espécie entre comunidades diferentes.
As amostragens tiveram início 30 minutos antes do nascer do dia (5:30 h até as 11:00
hora quando a amostragem era finalizada. Em cada área, um dos pontos era sorteado
para iniciar a amostragem. Qualquer espécie da avifauna era registrada por visualização,
bioacústica ou ambos, sendo considerado um contato. As aves observadas ou com o
canto detectado eram monitoradas para não se repetir a contagem duplificando a
amostra. Espécies coloniais ou que se reúnem para rituais de corte (comportamento de
lek) foram registrados como um único contato. No local do ponto o observador fica pelo
menos 5 minutos em silêncio, após esse procedimento é que começa a amostragem por
20 minutos. Cada contato foi realizado em um raio maior que 150 metros. As condições
ambientais não permitiram o uso de raios fixos. O relevo e o ambiente aberto, em alguns
pontos, permitia a ampla visualização registrando-se apenas os animais no raio do ponto
pré-selecionado.
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6.2.2.2.2
Resultados
•

Amostragem quali-quantitativa nas áreas selecionadas

Descrição da Área 1 de amostragem (Colinas dos Sul)
A primeira área (Foto 11) escolhida para amostragem intensiva está situada entre o
reservatório da UHE Serra da Mesa e áreas de maior altitude do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. A região, apesar de intensamente antropizada, apresenta
fragmentos representativos da biota local. Outro ponto positivo em relação à escolha da
área é a variedade de habitats (naturais ou não). Nos pontos selecionados da Área 1
foram amostrados:
•
•

•

•

Hábitats florestais: cerradão, cerrado antrópico (Foto 12) e matas secas;
Hábitats úmidos: veredas de buriti e buritirana (Foto 13), brejos de ciperáceas,
riachos de veredas, rios Tocantinzinho e Preto, lagoas e açudes de fazendas e o
braço do Reservatório de Serra da Mesa com acesso por Colinas do Sul
(Foto14);
Hábitats campestres: áreas de cerrado utilizado como pastagem em que a
cobertura de dossel não é mais contínua apresentando campos inseridos (nativos
ou não) (Foto 15);
Pontos de amostragem na Área 1

Na Área 1 foram selecionados 22 pontos de amostragem. A Tabela abaixo (Tabela
6.2.2.2.2.a) representa o ponto inicial em cada raio fixo. Por dia, foram amostrados, 10
desses pontos, aleatoriamente seguindo, a metodologia descrita. Os pontos levaram em
consideração a maior parte da variedade de habitats existentes.
Tabela 6.2.2.2.2.a
Pontos de amostragem da Área 1
Ponto

Tipologia

Fuso

E (m)

N (m)

7

Base Inicial – Cerrado

22L

821.491,98

8.441.977,65

8

Cerrado sub-bosque queimado

22L

821.440,95

8.442.115,53

9

Cerrado sub-bosque queimado

22L

821.279,69

8.442.111,63

10

Cerradão

22L

821.116,03

8.441.781,01

11

Cerradão-Galeria-Vereda-Campo

22L

821.072,25

8.441.390652

12

Mata de galeira

22L

821.034,83

8.441.182,60

13

Cerradão

22L

820.933,30

8.440.995,56

14

Cerradão

22L

820.765,80

8.440.680,43

55

Cerradão

22L

820.269,78

8.440.202,51

25

Cerrado-Campo rupestre

22L

815.551,92

8.436.783,36

47

Cerrado – Campo rupestre

22L

814.497,21

8.436.305,79
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Tabela 6.2.2.2.2.a - continuação
Pontos de amostragem da Área 1
Ponto

Tipologia

Fuso

E (m)

N (m)

38

Vereda - Campo cerrado antrópico

22L

815.827,18

8.435.565,07

39

Cerrado

22L

816.020,13

8.435.742,66

40

Cerrado

22L

816.114,79

8.436.034,36

44

Riacho Tipo M.octacet.

22L

813.753,25

8.433.726,94

45

Reservatório Serra da Mesa

22L

810.342,88

8.433.850,79

43

Cerradão - Mata seca

22L

812.l14,59

8.429.232,45

58

Cerrado

22L

815.052,57

8.445.747,95

60

Cerrado

23L

176.381,34

8.448.703,18

63

Cerradão

22L

821.087,39

8.454.629,01

66

Cerrado-Cerradão

23L

182.850,65

8.452.259,60

67

Cerrado-Cerradão

23L

182.926,33

8.452.284,90

•

Esforço amostral na Área 1

O Gráfico 6.2.2.2.2.a abaixo, demonstra a baixa probabilidade de aumento significativo
de novos registros devido a estabilização da curva do coletor. Considera-se que, a
maioria dos habitats disponíveis foi amostrada.
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Gráfico 6.2.2.2.2.a
Cumulativo de espécies (“Curva do coletor”) na Área 1 apresentando os números
cumulativos de aparecimento de registros novos até a estabilização da curva. As
linhas de tendência indicam a baixa probabilidade de ocorrência novos registros
em números significativos. O eixo X indica as datas de amostragem de campo e o Y
representa o número de espécies registradas no local

.
•

A avifauna da Área 1

Considerando-se as 493 espécies incluídas como de provável ocorrência, foram
registradas em campo 191 espécies e uma espécie registrado como nova ocorrência para
a região, o araçarí-castanho (Pteroglossus castanotis) (Foto 16). A composição da área
reflete bem seu grau de antropização, pois das vinte espécies de maior abundância
somente duas são florestais Herpsilochmus atricapillus (Foto 17) e Thamnophillus
punctatus (Fotos 18 e 19) e mesmo assim, bem adaptadas a áreas secundárias. As aves
de maior representatividade na amostra são aves adaptadas a ambientes abertos e
alterados. A lista obtida neste trabalho foi comparada ao levantamento efetuado para o
reservatório de Serra da Mesa (Araújo, 1993) no qual, foram encontradas 116 espécies,
das quais apenas doze que não foram identificadas no estudo realizado para este
EIA/Rima. Destas oito podem ocorrer na região da LT e não foram detectadas e quatro
não possuem hábitat para ocorrer em Colinas do Sul.
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A avifauna dos habitats florestais
•

As matas de galeria e matas secas

A supressão ou degradação intensiva dos habitats florestais reduziu as chances de
ocorrência de várias espécies de aves. A retirada das árvores emergentes de madeira de
lei diminuiu a estratificação vertical verificada em ambientes florestais bem
conservados. Essa “compressão” das sinúsias florestais mistura guildas outrora
diferenciadas em um mesmo local. As matas de galeria amostradas foram as áreas com
melhor representatividade de estratificação vertical. No dossel dessas, foram
observadas, aves como o bem-te-vi-de-bico-chato (Megahynchus pitangua), o
anambézinho (Chelidoptera tenebrosa) (Foto 20) e o sanhaço-verde (Thraupis
palmarum) (Foto 21). Na sub-copa são freqüentes o bico-de-agulha (Galbula ruficauda)
(Fotos 22 e 23) e o gaturamo (Euphonia chlorotica) (Foto 24) o soldadinho (Antilophia
galeata) (Foto 25) e a pipira-da-taoca (Eucometis penicillata). No sub-bosque ainda
relativamente espesso se comparado aos outros hábitats florestais as observações e
vocalizações mais freqüentes foram de passeriformes como a choca-bate-cabo
(Thamnophillus
punctatus),
o
chorozinho-de-chapéu-preto
(Herpsilochmus
atricapillus), o canário-do-mato (Basileuterus flaveolus) (Foto 26), o assanhadinho
(Myiobius barbatus) (Foto 27) e o trinca-ferro (Saltator maximus) (Foto 28). O chão da
floresta de galeria é dominado por granívoros que forrageiam no substrato de folhiço
entre os quais a juriti (Leptotila verreauxi) é uma das vozes dominantes. As matas secas
encontradas na região eram remanescentes extremamente degradados e adjacentes a
matas de galeria não apresentando diferenciação na comunidade de aves em relação a
esta última.
•

Os cerradões e cerrados (estruturamente fechados)

Os remanescentes de cerradão e cerrado na região possuem a mesma deficiência
estrutural das florestas devido a remoção da zona arbustiva pelo forrageamento e
pisoteio do gado. Ainda assim, foram encontradas áreas representativas, em especial o
ponto 14. No dossel do cerradão é dominado pela guilda dos passeriformes insetívoros
de copa, em especial, da família dos tiranídeos entre os quais o nei-nei (Megahynchus
pitangua) (Foto 29). A disponibilidade de frutos e sementes faz com que sejam comuns
frugívoros e granívoros onde se destacam o tucanuçu (Ramphastos toco) (Foto 30) e
psitacídeos como os araguarís (Aratinga leucophthalmus) (Foto 31), a jandaia-estrela
(Aratinga aurea) (Foto 32) e o periquito-de-asa-amarela (Brotogeris chiriri) (Foto 33).
A sinúsia arbustiva possui taxa específicos destes ambientes como o fruxu-do-cerradão
(Neopelma pallescens) (Foto 34) e muitos dos elementos da mata seca e galeria como o
tico-tico-do-mato (Arremon taciturnus (Foto 35) e o sabiá-pardo (Turdus leucomelas).
O chão do cerradão é o ambiente onde ocorrem uma grande parcela das aves cinegéticas
da região. Neste grupo estão os grandes cracídeos do cerrado, mutum-de-topete (Crax
fasciolata) e o jacupemba (Penelope superciliaris) e tinamídeos que foram amostrados
em razoável abundância como o jaó (Crypturellus undulatus) e o inambú (Crypturellus
parvirostris).

297

A avifauna dos habitats campestres (incluindo cerrados abertos)
Esta é a tipologia com maior presença na região. A maioria das espécies detectadas na
região foram registradas neste tipo de hábitat.
•

Os cerrados abertos

Devido ao fogo, remoção de lenha para carvão, ou pastoreio de gado a região possui
extensas áreas de cerrado aberto onde foram encontradas muitos dos endemismos ou
quase endemismos da diagonal seca brasileira. Neste grupo, estão os emberizídeos
como a cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata), a bandoleta (Cypsnagra
hirundinacea), o bico-de-pimenta (Saltator atricollis) (Foto 36), o mineirinho
(Charitospiza eucosma) (Foto 37) e o raro capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza
cinerea). Os campos entre as árvores espaçadas são ocupados por aves terrícolas
destacandos-se aquelas que foram beneficiadas pela alteração ambiental como a seriema
(Cariama cristata) (Foto 38) e a codorna (Nothura maculosa). A introdução de
gramíneas exóticas de alta produtividade beneficiou ainda passeriformes emberezídeos
podendo-se citar o canarinho-rasteiro (Sicalis citrina) (Foto 39), o galinho-da-serra
(Coryphospingus pileatus) e o coleiro (Sporophila nigricollis) (Fotos 40 e 41).
•

Áreas agrícolas e pastagens

Os ambientes antrópicos são estruturalmente simples, mas com alta produtividade
sustentando enorme biomassa de aves adaptadas ao forrageamento de grãos e insetos
destas áreas. As pastagens e plantios de soja, milho e café são ocupados principalmente
por emberezídeos granívoros destacando-se o tiziu (Volatinia jacarina) (Foto 42), o
tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis) (Foto 43), e o bico-de-pimenta (Saltator
atricollis) (Foto 44). Também são comuns, os sabiás-do-campo (Mimus saturninus)
(Foto 45), os quero-queros (Vanellus chilensis) (Foto 46), os anús-pretos (Crotophaga
ani) (Foto 47) e as aves migratórias como a primavera (Xolmis cinerea) e a noivinha
(Xolmis velata) (Foto 48). Os ambientes abertos e a grande biomassa de pequenas
presas favorecem carnívoros rapinantes como o quiri-quiri (Falco sparverius) (Foto 49)
e o gavião-carijó (Rupornis magnirostris). As pastagens fornecem ainda condições
favoráveis a rapinantes oportunistas e necrófagos atraídos pelos restos da atividade
pecuária como o carcará (Polyborus plancus) (Foto 50), o urubu-campeiro (Cathartes
aura) (Foto 51) e o urubu (Coragyps atratus) (Foto 52).
A avifauna dos hábitats úmidos
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•

Veredas de buritis e buritiranas

As veredas são formadas por pequenos riachos e às vezes, por lagoas onde cresce a
palmeira buriti. No local de amostragem estava presente com a mata de galeria
associada ou na maior parte das vezes isoladas em hábitats campestres. Possui fauna
específica atraída pela oferta de alimento representada pelos frutos do buriti como
diversas espécies de psitacídeos entre os quais a arara-canindé (Ara ararauna) (Foto 53)
e a maracanã-de-cara-amarela (Orthopsittaca manilata). O buriti representa ainda
abrigo para diversas como o andorinhão-do-buriti (Reinarda squamata) e o pica-pau-rei
(Campephillus melanoleucus) (Foto 54).
•

Zonas dulciaquícolas (riachos, rios, açúdes e reservatórios)

Os rios que cortam a região são lóticos oferecendo pouca disponibilidade de hábitat para
aves paludícolas. Como nas áreas limítrofes, na Chapada dos Veadeiros e algumas
fazendas em seu entorno ocorre o pato-mergulhão (Mergus octacetaceus) tornou
obrigatória a verificação de hábitats de riachos sem registrá-lo na área amostrada. O
reservatório de Serra da Mesa já apresenta a fauna associada a este tipo de ambiente
como a andorinha-de-rio (Tachycineta albiventer) (Foto 55), a garça-branca
(Casmerodius albus) e o pato-do-mato (Cairina moschata). Em açúdes de fazendas
foram observadas aves dulcícolas oportunistas como o quero-quero (Vanellus chilensis),
o garibaldi (Agelaius ruficapillus) e aves de outros hábitats atraídas pela oferta de água,
destacando a iraúna (Scaphidura oryzivora) (Foto 56).
Na Tabela 6.2.2.2.2.b consta a lista de espécies e os respectivos índices pontuais de
abundância referentes a amostragem efetuada na Área 1.
Tabela 6.2.2.2.2.b
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
ORDEM TINAMIFORMES
FAMILIA TINAMIDAE
Crypturellus undulatus
Crypturellus parvirostris
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
FAMILIA PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
ORDEM CICONIIFORMES
FAMILIA ARDEIDAE
Casmerodius albus
Bubulcus ibis
Syrigma sibilatrix

Nome vulgar

IPA

Jaó
Inhambu-chororó
Perdigão
Codorna-comum

0,378
0,717
0,165
0,102

Biguá

0,008

Garça-branca-grande
Garça-vaqueira
Maria-faceira

0,031
0,102
0,197
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.b - continuação
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
FAMILIA CATHARTIDAE
Sarcoramphus papa
Coragyps atratus
Cathartes aura
ORDEM ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE
Cairina moschata
ORDEM FALCONIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE
Buteo albicaudatus
Rupornis magnirostris
Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Milvago chimachima
Falco sparverius
ORDEM GALLIFORMES
FAMILIA CRACIDAE
Penelope superciliaris
Crax fasciolata
ORDEM GRUIFORMES
FAMILIA RALLIDAE
Aramides cajanea
Porzana albicollis
FAMILIA CARIAMIDAE
Cariama cristata
ORDEM CHARADRIIFORMES
FAMILIA CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis
ORDEM COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
Columba picazuro
Columba cayennensis
Zenaida auriculata
Columbina minuta
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Scardafella squammata
Leptotila verreauxi

Nome vulgar

IPA

Urubu-rei
Urubu
Urubu-de-cabeça-vermelha

0,016
1,181
1,150

Pato-do-mato

0,024

Gavião-de-rabo-branco
Gavião-carijó
Acauã
Gavião-caburé
Carrapateiro
Quiriquiri

0,071
1,409
0,181
0,008
1,142
0,339

Jacupemba
Mutum-de-penacho

0,016
0,024

Três-potes
Sanã-carijó

0,047
0,016

Seriema

1,378

Quero-quero

1,315

Asa-branca,pombão
Pomba-galega
Avoante
Rolinha-de-asa-canela
Rola,Rolinha
Pomba-de-espelho
Fogo-apagou
Juriti

0,961
0,354
0,110
0,016
1,220
0,008
1,843
1,677
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.b - continuação
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
ORDEM PSITTACIFORMES
FAMILIA PSITTACIDAE
Ara ararauna
Orthopsittaca manilata
Diopsittaca nobilis
Aratinga leucophthalmus
Aratinga áurea
Forpus xanthopterygius
Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani
Amazona xanthops
Amazona aestiva
ORDEM CUCULIFORMES
FAMILIA CUCULIDAE
Coccyzus melacoryphus
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
ORDEM STRIGIFORMES
FAMILIA TYTONIDAE
Tyto Alba
FAMILIA STRIGIDAE
Otus choliba
Glaucidium brasilianum
Speotyto cunicularia
Rhinoptynx clamator
ORDEM CAPRIMULGIFORMES
FAMILIA NYCTIBIIDAE
Nyctibius griséus
FAMILIA CAPRIMULGIDAE
Lurocalis semitorquatus
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Caprimulgus rufus
Caprimulgus parvulus
Hydropsalis brasiliana
ORDEM APODIFORMES
FAMILIA APODIDAE
Streptoprocne zonaris
Reinarda squamata

Nome vulgar

IPA

Canindé
Maracanã-de-cara-amarela
Maracanã-nobre
Araguari
Jandaia-coquinho
Tuim
Periquito-de-encontro-amarelo
Maitaca
Papagaio-galego
Papagaio-verdadeiro

0,441
0,039
0,260
0,181
1,252
0,299
1,055
0,031
0,063
0,701

Papa-lagarta
Alma-de-gato
Anu-preto
Anu-branco
Saci

0,039
0,701
1,488
0,685
0,614

Suindara

0,016

Corujinha-do-mato
Caburé
Buraqueira
Coruja-orelhuda

0,528
0,370
0,835
0,528

Urutau

0,031

Tuju
Corucão
Curiangu
João-corta-pau
Bacurau-pequeno
Bacurau-tesoura

0,268
0,024
1,031
0,008
0,228
0,780

Taperuçu
Tesourinha

0,181
0,307
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.b - continuação
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
FAMILIA TROCHILIDAE
Phaethornis pretrei
Eupetomena macroura
Chrysolampis mosquitus
Thalurania furcata
Heliactin cornuta
Heliomaster longirostris
ORDEM CORACIIFORMES
FAMILIA ALCEDINIDAE
Ceryle torquata
Chloroceryle amazona
FAMILIA MOMOTIDAE
Momotus momota
ORDEM PICIFORMES
FAMILIA GALBULIDAE
Galbula ruficauda
FAMILIA BUCCONIDAE
Nystalus chacuru
Nystalus maculatus
Chelidoptera tenebrosa
FAMILIA RAMPHASTIDAE
Pteroglossus castanotis
Pteroglossus aracari
Ramphastos toco
FAMILIA PICIDAE
Picumnus albosquamatus
Colaptes campestris
Colaptes melanochloros
Veniliornis passerinus
Campephilus melanoleucus
ORDEM PASSERIFORMES
FAMILIA THAMNOPHILIDAE
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus punctatus
Thamnophilus torquatus
Herpsilochmus atricapillus
Herpsilochmus longirostris

Nome vulgar
Rabo-branco-de-sobre-amarelo
Tesourão
Beija-flor-vermelho
Beija-flor-tesoura-verde
Chifre-de-ouro
Bico-reto-cinzento

IPA

Martim-pescador-grande
Martim-pescador-verde

0,063
0,110
0,024
0,606
0,094
0,008
0,000
0,000
0,008
0,008

Udu-de-coroa-azul

0,354

Bico-de-agulha-de-rabovermelho

0,701

João-bobo
Rapazinho-dos-velhos
Urubuzinho

0,528
0,087
0,016

Araçari-castanho
Araçari-de-bico-branco
Tucano-toco

0,110
0,024
1,488

Pica-pau-anão-escamado
Pica-pau-do-campo
Pica-pau-verde-barrado
Pica-pauzinho-anão
Pica-pau-rei

0,299
1,598
0,039
0,024
0,008

Choró-boi
Choca-barrada
Choca-bate-cabo
Choca-de-asa-vermelha
Chorozinho-de-chapéu-preto
Chorozinho-de-bico-comprido

0,063
0,354
1,417
0,016
1,512
0,024
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.b - continuação
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
FAMILIA FURNARIIDAE
Geobates poecilopterus
Furnarius rufus
Synallaxis albilora
Synallaxis hypospodia
Poecilurus scutatus
Phacellodomus ruber
Philydor dimidiatus
Automolus rectirostris
Xenops rutilans
FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE
Sittasomus griseicapillus
Lepidocolaptes angustirostris
FAMILIA TYRANNIDAE
Phyllomyias fasciatus
Camptostoma obsoletum
Sublegatus modestus
Suiriri affinnis
Myiopagis viridicata
Elaenia flavogaster
Elaenia parvirostris
Elaenia cristata
Elaenia chiriquensis
Culicivora caudacuta
Euscarthmus rufomarginatus
Myiobius barbatus
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Cnemotriccus fuscatus
Xolmis cinérea
Xolmis velata
Colonia colonus
Hirundinea ferruginea
Machetornis rixosus
Casiornis fusca
Sirystes sibilator
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes cayanensis
Myiodynastes maculatus

Nome vulgar

IPA

Andarilho
João-de-barro
João-do-Pantanal
João-grilo
Estrelinha-preta
Graveteiro
Limpa-folha-do-brejo
Fura-barreira
Bico-virado-carijó

0,008
0,890
0,008
0,016
0,008
0,772
0,024
0,528
0,181

Arapaçu-verde
Arapaçu-do-cerrado

0,024
0,039

Piolhinho
Risadinha
Sertanejo
Suiriri
Guaracava-de-olheiras
Guaracava-de-barriga-amarela
Guaracava-de-bico-pequeno
Guaracava-de-topete-uniforme
Chibum
Papa-moscas-do-campo
Maria-curruíra
Assanhadinho
Filipe
Enferrujado
Guaracavuçu
Maria-branca,Primavera
Noivinha-branca
Viuvinha
Gibão-de-couro
Bentevi-do-gado
Caneleiro-enxofre
Gritador
Maria-cavaleira
Tonta
Bentevi
Bentevi-do-bico-chato
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea
Bentevi-rajado

0,984
1,402
0,094
0,772
0,008
1,165
0,016
0,008
1,488
0,008
0,008
0,551
1,496
0,031
0,008
0,441
0,693
0,008
0,606
0,709
0,244
0,008
0,220
0,701
1,110
0,780
0,205
0,024
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.b - continuação
Lista das espécies de aves e índices pontuais de abundância
Espécies
Legatus leucophaius
Empidonomus varius
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus albogularis
Pachyramphus polychopterus
FAMILIA PIPRIDAE
Antilophia galeata
Neopelma pallescens
FAMILIA HIRUNDINIDAE
Tachycineta albiventer
Phaeoprogne tapera
Progne chalybea
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
FAMILIA CORVIDAE
Cyanocorax cristatellus
Cyanocorax cyanopogon
FAMILIA TROGLODYTIDAE
Donacobius atricapillus
Cistothorus platensis
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
FAMILIA MUSCICAPIDAE
Polioptila dumicola
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
FAMILIA MIMIDAE
Mimus saturninus
FAMILIA VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi
Hylophilus poicilotis
FAMILIA EMBERIZIDAE
Parula pitiayumi
Basileuterus flaveolus
Basileuterus culicivorus
Coereba flaveola
Schistochlamys ruficapillus
Schistochlamys melanopis
Neothraupis fasciata
Cypsnagra hirundinacea
Thlypopsis sordida
Hemithraupis guira
Nemosia pileata

Nome vulgar
Bentevi-pirata
Peitica
Peitica-de-chapéu-preto
Suiriri
Suiriri-garganta-branca
Caneleio-preto

IPA
0,008
0,622
0,008
1,213
0,772
1,480

Soldadinho
Fruxu-do-cerradão

0,953
0,874

Andorinha-do-rio
Andorinha-do-campo
Andorinha-doméstica-grande
Andorinha-pequena-de-casa
Andorinha-serradora

0,039
0,220
0,047
0,622
0,457

Gralha-do-campo
Cancã

0,787
0,638

Japacanim
Corruíra-do-campo
Garrinchão-de-barriga-vermelha
Cambaxirra

0,031
0,016
0,181
0,622

Balança-rabo-de-máscara
Sabiá-barranco
Sabiá-poca

1,047
1,213
0,016

Sabiá-do-campo

1,528

Pitiguari
Juruviara
Verdinho-coroado

0,622
0,039
0,016

Mariquita
Canário-do-mato
Pula-pula
Cambacica
Bico-de-veludo
Sanhaço-de-coleira
Cigarra-do-campo
Bandoleta
Canário-sapé
Saíra-de-papo-preto
Saíra-de-chapéu-preto

0,165
1,244
0,780
0,795
0,528
0,480
0,323
0,567
0,102
0,047
0,071
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Eucometis penicillata
Tachyphonus rufus
Ramphocelus carbo
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Tangara cayana
Dacnis cayana
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Poospiza cinerea
Sicalis citrina
Sicalis flaveola
Emberizoides herbicola
Volatinia jacarina
Sporophila nigricollis
Arremon taciturnus
Charitospiza eucosma
Coryphospingus pileatus
Saltator maximus
Saltator atricollis
Passerina brissonii
Psarocolius decumanus
Cacicus cela
Leistes superciliaris
Gnorimopsar chopi
Molothrus bonariensis
Scaphidura oryzivora
FAMÍLIA PASSERIDAE
Passer domesticus

Pipira-da-taoca
Pipira-preta
Pipira-vermelha
Sanhaço-cinzento
Sanhaço-do-coqueiro
Vivi
Gaturamo-verdadeiro
Saíra-amarelo
Saí-azul,Saíra
Tico-tico
Tico-tico-do-campo-verdadeiro
Capacetinho-do-oco-do-pau
Canarinho-rasteiro
Canário-da-terra-verdadeiro
Canário-do-campo
Tiziu
Baiano
Tico-tico-do-mato-de-bico-preto
Mineirinho
Galinho-da-serra
Trinca-ferro
Bico-de-pimenta
Azulão
Japu,Rei-congo
Xexéu,Japim
Polícia-inglesa-do-sul
Graúna
Maria-preta
Iraúna-grande
Pardal

0,039
0,756
0,961
1,031
0,717
1,567
0,016
1,142
0,228
1,102
1,000
0,024
0,543
0,118
0,661
1,630
1,488
0,748
0,087
1,512
1,157
1,496
0,024
1,213
0,087
0,024
0,717
0,110
0,244
N.Amost.

Descrição da Área 2 de amostragem (Três Ranchos)
A Área 2 de amostragem situa-se entre os municípios de Três Ranchos e Ouvidor no sul
do Estado de Goiás próximo a divisa com Minas Gerais. A região possui ocupação mais
antiga e consequente maior degradação ambiental. As matas secas que, aparentemente,
deviam ser mais representativas foram transformadas em capoeiras baixas insularizadas
pelo cerrado degradado. Todas as áreas florestais encontradas estavam sendo utilizadas
pelo gado removendo toda a vegetação arbustivo-herbácea por forrageamento ou
pisoteio. As áreas mais baixas foram inundadas pelo reservatório de Emborcação
alterando os habitats existentes e fornecendo condições de ocorrência de um maior
número de espécies paludícolas (Foto 57).
Nos pontos selecionados da Área 1 foram amostrados:
•

Habitats florestais: cerradão, cerrado antrópico e matas secas (Fotos 58 e 59).
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•
•

•

Habitats úmidos: veredas de buriti e buritirana, brejos (Foto 60) de Typha ou
Hedychium (colonizados por braquiária), riachos, lagoas e açudes de fazendas e
o braço do Reservatório de Emborcação com acesso por Três Ranchos.
Hábitats campestres: áreas de cerrado utilizado como pastagem em que a
cobertura de dossel não é mais contínua apresentando campos inseridos (nativos
ou não) (Foto 61);
Pontos de amostragem na Área 2

Na Área 2 foram selecionados 31 pontos de amostragem. A Tabela 6.2.2.2.2.c abaixo
representa o ponto inicial em cada raio fixo. Por dia, foram amostrados, 10 desses
pontos, aleatoriamente seguindo a metodologia. Os pontos levaram em consideração a
maior parte da variedade de habitats existentes.
Tabela 6.2.2.2.2.c
Pontos selecionados de amostragem na Área 2
Ponto

Tipologia

Fuso

E (m)

N (m)

92

Base Inicial – Cerrado

23K

211.138,66

7.972.657,11

86

Vereda (Faz Ponderoza)

23K

205.632,23

7.974.752,74

95

Cerrado

23K

205.822,56

7.974.851,91

99

Cerrado aberto (Gado)

23K

205.860,08

7.975.183,47

102

Cerrado aberto

23K

207.991,27

7.974.222,34

103

Campo rupestre com Syagrus graminifolia

23K

213.868,44

7.973.532,70

104

Cerradão

23K

212.025,88

7.976.253,38

107

Monocultura (Milho)

23K

205.116,12

7.982.908,87

109

Mata Seca degradada – Capoeira

23K

207.641,54

7.970.043,27

110

Brejo de Typha

23K

210.264,63

7.969.645,64

111

Pastagem com cerrado

23K

208.561,27

7.972.486,96

113

Mata Seca Alta sem sub-bosque

23K

205.872,00

7.973.286,30

115

Cerrado aberto (Gado)

23K

208.143,27

7.974.342,29

116

Galeria

23K

208.222,96

7.973.989,94

118

Mata Seca Alta sem sub-bosque

23K

209.268,34

7.972.979,55

119

Mata Seca Alta sem sub-bosque

23K

208.299,10

7.972.522,21

120

Pastagem

23K

208.197,07

7.973.975,29

122

Galeria

23K

210.989,06

7.974.004,29

124

Cerrado aberto com Attalea

23K

212.296,42

7.974.099,32
continua

Tabela 6.2.2.2.2.c - continuação
Pontos selecionados de amostragem na Área 2
Ponto

Tipologia

Fuso

E (m)

N (m)
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125

Cerrado aberto com Attalea

23K

206.854,53

7.981.768,24

127

Cerrado alto

23K

204.169,92

7.977.167,88

128

Cerrado (820 m) Aterro Sanit.

23K

206.416,64

7.977.066,11

131

Vereda Cerrado Galeria

23K

200.489,38

7.982.823,00

133

Mata Seca e Galeria

23K

207.904,96

7.974.187,16

137

Mata Seca degradada - Capoeira

23K

206.263,91

7.969.920,67

139

Galeria e Brejo de Hedychium

23K

208.262,46

7.974.267,44

141

Rib. Claro Galeria

23K

208.828,90

7.975.432,93

143

Cerrado

23K

209.888,00

7.975.974,18

144

Cerrado

23K

211.382,43

7.977.414,33

146

Cerradão

23K

202.534,43

7.977.644,88

150

Pastagem Emborcação

23K

228.370,43

8.437.830,99

•

Esforço amostral na Área 2

O Gráfico 6.2.2.2.2.b abaixo, demonstra, a baixa probabilidade de aumento significativo
de novos registros devido a estabilização da curva do coletor. Considera-se que, a
maioria dos hábitats disponíveis foi amostrada. A característica ambiental de área
extremamente alterada e os habitats abertos concentraram os novos registros aos
primeiros dias de campanha.
Grafico 6.2.2.2.2.b
Cumulativo de espécies (“Curva do coletor”) na Área 2
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A avifauna da Área 2
Foram encontradas no local 173 espécies de aves em sua maioria características de
ambientes antropizados. Em todos os hábitats amostrados foram registradas com
elevada abundância espécies indicadoras de alterações ambientais, como por exemplo, o
número de codornas (Nothura maculosa) observado. Esta espécie aumenta sua
população em adaptação a áreas alteradas pelo fogo. A grande distância de fuga de
espécies cinegéticas e seu baixo número indica uma pressão por caça muito elevada. Os
representantes endêmicos das florestas estacionais não foram registrados assim como
poucos elementos do cerradão.
A avifauna dos hábitats florestais
•

As matas de galeria e matas estacionais

As matas de galeria amostradas possuíam um número restrito de espécies sendo,
contudo encontrados elementos característicos desses hábitats como o soldadinho
(Antilophia galeata) (Foto 62) e o sebinho-olho-de-ouro (Hemitriccus
margaritaceiventer). Foi ainda registrado ainda uma vocalização provável do sebinhoriscado (Hemitriccus striaticollis) mas sem confirmação sendo o mesmo excluído da
lista.
Foram amostradas áreas de mata estacional, sendo uma com porte elevado (pt 113), mas
consideravelmente degradada em seu interior. Nessa, ainda foram encontrados
elementos de porte como o mutum-de-penacho (Crax fasciolata) e o jaó (Crypturellus
undulatus) porem, em números reduzidos. Próximo a Três Ranchos, no mirante da
cidade (Pt. 137), foi amostrada uma capoeira resultante da regeneração da mata
estacional com alguns elementos florestais (Herpsilochmus atricapillus e Taraba
major). Aves com grande plasticidade ambiental, mas que forrageiam nas matas foram
registradas entre os quais as araras-canindé (Ara ararauna) (Foto 63) e os tucanaçus
(Ramphastos toco) (Foto 64). A desestruturação da sinúsia florestal do sub-bosque
favoreceu o registro no interior da mata de espécies de ambientes abertos, sobretudo,
pica-paus como o amarelo (Colaptes campestris) e o verde (Colaptes melanochlorus)
(Foto 65) competindo com espécies de ambientes mais estruturados entre os quais o
pica-pau-velho (Celeus flavescens) e o pica-pauzinho (Verniliornis passerinus).
Columbídeos campestres também foram observados no interior de matas degradadas
como as pomba-asa-branca (Columba picazuro (Foto 66) e a rolinha (Columbina
talpacoti) (Foto 67).
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•

Os cerradões e cerrados (estruturamente fechados)

Os cerradões praticamente inexistem, sendo as áreas florestadas cobertas pelo cerrado
antropizado em com utilização intensiva pelo gado. Foram encontradas espécies típicas
destas formações como o fruxu-do-cerradão (Neopelma pallescens), porém em uma
abundância muito inferior a Área 1 (IPA 0,039 para a Área 2 e, 0,874 para a Área 1),
comprovando a degradação ambiental e o caráter de remanescente para estas espécies
florestais. Aves do cerrado típico como a bandoleta (Cypsnagra hyrundinacea) também
foram registrados.
A avifauna dos hábitats campestres (incluindo cerrados abertos)
•

Os cerrados abertos

Os cerrados degradados possuem grande representatividade na região. A manutenção
das palmeiras nos locais desmatados permite a sobrevivência de várias espécies de aves
mais notadamente uma elevada abundância de psitacídeos como a maracanã
(Diopsittaca nobilis) (Foto 68) e o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) (Foto 69). O
grande número de árvores mortas favorece animais que precisam deste recurso para
nidificar como os picídeos e psitacídeos quanto para aqueles que usam apenas para
forragear como o gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens) (Foto 70) observado
diversas vezes predando batráquios em ocos. As árvores espaçadas servem de poleiro de
observação de várias espécies insetívoras e granívoras podendo-se citar o joão-bobo
(Nystalus chacuru) (Foto 71) e o mineirinho (Charitospiza eucosma) (Foto 72).
•

Campo rupestre

Foram amostrados campos rupestres que apesar de indícios de fogo possuíam a flora
característica de capim-flexinha com a endêmica palmeirinha (Syagrus graminifolia).
Neste local (Ponto 103) foram encontrados os endemismos de hábitat do cerrado como
o canário-rasteiro (Sicalis citrina) e o andarilho (Geobates poecilopterus). No mesmo
local, foram registradas aves de ambientes abertos e de vasta distribuição como o
caminheiro (Anthus lutescens) e a seriema (Cariama cristata).
•

Áreas agrícolas e pastagens

A imensa diversidade de aves no Brasil permite que as mesmas possam colonizar
inclusive ambientes agressivos como monoculturas de milho e soja. Nestes ambientes e
nas pastagens formadas para uso da pecuária foram registradas mais de 50 espécies de
aves, entre as quais, foram especialmente abundantes como a rolinha-fogo-apagou
(Scardafella squamatta) (Foto 73), o coleiro (Sporophila nigricollis) (Foto 74), o sabiádo-campo (Mimus saturninus), o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) (Foto 75), o
pássaro-preto (Gmoronopsar chopi) (Foto 76), o tico-tico-do-campo (Ammodramus
humeralis – Fig. 77) e o birro (Melanerpes candidus) (Foto 78). Neste ambiente
observou-se ainda, insetívoros migrantes como a tesourinha (Tyrannus savanna), a

309

noivinha (Xolmis velata), a primavera (Xolmis cinerea) e a andorinha-americana
(Hirundo rustica) (Foto 79), esta última migrante setentrional.
•

A avifauna dos hábitats úmidos

Os habitats úmidos apresentaram baixa diversidade de espécies, já que apresentam, em
sua maioria, rios lóticos ou açúdes e reservatórios com profundidade inibindo o
aparecimento de espécies vadeadoras paludícolas. Nesses ambientes foram observadas
curicacas (Theristicus caudacutus) (Foto 80), marrecas (Amazonetta brasiliensis) e os
abundantes quero-queros (Vanellus chilensis ) (Foto 81).
Na Tabela 6.2.2.2.2.d consta a lista de espécies e os respectivos índices pontuais de
abundância referentes a amostragem efetuada na Área 1.
Tabela 6.2.2.2.2.d
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
ORDEM TINAMIFORMES
FAMILIA TINAMIDAE
Crypturellus undulatus
Crypturellus parvirostris
Nothura maculosa
ORDEM CICONIIFORMES
FAMILIA ARDEIDAE
Bubulcus íbis
Syrigma sibilatrix
FAMILIA THRESKIORNITHIDAE
Theristicus caudatus
FAMILIA CATHARTIDAE
Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
ORDEM ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE
Amazonetta brasiliensis
Sarkidiornis melanotos
ORDEM FALCONIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE
Ictinia plúmbea
Buteo albicaudatus
Rupornis magnirostris
Parabuteo unicinctus
Buteogallus meridionalis
Geranospiza caerulescens

Nome vulgar

IPA

Jaó
Inhambu-chororó
Codorna-comum

0,016
0,283
0,772

Garça-vaqueira
Maria-faceira

0,228
0,094

Curicaca

0,220

Urubu
Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-amarela

1,732
1,528
0,252

Pé-vermelho,Anaí
Pato-de-crista

0,016
0,008

Sovi
Gavião-de-rabo-branco
Gavião-carijó
Gavião-asa-de-telha
Gavião-caboclo
Gavião-pernilongo

0,126
0,378
1,417
0,008
0,228
0,031
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.d - continuação
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
FAMILIA FALCONIDAE
Herpetotheres cachinnans
Milvago chimachima
Falco rufigularis
Falco sparverius
ORDEM GALLIFORMES
FAMILIA CRACIDAE
Penelope superciliaris
Crax fasciolata
ORDEM GRUIFORMES
FAMILIA RALLIDAE
Rallus nigricans
Aramides cajanea
Porzana albicollis
FAMILIA CARIAMIDAE
Cariama cristata
ORDEM CHARADRIIFORMES
FAMILIA CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis
FAMILIA SCOLOPACIDAE
Gallinago paraguaiae
ORDEM COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
Columba picazuro
Columba cayennensis
Columbina talpacoti
Scardafella squammata
Leptotila verreauxi
ORDEM PSITTACIFORMES
FAMILIA PSITTACIDAE
Ara ararauna
Diopsittaca nobilis
Aratinga leucophthalmus
Aratinga auricapilla
Aratinga áurea
Forpus xanthopterygius
Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani
Amazona aestiva

Nome vulgar

IPA

Acauã
Carrapateiro
Cauré
Quiriquiri

0,591
1,496
0,016
1,402

Jacupemba
Mutum-de-penacho

0,024
0,016

Saracura-sanã
Três-potes
Sanã-carijó

0,016
0,039
0,016

Seriema

0,874

Quero-quero

1,551

Batuíra

0,008

Asa-branca,pombão
Pomba-galega
Rola,Rolinha
Fogo-apagou
Juriti

1,394
0,299
1,520
1,827
0,992

Canindé
Maracanã-nobre
Araguari
Jandaia-mineira
Jandaia-coquinho
Tuim
Periquito-de-encontro-amarelo
Maitaca
Papagaio-verdadeiro

0,307
0,465
0,331
0,024
0,772
0,039
0,622
0,016
0,898
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.d - continuação
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
ORDEM CUCULIFORMES
FAMILIA CUCULIDAE
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
ORDEM STRIGIFORMES
FAMILIA TYTONIDAE
Tyto alba
FAMILIA STRIGIDAE
Otus choliba
Glaucidium brasilianum
Speotyto cunicularia
Rhinoptynx clamator
ORDEM CAPRIMULGIFORMES
FAMILIA CAPRIMULGIDAE
Nyctidromus albicollis
Caprimulgus parvulus
Hydropsalis brasiliana
ORDEM APODIFORMES
FAMILIA APODIDAE
Reinarda squamata
FAMILIA TROCHILIDAE
Phaethornis pretrei
Eupetomena macroura
Thalurania furcata
ORDEM CORACIIFORMES
FAMILIA MOMOTIDAE
Momotus momota
ORDEM PICIFORMES
FAMILIA GALBULIDAE
Galbula ruficauda
FAMILIA BUCCONIDAE
Nystalus chacuru
FAMILIA RAMPHASTIDAE
Pteroglossus aracari
Ramphastos toco
FAMILIA PICIDAE
Picumnus albosquamatus
Colaptes campestris
Colaptes melanochloros
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus

Nome vulgar

Alma-de-gato
Anu-preto
Anu-branco
Saci

IPA

0,701
1,402
0,953
0,378

Suindara

0,008

Corujinha-do-mato
Caburé
Buraqueira
Coruja-orelhuda

0,354
0,016
0,953
0,693

Curiangu
Bacurau-pequeno
Bacurau-tesoura

0,441
0,016
0,386

Tesourinha

0,087

Rabo-branco-de-sobre-amarelo
Tesourão
Beija-flor-tesoura-verde

0,150
0,016
0,252

Udu-de-coroa-azul

0,213

Bico-de-agulha-de-rabo-vermelho

0,441

João-bobo

0,386

Araçari-de-bico-branco
Tucano-toco

0,016
0,630

Pica-pau-anão-escamado
Pica-pau-do-campo
Pica-pau-verde-barrado
Pica-pau-de-cabeça-amarela
Pica-pau-de-banda-branca

0,102
1,441
0,087
0,031
0,008
continua

312

Tabela 6.2.2.2.2.d - continuação
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
Melanerpes candidus
Veniliornis passerinus
ORDEM PASSERIFORMES
FAMILIA THAMNOPHILIDAE
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus punctatus
Herpsilochmus atricapillus
FAMILIA FURNARIIDAE
Geobates poecilopterus
Furnarius rufus
Synallaxis albescens
Poecilurus scutatus
Certhiaxis cinnamomea
Phacellodomus ruber
Anumbius annumbi
Automolus rectirostris
Xenops rutilans
FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE
Lepidocolaptes angustirostris
FAMILIA TYRANNIDAE
Phyllomyias fasciatus
Camptostoma obsoletum
Suiriri affinnis
Elaenia flavogaster
Elaenia chiriquensis
Hemitriccus margaritaceiventer
Myiobius barbatus
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Xolmis cinerea
Xolmis velata
Knipolegus lophotes
Arundinicola leucocephala
Todirostrum cinereum
Hirundinea ferruginea
Machetornis rixosus
Casiornis fusca
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua

Nome vulgar
Birro
Pica-pauzinho-anão

IPA
0,220
0,024

Choró-boi
Choca-barrada
Choca-bate-cabo
Chorozinho-de-chapéu-preto

0,063
0,024
1,173
1,031

Andarilho
João-de-barro
Uipí
Estrelinha-preta
Curutié
Graveteiro
Cochicho
Fura-barreira
Bico-virado-carijó

0,008
0,724
0,370
0,016
0,016
0,465
0,008
0,055
0,024

Arapaçu-do-cerrado

0,024
0,000
0,701
0,685
0,953
1,173
1,063
0,535
0,165
0,898
0,087
0,307
0,252
0,701
0,008
0,354
0,024
0,118
0,008
0,386
0,354
0,953
0,189
continua

Piolhinho
Risadinha
Suiriri
Guaracava-de-barriga-amarela
Chibum
Sebinho-de-olho-de-ouro
Assanhadinho
Filipe
Enferrujado
Maria-branca,Primavera
Noivinha-branca
Maria-preta-de-penacho
Lavadeira-de-cabeça-branca
Sebinho-relógio
Gibão-de-couro
Bentevi-do-gado
Caneleiro-enxofre
Maria-cavaleira
Tonta
Bentevi
Bentevi-do-bico-chato
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Tabela 6.2.2.2.2.d - continuação
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
Myiozetetes cayanensis
Empidonomus varius
Tyrannus savana
Tyrannus melancholicus
Tyrannus albogularis
Pachyramphus polychopterus
FAMILIA PIPRIDAE
Antilophia galeata
Neopelma pallescens
FAMILIA HIRUNDINIDAE
Tachycineta albiventer
Phaeoprogne tapera
Progne chalybea
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Hirundo rústica
FAMILIA CORVIDAE
Cyanocorax cristatellus
Cyanocorax cyanopogon
FAMILIA TROGLODYTIDAE
Donacobius atricapillus
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
FAMILIA MUSCICAPIDAE
Polioptila dumicola
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
FAMILIA MIMIDAE
Mimus saturninus
FAMILIA MOTACILLIDAE
Anthus lutescens
FAMILIA VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi
Hylophilus pectoralis
FAMILIA EMBERIZIDAE
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus flaveolus
Basileuterus culicivorus
Coereba flaveola
Schistochlamys ruficapillus

Nome vulgar
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea
Peitica
Tesoura
Suiriri
Suiriri-garganta-branca
Caneleio-preto

IPA
0,016
0,614
0,016
0,228
0,772
1,252

Soldadinho
Fruxu-do-cerradão

0,299
0,039

Andorinha-do-rio
Andorinha-do-campo
Andorinha-doméstica-grande
Andorinha-pequena-de-casa
Andorinha-serradora
Andorinha-forquilha

0,024
0,354
0,346
0,969
0,614
0,024

Gralha-do-campo
Cancã

0,598
0,094

Japacanim
Garrinchão-de-barriga-vermelha
Cambaxirra

0,024
0,197
0,622

Balança-rabo-de-máscara
Sabiá-laranjeira
Sabiá-barranco
Sabiá-poca

0,276
0,079
0,976
0,047

Sabiá-do-campo

1,409

Caminheiro-zumbidor

0,370

Pitiguari
Juruviara
Vite-vite-de-cabeça-cinza

0,693
0,031
0,016

Pia-cobra
Canário-do-mato
Pula-pula
Cambacica
Bico-de-veludo

0,016
1,417
1,142
1,047
0,331
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.d - continuação
Lista das espécies e os índices pontuais de abundância
Espécies
Cypsnagra hirundinacea
Thlypopsis sordida
Hemithraupis guira
Nemosia pileata
Tachyphonus rufus
Piranga flava
Ramphocelus carbo
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Euphonia chlorotica
Tangara cayana
Dacnis cayana
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Sicalis citrina
Sicalis flaveola
Emberizoides herbicola
Volatinia jacarina
Sporophila nigricollis
Arremon taciturnus
Charitospiza eucosma
Coryphospingus cucullatus
Saltator maximus
Saltator atricollis
Passerina brissonii
Psarocolius decumanus
Cacicus cela
Agelaius ruficapillus
Leistes superciliaris
Pseudoleistes guirahuro
Gnorimopsar chopi
Molothrus bonariensis
FAMILIA FRINGILLIDAE
Carduelis magellanicus
FAMÍLIA PASSERIDAE
Passer domesticus

Nome vulgar
Bandoleta
Canário-sapé
Saíra-de-papo-preto
Saíra-de-chapéu-preto
Pipira-preta
Sanhaço-de-fogo
Pipira-vermelha
Sanhaço-cinzento
Sanhaço-do-coqueiro
Vivi
Saíra-amarelo
Saí-azul,Saíra
Tico-tico
Tico-tico-do-campo-verdadeiro
Canarinho-rasteiro
Canário-da-terra-verdadeiro
Canário-do-campo
Tiziu
Baiano
Tico-tico-do-mato-de-bico-preto
Mineirinho
Tico-rei
Trinca-ferro
Bico-de-pimenta
Azulão
Japu,Rei-congo
Xexéu,Japim
Garibaldi
Polícia-inglesa-do-sul
Chopim-do-brejo
Graúna
Maria-preta

IPA
0,024
0,016
0,008
0,039
0,087
0,016
0,173
1,457
0,386
1,472
0,173
1,307
1,496
0,953
0,039
0,512
0,465
1,929
1,567
0,181
0,110
0,630
0,094
0,638
0,102
0,512
0,024
0,039
0,016
0,094
0,882
0,102

Pintassilgo

0,055

Pardal

-

Aves registradas em regiões próximas fora das Áreas de amostragem
Durante o translado da Área 1 para a Área 2 foram observadas espécies de aves que
podem ocorrer nos pontos de amostragem mas não foram registradas (Tabela
6.2.2.2.2.e). Espécies como a ema (Rhea americana) (Foto 82) foram registradas em
pontos próximos à LT fora da área selecionada.
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Tabela 6.2.2.2.2.e
Lista das espécies de aves não observadas
Espécies
ORDEM RHEIFORMES
FAMILIA RHEIDAE
Rhea americana
ORDEM ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE
Dendrocygna viduata
ORDEM FALCONIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE
Elanus leucurus
ORDEM GRUIFORMES
FAMILIA ARAMIDAE
ORDEM CHARADRIIFORMES
FAMILIA JACANIDAE
Jacana jacana
ORDEM COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
ORDEM PASSERIFORMES
FAMILIA FORMICARIIDAE
Furnarius figulus
FAMILIA TYRANNIDAE
Gubernetes yetapa
FAMILIA EMBERIZIDAE
Sporophila palustris

Nome vulgar

Ema

Irerê

Peneira

Jaçanã

Gemedeira
Pariri

Casaca-de-couro-da-lama
Tesoura-do-brejo
Caboclinho-de-papo-branco

Capturas qualitativas com rede de neblina
•

Capturas na Área 1

No ponto 11 e 12 foram abertas cinco redes (Foto 83) com a captura de 46 espécimes
das espécies e quantidades que seguem: dois tico-ticos-do-mato (Ammodramus
humeralis), seis canários-do-mato (Basileuterus flaveolus), um sabiá-pardo (Turdus
leucomelas), dois tempera-viola (Saltator maximus), sete gaturamos (Euphonia
chlorotica), quinze fruxus-do-cerradão (Neopelma pallescens) (Foto 84), um
enferrujado (Lathotriccus euleri) (Foto 85), três mariquitas (Coereba flaveola), seis
chocas (Thamnophillus punctatus) e três pipiras (Tachyphonus rufus).
•

Capturas na Área 2

No ponto 113 foram abertas cinco redes com a captura de cinco espécimes de sabiápardo (Turdus leucomelas).
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Espécies cinegéticas
Apesar da extensa degradação ambiental observada nas áreas amostradas ainda
sobrevivem espécies cinegéticas. Foram listadas, 49 espécies cinegéticas que são
caçadas para alimento como os mutuns ou como animal de estimação entre os quais o
papagaio-galego (Amazona xanthops) (Foto 86), conforme a Tabela 6.2.2.2.2.f.
Tabela 6.2.2.2.2.f
Espécies Cinegéticas
Espécies
ORDEM TINAMIFORMES
FAMILIA TINAMIDAE
Crypturellus undulatus
Crypturellus parvirostris
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
ORDEM ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis
Sarkidiornis melanotos
Cairina moschata
Oxyura dominica
ORDEM GALLIFORMES
FAMILIA CRACIDAE
Penelope superciliaris
Crax fasciolata
ORDEM CHARADRIIFORMES
FAMILIA SCOLOPACIDAE
Gallinago paraguaiae
ORDEM COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
Columba picazuro
Columba cayennensis
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon Montana
ORDEM PSITTACIFORMES
FAMILIA PSITTACIDAE
Ara ararauna
Orthopsittaca manilata
Diopsittaca nobilis
Aratinga leucophthalmus
Aratinga auricapilla
Aratinga áurea
Forpus xanthopterygius

Nome vulgar

Jaó
Inhambu-chororó
Perdigão
Codorna-comum

Irerê
Pé-vermelho,Anaí
Pato-de-crista
Pato-do-mato
Bico-roxo

Jacupemba
Mutum-de-penacho

Batuíra

Asa-branca,pombão
Pomba-galega
Juriti
Gemedeira
Pariri

Canindé
Maracanã-de-cara-amarela
Maracanã-nobre
Araguari
Jandaia-mineira
Jandaia-coquinho
Tuim
continua
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Tabela 6.2.2.2.2.f - continuação
Espécies Cinegéticas
Espécies
Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani
Amazona xanthops
Amazona aestiva
ORDEM PICIFORMES
FAMILIA RAMPHASTIDAE
Pteroglossus castanotis
Pteroglossus aracari
Ramphastos toco
ORDEM PASSERIFORMES
FAMILIA MUSCICAPIDAE
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
FAMILIA EMBERIZIDAE
Ramphocelus carbo
Sicalis flaveola
Sporophila nigricollis
Sporophila palustris
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus cucullatus
Saltator similis
Saltator atricollis
Passerina brissonii
Psarocolius decumanus
Cacicus cela
Gnorimopsar chopi
Molothrus bonariensis
Scaphidura oryzivora
FAMILIA FRINGILLIDAE
Carduelis magellanicus

Nome vulgar
Periquito-de-encontro-amarelo
Maitaca
Papagaio-galego
Papagaio-verdadeiro

Araçari-castanho
Araçari-de-bico-branco
Tucano-toco

Sabiá-laranjeira
Sabiá-barranco
Sabiá-poca
Pipira-vermelha
Canário-da-terra-verdadeiro
Baiano
Caboclinho-de-papo-branco
Galinho-da-serra
Tico-rei
Trinca-ferro-verdadeiro
Bico-de-pimenta
Azulão
Japu,Rei-congo
Xexéu,Japim
Graúna
Maria-preta
Iraúna-grande
Pintassilgo

Espécies ameaçadas de extinção
Foram encontradas apenas duas espécies listadas pelo IBAMA como ameaçadas de
extinção: o andarilho (Geobates poecillopterus) e o coleiro-do-brejo (Sporophila
palustris) este último próximo a Cristalina fora da área de amostragem principal.
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6.2.2.2.3
Considerações Finais
A escolha das duas áreas de amostragem em pontos extremos da Linha de Transmissão
permitiu que a amostragem fosse efetuada em limites de distribuição latitudinal da fauna
do Cerrado, aumentando assim, a diversidade com possibilidade de ocorrência. Estes
pontos situam-se em duas zonas prioritárias para a conservação do bioma do Cerrado
aumentando sua representatividade.
Foi encontrada quase a metade (49,29%) do número de espécies previstas para a região,
não figurando na lista espécies crípticas de difícil detecção, espécies cinegéticas, raras,
provavelmente extintas localmente e espécies com hábitats restritos não encontrados na
área de amostragem. A estabilização da curva do coletor indicou que a maioria das
espécies com possibilidade de registro neste tipo de levantamento havia sido detectada.
A listagem apresentada expõe a condição ambiental da região pela ausência de taxa
sensíveis a mudanças ambientais e predomínio de espécies de grande plasticidade, e
mesmo especialistas em áreas degradadas.
Das espécies amostradas, apenas 49 são consideradas aves cinegéticas, sendo que os
grandes galiformes e tinamiformes florestais foram registrados em índices de
abundância muito reduzidos indicando sua raridade. Em campo, a grande distância de
fuga destas espécies indicou a intensa perseguição e caça nos locais amostrados. Foi
registrado ainda, índices altos de abundância para algumas espécies cinegéticas
especialistas em áreas alteradas. Neste caso, estão os emberizídeos que foram
beneficiados pela introdução de plantas forrageiras exóticas para a pecuária os quais
ocorrem em números explosivos.
Aves cinegéticas adaptadas a áreas regularmente queimadas como a codorna (Nothura
maculosa) foram também registradas em números representativos em detrimento de
suas congêneres restritas a ambientes bem conservados. Somente duas espécies listadas
pelo IBAMA (2003), como ameaçadas de extinção, foram amostradas em locais
específicos de habitats muito restritos, como as áreas abertas nativas (campos rupestres)
para o andarilho (Geobates poecillopterus) e brejos nativos para o coleiro-do-brejo
(Sporophila palustris).
Os resultados apresentados indicam a dominância absoluta de espécies campestres ou de
hábitats abertos com predomínio daquelas adaptadas ao meio antrópico. Os hábitats
florestais amostrados foram pouco representativos no tipo de espécies encontradas e em
diversidade. Poucos endemismos restritos do bioma original do Cerrado foram
amostrados nas áreas selecionadas dentro da região de influência da LT, sendo que
alguns possuem registro em unidades de conservação próximas como por exemplo o
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
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Em resumo, a área de influência da LT encontra-se em elevado grau de degradação
ambiental com uso, inclusive de hábitats florestais (a maioria em APP) para fins
pecuários. A diversidade de aves encontradas ainda é representativa com extensa
dominância de espécies adaptadas a ambientes antrópicos.
6.2.2.3
Herpetofauna
O estudo das comunidades de répteis e anfíbios dentro de um estudo de impacto
ambiental é indispensável porque estes grupos representam uma porção significativa da
riqueza local de espécies em qualquer localidade. Adicionalmente, a forte associação de
determinadas espécies com a estrutura do hábitat no caso dos répteis e, especialmente, a
necessidade de água de boa qualidade para reprodução dos anfíbios os tornam bons
indicadores de status de conservação dos hábitats. Os anfíbios anuros, devido ao seu
ciclo de vida constituído por uma fase larval aquática e adulta exposta ao ar, são um dos
grupos mais afetados pelas agressões ao meio-ambiente, o que tem levado muitas
espécies à extinção ou perda de populações. Esta dependência em relação a ambientes
úmidos dificulta a sobrevivência de muitas das espécies em locais modificados pelo
homem, condicionando a estrutura das comunidades de anfíbios ao status de
conservação de seus hábitats (Izecksohn e Carvalho-e-Silva 2001).
A caracterização de herpetofauna da Área de Influência Direta baseia-se em
informações levantadas na Coleção Herpetológica da UnB para os municípios cortados
pelo traçado da linha de transmissão, do norte para o sul, Cavalcante, Niquelândia,
Água Fria de Goiás, Planaltina de Goiás, Brasília, Santo Antônio do Descoberto,
Luziânia, Cristalina, Paracatu, Guarda-Mor, Davinópolis, Cumari e Araguari. Nem
todos os municípios têm sua herpetofauna representada nesta coleção e o esforço
amostral apresenta grandes discrepâncias entre as localidades, resultando em valores de
riqueza aparentemente muito divergentes (ex: em Brasília foram registrada mais de 120
espécies de répteis e anfíbios, enquanto em Catalão há apenas uma espécie coletada e
tombada na coleção, refletindo o forte desequilíbrio nos levantamentos realizados na
região).
A área abrangida pelo traçado e considerada para o estudo de impacto ambiental é
bastante ampla e heterogênea, tanto do ponto de vista geomorfológico, quanto da flora,
da fauna e do uso do solo, resultando em paisagens em mosaicos formados por
diferentes componentes no sentido norte-sul, influenciados pela Bacia do Tocantins do
Distrito Federal para o norte e pela Bacia do Paraná do Distrito Federal para o Sul.
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Tabela 6.2.2.3.a
Espécies de anfíbios e répteis registradas na Coleção Herpetológica da UnB
classificados pelos municípios localizados na Área de Influência Direta do
empreendimento
ESPÉCIE
ANFÍBIOS
Adenomera hylaedactyla
Adenomera martinezi
Aplastodiscus perviridis
Barycholos ternetzi
Bufo granulosus
Bufo guttatus
Bufo ocellatus
Bufo rubescens
Bufo schneideri
Chiasmocleis albopunctata
Dermatonotus muelleri
Elachistocleis ovalis
Epipedobates flavopictus
Hyla albopunctata
Hyla buriti
Hyla ericae
Hyla goiana
Hyla lundii
Hyla minuta
Hyla phaeopleura
Hyla polytaenia
Hyla pseudopseudis
Hyla raniceps
Hyla rubicundula
Leptodactylus furnarius
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus labyrinthicus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus mysteceus
Leptodactylus ocellatus
Leptodactylus petersii
Leptodactylus sypax
Odontophrynus cultripes
Phrynohyas venulosa
Phyllomedusa hypochondrialis
Physalaemus centralis
Physalaemus cuvieri
Physalaemus fuscomaculatus
Physalaemus nattereri
Proceratoprhys goyana
Pseudopaludicola ameghini
Pseudopaludicola mystacalis
Pseudopaludicola saltica

1

2

3

4

5

6

9

X

10

11
X

X
X
X
X

X
X
X

X

8

X
X

X
X
X

X
X
X
X

7

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

continua
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Tabela 6.2.2.3.a - continuação
Espécies de anfíbios e répteis registradas na Coleção Herpetológica da UnB
classificados pelos municípios localizados na Área de Influência Direta do
empreendimento
ESPÉCIE
Pseudopaludicola ternetzi
Scinax centralis
Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovarius
Scinax nebulosus
Scinax squalirostris
Siphonops paulensis
LAGARTOS
Ameiva ameiva
Anolis chrysolepis
Anolis meridionalis
Bachia bresslaui
Cercosaura ocellata
Cnemidophorus ocellifer
Colobosaura modesta
Enyalius bilineatus
Gymnodactylus geckoides
Hemidactylus mabouia
Hoplocercus spinosus
Kentropyx paulensis
Mabuya dorsivittata
Mabuya frenata
Mabuya guaporicola
Mabuya nigropunctata
Micrablepharus atticolus
Micrablepharus maximiliani
Ophiodes striatus
Pantodactylus schreibersii
Phyllopezus pollicaris
Polychrus acutorostris
Tropidurus itambere
Tropidurus oreadicus
Tropidurus torquatus
Tupinambis duseni
Tupinambis merianae
ANFISBENAS
Amphisbaena alba
Amphisbaena anaemarie
Amphisbaena mensae
Amphisbaena vermicularis
Leposternon infraorbitale
Leposternon microcephalum
SERPENTES
Apostolepis albicollaris
Apostolepis assimilis

1

2

3

4

5

6

7
X

8

9

10

11

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
continua
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Tabela 6.2.2.3.a - continuação
Espécies de anfíbios e répteis registradas na Coleção Herpetológica da UnB
classificados pelos municípios localizados na Área de Influência Direta do
empreendimento
ESPÉCIE
2A3tractus pantostictus
Boa constrictor
Boiruna maculate
Bothrops itapetiningae
Bothrops moojeni
Bothrops neuwiedi
Bothrops pauloensis
Chironius exoletus
Chironius flavolineatus
Chironius quadricarinatus
Clelia quimi
Crotalus durissus
Drymarchon corais
Drymoluber brazili
Epicrates cenchria
Erythrolamprus aesculapii
Eunectes murinus
Gomesophis brasiliensis
Helicops leopardinus
Helicops modestus
Imantodes cenchoa
Leptodeira annulata
Liophis almadensis
Liophis maryellenae
Liophis meridionalis
Liophis paucidens
Liophis poecilogyrus
Liophis reginae
Liotyphlops ternetzii
Lipohis reginae
Lystrophis histricus
Lystrophis nattereri
Mastigodryas bifossatus
Micrurus brasiliensis
Micrurus frontalis
Micrurus lemniscatus
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus guibei
Oxyrhopus rhombifer
Oxyrhopus trigeminus
Phalotris nasutus
Philodrias aestivus
Philodryas nattereri
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis
Philodryas psammophideus

1

2

3
X
X
X
X
X
X

4

5

6

7

8

X

9

10

11

X
X
X

X
X

X

X

X

X

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

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

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

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
continua
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Tabela 6.2.2.3.a – continuação
Espécies de anfíbios e répteis registradas na Coleção Herpetológica da UnB
classificados pelos municípios localizados na Área de Influência Direta do
empreendimento
ESPÉCIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Phimophis guerini
X
X
Pseudablabes agassizii
X
X
Pseudoboa nigra
X
Rhachidelus brazili
X
Sibynomorphus mikanii
X
X
X
Simophis rhinostoma
X
Spilotes pullatus
X
X
X
X
X
Taeniophallus occipitalis
X
X
X
Tantilla melanocephala
X
X
X
Thamnodynastes hypoconia
X
X
Thamnodynastes rutilus
X
Thamnodynastes strigilis
X
X
Typhlops brongersmianus
X
Waglerophis merremii
X
X
X
X
X
X
Xenopholis undulatus
X
X
Caiman latirostris
X
QUELÔNIOS
Acantochelis spixii
X
Phrynops vanderheagei
X
Trachemis dorbignyi
X
1 – Água Fria de Goiás, 2 - Araguari, 3 – Brasília, 4 – Catalão, 5 – Cavalcante, 6 – Cidade Ocidental, 7 –
Colinas do Sul, 8 – Cristalina, 9 – Luziânia, 10 – Niquelândia, 11 – Paracatu,

6.2.2.3.1
Objetivos
Este relatório traz os resultados obtidos durante a campanha de coleta de dados nos
municípios de Colinas do Sul e Três Ranchos, que ocorreu em 26 de janeiro a 14 de
fevereiro de 2006, complementados por levantamentos realizados na Coleção
Herpetológica da UnB para toda a região adjacente ao traçado da linha de transmissão
Serrada Mesa 2 – Luziânia – Emborcação. São apresentadas análises, comparações com
outras áreas e discussões a respeito de impactos, manejo e conservação das
comunidades de répteis e anfíbios.
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6.2.2.3.2
Áreas de Estudo
•

Colinas do Sul

O município de Colinas do Sul localiza-se no norte do Estado de Goiás, às margens do
reservatório da UHE Serra da Mesa, e apresenta uma grande variedade de tipos
fisionômicos. À exceção da porção noroeste, todo o restante do município está incluído
na Área de Proteção Ambiental – APA – de Pouso Alto. A região permanece preservada
da expansão da fronteira agrícola nos cerrados. Ao contrário de outras regiões menos
acidentadas, em Colinas não se constatam grandes plantios irrigados, cuja implantação
tem acarretado o comprometimento dos recursos hídricos em muitas áreas do CentroOeste. Boa parte da vegetação nativa da região foi convertida em pastagens, porém
muitas delas mantêm espécies lenhosas nativas tendo o componente herbáceo sido
substituído por gramíneas forrageiras, tais como as dos gêneros Brachyaria, e
Andropogon.
Em alguns morros em Colinas do Sul, notadamente, há um mosaico intrincado de
fisionomias com o cerrado típico intercalando-se a poucos metros com veredas
incipientes em volta de nascentes, com a flora de matas de galeria em grotas, e com a
flora de florestas estacionais nos afloramentos de rocha, onde são encontradas,
inclusive, espécies nativas de cactos. Nesses locais, a vegetação poderia ser definida
como ecotonal, devido à presença de elementos florísticos trasicionais, provenientes de
distintas províncias ou domínios florísticas.
Três Ranchos
O município de Três Ranchos localiza-se no sul do Estado de Goiás, próximo à fronteira
com o Estado de Minas Gerais, às margens do rio Paranaíba. Trata-se de uma região de
colonização bastante antiga, utilizada como parada pelos tropeiros que vinham do
Estado de Goiás e Tocantins para realização de trocas com outros vindos de Minas
Gerais e São Paulo. Apresenta tradição de criação de gado, principalmente de leite. Boa
parte das paisagens estão transformadas, convertidas em pastagens e, mais recentemente
em culturas de soja. A maioria das propriedades são de pequenas dimensões, onde são
produzidos principalmente milho e soja, além de criação de gado.
Os remanescentes de vegetação nativa são fragmentados e muitos deles utilizados pelo
gado. Dispersos na matriz de pastagens existem matas de galeria e veredas de solo
alagado ao longo dos cursos d'água, matas de galeria de solo bem drenado, matas
mesofíticas semideciduais, fragmentos de cerrado típico a denso, e campos sujos em
áreas de relevo mais acidentado, no topo dos morros. Boa parte das matas não
apresentam sub-bosque devido à constante entrada de gado.
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6.2.2.3.3
Procedimentos Metodológicos
Foi realizada uma campanha de vinte dias para a coleta de dados nos municípios de
Colinas do Sul e Três Ranchos em 26 de janeiro a 14 de fevereiro de 2006.
Primeiramente foi realizado o reconhecimento das áreas e contato com os proprietários.
Posteriormente à licença do Ibama no 020/2006 (Anexo 5) foram instaladas as
armadilhas de queda. Foi explorada a maior extensão possível dentro dos limites
estabelecidos para o estudo, tendo a abrangência sido limitada pelo tempo disponível
para a amostragem. Todas as observações de répteis ou anfíbios foram registradas,
anotando-se espécies, local, data, hora e tipo de ambiente e microambiente. Alguns
indivíduos capturados foram coletados como testemunho da ocorrência da espécie na
região e incorporados à Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília, de acordo
com os termos estabelecidos na licença para pesquisa e coleta número 020/2006 –
Cofan, emitida pelo Ibama.
Os principais métodos utilizados para a obtenção dos dados foram: armadilhas de
queda, procura visual/auditiva, complementados por buscas em estradas da região e
encontros fortuitos (Fotos 01 a 07). Todos os métodos serão detalhados a seguir.
•

Armadilhas de queda

Armadilhas de queda têm sido amplamente utilizadas em estudos de médio e longo
prazo, principalmente devido ao tempo necessário para sua instalação. Para que fosse
possível adequar o método a um estudo de curto prazo, o número de baldes foi reduzido,
permitindo a instalação de todas as unidades em dois dias. Após reconhecimento da área
de estudo foram selecionados quatro pontos para amostragem com armadilhas de queda,
representativos dos tipos fisionômicos existentes na região: cerrado denso, clareira em
cerrado denso, mata de encosta, e contato entre mata ciliar, campo úmido e cerrado em
Colinas do Sul, e cerrado típico, campo sujo, mata de galeria e mata mesofítica em Três
Ranchos. Foram utilizados 67 baldes de 35 litros para a construção das armadilhas de
queda em Colinas do Sul, resultando em um esforço de amostragem total de 502
armadilhas x dia; em Três Ranchos, 64 baldes de 35 litros instalados resultaram num
esforço de 492 armadilhas x dia.
Alguns fatores são limitantes para a instalação de armadilhas de queda. O mais
significativo refere-se ao tipo de solo: a existência de afloramentos rochosos ou
lateríticos e o encharcamento do solo impedem a instalação das armadilhas; para
contornar tais dificuldades, foram também utilizadas armadilhas de menor volume (oito
litros) nas imediações de corpos d’água. Outro limitante está relacionado com a
dificuldade de acesso, uma vez que todas as armadilhas devem obrigatoriamente ser
revisadas diariamente. Levando-se em conta esses fatores, as armadilhas foram
distribuídas com o intuito de contemplar toda a variação que fosse possível entre os
elementos do mosaico que constitui a paisagem local.
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Todas as armadilhas foram revisadas diariamente pela manhã e à tarde, e cada indivíduo
capturado foi identificado, os dados (espécie, local e data) foram anotados em caderneta
de campo e pelo menos 1 exemplar de cada espécie foi fotografado em câmera digital
e/ou reflex. Uma pequena amostra de cada espécies (1 a 5 exemplares) foi coletada,
como testemunho da ocorrência da espécie na região, todos os demais animais
capturados foram marcados com esmalte e soltos no local da captura logo após
identificação.
Foram amostradas as mesmas áreas utilizadas para mastofauna e descritas no item
6.2.2.1 deste relatório.
•

Procura visual / auditiva

Para complementar as informações obtidas por meio de capturas com armadilhas de
queda foram realizadas amostragens diárias em áreas ou hábitats onde não foi possível a
utilização das armadilhas. Este método foi utilizado tanto durante o dia (para a
complementação da amostragem de lagartos) quanto à noite (principalmente para a
amostragem de anfíbios e serpentes).
Durante o dia foram amostradas visualmente áreas onde havia afloramento de rochas ao
longo da trilha percorrida diariamente para a revisão de armadilhas. O método de busca
neste caso consiste em caminhar lentamente observando tanto o solo quanto a vegetação
em busca de animais ativos; cada encontro é registrado em caderneta de campo e alguns
exemplares podem ser coletados. Outro método bastante empregado consiste em buscar
possíveis tocas, revirando-se pedras, cupinzeiros, troncos caídos, etc, em busca de
animais em repouso.
À noite foram amostradas todas as áreas adjacentes a córregos, rios e lagoas,
registrando-se todas as espécies de anfíbios vocalizando nos diferentes hábitats. Cada
sítio selecionado foi amostrado por no mínimo 30 minutos, para que todas as espécies
que estivessem vocalizando fossem detectadas. As espécies encontradas tiveram seu
canto gravado em cassete para que fosse possível confirmar sua identidade, e alguns
indivíduos foram removidos da população, sacrificados, fixados e tombados.
As buscas auditivas / visuais foram realizadas nos seguintes pontos:
Colinas do Sul
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Tabela 6.2.2.3.3.a
Pontos de amostragens visuais e auditivas noturnas em Colinas do Sul
Data
19/01/200
20/01/2006
21/01/2006
22/01/2006
23/01/2006

Lat
/
Lon
- S 14º07'58,7" / W 048º04'35,0"
- S 14º07'30,2" / W 048º04'37,1"
- S 14º09'36,0" / W 048º04'34,8"
- S 14º05'39,5" / W 048º04'26,2"
- S 14º05'11,3" / W 048º04'05,1"
- S 14º11'43,5" / W 048º05'52,9"
- S 14º05'45,2" / W 048º04'23,9"
- S 14º05'11,8" / W 048º04'05,4"
- S 14º09'18,1" / W 048º03'04,1"
- S 14º09'17,1" / W 048º02'44,0"
- S 14º11'31,6" / W 048º06'09,8"

Três Ranchos
Tabela 6.2.2.3.3.b
Pontos de amostragens visuais e auditivas noturnas em Três Ranchos
Data
30/01/2006
31/01/2006
02/02/2006
03/02/2006

•

Lat
/
Lon
- S 18º20'22,2" W 047º45'56,9"
- S 18º19'10,4" W 047º43'12,1"
- S 18º15'48,9" W 047º43'50,9"
- S 18º18'35,2" W 047º48'30,0"
- S 18º18'05,5" W 047º48'46,4"
- S 18º18'42,2" W 047º48'15,8"
- S 18º18'19,0" W 047º48'35,4"
- S 18º18'05,5" W 047º48'46,2"

Procura em estradas

Nos dias em que não houve buscas visuais em lagoas, foram realizadas buscas em
estradas da região, de carro, em baixa velocidade, principalmente à procura de serpentes
no final da tarde e/ou à noite, de acordo com médoto descrito por Fitch (1987).
•

Encontros ocasionais

Encontros fortuitos de répteis e anfíbios são importantes fontes de informação para
complementação dos dados obtidos por meio de métodos mais sistemáticos de encontro
e captura de animais. Serão considerados encontros ocasionais neste estudo o registro de
espécies por parte de outros pesquisadores da equipe durante suas atividades de campo.
Os exemplares coletados em qualquer um dos métodos de amostragem foram
sacrificados por injeção de anestésico Tionembutal, fixados em Formol 10% e
identificados por etiqueta de campo (série única utilizada em estudos de campo pela
equipe do Laboratório de Herpetologia do Depto. de Zoologia da Universidade de
Brasília). No laboratório, os animais coletados foram transferidos para solução de etanol
a 70%, tiveram sua identificação confirmada por comparação com outros exemplares e
descrições em artigos científicos, seguindo a literatura herpetológica; os espécimes
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foram incorporados ao acervo da Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília
(CHUNB), e todos os dados foram transferidos para o banco de dados da CHUNB,
construído no software Biota. Tanto os dados quanto os exemplares estão disponíveis
para consulta para comunidade científica.
•

Levantamento em coleção e literatura

A coleção hepetológica do departamento de zoologia da Universidade de Brasília
apresenta o mais representativo acervo de répteis e anfíbios do Brasil Central. Apesar de
ainda incompleta, a coleção fornece valiosas informações levantadas em expedições
realizadas nos últimos 20 anos em diversas regiões. Foi realizado um levantamento das
espécies de répteis e anfíbios tombados na CHUNB procedentes de cada um dos
municípios atravessados pela linha de transmissão para complementar as informações
obtidas em campo e caracterizar a herpetofauna da área diretamente afetada. Para a
caracterização da fauna de répteis e anfíbios da área indiretamente afetada foram
utilizadas tanto as informações existentes no acervo da CHUNB, quanto estudos
publicados e informações fornecidas por pesquisadores que desenvolvem projetos na
região do Cerrado.
6.2.2.3.4
Resultados
Colinas do Sul
Durante a expedição foram registradas 24 espécies de anfíbios, 11 de serpentes, 10 de
lagartos, 3 anfisbenas, 1 quelônio e 1 jacaré. A lista completa de registros para o
município de Colinas do Sul, incluindo dados levantados na Coleção Hepetológica da
UnB, na literatura e observações anteriores da autora, encontram-se nas tabelas 5 e 6,
totalizando 29 espécies de anfíbios, 11 de serpentes, 15 de lagartos, 3 anfisbenas, 1
quelônio e 1 jacaré. A lista das espécies está descrita nas tabelas 6.2.2.3.4.a e
6.2.2.3.4.b.
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Tabela 6.2.2.3.4.a
Espécies de anfíbios registradas em Colinas do Sul e municípios vizinhos durante
os estudos em campo e levantamento em coleção. "EIA Colinas" = espécies
amostradas durante este estudo; "Coleção" = Espécies registradas na região
estudada, incluindo dados pretéritos, levantamentos em coleção e na literatura
Família

Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae
Bufonidae
Caecilidae

Espécie
Hyla albopunctata
Hyla raniceps
Hyla minuta
Hyla nana
Hyla lundii
Hyla pseudopseudis
Hyla rubicundula
Phrynohias venulosa
Phyllomedusa hypochondrialis
Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovarius
Adenomera martinezi
Adenomera sp.
Barycholos ternetzi
Leptodactulus fuscus
Leptodactylus ocellatus
Leptodactylus labyrinthycus
Leptodactylus petersi
Pseudopaludicols sp 1
Physalaemus cuvieri
Physalaemus nattereri
Procaratophrys sp
Odontophrynus sp
Chiasmocleis albopunctata
Elachistocleis ovalis
Bufo guttatus
Bufo granulosus
Bufo schneideri
Siphonops paulensis

EIA Colinas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Coleção

X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
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Tabela 6.2.2.3.4.b
Espécies de répteis registradas em Colinas do Sul e municípios vizinhos durante os
estudos em campo e levantamento em coleção. "EIA Colinas" = espécies
amostradas durante este estudo; "Coleção" = Espécies registradas na região
estudada, incluindo dados pretéritos, levantamentos em coleção e na literatura
Família
LAGARTOS
Teiidae

Gymnophtalmidae
Scincidae
Gekkonidae
Tropiduridae
Polychrotidae
Iguanidae
SERPENTES

Colubridae

Viperidae
Elapidae
AMPHISBAENIA
Amphisbaenidae

Espécie

EIA Colinas

Coleção

Ameiva ameiva
Cnemidophorus cf. ocellifer
Tupinambis quadrilineatus
Tupinambis merianae
Cercosaura ocellata
Colobosaura modesta
Micrablepharus maximilianii
Mabuya nigropunctata
Gymnodactylus geckoides
Hemidactylus mabouya
Tropidurus oreadicus
Tropidurus cf. itambere
Anolis chrysolepis
Anolis meridionalis
Iguana iguana

X
X
X
X

X
X

Liophis reginae
Phimophis guerrini
Tantilla melanocephala
Taeniophallus occipitalis
Spilotes pullatus
Philodryas nattereri
Oxyrhopus trigeminus
Waglerophis merremii
Bothrops moojeni
Crotalus durissus
Micrurus brasiliensis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Amphisbaena fuliginosa
Amphisbaena anaemarie

X
X

Phrynops vanderhegei

X

Palaeosuchus palpebrosus

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

CHELONIA
CROCODILIA
Alligatoridae

•

Armadilhas de queda

As amostragens com armadilhas de queda resultaram na captura de 74 exemplares
pertencentes a 17 espécies, sendo seis lagartos, duas serpentes, uma anfisbena e oito
anfíbios, todos descritos na tabela 6.2.2.3.4.c.
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Tabela 6.2.2.3.4.c
Espécies capturadas em armadilhas de queda em cada sítio de amostragem em
Colinas do Sul
Espécies
Capturas
Área
1. Clareira

2. Cerradão

3. Mata

4. Cerrado / Vereda

•

Cnemidophorus cf. ocellifer
Micrablepharus maximiliani
Gymnodactylus geckoides
Colobosaura modesta
Tantilla melanocephala
Taeniophallus occipitalis
Chiasmocleis albopunctata
Amphisbaena anaemarie
Micrablepharus maximiliani
Anolis chrysolepis
Tantilla melanocephala
Ameiva ameiva
Cnemidophorus cf. ocellifer
Tropidurus oreadicus
Anolis chrysolepis
Gymnodactylus geckoides
Physalaemus cuvieri
Leptodactylus labyrinthicus
Micrablepharus maximiliani
Proceratophrys sp.
Leptodactylus fuscus

18
01
01
03
01
01
01
01
02
01
01
01
08
02
01
01
19
01
06
02
02

Procuras visuais e auditivas noturnas

As espécies de anfíbios e répteis observadas à noite em buscas visuais e auditivas em
lagoas e açudes na região inventariada estão listadas na tabela 6.2.2.3.4.d. As atividades
de buscas resultaram na amostragem de 17 espécies de anfíbios e 1 espécie de serpente.
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Tabela 6.2.2.3.4.d
Espécies amostradas durante atividades de buscas visuais e auditivas noturnas em
Colinas do Sul
Espécie
Família
ANFÍBIOS

Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae
RÉPTEIS
Viperidae

•

Hyla albopunctata
Hyla raniceps
Hyla minuta
Hyla nana
Hyla lundii
Hyla rubicundula
Phyllomedusa hypochondrialis
Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovarius
Adenomera martinezi
Leptodactulus fuscus
Leptodactylus ocellatus
Leptodactylus labyrinthicus
Pseudopaludicols sp
Physalaemus cuvieri
Physalaemus nattereri
Elachistocleis ovalis
Bothrops moojeni

Procura em estradas

Foram realizadas buscas em estradas da região durante deslocamento para revisão de
armadilhas, para encontro de sítios para amostragem noturna de anfíbios, além de saídas
específicas no crepúsculo e à noite, totalizando 450 km percorridos, que resultaram no
encontro das serpentes Phimophis guerrini, Philodryas nattereri e Waglerophis
merremii, além dos lagartos Gymonodactylus geckoides e Tupinambis merianae.
•

Encontros ocasionais

As seguintes espécies foram registradas apenas por meio de encontros fortuitos: os
anfíbios Siphonops sp, Bufo guttatus e Bufo schneideri, o quelônio Phrynops
vanderhaegei e as serpentes Micrurus brasiliensis, Oxyrhopus trigeminus e Spilotes
pullatus. Os lagartos Tupinambis quadrilineatus e Ameiva ameiva foram capturados na
armadilhas de mamíferos dispostas na vereda, próximas ao sítio amostrado com
armadilhas de queda.
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•

Levantamento em coleção

Existe um grande acervo na Coleção Herpetológica para as regiões da Chapada dos
Veadeiros e Serra da Mesa, que contribuiu significativamente para a caracterização da
herpetofauna da região de Colinas do Sul. Estão sendo consideradas ainda as
informações levantadas pela própria autora em abril de 2004 para a realização do Plano
de Manejo da RPPN Cachoeira das Pedras Bonitas (Funatura, 2005).
Três Ranchos
Durante a expedição foram registradas 15 espécies de anfíbios, cinco de serpentes, sete
de lagartos e 1 anfisbena. A lista completa de registros para a região de Três Ranchos,
Ouvidor e Catalão, incluindo dados levantados na Coleção Hepetológica da UnB, na
literatura e observações anteriores da autora, encontram-se nas tabelas 6.2.2.3.4.e e
6.2.2.3.4.f, totalizando 15 espécies de anfíbios, seis de serpentes, sete de lagartos, e 1
anfisbena. As listas completas de espécies encontram-se nas tabelas 6.2.2.3.4.e e
6.2.2.3.4.f.
Tabela 6.2.2.3.4.e
Espécies de anfíbios registradas na região de Três Ranchos, Ouvidor e Catalão e
municípios vizinhos durante os estudos em campo e levantamento em coleção.
"EIA Três Ranchos" = espécies amostradas durante este estudo; "Coleção" =
Espécies registradas na região estudada, incluindo dados pretéritos, levantamentos
em coleção e na literatura
Espécie
EIA Três Ranchos
Coleção
Família
Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae
Bufonidae

Hyla albopunctata
Hyla minuta
Hyla rubicundula
Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovarius
Leptodactulus fuscus
Leptodactylus ocellatus
Physalaemus cuvieri
Physalaemus nattereri
Procaratophrys goiana
Odontophrynus cultripes
Chiasmocleis albopunctata
Elachistocleis ovalis
Bufo schneideri
Bufo sp.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabela 6.2.2.3.4.f
Espécies de répteis registradas na região de Três Ranchos, Ouvidor e Catalão e
municípios vizinhos durante os estudos em campo e levantamento em coleção.
"EIA Três ranchos" = espécies amostradas durante este estudo; "Coleção" =
Espécies registradas na região estudada, incluindo dados pretéritos, levantamentos
em coleção e na literatura
Espécie
EIA Três Ranchos
Coleção
Família
LAGARTOS
Teiidae
Gymnophtalmidae
Polychrotidae
Tropiduridae
SERPENTES
Leptotyphlopidae
Anomalepididae
Boidae
Colubridae
AMPHISBAENIA
Amphisbaenidae

•

Ameiva ameiva
Cnemidophorus cf ocellifer
Cercosaura ocellata
Colobosaura modesta
Micrablepharus atticolus
Anolis chrysolepis
Tropidurus torquatus

X
X
X
X
X
X
X

Leptotyphlops koppesi
Liotyphlops ternetzi
Boa constrictor
Oxyrhopus trigeminus
Phimophis guerini
Sibynomorphus mikanii

X
X

Amphisbaena alba

X

X
X
X
X

Armadilhas de queda

As amostragens com armadilhas de queda resultaram na captura de 46 exemplares
pertencentes a 16 espécies, sendo cinco lagartos, três serpentes, e oito anfíbios, todos
descritos na tabela 6.2.2.3.4.g.
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Tabela 6.2.2.3.4.g
Espécies capturadas em armadilhas de queda em cada sítio de amostragem em
Três Ranchos
Espécies
Capturas
Área
1. Cerrado

2. Campo

3. Mata 1

4. Mata 2

•

Physalaemus cuvieri
Physalaemus nattereri
Colobosaura modesta
Cnemidophorus ocellifer
Mabuya nigropunctata
Leptotyphlops koppesi
Micrablepharus atticolus
Cercosaura ocellata
Chiasmocleis albopunctata
Liotyphlops ternetzi
Sibynomorphus mikanii
Physalaemus cuvieri
Anolis chrysolepis
Barycholos ternetzi
Proceratophrys goiana
Odontophrynus cultripes
Bufo schneideri
Colobosaura modesta
Barycholos ternetzi
Physalaemus cuvieri

09
02
02
02
01
02
05
01
01
01
01
03
01
04
02
01
03
02
02
01

Procuras visuais e auditivas noturnas

As espécies de anfíbios e répteis observadas à noite em buscas visuais e auditivas em
lagoas e açudes na região inventariada estão listadas na tabela 6.2.2.3.4.h. As atividades
de buscas resultaram na amostragem de 13 espécies de anfíbios.
Tabela 6.2.2.3.4.h
Espécies amostradas durante atividades de buscas visuais e auditivas noturnas em
Três Ranchos
Espécie
Família
ANFÍBIOS

Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae

Hyla albopunctata
Hyla raniceps
Hyla melanargyrea
Hyla minuta
Hyla rubicundula
Scinax fuscovarius
Leptodactulus fuscus
Leptodactylus ocellatus
Odontophrynus cultripes
Physalaemus cuvieri
Physalaemus nattereri
Chiasmocleis albopunctata
Elachistocleis ovalis
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•

Procura em estrada

Foram realizadas buscas em estradas da região durante deslocamento para revisão de
armadilhas, para encontro de sítios para amostragem noturna de anfíbios, além de saídas
específicas no crepúsculo e à noite, totalizando 350 Km percorridos, que resultaram no
encontro das serpentes Oxyrhopus trigeminus e Phimophis guerrini, e do anfisbenídeo
Amphisbaena alba.
•

Levantamento em coleção

Não havia qualquer registro de espécies coletadas no município de Três Ranchos na
Coleção da UnB, e apenas o registro de serpente Boa constrictor (jibóia) para o
município vizinho de Catalão.
•

Lista de espécies comentada

A seguir é apresentada a lista comentada das espécies registradas em campo nos dois
municípios estudados. São abordadas características básicas das espécies, tais como sua
distribuição geográfica, tipo de hábitat preferencial, dieta, diagnose da espécie e outros
aspectos julgados pertinentes. Os registros fotográficos dos espécimes encontram-se no
Volume IV – Herpetofauna (Fotos 08 a 45).
6.2.2.3.4.1
Anfíbios
Família Hylidae
Hyla albopunctata (perereca) – espécie bastante comum e de ampla distribuição no
Cerrado Brasileiro. Ocupa tipicamente áreas abertas como lagoas e varjões, onde
utiliza as folhas da vegetação marginal (predominantemente dicotiledôneas) como
sítio preferencial de vocalização. Foi escutada e observada em quase todas as lagoas
tanto em Colinas do Sul quanto em Três Ranchos.
Hyla lundii (perereca) – é endêmica do Cerrado e praticamente restrita a matas de
galeria. Ocorrem em baixas densidades e podem vocalizar no alto de buritis ou
galhos de outras árvores nas matas ripárias, dificultando sua visualização. No
entanto sua vocalização pode ser detectada a vários metros de distância,
possibilitando seu registro. É uma espécie mais exigente em relação à qualidade do
hábitat que as outras espécies congenéricas encontradas na área de estudo devido à
sua dependência de hábitats florestais. Apesar de não coletada, foi escutada em
várias das matas de galeria amostradas durante este estudo.
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Hyla minuta (pererequinha) – espécie de pequeno porte, coloração amarela e
bastante conspícua por sua vocalização de alta freqüência e intensidade. Apresenta
ampla distribuição a Leste dos Andes, constituindo um complexo de espécies que
pode revelar endemismos após revisão taxonômica. Vocaliza sobre a vegetação
marginal de lagoas e grandes poças temporárias.
Hyla melanargyrea (perereca) – Trata-se de uma espécie pouco amostrada ou
conhecida ecologicamente. Foi visualizada apenas em uma lagoa, onde havia muitos
indivíduos vocalizando nos galhos da árvores, não tendo sido escutada ou
visualizada nas demais áreas amostradas à noite.
Hyla cf. microcephala (pererequinha) – espécie semelhante a Hyla minuta, com
distribuição ainda mais ampla, desde o Sul do México, passando pela América
Central até a porção central da América do Sul. Trata-se visivelmente de um
complexo de espécies, com alta necessidade de revisão.
Hyla raniceps (perereca) – ocorre na Amazônia venezuelana, Guiana Francesa, leste
do Brasil, Paraguai, norte da Argentina, e leste da Bolívia, geralmente associada a
áreas abertas. Vocaliza sobre a vegetação ou sobre o solo nas margens de lagoas
durante a estação chuvosa.
Hyla rubicundula (perereca) - espécie endêmica do Cerrado, distribuída pelas
regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil (Napoli e Caramachi, 1999).
Apresenta coloração dorsal variando entre verde-claro, amarelo e marrom-claro, e os
machos vocalizam normalmente agregados sobre a vegetação marginal de lagoas,
geralmente sobre folhas ou ramos.
Hyla pseudopseudis (perereca) – anfíbio endêmico do Cerrado e restrito às terras
mais altas do Planalto Central. Vocaliza nas pedras de cachoeiras e seus girinos de
porte relativamente grande desenvolvem-se em poços de rios e córregos de água
corrente.
Phyllomedusa hypochondrialis (perereca-macaco) – Hilídeo muito atraente devido à
sua coloração verde no dorso do corpo e cabeça, contrastante com as barras pretas e
cor-de-laranja nas pernas, visíveis quando o animal se desloca. Trata-se de uma
espécie extremamente dócil, mas que possui um forte toxina que pode provocar
fortes irritações se entrar em contato com os olhos ou outras mucosas. Sua toxina
vem sendo estudada por pesquisadores das áreas de bioquímica, toxicologia e
fisiologia, em busca de substâncias, principalmente antibióticos, que possam ser
utilizadas para a produção de medicamentos.
Scinax fuscomarginatus (perequinha) espécie de pequeno porte e amplamente
distribuída pelo Cerrado, apresenta hábitos bastante semelhantes a H. rubicundula,
sendo freqüentemente encontradas em sintopia, ocupando os mesmos microhábitats.
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Scinax fuscovarius (perereca/rapa-cuia) – espécies de ampla distribuição pelas áreas
abertas do Brasil Central, Sudeste e Sul, onde pode ser encontrada vocalizando em
lagoas, utilizando principalmente a vegetação como substrato. Trata-se de uma
espécie extremamente adaptada a ambientes antrópicos, sendo bastante comum em
residências, onde se utilizando das instalações hidráulicas como abrigo e se alimenta
de pequenos artrópodes. O nome popular é atribuído à vocalização da espécie.
Família Leptodactylidae
Adenomera hylaedactyla (rãzinha) – espécie de pequeno porte de difícil visualização
que vocaliza no chão entre folhas caídas no chão ou gramíneas nas margens de
lagoas. Apresenta hábitos diurnos e crepusculares e é dificilmente avistada. Trata-se
de um grupo de taxonomia mal resolvida, apresentando diversas espécies não
descritas.
Adenomera sp. – Espécie não descrita do gênero Adenomera, foi capturada em mata
de encosta, sintópica com Adenomera hylaedactyla. Não há registro de espécimes
com as mesmas características em outras regiões, podendo se tratar de um espécie
endêmica do Cerrado ou mesmo da região das cabeceiras do rio Tocantins.
Barycholos ternetzi – Barycholos é um gênero de leptodactilídeos de pequeno porte
que habita a liteira em áreas de mata e Cerrado arbóreo, sendo de difícil
visualização. Está espécie é conhecida de localidades no Estados de Goiás, tratandose provavelmente de uma espécie endêmica do Cerrado. Em muitos estudos há
confusão entre Barycholos savagei e Barycholos ternetzi, porém, seguindo a
nomenclatura adotada na Coleção Herpetológica da UnB a espécie foi identificada
como B. ternetzi.
Leptodactylus ocellatus (rã-manteiga) – Esta espécie foi observada em lagoas, no
entanto não foi possível coletar nenhum exemplar. É conhecida popularmente como
“rã-manteiga” em muitas regiões do Brasil, apresentando importância na
alimentação de pessoas. Está em geral associada a áreas abertas, sendo também
encontrada em bordas de mata. Durante a estação reprodutiva os adultos protegem
seu ovos e girino de possíveis predadores.
Leptodactylus labirynthycus (rã-pimenta, gia) – espécie de grande porte,
extremamente apreciada como alimento, podendo ter suas populações afetadas pela
caça em algumas regiões.
Leptodactylus petersii (rã) – Leptodactilídeo de pequeno a médio porte que ocorre
na bacia amazônica, sendo conhecido também de alguns pontos isolados em
formações abertas de Cerrado e Chaco.
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Leptodactylus syphax (rã) – espécie de médio porte para o gênero, distribui-se em
manchas pela diagonal de formações abertas da América do Sul, incluindo região
Nordeste e central do Brasil, leste da Bolívia e sul do Paraguai.
Physalaemus cuvieri (rãzinha) – espécie bastante comum nas comunidades do
Cerrado e Caatinga, vocaliza em poças temporárias ou lagoas permanentes e se
adapta razoavelmente bem a alterações antrópicas nos ambientes, principalmente
remoção da vegetação natural e plantação de pastagens. Foi encontrada vocalizando
em praticamente todos os pontos de amostragem, sendo comum até mesmo em áreas
urbanas.
Physalaemus nattereri (rãzinha) – Leptodactilídeo de pequeno a médio porte notável
pela presença de ocelos na extremidade posterior do corpo que o animal exibe
quando se sente ameaçado, parecendo maior do que realmente é. É uma espécie
relativamente comum, amplamente distribuída pelo Cerrado, ocorre nas regiões
Centro-Oeste e Sul do Brasil além do leste do Paraguai e da Bolívia.
Proceratophrys sp. – Espécie não descrita registrada na Chapada dos Veadeiros, na
região da Serra da Mesa e em outras áreas de Cerrado, tratando-se muito
provavelmente de uma espécie endêmica deste bioma. Parece fortemente associado
a hábitats ripícolas, tendo sido encontrado em áreas de mata ciliar ou mata de galeria
e sobre pedras nas margens de córregos.
Pseudopaludicola mystacalis – um das espécies de anfíbios de menor porte que se
conhece no Brasil. Habita a serrapilheira, sendo uma espécie de difícil visualização
devido ao seu porte diminuto. Ocorre no Brasil Central, região Sul além de Leste da
Argentina, do Paraguai e da Bolívia.
Família Microhylidae
Chiasmocleis albopunctata – anfíbio de hábitos fossoriais e de difícil visualização,
distribui-se pela Bolívia, Paraguai e Centro-Sul do Brasil, ocupando regiões
associadas à Bacia Platina.
Elachistocleis ovalis (sapinho) – espécie comum em localidades de Cerrado,
amplamente distribuída no Brasil, no entanto, estudos taxonômicos devem
reconhecer novas espécies dentro do complexo “Elachistocleis ovalis”; outra
questão de ordem taxonômica consiste na impossibilidade de diagnosticar
corretamente as espécies E. ovalis e E. bicolor, devido à ausência dos holótipos
desta espécie. Utiliza-se de corpos d´água parados e de pequeno porte,
principalmente em áreas abertas. Ocorre na porção central da Argentina e Uruguai
até a Amazônia brasileira, passando pelo Paraguai e sul da Bolívia (Frost, 2004).
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Família Dendrobatidae
Epipedobates flavopictus (rãzinha venenosa) – uma das mais belas espécies de
anuros que ocorrem no Cerrado, apresenta coloração preta com pintas amarelas e
manchas alaranjadas. Esta família é caracterizada pelas cores chamativas e
contrastantes e fortes toxinas produzidas pela pele. É comumente encontrada em
fendas de rochas nas margens de rios e córregos e também bastante comum em áreas
de cerrado adjacentes a corpos d´água; está ativa durante o dia e abriga-se em
cupinzeiros ou sob pedras.
Família Bufonidae
Bufo granulosus (sapo cururu pequeno) – complexo de espécies de médio porte e
ampla distribuição. Foi recentemente revisada, podendo ser dividida em diferentes
espécies de distribuição geográfica mais restrita. Ocorre desde o Panamá até o norte
da Argentina e sul do Brasil, distribuído por praticamente toda a América cisandina.
Bufo guttatus – Espécie de distribuição amazônica que ocorre também na parte norte
do Cerrado. Foi durante muito tempo considerada rara, porém recentemente
inventários mais completos realizados no norte do estado de Goiás, no Tocantins e
Piauí detectaram a presença desta espécie no Cerrado.
Bufo schneideri (sapo-cururu) – espécie de grande porte amplamente distribuída e
umas das mais recorrentes em taxocenoses do Cerrado, pouco sensível a alterações
antrópicas, ocupando vários tipos de ambiente. Era anteriormente conhecida como
B. paracnemis.
Família Caecilidae (Gymnophiona)
Siphonops paulensis (Cecília) – anfíbio ápode, de hábitos fossoriais e atividade
noturna. É mais facilmente encontrado após fortes chuvas, a exemplo de outras
espécies fossoriais. Sua ecologia é pouco conhecida devido principalmente à
dificuldade de ser encontrada.
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6.2.2.3.4.2
Lagartos
Família Teiidae
Ameiva ameiva (calango verde) - é bastante comum em savanas, cerrados densos e
matas perturbadas, bem como hábitats antropizados, por ser bastante tolerante a
alterações no ambiente. Essa espécie se torna bastante abundante em locais
modificados, podendo estar envolvida com a redução da diversidade tanto pela sua
dominância quanto pelo deslocamentos de espécies mais sensíveis. São lagartos
heliófilos, ativos em altas temperaturas, são terrícolas, mas se abrigam em cavidades
construídas por eles próprios.
Cnemidophorus cf. ocellifer (lagartinho) – lagarto heliófilo bastante associado a
solos arenosos. Trata-se de um complexo de espécies de ampla distribuição e
provavelmente, após revisão taxonômica, a espécie descrita para o Cerrado seja
considerada endêmica, já que as revisões mais recentes deste grupo têm reconhacido
espécies restritas geograficamente e distintas das demais populações.
Tupinambis quadrilineatus (teiú) – lagarto de grande porte, apesar de ser a menor
espécie do gênero Tupinambis. Está praticamente restrito a matas ciliares, e é
sensível a alterações no hábitat.
Tupinambis merianae (teiú) – esta espécie é a maior dentro do gênero Tupinambis,
ocupa principalmente hábitats florestais, podendo se deslocar por áreas abertas
adjacentes. Ocorre tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica, e é menos sensível a
alterações no hábitats que as demais espécies do gênero.
Família Gymnophtalmidae
Cercosaura ocellata (lagartinho) – lagarto de pequeno porte e cauda extremamente
longa, é típico da áreas abertas, principalmente dominadas por capim, sendo mais
abundantes em regiões alagadas e adjacências. É pouco conhecido e apresenta
grande variação no padrão de coloração ao longo de sua distribuição geográfica.
Existem populações razoavelmente bem descritas, no entanto pouco se sabe sobre os
hábitos desta espécie de difícil visualização no bioma Cerrado.
Colobosaura modesta (lagartinho) – lagarto de pequeno porte, membros curtos e
cauda longa, é típico da áreas de mata e cerrado denso, muito associado à presença
de folhiço depositado sobre o solo. Ocorre em praticamente todo o Cerrado, no
sudeste amazônico (aparentemente apenas nas transições entre os biomas Cerrado e
Amazônia) e provavelmente no Chaco do Paraguai e Argentina.
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Micrablepharus atticolus e M. maximiliani (lagartinho do rabo azul) – M. atticolus é
lagarto endêmico do Cerrado, enquanto M. maximiliani apresenta distribuição mais
ampla. Ambos apresentam pequeno porte e coloração bastante atraente, destacandose por sua cauda azul; apresenta corpo cilíndrico, escamas lisas e membros curtos,
se deslocando principalmente por ondulações do corpo. São espécies de difícil
visualização devido ao seu porte e hábitos semifossoriais, enterrando-se facilmente
em terrenos de solo arenoso. Existe segregação entre as espécies na maioria de sua
área de ocorrência, no entanto são conhecidas localidades em que as espécies
ocorrem em simpatria e até mesmo em sintopia.
Família Scincidae
Mabuya nigropunctata (lagarto-liso) – espécie vivípara associada a hábitats
florestais, como matas e cerrados densos. Distribui-se por praticamente toda a região
amazônica, onde é uma das espécies de lagartos mais comuns; fora dos limites da
amazônia parece estar associadas com matas de galeria e outras formações florestais
de Cerrado, como mata seca e cerradão.
Família Gekkonidae
Gymnodactylus geckoides (lagartixa do cerrado) – Ocorre principalmente em
campos rupestres, que apresentam distribuição disjunta pelo Cerrado. Durante o dia,
abriga-se na vegetação, em fendas de rochas ou sob estas. Apresentam temperaturas
corpóreas mais baixas que as demais espécies da comunidade, seguindo o padrão da
família Gekkonidae. Trata-se de uma espécie de hábitos crepusculares e noturnos
podendo mais raramente estar ativa durante o dia.
Hemidactylus mabouya (lagartixa de parede) – Espécie cosmopolita, introduzida nas
Américas, e fortemente associada a áreas antropizadas, inclusive nas grandes
cidades. Apresenta hábitos noturnos e foi observada apenas nas áreas urbanas de
Colinas do Sul e Três Ranchos.
Família Tropiduridae
Tropidurus cf. itambere (calango) – espécie de lagarto não descrita, semalhante a T.
itambere, porém, apresenta menor porte e escamas menos quilhadas. Vem sendo
encontrado em diversas localidades de Cerrado, tratando-se provavelmente de uma
(ou mais) espécie endêmica deste Bioma.
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Família Iguanidae
Iguana iguana – A iguana é um lagarto arborícola de coloração verde e grande porte
que apresenta ampla distribuição, do México ao Brasil Central e Paraguai, vivendo
em áreas de mata e formações menos densas, geralmente em altitudes mais baixas,
próximo a corpos d´água como rios e córregos. São espécies onívoras, alimentandose de folhas, frutos, ovos, insetos e até pequenos vertebrados. As iguanas são muito
visadas por coletores de animais silvestres pelo fato de ser apreciada como animal
de estimação em muitos lugares do mundo, por esta razão está listada no apêndice II
da CITES.
Família Polychrotidae
Anolis meridionalis e A. chrysolepis (camaleãozinho) – lagartos de pequeno porte. A
meridionalis é endêmico do Cerrado e fortemente associado a fisionomias
campestres, onde se desloca vagarosamente pelas hastes de capim, caça utilizandose da técnica de espreita (como os demais Iguania) e se abriga principalmente em
cupinzeiros. Esta espécie apresenta usualmente coloração parda a cinzenta com a
badeirola do pescoço azul com bordas amarelas, no entanto, após eventos de
queimada, indivíduos desta espécie foram diversas vezes encontrados vivos, em
atividade e com coloração negra, e listra vertebral amarela-alaranjada, bastante
semelhante a uma folha queimada – trata-se muito provavelmente de uma estratégia
de camuflagem bastante eficiente, utilizada em situações quando a vegetação que os
protegem é eliminada por uma queimada. Isso indica que se trata de uma espécie de
lagarto com adaptações específicas para viver em áreas campestres, geralmente mais
sujeitas a queimadas. A. chrysolepis é bastante semelhante a A. meridionalis,
diferenciando-se pelo maior porte, pela bandeirola do pescoço laranja ou vermelha e
por habitar principalmente hábitats florestais.
6.2.2.3.4.3
Serpentes
Família Anomalepididae
Liotyphlops ternetzi (cobra-cega) – O gênero Liotyphlops é extremamente mal
conhecido tanto com relação à sua taxonomia quanto sua ecologia. Sabe-se que são
espécies de hábitos fossoriais, associadas predominantemente a solos arenosos, e se
alimentam de artrópodes, principalmente cupins e ovos de formiga.
Família Leptotyphlopidae
Leptotyphlops koppesi (cobra-cega) – Apresenta características ecológicas
semelhantes a Liotyphlops, do qual se distingue por apresentar corpo mais robusto
(muito delgado em Liotyphlops), ventre branco (escuro em Liotyphlops) e escamas
maiores, visíveis e dispostas em fileiras em volta do corpo.
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Família Colubridae
Liophis reginae (cobra d'água) – Serpente de porte médio, amplamente distribuída,
que ocorre principalmente em ambientes florestais, especialmente matas de galeria,
no Cerrado. Alimenta-se preferencialmente de anfíbios.
Philodryas nattereri (parelheira) – Espécie de grande porte, ocorre tanto no Cerrado
quanto na Caatinga. Não é considerada muito exigente com relação ao hábitat,
podendo ser encontrada em áreas antropizadas de propriedades rurais. É bastante
agressiva, no entanto, dificilmente causa envenenamento pelo fato de possuir o
sistema de inoculação de veneno localizado nos dentes mais posteriores.
Phimophis guerini (muçurana bicuda) – gênero típico de paisagens abertas, das
savanas da Guiana ao campos do Uruguai e Argentina, passando pelo Chaco
boliviano e Cerrados do Brasil Central (Peters 1970). Trata-se de uma espécie de
porte médio que apresenta o focinho projetado e cauda curta e grossa, o que
provavelmente auxilia na escavação de galerias no solo. Sabe-se muito pouco a
respeito da história natural destas serpentes, tendo sido encontrados exemplares à
noite em formações campestres em diferentes regiões de Cerrado.
Tantilla melanocephala (cobra da terra) – Serpente de pequeno porte marrom com a
cabeça preta, alimenta-se de centopéias (Chilopoda), apresenta ampla distribuição
pela Améria do Sul cis-andina, compreendendo provavelmente mais de uma espécie
ao longo de sua área de ocorrência.
Spilotes pullatus (caninana) – espécie de grande porte, temida por sua agressividade
e agilidade, no entanto trata-se de uma serpente não-peçonhenta, não apresentando
perigo. Alimenta-se de pequenos mamíferos e aves, que caça ativamente. Esta
espécie distribui-se por quase toda a América do Sul, ocorrendo no Cerrado,
Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia.
Família Viperidae
Bothrops moojeni (jararacussu) – Espécie bastante comum no Cerrado, típica de
hábitats ripários, como matas de galeria, veredas, varjões, etc. Trata-se da serpente
de maior importância médica da região do Cerrado, sendo responsável pela maior
parte das acidentes ofídicos registrados por órgãos oficiais de saúde.
Crotalus durissus (cascavel) – espécie de importância médica devido ao seu veneno
de ação neurotóxica, distribui-se amplamente pelas formações abertas do Brasil,
sendo Crotalus durissus colillineatus endêmica do Cerrado. É uma das espécies de
serpentes mais comuns em áreas degradadas, por não apresentar fortes
requerimentos com relação ao tipo de hábitat e dieta especialista em roedores,
facilmente encontrados em qualquer tipo de ambiente, seja ele natural ou degradado.
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Família Elapidae
Micrurus brasiliensis (coral verdadeira) – espécie descrita recentemente e endêmica
do Cerrado. Diferencia-se das demais espécies do gênero do Cerrado (M. frontalis e
M. lemninscatus) pelo padrão de coloração da cabeça.
6.2.2.3.5
Considerações Finais
Dentro do escopo de avaliações ecológicas rápidas, os resultados obtidos neste estudo
satisfazem a necessidade de aquisição de informações básicas para o delineamento de
estratégias mais gerais de conservação da herpetofauna ao longo do traçado da linha de
transmissão. As espécies mais conspícuas da fauna de répteis e anfíbios foram
detectadas e são a base para o entendimento dos padrões atuais da dinâmica das
comunidades e das possíveis alterações causadas pela implantação da linha de
transmissão.
O número de espécies de anfíbios e lagartos registrados está de acordo com o que seria
esperado para um levantamento em coleção zoológica e avaliações ecológicas rápidas
em uma região onde não há registros de estudos sistemáticos sobre a herpetofauna.
Estudos de longa duração poderão detectar valores superiores de riqueza,
principalmente com relação às serpentes, cujas taxocenoses podem ser compostas de
cerca de 50 espécies em regiões de Cerrado. No entanto, para que se obtenha um
inventário completo das espécies de serpentes é necessário que sejam realizados estudos
prolongados, contando inclusive com a colaboração de residentes locais para que seja
maximizado o esforço de captura – este tipo de estudo foi realizado no entorno do
Distrito Federal e na região do Parque Nacional das Emas, resultando respectivamente
no registro de 65 e 45 espécies, ao longo de mais de cinco anos de coletas. Sendo assim,
considerando-se as limitações de uma avaliação ecológica rápida, os resultados obtidos
podem ser considerados satisfatórios.
As curvas de acúmulo de espécies, obtidas a partir do número cumulativo real de
espécies registradas a cada dia (Gráficos 6.2.2.3.5.a e 6.2.2.3.5.b), e dos mesmos dados
aleatorizados (Gráficos 6.2.2.3.5.c e 6.2.2.3.5.d), indicam que não houve estabilização
em Colinas do Sul ou em Três Ranchos, sendo esperado o encontro de um maior
número de espécies de répteis e anfíbios caso seja dada continuidade ao estudo. Em
geral, não se espera que haja estabilização da curva em um estudo de avaliação
ecológica rápida, uma vez que o objetivo consiste em uma primeira aproximação,
visando resultados mais amplos e menos detalhados. Os valores aleatorizados foram
obtidos por meio do software EstimateS Win 7.5 (Colwell 2005). A estes dados serão
acrescentados os valores correspondentes aos levantamentos que serão realizados na
estação seca.
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Gráficos 6.2.2.3.5.a e 6.2.2.3.5.b
Curva de acúmulo de espécies baseada das capturas em armadilhas de queda em
Colinas do Sul. 1 – valores brutos de riqueza acumulada. 2 – média de 500
aleatorizações do número de espécies amostradas ao longo dos 7 dias de captura
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Gráficos 6.2.2.3.5.c e 6.2.2.3.5.d
Curva de acúmulo de espécies baseada das capturas em armadilhas de queda em
Três Ranchos. 1 – valores brutos de riqueza acumulada. 2 – média de 500
aleatorizações do número de espécies amostradas ao longo dos 7 dias de captura
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Comparação entre sítios amostrais e distribuição no gradiente fisionômico

Conforme observado em outras localidades no Bioma Cerrado, existem diferenças na
composição das comunidades quando são comparadas diferentes fitofisionomias,
principalmente no que se refere à abundância que cada espécie em cada área. Anfíbios
estão quase sempre associados a corpos d´água, porém existem diversos fatores
estruturais dos hábitats aquáticos (rios, riachos, lagoas, varjões, poças) que determinam
as espécies que estarão em atividade no local; dentre os fatores, destacam-se o tipo de
corpo d´água, tipo de substrato, estruturação vertical e horizontal da vegetação,
adicionalmente, perturbações antrópicas afetam as espécies de forma diferenciada,
adicionando outras variáveis à estrutura e às características do hábitat.
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Os lagartos também apresentam distribuição não-homogênea ao longo de gradientes
fisionômicos, estando fortemente associados ao tipo de solo e à disponibilidade de
microhábitats, tais como cavidades no solo, serapilheira, troncos caídos, cupinzeiros,
sauveiros, estratos da vegetação, etc. Por exemplo, Colobosaura modesta foi capturado
em uma área de cerrado denso, com serrapilheira abundante; Micrablepharus
maximiliani foi capturado apenas em áreas de cerrado aberto, enquanto Cnemidophorus
cf. ocellifer foi capturado em áreas abertas, tanto de cerrado quanto de campo ou
clareira em cerradão.
Durante este estudo foi realizada uma amostragem em uma clareira aberta em uma área
de cerradão para passagem de uma linha de energia de baixa tensão em Colinas do Sul
com o objetivo de avaliar em caráter preliminar o impacto da remoção da vegetação. O
que se observa primeiramente é a grande alteração nos microhábitats disponíveis para os
lagartos:
-

inexistência de folhiço;
grande área de solo exposto;
colonização por gramíneas, que adensam o estrato herbáceo;
redução de microhábitats para espécies de hábitos arborícolas.

Devido à forte associação das espécies de lagartos com micro-hábitats, a substituição de
espécies típicas de ambientes florestais, como Colobosaura modesta e Anolis
chrysolepis por espécies de áreas abertas, como Cnemidophorus cf. ocellifer era
esperada, e corrobora a hipótese de que alterações na estrutura do ambiente refletem-se
de forma significativa na fauna de lagartos no cerrado.
Este padrão de associação com tipos fisionômicos específicos é recorrente em áreas de
cerrado, apresentando características bem semelhantes quando se comparam áreas
distantes dentro do bioma. Desta forma, podemos afirmar que, do ponto de vista da
herpetofauna, é fundamental que em cada região sejam preservadas áreas
representativas de cada fitofisionomia existente, para que se assegure a conservação da
maior parte possível da biodiversidade regional.
Conforme observado nas tabelas 6.2.2.3.4.c e 6.2.2.3.4.g, houve diferenças qualitativas
e quantitativas entre as fisionomias amostradas quanto às espécies capturadas,
resultando em grandes diferenças nos valores de riqueza (S) e diversidade (H') dos sítios
amostrais, apresentados na tabela 6.2.2.3.5.a. Para que os valores de riqueza e
diversidade pudessem ser comparados entre os sítios amostrais, foram calculadas pelo
software EcoSim (Gotelli & Entsminger 2001), por meio de um método de rarefação, as
médias de índices de diversidade de 1000 aleatorizações de capturas nas fitofisionomias
de maior abundância total, simulando amostragens com número de capturas igual à
fitofisionomia de menor abundância (Cerradão de Colinas do Sul – 10 capturas), para
eliminar os efeitos das diferenças no sucesso de captura entre fitofisionomias.
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Tabela 6.2.2.3.5.a
Número de capturas, Riqueza (S) observada e rarefeita, Diversidade (H')
observada e rarefeita para os sítios de amostragem em Colinas do Sul e Três
Ranchos
Local
Campo (TR)
Cerradão (CS)
Cerrado (TR)
Clareira (CS)
Mata (TR)
Vereda (CS)

Capturas

S obs

S rar

H' obs

H' rar

14
10
16
21
20
42

07
07
05
04
08
09

5,77
4,3
2,42
5,92
4,75

1,73
1,83
1,28
0,57
1,89
1,65

1,59
1,16
0,44
1,66
1,31

Comparando-se riqueza e diversidade entre os sítios (valor bruto para o cerradão e
valores rarefeitos para os demais), é notável a diferença entre os valores obtidos para a
clareira (hábitat degradado) e para os demais sítios (hábitats com baixa perturbação),
indicando que os efeitos da modificação do hábitat, mesmo que em escala restrita, sobre
a estrutura da comunidade de répteis e anfíbios são intensos e, em maior escala, podem
comprometer a viabilidade de muitas populações de espécies mais exigentes com
relação à estrutura do hábitat. No cerradão foram amostradas espécies associadas a
hábitats florestais, tais como os lagartos Anolis chrysolepis e Colobosaura modesta, não
capturadas na clareira, provavelmente devido à forte insolação e ausência de folhiço
neste último ambiente. Por outro lado, foi notável a dominância do lagarto
Cnemidophorus cf. ocellifer na clareira, espécie heliófila, comum em áreas abertas, não
capturada no cerradão, e que muito provavelmente colonizou a faixa de vegetação ao
longo da linha de baixa tensão, devido à supressão da vegetação arbórea.
-

Espécies de valor especial para conservação

Algumas espécies se destacam dentro das comunidades de répteis e anfíbios da região.
Podemos citar Hyla lundii, por ser uma espécie endêmica do Cerrado e, que de certa
forma pode ser considerada uma espécie indicadora de qualidade ambiental, na medida
em que depende de matas íntegras e contínuas para manter populações viáveis. As duas
espécies do gênero Adenomera se destacam pelo fato de serem sintópicas, ou seja,
ocorrerem na mesma região e nas mesmas fitofisionomias, sendo uma dela conhecida
(Adenomera martinezi) e a outra, um táxon não descrito. Ainda entre os anfíbios,
destaca-se o hilídeo Phyllomedusa hypochondrialis pela importância dos estudos que
vêm sendo conduzidos de análise das toxinas produzidas pela sua pele.
Dentre os répteis, destaca-se o lagarto Iguana iguana, por se tratar de uma espécie
extremamente visada e localmente ameaçada em muitas regiões do Brasil, merecendo
especial atenção em programas de conservação.
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Durante este estudo foram registradas três espécies não descritas de anfíbios: Hyla cf.
microcephala, Adenomera sp, e Proceratophrys sp, todos pertencentes a grupos de
espécies que necessitam revisão taxonômica para que possam ser reconhecidas as
populações morfologicamente distintas que atualmente estão sob o mesmo nome. Foram
também registradas duas espécies não descritas de lagartos, Tropidurus cf. itambere e
Cnemidophorus cf. ocellifer, ambas encontradas também em outras localidades de
Cerrado, parecem endêmicas ao Bioma e, no entanto ainda não foram descritas,
dificultando análises mais aprofundadas.
6.3
Meio Antrópico
O diagnóstico do meio antrópico para a AID baseou-se em levantamentos de campo que
incluíram contatos e reuniões com autoridades municipais de todas as prefeituras onde
se insere a AID; análise das informações municipais com ênfase na AID; análise de
imagens de satélite recentes e levantamentos aéreos (sobrevôo de helicóptero) e
terrestres extensivos. Estas informações complementam o diagnóstico do meio
antrópico baseado em dados secundários estatísticos feitos para a AII, apresentado no
item 5.3 deste relatório.
Os dados resultantes são sintetizados nesta Seção. A Tabela 6.3.a resume as reuniões
realizadas, bem como o nome e a função desempenhada pela(s) pessoa(s) consultada(s).
No Anexo 6 são apresentadas fichas resumindo os assuntos tratados e principais
informações fornecidas por cada prefeitura.
Tabela 6.3.a
Reuniões s realizadas nos municípios diretamente interceptados pela LT
Município
Araguari

Data
10/01/2006

Nome
Mauro César Rodrigues

Três Ranchos

11/01/2006

José Carlos Cunha

Ouvidor

11/01/2006

Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão
Cumari
Cristalina

12/01/2006
12/01/2006
13/01/2006
13/01/2006
24/01/2006

Paracatu

25/01/2006

Luziânia
Santo Antônio do
Descoberto

26/01/2006

João Cezar Fonseca
Cleyton Machado
Luiz Ferreira Gomes
Antônio Arnaldo Luiz Xavier
Elias Ferreira de Barros
José Adauto Duarte
Caio Fleury
Jueli Cardoso
Ésio Nascimento
Rodrigo de Oliveira
Zacarias da Silva Filho

27/01/2006

Sérgio Vasconcelos

06/02/2006

Júlio Parreira
Marcelo de Oliveira Lima
João Cláudio C.arvalho
Silveira

Novo Gama

Cargo
Secretário de Meio Ambiente
Secretário de Obras e Secretário
Interino de Meio Ambiente
Prefeito Municipal
Engenheiro da Prefeitura
1o Secretário do Prefeito
Secretário de Meio Ambiente
Geógrafo da SMA
Secretário de Meio Ambiente
Secretário de Meio Ambiente
Secretário de Meio Ambiente
Funcionário da SMA
Biólogo da SMA
Diretor de Meio Ambiente
Arquiteto do Dep. de Arquitetura
e Urbanismo da Prefeitura
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Civil
Chefe da Divisão de Convênios
continua
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Tabela 6.3.a - continuação
Reuniões s realizadas nos municípios diretamente interceptados pela LT
Município

Data

Nome
Antônio Alves Filho

Planaltina de
Goiás

07/02/2006

José Leocádio Catarina
Míriam Badin
João Gonçalves

Formosa

07/02/2006

Luis Antônio Laner
Maria do Carmo Lessa Carlos
Eduardo Ceolin, Gileno
Ribeiro de Andrade

Água Fria de
Goiás

08/02/2006

Colinas do Sul

09/02/2006

Antônio Isidro Moreira Lopes
José Augusto
Osmar Martins Ferro

Cavalcante

09/02/2006

José Ronaldo de Loth
Machado

Niquelândia

10/02/2006

Alexandre Beze Bueno

Brasília

13/02/2006

Witer Campos Lima

Cargo
Vice-Prefeito e Coordenador da
Secretaria de Meio Ambiente
Secretário de Meio Ambiente em
exercício
Funcionária da Secretaria de
Obras
Auxiliar da Prefeitura
Secretário de Meio Ambiente
Secretária de Obras
Secretário de Administração
Gestor da Previdência Municipal
Sub-assessor da Secretaria de
Turismo e Meio Ambiente
Secretário de Controle Interno
Secretário de Administração
Secretário de Turismo e Meio
Ambiente
Secretário de Turismo e Meio
Ambiente
Assessor da Secretária de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação

6.3.1
Uso do solo na AID
A Área de Influência Direta – AID para a LT definida na Seção 4.0 desse relatório
abrange uma faixa de largura variável entre 3 km e 16,04 km correspondente à faixa
definida pelas alternativas mais externas de seleção de traçado, acrescidas de 1,5 km
para cada lado. Esta faixa percorre territórios de 15 municípios em Goiás, 3 em Minas
Gerais e o Distrito Federal.
A análise do uso e ocupação do solo na AID foi realizada com base na interpretação de
uma imagem de Satélite SPOT 4 (Catálogo Equalizada 60 km x 60 km, com 10 m de
resolução colorida), de agosto de 2005 (bandas 3, 4 e 5), nas escalas 1:50.000 e
1:25.000, cobrindo toda a extensão do traçado da LT, e de cartas do DSG e do IBGE na
escala 1:100.000. Essa análise foi complementada com observações coletadas em
sobrevôo da área e através de levantamentos terrestres de campo, realizados nos meses
de janeiro e fevereiro de 2006, nos quais foi possível obter documentação fotográfica da
área interceptada e do entorno (Vide Registro Fotográfico apresentado no Volume IV).
Foram utilizadas ainda informações obtidas junto às Prefeituras dos municípios
diretamente interceptados pela LT.
O uso do solo na AID será descrito na diretriz principal norte-sul, ou seja, de Colinas do
Sul para Araguari. O entendimento do texto será facilitado pela observação conjunta da
Figura 6.2.1.a – Mapa de Vegetação e Usos do Solo e do Registro Fotográfico do
Uso do Solo (Volume IV).
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Sempre que possível, os equipamentos urbanos e de infra-estrutura existentes na AID
que possam representar interferência significativa com o empreendimento foram
indicados no Mapa de Vegetação e Uso do Solo. Foram mapeados os núcleos e
loteamentos rurais, assentamentos e áreas invadidas, áreas urbanas, de expansão urbana,
ou com tendências à expansão urbana, áreas legisladas de interesse em termos de sua
evolução futura, como distritos industriais, além de pontos de captação de água para
abastecimento e locais para disposição de resíduos sólidos. Equipamentos sociais de
educação, saúde e cultura situados dentro ou próximos da AID também encontram-se
indicados.
É importante salientar que na maior parte dos municípios em que a AID encontra-se
inserida o traçado da LT atravessa áreas de uso rural, distantes das sedes municipais ou
núcleos urbanos, evitando interferências antrópicas significativas. Este é o caso, por
exemplo, dos municípios de Araguari, Catalão, Cumari, Guarda-Mor, Paracatu, Água
Fria de Goiás, Cavalcante e Niquelândia. Somente no caso dos municípios de Luziânia e
Novo Gama, nas proximidades de Brasília, o traçado aproxima-se dos perímetros
urbanos municipais.
Os padrões de uso e ocupação do solo na AID foram classificados nas seguintes
categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manchas urbanas de ocupação consolidada;
Manchas urbanas de ocupação não consolidada;
Assentamentos e loteamentos rurais;
Benfeitorias rurais (silos, carvoarias, granjas e sedes de fazenda);
Campos de pouso;
Estradas;
Linhas de transmissão;
Captações de água;
Aterros sanitários e lixões;
Antenas de telecomunicações.

Em relação aos assentamentos rurais do INCRA, informações obtidas junto às
prefeituras em que a AID está inserida, complementadas com os levantamentos de
campo, permitiram a identificação e mapeamento dos assentamentos existentes na AID.
Complementarmente, a SMTE encaminhou consulta ao INCRA através do Ofício
SMTE/032/06 de 20/02/06 (Anexo 2) solicitando informações detalhadas de todos os
assentamentos existentes nas Áreas de Influência Indireta e Direta do empreendimento.
Até a data de fechamento deste relatório o INCRA não havia respondido à solicitação.
Resume-se a seguir a descrição por trechos das principais características de uso e
ocupação do solo na AID.
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Trecho SE Serra da Mesa 2 – SE Luziânia
A Subestação (SE) Serra da Mesa 2 será implantada em zona estritamente rural do
município de Colinas do Sul, mais especificamente nas coordenadas UTM 169.918,90E
e 8.476.592,42N. A SE Serra da Mesa 2 será instalada entre as torres 82 e 83 da Linha
de Transmissão Serra da Mesa-Sapeaçu que liga a UHE ao Nordeste do país.
Partindo da SE, a LT tomará o rumo sudeste, cruzando a LT Serra da Mesa – Sapeaçu.
No trecho entre os vértices A1 e A2, interceptará uma pequena parte do território de
Cavalcante, atravessando por duas vezes o Rio Preto, divisa entre Colinas do Sul e
Cavalcante.
Depois do vértice A2, a LT defletirá para o rumo sul-sudoeste e, aproximadamente 6 km
adiante, passará nas proximidades de um núcleo rural denominado Vila Borba,
localizado a cerca de 500 m do limite da AID (vide Fotos 1 e 2 do Registro
Fotográfico Volume IV).
Na seqüência, ainda percorrendo a zona rural de Colinas do Sul, a LT permanecerá no
mesmo rumo, interceptando por quatro vezes o Ribeirão Gameleira e regiões utilizadas
como pastagem (Foto 3), até atingir o vértice A3, localizado às margens da estrada
vicinal entre Colinas do Sul e o município de Alto Paraíso de Goiás. Nesse ponto, a LT
interceptará algumas propriedades como a Fazenda do Fabinho (Foto 4) e o Sítio
Cachoeira (Foto 5), com áreas de pastagem e fragmentos de cerrado. Após o vértice A3,
a LT defletirá para sudeste e, cruzando o Rio Tocantinzinho, entrará no município de
Niquelândia.
Em Niquelândia, a LT percorrerá também a zona rural, interceptando trechos de difícil
acesso, como o vale entre a Serra dos Bois e a Serra da Meia Noite e parte da Chapada
dos Veadeiros. Nesse vale se localiza o núcleo rural Garimpinho (Foto 6), que está
dentro da AID e a cerca de 1,5 km do traçado. Com exceção de pequenas lavouras para
subsistência, o uso do solo preponderante nessa região é a pastagem de gado de corte
(Foto 7).
Do vértice A5 ao A6, a LT atravessará o Ribeirão Sucuri Grande, na divisa entre
Niquelândia e Água Fria de Goiás. Neste trecho, o traçado percorrerá a Fazenda 7
Irmãos (Foto 8), com grandes plantações de soja, e onde o traçado passará entre vários
pivôs de irrigação (Foto 9). No trecho da LT que passa por Água Fria de Goiás, existe
um assentamento do INCRA dentro da AID (a 1,0 km do traçado) e outros dois
localizados em pontos muito próximos à mesma - a 1,5 e 2,5 km do limite da AID e a
3,0 e 4,5 km do traçado (ver Tabela 6.3.2.c).
A Foto 10 do Registro Fotográfico mostra o ponto em que a LT interceptará a Rodovia
GO-118, trecho em que o traçado percorrerá novamente áreas destinadas a pastagem.
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Entre os vértices A6 e A7, o traçado da LT cruzará a divisa entre Água Fria e Planaltina
de Goiás, passando entre a GO-118 e a Serra Geral do Paranã (Foto 11). No trecho do
traçado que passa por Planaltina de Goiás, o Distrito de São Gabriel estará localizado na
AID, a 1,5 km da LT.
Em Planaltina de Goiás, a LT atravessará pequenas propriedades, com áreas destinadas
a pastagem e pequenas plantações de milho e feijão (Foto 12), e também grandes
fazendas onde são cultivados soja e milho, como mostra a Foto 13 (fazenda localizada
no núcleo rural Vendinha).
Entre os vértices A7 e A8, encontra-se a nascente do Ribeirão Pipiripau, em trecho da
zona rural do município de Formosa. O Ribeirão Pipiripau é um dos pontos de captação
de água para abastecimento do Distrito Federal, localizado 10 km a jusante da nascente.
A nascente do Córrego Bandeirinha, onde se realiza a captação de água para Formosa,
encontra-se na AID, porém em vertente afastada do traçado.
Nesse trecho do Distrito Federal, a LT interceptará parte das Regiões Administrativas
de Planaltina e Paranoá, cruzando apenas áreas classificadas como Zona Rural de
Dinamização (ver Seção 9.2.4.5).
Dentro do DF, o traçado cruzará as Rodovias BR-435, BR-020, DF-250, DF-310, DF355, DF-320, DF-260, DF-270 e BR-251 e passará nas proximidades de vários núcleos
rurais, como Tabatinga, Cariru, Capão Seco, Pipiripau, Rio Preto, Taquara, Lamarão e
Vale Verde (Fotos 14 e 15), sem, no entanto, interferir com infra-estrutura ou
benfeitorias.
Na região dos núcleos Pipiripau e Vale Verde, a LT cruza áreas destinadas a pastagem e
agricultura (Foto 16). Nas proximidades do núcleo Rio Preto, além das pastagens, o
traçado atravessa fazendas com grandes plantações de soja (Foto 17) e também áreas
com cultivo de milho na região do núcleo Tabatinga (Foto 18), e passará nas
proximidades de uma granja para criação de suínos (Foto 19). A região do núcleo
Capão Seco é formada por pequenas propriedades com áreas de pastagem, pomares e
lavouras (Foto 20). No núcleo Cariru, a LT passará nas proximidades de uma
Subestação de energia da CEB – Companhia Energética de Brasília e da Escola Classe
Cariru (Fotos 21 e 22) e, no cruzamento com a BR-251, o traçado se aproximará da
sede da empresa MINILAB – Unidade da BASF para monitoramento de doenças (Foto
23).
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A partir do vértice A9, a LT defletirá para sudoeste, cruzará a divisa entre o DF e
Cristalina, atravessando um pequeno trecho deste município, até cruzar a divisa entre
Cristalina e Luziânia, na altura do Córrego São Gonçalo, e atingir o vértice A10. Em
Luziânia, no trecho entre o vértice A10 e o local da futura SE-Luziânia (coordenadas
UTM 197.000E e 8.191.500N, Foto 24), o traçado atravessará os núcleos rurais
Surubim e Barreirinho e duas estradas vicinais, próximas às Fazendas Carambola e
Serubi (Foto 25), com extensas áreas de pastagens, fragmentos de cerrado e outras
linhas de transmissão lindeiras (Foto 26).
Trecho SE Luziânia – SE Emborcação
No trecho entre a SE-Luziânia e o vértice C1, seguindo o rumo sudeste, o traçado
atravessará os núcleos rurais de Larguinha, Capoeira Chata, Salgado e Pamplona,
atravessando apenas áreas não habitadas, utilizadas tanto para pastagem como para
agricultura (Foto 27). Cruzando o Ribeirão Pamplona, a LT entrará novamente em
território de Cristalina, município que será interceptado em trecho retilíneo, sem
vértices.
Em Cristalina, o traçado passará entre vários pivôs centrais que irrigam extensas
plantações de soja e milho (Foto 28). A economia deste município está baseada na
agricultura, o que levou ao desenvolvimento de um abrangente e elaborado sistema de
irrigação. A LT passará também nas proximidades das cachoeiras dos Ribeirões da
Bateção, São Pedro e Arrojado, que são alguns dos pontos turísticos de Cristalina,
distantes do traçado 1,5; 2,0 e 4,0 km, respectivamente. A linha passa ainda a 1,5 km de
um assentamento do INCRA e de uma área invadida (ver Tabela 6.3.2.c).
Cruzando o Rio São Marcos (divisa entre Cristalina e Paracatu e entre os Estados de
Goiás e Minas Gerais), mais precisamente no remanso de um dos braços do
Reservatório da UHE Paulistas, o traçado atingirá o local onde será implantada a SEParacatu 4 (coordenadas UTM 272.300E e 8.114.200N), próximo à BR-040. A partir da
SE, a LT defletirá para sudoeste, cruzará a BR-040, até atingir o vértice D1. Nesse
trecho, o traçado interceptará áreas de pastagem e de lavouras (Foto 29). Após o vértice
D1, o traçado atingirá uma chapada, onde foram observados fragmentos de cerrado,
pastagens e plantações de soja e feijão (Foto 30).
Atravessando o Rio da Batalha, a LT deixará Paracatu, passará por um pequeno trecho
da zona rural de Guarda-Mor, com pastagens e plantações de soja, e, cruzando
novamente a divisa entre Estados, entrará no território de Catalão. Nesse município, o
traçado atravessará zona de uso estritamente rural, passando a 6 km do Distrito de Santo
Antônio de Rio Verde e a 2 km de uma pequena comunidade rural (Foto 31). No trecho
entre as divisas de Catalão e Guarda-Mor e Catalão e Davinópolis, o traçado atravessará
grandes áreas cultivadas com soja, milho, feijão e algodão, alternadamente, e também
áreas utilizadas como pastagem (Fotos 32 e 33).
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Em Davinópolis, a LT passará a aproximadamente 7 km do núcleo urbano, e
interceptará apenas áreas utilizadas como pastagem de gado (Foto 34), já que a pecuária
de corte e leite é a base da economia do município.
Partindo do vértice D2, a LT cruzará novamente o Rio São Marcos e entrará em
território do município de Ouvidor, passando a cerca de 4 km do núcleo urbano e
atravessando novamente terrenos com pastagens e plantações de soja (Fotos 35 e 36).
Nos territórios de Ouvidor, os aterros controlados desse município e de Três Ranchos,
que são vizinhos (Foto 37), estarão localizados dentro da AID, a menos de 1 km do
traçado.
No pequeno trecho do território de Três Ranchos a ser interceptado pelo traçado, o uso
do solo se assemelha ao de Ouvidor, com pequenas fazendas de criação de gado e
lavouras de soja (Foto 38).
Deixando Três Ranchos, o traçado atravessará novamente um pequeno trecho da zona
rural de Catalão, e interceptará o Ribeirão Ouvidor em seis pontos, passando por trechos
alternados dos municípios de Catalão e Cumari, e a cerca de 5 km do Arraial de Pedra
Branca (Foto 39), em Catalão.
Próximo ao Ribeirão Ouvidor estará localizado o vértice D3, a partir do qual a LT
percorrerá cerca de 2 km no rumo sul até atingir o vértice D4, seguindo posteriormente
no rumo sudeste até a SE-Emborcação, em paralelo com a LT Samambaia –
Emborcação, já existente, e cruzando, neste trecho, o Rio Paranaíba.
Trecho SE Luziânia – SE Samambaia
O trecho da LT que interligará as SEs Luziânia e Samambaia partirá da SE-Luziânia
seguindo o rumo oeste-noroeste, até atingir o vértice B1, localizado nas proximidades
do Loteamento dos Americanos, um loteamento de chácaras em Luziânia (Foto 40).
Seguindo no rumo noroeste, o traçado atingirá o vértice B2, localizado em área de uso
agrícola (Foto 41), próxima ao Parque Esmeralda, um loteamento não implantado
devido à falta de infra-estrutura e onde se localiza o aterro de Luziânia.
Mantendo o rumo noroeste, a LT seguirá por cerca de 6,5 km até atravessar a divisa
entre Luziânia e o município de Novo Gama, atingindo o vértice B3. Em Novo Gama o
traçado atravessará área rural, onde predomina o uso como pastagem (Foto 42).
Passando nas proximidades da Escola Rural Ponte Grande (Foto 43) e a 1,5 km do
aterro controlado de Novo Gama, a LT cruzará o Rio Alagado, entrando no território de
Santo Antônio do Descoberto.

356

Partindo do vértice B4, localizado em área rural de Santo Antônio do Descoberto, a LT
seguirá no rumo norte-nordeste até cruzar a divisa entre este município e o Distrito
Federal, atingindo o vértice B5. Neste ponto o traçado seguirá no rumo norte-noroeste
de B5 a B6, e no rumo noroeste de B6 a B7.
Neste trecho do DF, a LT atravessará parte das Regiões Administrativas do Gama e
Recanto das Emas, correspondendo a áreas classificadas como Zona Rural de Uso
Diversificado (ver Seção 9.2.4.5). No DF, a LT interceptará as Rodovias DF-290 e BR060, a qual terá, em uma de suas margens, o vértice B7 e, na outra, a SE-Samambaia, já
existente (coordenadas UTM 159.925,1E e 8.236.520,29N, Foto 44).
6.3.1.1
Extrativismo vegetal para produção de carvão
Uma das atividades econômicas mais impactantes identificadas na região é o
extrativismo vegetal para produção de carvão. A atividade é bastante rudimentar e
ocorre em fornos ao ar livre, facilmente identificados pela forma arredondada e pelas
clareiras abertas em torno da propriedade. Durante o diagnóstico foram identificadas 08
carvoarias localizadas na AID das linhas de transmissão. Nenhuma delas no entanto se
localiza sob o traçado selecionado, conforme se observa na Figura 3.0.a , Mapa de
Alternativas de Traçado e Condicionantes.
Considerando que as carvoarias encontram-se em áreas já degradadas, servidas de boa
malha de acessos, pode-se inferir que o empreendimento não ocasionará a abertura de
novas frentes extrativistas para a produção de carvão.
A Tabela 6.3.1.1.a apresenta as localizações das carvoarias identificadas.
Tabela 6.3.1.1.a
Localizações das carvoarias identificadas
Ponto

Coordenada E (m)

Coordenada N (m)

Município

C 01

819.121

8.460.368

Colinas do Sul

C 02

821.302

8.444.160

Colinas do Sul

C 03

212.160

8.352.059

Água Fria de Goiás

C 04

188.862

7.964.437

Catalão

C 05

269.367

8.094.872

Paracatu

C 06

275.295

8.121.585

Paracatu

C 07

275.746

8.122.648

Paracatu

8.136.012

Cristalina

C 08

258.107

O Registro Fotográfico do Uso do Solo (Volume IV) contém as fotos das instalações
encontradas.
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6.3.2
Características de ocupação e infra-estrutura física dos municípios onde se insere a
AID
Conforme já mencionado, a diretriz de traçado da LT atravessa predominantemente
áreas rurais, evitando, sempre que possível, a interferência com áreas urbanas ou
núcleos rurais. A minimização da interferência da LT com áreas de núcleos urbanos
tornou-se posssível dadas as características regionais, confirmadas com dados do IBGE
de 2000, em mostram que somente os municípios de Araguari, Catalão, Formosa,
Niquelândia, Planaltina de Goiás e o Distrito Federal possuem distritos ou vilas. A
Tabela 6.3.6.a apresenta o número de habitantes de cada distrito ou vila, sua
localização em coordenadas UTM e a distância dos mesmos em relação a AID do
Empreendimento.
Tabela 6.3.2.a
Distritos ou vilas pertencentes aos municípios diretamente interceptados pela LT
Município
Araguari

Catalão

Planaltina
de Goiás

Distrito
Possui 3 vilas:
- Amanhece
- Florestina
- Piracaíba
Possui 3 distritos:
- Santo Antônio do Rio
Verde
- Pires Belo
- Pedra Branca
Possui 2 distritos:
- Córrego Rico
- São Gabriel

Coordenadas UTM

Número de
habitantes

Distância da AID
(km)

796.745/7.948.184
796.793/7.951.199
770.504/7.954.113

2.692
2.470
1.945

*
4,0
*

239.000/8.014.000

3.551

4,0

206.700/8.011.000
187.700/7.961.600

-

19,0
1,0

203.000/8.320.500
223.800/8.314.000

1.664
2.667

8,0
Está na AID, a 1,5
km do traçado

Possui 1 distrito:
Santa Rosa
265.000/8.331.000
3.002
44,5
Possui 3 vilas:
- São Luis do Tocantins
821.000/8.423.500
3.207
3,0
Niquelândia
- Tupiraçaba
767.398/8.398.877
2.660
**
-Vila Taveira
756.178/8.366.125
2.435
**
Possui 4 distritos:
- Vale do Amanhecer
215.843/8.265.175
15,0
Distrito Federal - Sobradinho
202.468/8.267.004
33,0
- Paranoá
202.666/8.251.933
31,0
- Samambaia
814.882/8.243.665
10,0
* As vilas de Amanhece e Piracaíba estão bastante distantes da LT.
** Tupiraçaba e Vila Taveira se encontram próximas ao núcleo urbano e, portanto, distantes da LT.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.
Formosa
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No caso específico do Município de Luziânia, a AID cruza a porção norte-nordeste do
território, onde existem vários bairros rurais, citando-se os bairros de Ema, Barreirinho
e Surubim no Ramal Serra da Mesa 2-Luziânia da LT, os bairros de Larguinha, Salgado,
Córrego Rico, Capoeira Chata e Pamplona no Ramal Luziânia-Samambaia da LT, e os
bairros de Buenos Aires, Costa, Bicudo, Americanos, Aleluia e Contenda no Ramal
Luziânia-Emborcação da LT.
Similarmente, os bairros rurais de Vila Borba e Garimpinho, pertencentes aos
municípios de Colinas do Sul e Niquelândia, respectivamente, estão em região em que
se encontra a AID.
No caso do Distrito Federal, a LT atravessa dois trechos, sendo um deles a leste,
compreendendo as Regiões Administrativas de Regiões Administrativas de Planaltina e
Paranoá, onde se concentram os núcleos rurais de Tabatinga, Cariru, Capão Seco,
Pipiripau, Rio Preto, Taquara, Lamarão e Vale Verde, e o outro a oeste, compreendendo
as Regiões Administrativas de Regiões Administrativas do Gama e Recanto das Emas,
onde se concentram os núcleos rurais de Ponte Alta, Ponte Alta de Baixo e Capivara.
Quanto a eventuais interferências com futuras áreas de expansão urbana, trata-se de
risco pouco provável em quase todo o percurso, em função do pequeno porte das áreas
urbanas predominantes nos municípios diretamente interceptados pela LT. A maioria
dos municípios apresenta população, em suas sedes municipais, que oscila na faixa de
2.000 a 6.000 habitantes, e cujos crescimentos urbanos não implicam em expansões
territoriais significativas.
Mesmo os cinco municípios que citaram a existência de vetores de expansão urbana em
suas sedes municipais (Catalão, Cristalina, Paracatu, Santo Antônio do Descoberto e
Luziânia), elas se encontram bastante distantes do traçado da LT. Catalão, por exemplo,
considera que a área mais propensa à expansão coincide com o entorno do atual
perímetro urbano do município. Em Cristalina, devido às condições favoráveis de relevo
e à boa qualidade da terra, o sudoeste do perímetro urbano foi apontado como área
propensa à expansão urbana. Paracatu apontou duas porções do município com maior
dinamismo de expansão, que são as margens da BR-040, no sentido Paracatu-Belo
Horizonte e, em menor extensão, no sentido Paracatu-Brasília.
Já nos municípios de Santo Antônio do Descoberto e Luziânia, as áreas com maior
dinamismo de expansão urbana se aproximam mais do traçado da LT, podendo o
Empreendimento, nestes casos, ser considerado como limitante ao vetor de expansão.
No caso de Santo Antônio do Descoberto, foram apontadas como áreas de expansão as
divisas com os municípios de Gama e Novo Gama. Em Luziânia são duas as áreas
propensas à expansão, sendo uma delas o leste do perímetro urbano, mais distante do
traçado, e a outra a região de São Caetano, próxima no sul da área urbano.
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A Tabela 6.3.2.b apresenta a localização de aeroportos, aeródromos e campos de pouso
em relação ao empreendimento. Considerando instalações que possam impor restrições
a diretriz de traçado nos municípios interceptados pela LT, os aeródromos mais
próximos são aqueles localizados em Luziânia e Planaltina de Goiás, a 4,0 e 2,5 km do
traçado, respectivamente. Observe-se que a distância mínima de segurança exigida pela
legislação aeronáutica, 2 km, é atendida em ambos os casos.
Tabela 6.3.2.b
Aeródromos públicos existentes nos municípios diretamente interceptados pela LT
Município
Araguari
Três Ranchos
Ouvidor
Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão
Cristalina
Paracatu

Coordenadas UTM do aeródromo
447.920 / 7.881.764 *
207.000 / 7.966.500
Utiliza o aeródromo de Catalão
228.500 / 7.991.500
275.500 / 8.034.700
193.094 / 7.985.228 *
Possui apenas pista de pouso, cuja
localização não foi obtida
217.000 / 8.141.000
300.027 / 8.092.645 *

Luziânia

182.619 / 8.199.908 *

Cumari

Possui apenas uma pista de pouso
Santo Antônio do Descoberto desativada na região da Cidade Eclética
e outra clandestina
Novo Gama
Não possui
Campo de pouso não homologado
Planaltina de Goiás
222.500 / 8.315.000 (São Gabriel)
Formosa
248.500 / 8.279.000
Água Fria de Goiás
Não possui
Campo de pouso
Colinas do Sul
814.500 / 8.433.500
2 campos de pouso
Cavalcante
237.459 / 8.476.878 *
235.700 / 8.473.500
Niquelândia
770.465 / 8.402.595
Brasília
188.000 / 8.244.000
Fontes: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais e pelo DAC
Civil.(*).

Distância da AID (km)
Distante
10,0
Informações não obtidas
5,0
28,0
10,0
Informações não obtidas
15,0
30,0
Está na AID, a 4,0 km do
traçado
Informações não obtidas
Informações não obtidas
Está na AID, a 2,5 km do
traçado
10,0
Informações não obtidas
7,0
70,0
64,0
58,0
21,0
-Departamento de Aviação

A Tabela 6.3.2.c apresenta os assentamentos do INCRA e as áreas invadidas
identificados nos municípios diretamente interceptados pela LT, bem como sua
localização aproximada em coordenadas UTM.
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Tabela 6.3.2.c
Assentamentos do INCRA e áreas invadidas nos municípios diretamente
interceptados pela LT
Município
Araguari
Três Ranchos
Ouvidor
Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão
Cumari

Assentamentos do INCRA
- Bom Jardim
- Ezequias dos Reis
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Há 7 assentamentos, sendo que
foram obtidos os nomes de
apenas dois..
- São Marcos
- Casa Branca

Cristalina

Ass. 1
Ass. 2
Ass. 3
Ass. 4
Ass. 5

Paracatu

Coordenadas
UTM
(distância da
AID, em km)
Informação não
obtida
-

267.050/
8.127.400 (7,0*)
258.300/
8.123.900 (1,5*)
238.000/
8.083.000 (5,0)
249.000/
8.102.000 (8,0)
236.000/
8.162.000 (9,0)
260.000/
8.116.500 (24,0)
259.000/
8.123.000 (25,0)

Há 9 assentamentos, sendo que
255.000/
se sabe o nome e localização
8.086.250 (10,0)
de apenas um, Jambeiro

Luziânia

Há dois assentamentos na
Região do Buriti

200.000/
8.175.000 (0,5)

Santo Antônio do
Descoberto

Não há registro

Informação não
obtida

Novo Gama
Planaltina de
Goiás
Formosa

Não há registro
Há cinco assentamentos do
INCRA: União Flor da Serra,
Fazenda Cigano, Rio
Maranhão, Cocal, Contagem
e 1 acampamento CONTAG
Informação não obtida

Invasão
do MST
Informação não
obtida
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro
Não há registro

Coordenadas
UTM
(distância da
AID, em km)
-

Uma área
invadida

241.700/
8.147.000
(1,5)

Não há
registro

-

Uma invasão no
Bairro Fumal

-

Uma invasão na
Fazenda
Cafundó
Não há registro

Informação não
obtida

Não há
registro

-

Informação não
obtida

184.000/
8.199.000
(3,5*)
785.400/
8.225.600
(15,0)
-

continua
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Tabela 6.3.2.c - continuação
Assentamentos do INCRA e áreas invadidas nos municípios diretamente
interceptados pela LT
Município

Assentamentos do INCRA
Há quatro assentamentos do
INCRA:
- Santo Antônio das Brancas

Água Fria de
Goiás

- Sonho Realizado
- Terra Conquistada
- Flor da Serra
e 1 acampamento CONTAG

Colinas do Sul
Cavalcante
Niquelândia

Coordenadas
UTM
(distância da
AID, em km)

215.000/
8.352.000 (2,5)
207.000/
8.354.000 (1,5*)
219.000/
8.345.000 (1,5)
206.000/
8.337.000 (12,0)

817.000/
8.446.000 (4,0*)
211.000/
Assentamento Rio Bonito
8.480.000 (33,0)
Há quatro assentamentos do
Informação não
INCRA: Aranha, Acaba Vida,
obtida
Rio Vermelho e Conceição
Assentamento: Angico

Invasão
do MST

Coordenadas
UTM
(distância da
AID, em km)

Não há
registro

Não há
registro

Não há registro
Não há registro
Não há registro

Não há
registro
Não há
registro
Não há
registro

Informação não Informações
obtida
não obtidas
* Esses assentamentos estão localizados na AID, com o número entre parênteses representando a
distância até o traçado.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Vide Anexo 6
Brasília

Informação não obtida

-

Observa-se que em oito (42%) dos dezenove municípios consultados, obteve-se a
informação da não existência de assentamentos do INCRA. Em Formosa e Brasília, a
fonte consultada não possuía tal informação. No caso de Colinas do Sul e Cavalcante,
há registro de um assentamento em cada município; Araguari e Luziânia possuem dois
assentamentos, Água Fria de Goiás e Niquelândia, quatro; Cristalina e Planaltina de
Goiás, cinco, e Paracatu, nove.
No caso da existência de áreas invadidas, os municípios que não apresentam registro
estão em maior número, treze no total (68%). Em Araguari, Formosa e Brasília, a fonte
consultada não possuía essa informação. Em Cristalina, Luziânia e Santo Antônio do
Descoberto, foi apontada a existência de apenas uma área invadida.
Do total de assentamentos e invasões cuja localização pôde ser identificada, são poucos
os que se encontram próximos ou dentro da AID do Empreendimento. Para obtenção da
localização dos demais assentamentos, foi realizada uma consulta ao INCRA, através do
Ofício SMTE/032/06 de 20/02/06 (Anexo 2). Até a data de fechamento deste relatório o
INCRA não havia respondido à solicitação.
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No caso de Cristalina, os assentamentos São Marcos e Casa Branca estão localizados na
AID, a cerca de 7,0 e 1,5 km do traçado, respectivamente. Os cinco outros
assentamentos do município, dos quais não foi possível obter os nomes, estão distantes
do traçado da LT (distâncias de 5, 8, 9, 24 e 25 km da AID), assim como os
assentamentos Rio Bonito, de Cavalcante (33,0 km), Flor da Serra, de Água Fria de
Goiás (12,0 km) e Jambeiro, de Paracatu (10,0 km).
No caso de Luziânia, os dois assentamentos da região do Buriti se encontram a apenas
0,5 km da AID. Excetuando-se o Flor da Serra, os assentamentos Terra Conquistada e
Santo Antônio das Brancas, de Água Fria de Goiás, se encontram muito próximos da
AID, a 1,5 e 2,5 km, respectivamente, enquanto o Sonho Realizado está dentro da AID,
a apenas 1,5 km do traçado. No caso de Colinas do Sul, o assentamento Angico está
localizado no limite da AID, a cerca de 4,0 km do traçado.
Das três áreas invadidas, apenas as localizadas nos municípios de Cristalina e Luziânia
são lindeiras ao traçado. No primeiro caso, a invasão está a cerca de 1,5 km da AID,
enquanto a de Luziânia localiza-se dentro da Área de Influência, a 3,5 km do traçado.
6.3.3
Principais Atividades econômicas nos municípios da AID
As informações gerais sobre a economia dos municípios diretamente interceptados pelo
traçado da LT já foram discutidas no Diagnóstico da AII (Seção 5.3.).
Nesta Seção são apresentados os dados obtidos nas entrevistas realizadas nos
municípios sobre a existência de áreas industriais e distritos industriais planejados, as
principais empresas estabelecidas nos mesmos, a base da economia municipal e outras
atividades econômicas relevantes.
Sobre a existência ou planejamento de distritos industriais, os dados obtidos nas
entrevistas refletiram que, do total de municípios interceptados, sete (37%) não possuem
áreas industriais, nem tampouco distritos industriais planejados. São eles: Três Ranchos,
Ouvidor, Davinópolis, Guarda-Mor, Cumari, Colinas do Sul e Cavalcante. Com exceção
de Água Fria de Goiás, os municípios citados acima são os que apresentam o menor
número de habitantes, não possuem Plano Diretor e nem projeto para a execução do
mesmo.
No caso específico de Ouvidor, apesar deste não possuir área industrial definida, as
empresas de mineração, de produtos alimentícios e de higiene existentes no município
representam a maior parcela de contribuição para sua economia.
Dos demais municípios, Cristalina, Planaltina de Goiás, Água Fria de Goiás e
Niquelândia (21%), com números de habitantes na faixa de 28.000 a 58.000, não
possuem áreas industriais, mas apresentam projeto para implantação de Distrito
Industrial nos Planos Diretores, que estão sendo elaborados e têm prazo para conclusão
até outubro de 2006.
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Os 42% restantes do total de municípios, que correspondem a Araguari, Catalão,
Paracatu, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama e Formosa, com número
de habitantes na faixa de 46.000 a 106.000, além de Brasília, com cerca de 1.820.000
habitantes, apresentam Distritos Industriais, bem como planejamento para ampliação
futura.
A Tabela 6.3.3.a, a seguir, apresenta as atividades apontadas como bases da economia
dos municípios diretamente interceptados pela LT, além das atividades secundárias e as
principais empresas instaladas nos mesmos.
Observa-se nos dados da Tabela, que três municípios apresentam a agropecuária como a
base da sua economia (Araguari, Guarda-Mor e Paracatu), enquanto em outros quatro,
esta é praticada apenas como atividade secundária. Nestes últimos - Ouvidor, Catalão,
Planaltina de Goiás e Niquelândia - as atividades bases da economia municipal são as
indústrias de mineração, nas duas primeiras, o comércio em Planaltina e a pecuária de
corte em Niquelândia.
A pecuária é citada como a base da economia em cinco municípios, que são Três
Ranchos, Davinópolis, Cumari, Formosa e Niquelândia (gado de corte). Como atividade
secundária, a pecuária é citada nos municípios de Luziânia, Água Fria de Goiás e
Niquelândia (gado leiteiro).
Em municípios onde a qualidade do solo é superior, a base da economia é a agricultura,
como nos casos dos municípios de Água Fria de Goiás, Luziânia e Cristalina, sendo que
este último é conhecido como “Cidade dos Cristais e da Irrigação”, pela quantidade de
pivôs centrais existentes.
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Tabela 6.3.3.a
Atividades principais e secundárias da economia dos municípios diretamente
interceptados pela LT, bem como as principais empresas instaladas nos mesmos
Município

Base da economia

Atividades
secundárias

Principais empresas

Araguari

Agropecuária

Criação de aves
(perus) e suínos

BRASPET, KRAFT FOODS, Frigorífico Mata
Boi, BUNGE e SELECTA (trasbordo de grãos de
soja), FCA, Arroz Vasconcelos, DA FRUTA e
IZZY (sucos), POMAR e Santa Lúcia
(frigoríficos), Curtumes Vencedor e Uruguaia e
TRIPAN.

Três
Ranchos

Turismo e a pecuária

Comércio
(turismo)

-

Empresas
de
mineração,
a
Ouvidor
exportação de produtos Agropecuária
alimentícios
e
de
higiene
Pecuária, tanto de corte
Davinópolis
como de leite

Fosfértil e Copebrás (mineração de rocha
fosfática), Mineração Catalão (ferro nióbio),
SAKURA (molho de soja) e Bonativa (produção
de sabonetes e cosméticos).

GuardaMor

Agropecuária

Catalão

Agropecuária
Indústrias de produção
(gado de corte e
de
adubos
e
de
leite)
e
mineradoras
comércio

Cumari

Pecuária

Cristalina

Paracatu

Luziânia

Agricultura

-

Garimpo
lapidação
cristais
quartzo

e
de
de

Indústria, mineração e Comércio
agropecuária
(turismo)

Agricultura

Avicultura
(frangos e ovos),
pecuária (leite e
corte)
e
comércio

Cerâmica São Bento e Laticínios LG e
Davinópolis.
Sintermor, a Laticínios Agroleite NW, a
COOPERVAP, a Jóia Sementes, a Cooperativa
Oeste Mineiro, e as empresas NESTLÉ e
CARGIL, que atuam no município apenas como
compradoras de matéria-prima.
Fosfértil e Copebrás (mineração de rocha
fosfática), Mineração Catalão (ferro nióbio),
Mitsubishi, John Deere, algumas empresas
misturadoras de fertilizantes e uma empresa de
reciclagem de resíduos.
ITALAC e uma cerâmica.
Cooperativas
COACRIS
(Cooperativa
Agropecuária
de
Cristalina),
COACER
(Cooperativa Agropecuária do Cerrado),
COPERCENTRO e CAROL (Cooperativa
Agropecuária de Orlândia). Brasil Verde, a
Martini Grãos, a Sementes Pezoto, a Sementes
Estrela do Sul, a Sementes Verma e o Grupo
Figueiredo (fazendas).
As mineradoras Rio Paracatu Mineração e
Mineração Morro Agudo, além da Companhia
Mineira de Metais, da COPEVAP – Cooperativa
Agropecuária de Paracatu, da MONSANTO, da
CODETEC (empresa de sementes) e das
agroindústrias.
Brasfrigo S.A., Centerpharma S.A., Bünge
Alimentos S.A., Friboi LTDA, Companhia
Brasileira de Latas, Selva Indústria e Comércio
de Móveis, Corumbá Concessões S.A., Cajugran
Mármores e Granitos Ltda, Albracolor Alumínio
Ltda, Art. Lime Indústria e Comércio de Móveis
Ltda e Trancoluz – Transportes Coletivos.
Continua
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Tabela 6.3.3.a - continuação
Atividades principais e secundárias da economia dos municípios diretamente
interceptados pela LT, bem como as principais empresas instaladas nos mesmos
Município
Santo
Antônio do
Descoberto

Base da economia

Atividades
secundárias

Cidade Dormitório
Produção de
hortifrutigranjeiros

-

Cidade Dormitório
Novo Gama

Área têxtil
Comércio

Planaltina
de Goiás

Comércio

Agropecuária

Formosa

Pecuária de corte

Agricultura e
turismo

Água Fria
de Goiás

Agricultura

Pecuária de
corte

Colinas do
Sul

Pecuária de corte e
turismo

-

Principais empresas
Taguatu (transportes coletivos), Cajugran
(mármore), Rei das Espumas (colchões),
Graxoforte (produção de derivados de ossos) e
Brasquímica (detergentes).
As panificadoras e as marcenarias, a Fábrica de
Doces da Fazenda (mercado interno e
exportação), Curtume e Matadouro municipal,
a Cimental, o Frigorífico Bom Boi, o
abatedouro de cavalos (carne para exportação),
além de três grandes ceramistas.
Mineradoras.
Pioneer,
ASA
Alimentos,
UESGO
(Universidade Estadual), Água Mineral Indaiá
e uma empresa que administra o complexo
turístico.
Comercial Mendes (produtora de laranja), a
Central Genética Umburana (empresa de
melhoramento genético de bovinos), o
Autoposto 7 Irmãos, a Ética Agronegócios
(venda de fertilizantes) e a Ética Armazéns
Gerais (armazenamento de grãos).
-

Setor de
Penery Mineração Ltda.
serviços
(turismo)
Gado leiteiro,
Pecuária extensiva de
a produção de
Niquelândia
Votorantim Metais e a Angloamerican.
grãos e
corte
mineração
Informação
Brasília
Informação não obtida
Informação não obtida.
não obtida
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.
Cavalcante

Turismo

Observou-se que nos municípios onde a agricultura é apontada como atividade
econômica mais relevante, as principais culturas desenvolvidas e que são comuns a
todos, são a soja, o milho e o feijão. Além destes, em Cristalina são plantados também
batata, tomate, sementes de alho irrigado, trigo e cevada (culturas de inverno) e, em
Luziânia, cana-de-açúcar e, como tendências futuras, o algodão e as oleaginosas.
O comércio é citado principalmente como atividade secundária, e apenas nos
municípios considerados “cidades dormitórios” de Brasília, este é apontado como base
da economia municipal.
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O turismo, por sua vez, é a base da economia em três municípios – Cavalcante, Colinas
do Sul e Três Ranchos. Em Formosa, este pode ser considerado uma atividade relevante,
mas menos importante do que a pecuária.
Por fim, três municípios, Ouvidor, Catalão e Paracatu, citaram as atividades de
mineração como importantes para a economia. (Foto 45 do Registro Fotográfico). Em
Niquelândia, situada em uma das regiões de Goiás mais ricas em recursos minerais e
cujo nome advém do fato do município ter possuído a maior mina de níquel do mundo,
sendo um dos maiores exportadores deste metal, esta atividade é hoje apontada como
secundária para a economia municipal, sendo menos relevante que a pecuária extensiva
de corte.
6.3.3.1
Economia Agrícola
A Tabela 6.3.3.1.a apresenta as principais culturas agrícolas desenvolvidas nos
municípios que fazem parte da AID do Empreendimento.
Tabela 6.3.3.1.a
Principais culturas agrícolas
interceptados pela LT
Município
Três Ranchos
Ouvidor
Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão
Cumari
Cristalina
Paracatu
Luziânia

Novo Gama
Planaltina de Goiás
Formosa

nos

municípios

diretamente

Principais culturas agrícolas
Predomínio de soja e café, além de maracujá, tomate e milho. A fruticultura
apresenta tendência de expansão, em decorrência das indústrias de suco.
Soja.
Soja.
Milho e soja.
Soja, milho, verduras e plantações irrigadas de alho, do qual Guarda-Mor é o
maior produtor do estado.
Soja, milho, feijão, trigo, Pinnus, alho, tomate e pimenta.
Agricultura de subsistência.
A soja, o milho, a batata, o tomate e o feijão, além da produção de sementes de
alho irrigado, e de trigo e cevada (culturas de inverno).
Soja, milho e feijão.
A soja, o milho, o feijão e a cana-de-açúcar e, como tendências futuras, o plantio
de algodão e de oleaginosas.

Araguari

Santo
Antônio
Descoberto

desenvolvidas

do

Milho e soja.
Agricultura de subsistência, com plantação de tomate, arroz, mandioca, milho e
feijão.
Soja, milho e feijão.
Soja, milho, feijão e arroz irrigado.

Água Fria de Goiás
Soja, milho e feijão.
Colinas do Sul
Agricultura de subsistência, com plantação de arroz, feijão, milho e mandioca.
Cavalcante
Agricultura de subsistência.
Niquelândia
Informação não obtida.
Brasília
Informação não obtida.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Vide Anexo 6
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Observa-se, nos dados da Tabela 6.3.3.1.a, que quatro municípios praticam apenas a
agricultura para subsistência, produzindo, principalmente, arroz, feijão, milho e
mandioca.
Nos municípios onde a agricultura é desenvolvida de forma extensiva, observa-se que o
cultivo de soja é comum a todos os casos (13 municípios, 68% do total). Dos treze
municípios que apresentam a agricultura de soja, dois apontaram essa cultura como a
principal, cinco cultivam soja e milho e seis apresentam plantações de soja, milho e
feijão. A Tabela mostra também outros tipos de culturas que são desenvolvidas nos
municípios, como o café em Araguari, o alho irrigado em Guarda-Mor e Cristalina, o
trigo em Catalão, o arroz irrigado em Formosa, entre outras.
A Tabela 6.3.3.1.b, por sua vez, apresenta dados da estrutura fundiária e de valor da
terra na região do traçado da LT.
Observa-se que a noção de tamanho da propriedade é bastante distinta em cada
município: enquanto a pequena propriedade em Três Ranchos e Planaltina de Goiás
abrange de 5 a 25 ha e a grande propriedade, de 100 a 1.500 ha, os municípios de
Cristalina e Paracatu consideram pequenas aquelas de até 300 ha, enquanto as maiores
possuem de 3.000 a 5.000 ha. No caso de Formosa, a LT interceptará propriedades
ainda maiores, que chegam a atingir até 7.000 ha. Já em Luziânia e Novo Gama, a LT
percorrerá trechos de pequenas chácaras, em torno de 360 e 1.000 m2, respectivamente.
Tabela 6.3.3.1.b
Estrutura fundiária e valor médio da terra na região do traçado da LT
Município
Araguari
Três
Ranchos
Ouvidor
Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão

Cumari
Cristalina
Paracatu

Luziânia

Estrutura fundiária (valor médio)
Valor da terra (médio)
Informações não obtidas.
Informações não obtidas.
Pequenas propriedades: 10 a 25 ha.
Região de solo fértil: R$ 10.000,00/ha.
Grandes propriedades: 480 a 1500 ha.
Região de solo pobre: R$ 1.500,00/ha.
150 hectares.
R$ 4.000,00/ha.
Faixa de 10 a 1.000 hectares.
R$ 5.000,00/ha.
Grandes propriedades com uso agrícola.
R$ 10.000,00/ha.
Região de Santo Antônio do Rio Verde – Região de Santo Antônio do Rio Verde –
1.000 ha.
R$ 12.500,00/ha.
Região de Davinópolis – 100 ha.
Regiões de Davinópolis, Três Ranchos e
Região de Três Ranchos – 20 ha.
Cumari – R$ 4.000,00/ha.
Região de Cumari – 100 ha.
Região de solo fértil: R$ 3.000,00/ha.
Até 500 hectares.
Região de solo pobre: R$ 2.000,00/ha.
Médias propriedades: 200 a 300 ha.
R$ 6.000,00/ha.
Grandes propriedades: até 3.000 ha.
Assentamentos: 25 a 50 ha.
Região de solo fértil: R$ 3.000,00/ha.
Pequenas propriedades: 300 ha.
Região de solo pobre: R$ 1.000,00/ha.
Grandes propriedades: até 5.000 ha.
Região prox. A Corumbá: R$ 4.000,00/ha a
Chácaras e terrenos urbanos com cerca de R$ 5.000,00/ha.
Região da BR-040 (prox. à SE-Luziânia):
360 m2.
R$ 2.000,00/ha a R$ 3.000,00/ha.
continua
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Tabela 6.3.3.1.b - continuação
Estrutura fundiária e valor médio da terra na região do traçado da LT
Município
Santo
Antônio do
Descoberto
Novo Gama
Planaltina de
Goiás
Formosa
Água Fria de
Goiás
Colinas do
Sul
Cavalcante

Estrutura fundiária (valor médio)

Valor da terra (médio)

Informações não obtidas.

Informações não obtidas.

Chácaras de 1.000 m2.
Pequenas propriedades: 5 a 20 ha.
Grandes propriedades: até 100 ha.
Até 7.000 hectares.
1.000 hectares.

Informações não obtidas.
R$ 1.000,00/ha (relevo
desfavorável à agricultura)
R$ 8.000,00/ha.
R$ 5.000,00/ha.

500 a 1.000 hectares.

R$ 600,00/ha a R$ 3.000,00/ha.

acidentado,

100 a 200 hectares.

R$ 200,00/ha a R$ 600,00/ha (o baixo valor
da terra se deve a uma ação discriminatória)
Niquelândia Informação não obtida.
Região de solo fértil: R$ 2.000,00/ha.
Região de solo pobre: R$ 400,00/ha.
Brasília
Informação não obtida.
Informação não obtida.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.

Assim, nota-se que a LT interceptará propriedades com tamanhos bastante variáveis, na
ampla faixa de 10 a 7.000 ha, dependendo do município.
No caso de Santo Antônio do Descoberto, a região do traçado corresponde a terras
ocupadas há muito tempo, não registradas, e que foram subdivididas pelas famílias, o
que justifica as pequenas áreas das propriedades (até 1.000 m2). Em Luziânia, a região
do traçado apresenta loteamentos antigos, aprovados e registrados, mas não ocupados
devido à falta de infra-estrutura (Loteamentos Jardim São Paulo de Brasília,
Americanos e Parque Esmeralda, por exemplo), além de bairros compostos por chácaras
e terrenos urbanos com cerca de 360 m2.
Considerando o valor da terra na região do traçado para os municípios que compõem a
AID, nota-se, justificadamente, que há variação de preço entre as terras agricultáveis e
aquelas de solo pobre e/ou com relevo desfavorável para a agricultura. Além dessa
variação, foram observadas também diferenças de um município para o outro.
Enquanto as terras próprias para agricultura alcançam R$10.000,00 e R$12.500,00/ha
em Três Ranchos e Catalão, respectivamente, em Cumari e Paracatu atingem R$
3.000,00 e em Niquelândia, apenas R$2.000,00/ha. Quanto às terras não agricultáveis,
essas chegam a atingir, em Três Ranchos, Catalão, Cumari e Paracatu, R$ 1.500,00;
R$4.000,00; R$2.000,00 e R$1.000,00/ha, respectivamente, e em Niquelândia, apenas
R$400,00/ha. O valor bastante baixo da terra nessa região de Niquelândia, quando
comparado ao dos demais municípios, provavelmente se deve à dificuldade de acesso ao
local.
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De acordo com informações obtidas junto à prefeitura local, todo o município de
Cavalcante é constituído por terras devolutas do Estado, existindo uma ação
discriminatória em cartório destinada à separação entre as terras de domínio público e
as de domínio particular. Essa ação faz com que as terras de Cavalcante alcancem
valores bastante baixos quando comparados aos dos demais municípios que constituem
a AID.
6.3.4
Infra-estrutura de saneamento básico
Resíduos Sólidos
A Tabela 6.3.4.a apresenta os dados de infra-estrutura para disposição de resíduos
sólidos obtidos junto às prefeituras municipais onde insere-se a AID.
Tabela 6.3.4.a
Infra-estrutura para disposição de resíduos sólidos (e localização) nos municípios
onde se insere a AID
Município

Aterro
Aterro
Lixão
Sanitário Controlado

Localização em
coordenadas
UTM (aprox.)

Distância
aproximada do
núcleo urbano
3 km (próximo ao
802.000/7.941.000 núcleo rural Ponte
Preta)
11 km (Faz. Água
204.146/7.977.201 Limpa, município de
Ouvidor)

Araguari

-

sim

-

Três
Ranchos

-

sim

-

Ouvidor

-

sim

-

204.146/7.977.201

Davinópolis

-

sim

-

Guarda-Mor

sim

-

-

Catalão

-

sim

-

Cumari

-

sim

-

Cristalina
Paracatu

Sim
Sim

-

-

231.000/7.992.000 3,5 km
3 km (próximo à
278.000/8.033.000
MG-188)
4 km (Margem da
187.598/7.990.435
GO-210)
Próximo à sede
municipal
223.000/8.137.000 6,5 km
310.000/8.093.000 9 km

Luziânia

-

sim

-

818.000/8.197.000

Santo
Antônio do
Descoberto

-

-

Sim

8 km (Faz. Água
Limpa)

8 km (Parque
Esmeralda)

791.000/8.238.000 3,5 km

Distância
da AID
21,5 km
Está na AID
(0,92 km do
traçado)
Está na AID
(0,92 km do
traçado)
30 km
16,7 km
20,9 km
13,3 km
33,4 km
Está na AID
(1,6 km do
traçado)
10,4 km
continua
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Tabela 6.3.4.a - continuação
Infra-estrutura para disposição de resíduos sólidos (e localização) nos municípios
onde se insere a AID
Município

Aterro
Aterro
Lixão
Sanitário Controlado

Novo Gama

-

sim

-

Planaltina de
Goiás

Sim

-

-

Formosa

-

sim

-

-

-

Sim

-

-

Sim

-

-

Sim
Sim

Água Fria de
Goiás
Colinas do
Sul
Cavalcante
Niquelândia

Localização em
coordenadas
UTM (aprox.)

Distância
aproximada do
núcleo urbano

808.284/8.217.641 5,5 km
Próximo à sede
municipal
1,5 km (margem da
245.000/8.280.000
GO-430)
2,5 km (próximo ao
199.500/8.343.000
núcleo rural Mineira)
817.500/8.431.500 3 km
224.000/8.288.000

235.000/8.475.500 2 km
771.000/8.397.000 1 km do trevo da
cidade (margem da
BR-414)
Brasília
Sim 177.500/8.255.000 Próximo à DF-095 e
ao Córrego Cana do
Reino
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.

Distância
da AID
Está na AID
(0,82 km do
traçado)
7,6 km
7,6 km
12,9 km
3,8 km
58,6 km
58,5 km
54,2 km

Conforme se observa na Tabela 6.3.4.a, do total de municípios interceptados pela LT,
apenas quatro (21%) possuem aterros sanitários, que são: Guarda-Mor e Paracatu,
localizados em Minas Gerais, e Cristalina e Planaltina, do Estado de Goiás. Destes,
Guarda-Mor, Cristalina e Paracatu apresentam aterros devidamente licenciados,
enquanto o de Planaltina ainda necessita da Licença de Operação.
Dos municípios restantes, nove (47%) apresentam aterros controlados licenciados, que
são: Três Ranchos, Ouvidor, Davinópolis, Catalão, Cumari, Luziânia, Novo Gama e
Formosa, no Estado de Goiás, e Araguari, em Minas Gerais. Já em Água Fria de Goiás,
Colinas do Sul, Cavalcante, Niquelândia, Santo Antônio do Descoberto e Brasília (32%)
a situação é mais precária, pois os resíduos sólidos gerados nesses municípios são
dispostos em lixões.
Do total de municípios interceptados, apenas Três Ranchos, Ouvidor, Luziânia e Novo
Gama possuem aterros localizados na Área de Influência Direta (AID) do
Empreendimento. No entanto, outros locais para disposição de resíduos estão
relativamente próximos a AID e devem ser considerados na logística de
encaminhamento dos resíduos gerados durante as obras de implantação da LT, que são
os lixões de Colinas do Sul (localizado a 3,8 km da AID), Água Fria de Goiás (12,9 km)
e Santo Antônio do Descoberto (10,4 km), os aterros controlados de Formosa (7,6 km) e
Cumari (13,3 km) e os aterros sanitários de Planaltina de Goiás (7,6 km) e Guarda-Mor
(16,7km).
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Nas informações coletadas junto aos municípios também foram obtidos dados dos
níveis de atendimento de coleta de lixo. Segundo dados municipais, em Três Ranchos,
Ouvidor, Davinópolis, Guarda-Mor, Cumari, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto,
Água Fria de Goiás, Colinas do Sul e Cavalcante (53% do total de municípios), a coleta
de lixo atende toda a população residente em área urbana. Em Catalão, estima-se que
100% da população urbana sejam atendidos por coleta de lixo, assim como os distritos
de Santo Antônio do Rio Verde e Pires Belo; já o distrito de Pedra Branca não possui
coleta de resíduos. Assim como Catalão, Araguari apresenta 100% de coleta de lixo,
incluindo a sede e os distritos de Amanhece, Florestina e Piracaíba. Os demais
municípios apresentam taxas de atendimento de coleta de lixo entre 80 e 100% (Novo
Gama, 80%; Planaltina de Goiás, 80%; Niquelândia, de 80 a 90%; Luziânia, 92%;
Paracatu e Formosa, 98%).
Água e esgoto
A Tabela 6.3.4.b apresenta a taxa de atendimento de distribuição de água e a respectiva
concessionária que realiza os serviços de captação, tratamento e distribuição nos
municípios da AID.. São apresentados também, na mesma Tabela, dados referentes a
coleta e tratamento de esgoto sanitário, incluindo taxa de coleta de esgoto, existência ou
não de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e possíveis pontos de lançamento de
esgoto in natura em cursos d’água.
As Tabelas 6.3.4.c e 6.3.4.d apresentam o tipo (superficial/subterrânea) e os locais de
captação de água para abastecimento (bem como as coordenadas UTM aproximadas)
em cada município interceptado pela LT e no Distrito Federal, respectivamente.
Observa-se que, apesar da Tabela 6.3.4.d ter sido elaborada exclusivamente para expor
os dados relativos ao DF, na Tabela 6.3.4.c também foram incluídos os mananciais que
atendem o entorno de Brasília e que estão mais próximos a AID do Empreendimento.
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Tabela 6.3.4.b
Abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto nos municípios em que se
insere a AID
Lançamento de esgoto in
natura

Município

Concessionária

Araguari

SAE

Três Ranchos
Ouvidor
Davinópolis

SANEAGO

Guarda-Mor

COPASA

A ETE está sendo construída, com
prazo de finalização para 2007

Catalão

SAE

Possui

Cumari

SANEAGO

Não possui

Cristalina

SANEAGO

Paracatu

COPASA

Luziânia

SANEAGO

Possui.
ETE-Fumal

Santo
Antônio do
Descoberto

SANEAGO

Possui

Informação não obtida1

Novo Gama

70%-CAESB
30%-SANEAGO

Possui

Informação não obtida

SANEAGO

Possui

Não

SANEAGO

A ETE está sendo implantada

Não

SANEAGO

Não possui

Não

Prefeitura
Municipal

Não possui

Não

Planaltina de
Goiás
Formosa
Água Fria de
Goiás
Colinas do
Sul
Cavalcante

SANEAGO
SANEAGO

ETE
Possui, mas ainda sem L.O. Há
outra
ETE em licenciamento
Não possui
Não possui
Não possui

A ETE está concluída, mas ainda
não operando
A ETE será inaugurada em
março/2006

Sim.
Córrego do Brejo Alegre
Não
Não
Não
Sim.
Córrego Guarda-Mor, em
ponto a jusante da captação
Não
Sim.
Ribeirão Samambaia
Não
Sim.
Córregos Rico e Pobre
Sim.
Córregos Maravilha e
Pindaimbal, Ribeirão Viegas
e Rio Vermelho

Não possui
Implantação da ETE foi apenas
SANEAGO
Niquelândia
iniciada
CAESB
Brasília
Possui*
* Dados completos na Tabela 6.3.4.e.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6
SANEAGO

Não
Sim.
Rio Bacalhau
Informação não obtida
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Tabela 6.3.4.c
Localização das captações de água para abastecimento dos municípios diretamente
interceptados pela LT
Município

Tipo (superficial ou subterrânea)/
Local da captação

Araguari

Subterrânea/116 poços artesianos

Três Ranchos

Superficial/Córrego Cotia

Ouvidor

Superficial/Córrego Lagoa

Davinópolis

Subterrânea/1 poço artesiano

Guarda-Mor

Superficial/Córrego Guarda-Mor

Catalão

Superficial/Ribeirão Samambaia

Cumari

Superficial/Córrego Tira-Fogo

Cristalina
Paracatu
Luziânia
Santo Antônio do
Descoberto
Novo Gama
Planaltina de Goiás
Formosa
Água Fria de Goiás
Colinas do Sul

Subterrânea e Superficial/
5 poços artesianos (60%) e nascente
do Ribeirão Embira (40%)
Subterrânea e Superficial/
poços tubulares e Ribeirão Santa
Isabel
Subterrânea e Superficial/
poços artesianos (bairros) e Ribeirão
Palmital (centro)

20,0

21,0

181.000/
8.203.500

2,0

814.500/
8.430.500
235.300/
8.468.000
-

Ribeirão Pipiripau

31,0

292.000/
8.090.000

Subterrânea/1 poço artesiano
Superficial/
Mina d’água na Faz. Água Franca

Rio Alagado

-

13,0

237.500/
8.288.000

Superficial/Rio Traíras
Subterrânea e Superficial/
Rio Descoberto

2,5

222.000/
8.141.800

Subterrânea e Superficial/
Córrego Bandeirinha

Niquelândia

7,0

A 1 km do núcleo
urbano e, portanto,
longe da AID

Superficial/
Ribeirão Santa Maria (30%-SANEAGO)
Subterrânea e Superficial/
poços artesianos e Rio Maranhão

Superficial/Córrego da Pedra

Distância
aproximada da
AID (km)
-

-

792.000/
8.238.600
818.500/
8.222.500
224.500/
8.285.000

Superficial/Rio Descoberto

Cavalcante

Brasília

Coordenadas
UTM (aprox.)
da captação
206.000/
7.969.500
201.000/
7.982.000
279.500/
8.037.000
187.249/
7.995.690

792.000/
8.238.600
813.000/
8.224.500
230.000/
8.274.000

10,0
22,0
6,5
Está na AID (a
nascente é
interceptada pela
LT)
6,5
60,0
10,0
2,0
3,3*

* A LT intercepta o Rio Alagado em ponto bem a jusante da captação.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6
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Tabela 6.3.4.d
Captações de água para o abastecimento das Regiões Administrativas do Distrito
Federal
Sistema de
Abastecimento

Regiões Administrativas atendidas

Sistema Integrado
Sobradinho Planaltina
(abastece 15% da
população atendida do
DF)
Sistema Integrado Rio
Descoberto (61%)

Sobradinho e Planaltina

Tipo de captação
(superficial/subterrânea) e
indicação dos mananciais
Captação superficial/subterrânea
Mananciais: Paranoazinho,
Contagem, Corguinho, Pipiripau,
Fumal, Brejinho e Mestre D’Armas
+ 24 poços profundos

Taguatinga, Sítio do Gama, Novo
Gama, Ceilândia, Samambaia, Gama,
Núcleo Bandeirante, Santa Maria,
Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II,
Candangolândia e Guará I e II. Fornece
água também para o Sistema Santa
Maria-Torto

Captação superficial
Mananciais: Rio Descoberto,
Alagado, Ponte de Terra 1, 2 e 3,
Olho D’Água, Crispim e Catetinho
Baixo 1 e 2.

Brasília, Lago Norte, Lago Sul,
Cruzeiro e Paranoá

Captação superficial/subterrânea
Mananciais: Santa Maria e Torto +
7 pequenas captações + 8 poços
tubulares profundos

Sistema Integrado Santa
Maria-Torto (17%)
Sistema de
Abastecimento São
Sebastião (4%)
Sistema Brazlândia (3%)

-

Brazlândia

Captação subterrânea
20 poços tubulares profundos
Captação superficial/subterrânea
Mananciais: Barrocão (Descoberto
Montante) e Capão da Onça + 3
poços tubulares profundos

Fonte: www.CAESB.df.gov.br.

A captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta e tratamento (quando
existente) do esgoto sanitário na grande maioria dos municípios, são realizados por
Companhias de Saneamento Estaduais, no caso a SANEAGO Saneamento de Goiás
S.A. e a COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Apenas em Araguari
e Catalão esses serviços são realizados pelo SAE - Superintendência Municipal de Água
e Esgoto. Em Brasília, o atendimento dos serviços de água e esgoto é realizado pela
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, que distribui
também 70% da água que abastece o município de Santo Antônio do Descoberto, como
mostra a Tabela 6.3.4.b.
A Tabela 6.3.4.c mostra que, dos municípios percorridos pela LT, três (16%)
apresentam captação de água 100% subterrânea, realizada através de poços artesianos.
São eles: Araguari (116 poços), Davinópolis e Água Fria de Goiás (um poço artesiano
cada). Dos municípios restantes, dez (53%) possuem captação totalmente superficial.
São eles: Três Ranchos, Ouvidor, Guarda-Mor, Catalão, Cumari, Santo Antônio do
Descoberto, Novo Gama, Colinas do Sul, Cavalcante e Niquelândia. Em Cristalina,
Paracatu, Luziânia, Planaltina, Formosa e Distrito Federal (31%), a captação de água é
realizada tanto subterrânea quanto superficialmente (ver Tabelas 6.3.4.c e 6.3.4.d). Os
nomes dos cursos d’água onde são realizadas as captações superficiais, sua localização,
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bem como a proporção entre captação superficial e subterrânea é mostrada na Tabela
6.3.4.c.
Como se observa nessa Tabela, com exceção de dois pontos, as captações dos
municípios encontram-se fora da AID, distantes do traçado da LT. Somente dois locais
merecem maior atenção, que são as captações de Formosa e a captação do Ribeirão
Pipiripau, que faz parte do Sistema Integrado de Sobradinho-Planaltina, abastecendo
essas duas Regiões Administrativas do Distrito Federal. No caso de Formosa, apenas a
nascente do Córrego Bandeirinha está localizada na AID; no entanto, como já
mencionado, o traçado da LT e o Córrego Bandeirinha estão localizados em vertentes
diferentes. No caso do Ribeirão Pipiripau, a captação se localiza 10 km a jusante da
nascente, sendo apenas esta última o ponto a ser interceptado pelo traçado da LT.
A Tabela 6.3.4.e apresenta as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) existentes (em
operação ou em construção) no Distrito Federal, as regiões atendidas pelas mesmas e os
cursos d’água onde são feitos os lançamentos do esgoto tratado. Todas ETEs existentes
no DF encontram-se fora da AID, sendo que apenas as estações que lançam esgoto
tratado no Rio Alagado, no Ribeirão Mestre D’Armas, no Rio Melchior e no Córrego
Vargem da Benção que se encontram mais próximas ao traçado da LT.
Tabela 6.3.4.e
Estações de tratamento de esgoto (ETEs) no Distrito Federal
ETE
ETE Brasília Sul
ETE Brasília Norte
ETE Torto
ETE Brazlândia
ETE Sobradinho
ETE Planaltina
ETE Vila
Aeronáitica
ETE Vale do
Amanhecer
ETE Samambaia

Regiões atendidas

Cursos d’água onde é
lançado o esgoto tratado

Núcleo Bandeirante,
Lago Paranoá
Candangolândia, Cruzeiro e Guará
Asa norte de Brasília, Vila Varjão
Lago Paranoá
e Lago Norte
Vila Weslian Roriz
Esgoto infiltrado no solo
Brazlândia
Rio Verde
Sobradinho
Ribeirão Sobradinho
Planaltina
Ribeirão Mestre D’Armas

Condição
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação

Vila Aeronáitica

Rio Alagado

Em operação

Vale do Amanhecer

Ribeirão Mestre D’Armas

Em operação

Samambaia

ETE Santa Maria
Santa Maria
ETE Alagado
Santa Maria
ETE S. Sebastião
São Sebastião
ETE Recanto das
Recanto das Emas
Emas
ETE Riacho Fundo
Riacho Fundo
ETE Paranoá
Paranoá
Fonte: www.CAESB.df.gov.br.

Córrego Gatume e Rio
Melchior
Rio Alagado
Rio Alagado
Rio Papuda
Córrego Vargem da
Benção
Riacho Fundo
Rio Paranoá

Em operação
Em operação
Em construção
Em operação
Em construção
Em operação
Em operação
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6.3.5
Estrutura Institucional para Gestão Ambiental
De acordo com as determinações da Constituição Federal, os municípios dispõem de
competência legal para proceder à gestão ambiental de seus territórios, autorizando
intervenções de impacto local e sendo ouvidos no processo de licenciamento de
empreendimentos de impacto regional, licenciados em esfera estadual ou federal.
Para poderem participar do processo de licenciamento ambiental, os municípios deverão
estar organizados de acordo com as exigências da Política Nacional de Meio Ambiente
e ter seu órgão consultivo e deliberativo cadastrado no SISNAMA (Sistema Nacional do
Meio Ambiente), ou seja, ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente ou órgão
correspondente. Os municípios deverão ter Secretaria de Meio Ambiente ou, caso
contrário, poderão definir um outro órgão, também cadastrado no SISNAMA, para
tratar das questões ambientais.
Para o empreendimento em questão, foram obtidas junto a autoridades municipais da
AID informações atualizadas relativas à estrutura institucional municipal. . Estas
informações estão descritas na Tabela 6.3.5.a.
Tabela 6.3.5.a
Estrutura Institucional Municipal para Gestão Ambiental
Município
Araguari/MG

Conselho Municipal de Meio Ambiente
ou órgão correspondente
CODEMA - Conselho de Defesa do M.A.
Existe desde 1983, mas esteve inativo por
dez anos, sendo reativado em 1997

COMDEMA – Conselho Municipal de
Três Ranchos/GO Defesa do M. A.
Existe, mas não é atuante
Ouvidor/GO

Não possui

Davinópolis/GO

Não possui

Guarda-Mor/MG
Catalão/GO
Cumari/GO
Cristalina/GO

Paracatu/MG

CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Atua desde 2005
CODEMA - Conselho de Defesa do M. A.
Criado em 1995, mas está inativo
Não possui
COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do M. A.
Criado em 1996, mas está sendo
readaptado de acordo com projeto
encaminhado à Câmara dos Vereadores
CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Estava desativado, mas foi reativado pela
gestão municipal atual

Secretaria de Meio Ambiente ou
órgão correspondente
SMA não vinculada ao SISNAMA
O Município não tem Secretaria de
Meio Ambiente. A responsabilidade
pelas questões ambientais é da
Secretaria de Obras
Não possui
A Secretaria de Meio Ambiente está em
processo de criação
SMA não vinculada ao SISNAMA
A SMMA é integrante do SISNAMA
SMA não vinculada ao SISNAMA
SMA não vinculada ao SISNAMA

A SMMA é integrante do SISNAMA
continua
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Tabela 6.3.5.a - continuação
Estrutura Institucional Municipal para Gestão Ambiental

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos

Santo Antônio do
Descoberto/GO

Conselho Municipal de Meio Ambiente
ou órgão correspondente
COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do M. A.
Atua desde 2003
COMDEMA – Conselho Municipal de
Defesa do M. A.

Brasília/DF

Possui

SEMARH – Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos

Novo Gama/GO

CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
SMA não vinculada ao SISNAMA
Atua desde 2005

Município
Luziânia/GO

Planaltina de
Goiás/GO
Água Fria de
Goiás/GO

Secretaria de Meio Ambiente ou
órgão correspondente

SMA não vinculada ao SISNAMA

Não possui

SMA não vinculada ao SISNAMA

Não possui

Não possui

Formosa/GO

Conselho de Desenvolvimento Urbano.
Criado em 1999 em caráter apenas
deliberativo. No entanto, em decorrência
de conflitos existentes, o Conselho possui
atualmente caráter consultivo

SMA não vinculada ao SISNAMA

Colinas do
Sul/GO

Não possui

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Conselho Municipal de M. A – COMMA.
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
Atua desde 2001
CODEMA – Conselho de Defesa do M. A.
Niquelândia/GO
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
Atua desde 2005
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.
Cavalcante/GO

Observa-se nos dados da Tabela 6.3.5.a, que apenas os municípios de Ouvidor, Água
Fria de Goiás e Davinópolis não possuem nem Conselho nem Secretaria de Meio
Ambiente (em Davinópolis a SMA está em processo de criação). Dos demais
municípios, Cumari, Planaltina de Goiás e Colinas do Sul possuem apenas a Secretaria
de Meio Ambiente, enquanto os treze municípios restantes (68%) apresentam tanto
Secretaria quanto Conselho de Meio Ambiente.
6.3.6
Sociedade civil organizada
Nas entrevistas realizadas nos municípios em que se insere a AID foram solicitadas
informações a respeito das entidades representativas da sociedade civil (associações,
sindicatos e cooperativas) existentes e que tivessem representatividade local. A Tabela
6.3.6.a apresenta o conjunto dessas informações.
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Tabela 6.3.6.a
Entidades da sociedade civil atuantes nos municípios em que se insere a AID
Município

Araguari

Três Ranchos

Ouvidor
Davinópolis

Guarda-Mor

Catalão
Cumari
Cristalina

Paracatu

Luziânia

Santo Antônio do
Descoberto

Novo Gama
Planaltina

Entidades da Sociedade Civil
ACIA (Associação Comercial e Industrial de Araguari), CDL (Clube dos
Dirigentes Lojistas), ADESA (Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social de Araguari), ACA (Associação dos Cafeicultores de Araguari),
Sindicato dos Produtores Rurais, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Araguari, Maçonaria, Rotary e Lions Clube e a cooperativa
CATRIN (cafeicultores).
Associação dos Produtores Rurais do Botafogo (região do município),
Associação de Pescadores para Criação de Peixes em Tanque-Rede (em
processo de criação), Associação Comercial de Três Ranchos, Associação de
Artesãos e Associação de Idosos Alegria de Viver. Não há cooperativas no
município, devido à grande quantidade de sócios necessária para a sua
fundação.
Associação de Produtores Rurais, Associação dos Funcionários das
Mineradoras (possui sede em Catalão, mas muitos associados são de Ouvidor)
e Cooperativa dos Pequenos Produtores de Leite (também com sede em
Catalão).
PRONAF – Associação dos Pequenos Produtores Rurais. A cidade não possui
cooperativas.
Associação Esporte Clube Guardamorense, Associação de Bairro JK, CMDRS
– Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, além de várias
associações rurais. Além disso, há também a Cooperativa Agrícola Oeste
Mineiro e a COOPERVAP – Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu.
ASSISC (Associação Comercial e Industrial de Catalão), CDL (Clube dos
Dirigentes Lojistas), Associação dos Atingidos pela UHE Serra do Facão,
além da COACAL – Cooperativa Agropecuária Local.
Associação dos Pequenos Produtores de Cumari, bem como a Associação
Imaculado Coração de Maria e a Associação dos Pequenos Produtores de Mata
Cachorro (comunidade de Cumari).
Associações dos Artesãos e dos Pedristas, a Associação Comercial, as
Associações dos Assentados e dos Engenheiros Agrônomos, além dos
Sindicatos dos Trabalhadores, dos Agrônomos e Rural.
Associações de Bairros, Associações Rurais, Associações dos Assentamentos,
Sindicatos Rural, dos Trabalhadores Rurais e dos Trabalhadores das Indústrias
e a Cooperjovem.
Associação Comercial e Industrial de Luziânia – ACIL, Coopercentro
(Pamplona), CREA-GO e Rotary Club.
Cooperativa de Artefatos de Concreto, a Cooperativa das Costureiras, a
Associação de Exportação de Biquínis e Artesanato, a Associação de Indústria
e Comércio e a Associação Rural.
Sindicato Rural, a ACIFAU – Associação Comercial e Industrial dos Feirantes
e Autônomos de Novo Gama, os Conselhos de Meio Ambiente e de Turismo e
a Associação dos Artesãos.
Associação Civil de Crédito Comunitário - Banco do Povo, o Sindicato dos
Funcionários Públicos da Prefeitura, o Sindicato dos Professores do Estado, a
Associação Rural, entre outras (o município incentiva a sua formação).
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Tabela 6.3.6.a - continuação
Entidades da sociedade civil atuantes nos municípios em que se insere a AID
Município
Formosa
Água Fria de Goiás
Colinas do Sul

Cavalcante

Entidades da Sociedade Civil
Associação Ecológica de Formosa, Associação de Guias Turísticos, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Associação Brasileira dos Produtores de Grãos –
ABRASGRÃOS (voltada aos grandes produtores), e muitas outras associações
voltadas aos pequenos produtores.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Associação dos Produtores Rurais do
Alto Jacuba.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Atlaseme – Associação dos
Trabalhadores do Lago Serra da Mesa e entorno.
Associação dos Pequenos Produtores da Região de São José, Associação
Kalunga de Cavalcante, Associação dos Pequenos Produtores do Rio Bonito,
além de duas associações comunitárias para rádio difusão no Vale do Moleque
e Engenho II. Há também os Conselhos Municipais de Meio Ambiente,
Segurança, Conselho Tutelar e outros.

Niquelândia
Associações dos Produtores Rurais.
Brasília
Informações não obtidas.
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.

Quando se observa o conjunto das entidades da sociedade civil nos municípios
diretamente interceptados pela LT, nota-se a importância das atividades agropecuárias
para a economia dos mesmos. Com exceção de Luziânia e Brasília, todos (89%)
possuem alguma associação, sindicato ou cooperativa ligada a atividades rurais.
Exemplos dessas entidades são o Sindicato dos Produtores Rurais e a ACA - Associação
dos Cafeicultores de Araguari, a Associação dos Produtores Rurais do Botafogo em
Três Ranchos, a Associação de Produtores Rurais em Ouvidor, a PRONAF –
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Davinópolis, a COOPERVAP –
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu em Guarda-Mor, a COACAL –
Cooperativa Agropecuária Local de Catalão, a Associação dos Pequenos Produtores de
Cumari, os Sindicatos Rurais de Cristalina e Novo Gama, os Sindicatos Rural e dos
Trabalhadores Rurais de Paracatu, as Associações Rurais de Santo Antônio do
Descoberto e de Planaltina de Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a
ABRASGRÃOS - Associação Brasileira dos Produtores de Grãos em Formosa, os
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Água Fria de Goiás e Colinas do Sul, as
Associações dos Pequenos Produtores da Região de São José e dos Pequenos
Produtores do Rio Bonito em Cavalcante e as várias associações de Produtores Rurais
de Niquelândia.
Como mostra a Tabela, dos municípios entrevistados, 26% apresentam alguma entidade
voltada às atividades de indústria e comércio, como a ACIA - Associação Comercial e
Industrial de Araguari, a Associação Comercial de Três Ranchos, a ASSISC Associação Comercial e Industrial de Catalão, a Associação Comercial de Cristalina, a
ACIL - Associação Comercial e Industrial de Luziânia, a Associação de Indústria e
Comércio de Santo Antônio do Descoberto, a ACIFAU – Associação Comercial e
Industrial dos Feirantes e Autônomos de Novo Gama, além dos CDL - Clubes dos
Dirigentes Lojistas de Araguari e de Catalão.
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Além das atividades rurais, e da indústria e comércio, alguns municípios possuem
entidades direcionadas a atividades típicas dos mesmos e relevantes para sua economia,
como a Associação de Pescadores para Criação de Peixes em Tanque-Rede e a
Associação de Artesãos de Três Ranchos, a Associação dos Funcionários das
Mineradoras de Ouvidor, as Associações dos Artesãos e dos Pedristas em Cristalina, a
Cooperativa das Costureiras e a Associação de Exportação de Biquínis e Artesanato em
Santo Antônio do Descoberto, a Associação dos Artesãos de Novo Gama e a
Associação de Guias Turísticos de Formosa.
Também foi realizado levantamento das Organizações não Governamentais – ONGs
sediadas nos municípios inseridos na AID, assim como as respectivas áreas de atuação.
A Tabela 6.3.6.b a seguir apresenta a listagem de organizações por município.
Tabela 6.3.6.b
Relação de ONGs com atuação nos municípios em que se insere a AID
Município
ONGs
Araguari
Três Ranchos
Ouvidor
Davinópolis
Guarda-Mor
Catalão
Cumari
Cristalina
Paracatu
Luziânia
Santo Antônio do Descoberto
Novo Gama

STBC e Grupo Encantar (educação ambiental)
Nenhuma
Nenhuma
Há 1 ONG (não foi possível determinar a área de atuação)
ADVAZ (Sediada em Vazante e atuante na área de
desenvolvimento urbano e rural local)
Nenhuma
Nenhuma
Instituto Cerrado e Amigos das Águas
Movimento Verde, Fundação Consciência e Arte, ARPA –
Polícia Ambiental, Água – Planeta Vida, Savana Brasil,
Associação dos Catadores de Material Reciclável, dentre outras
Há ONGs ambientalistas no município, mas não foi possível
obter os nomes
Instituto Tomás Faustino, Guarda-Mirim e Conte Comigo
(realiza trabalhos sociais)
SERPAJUS (meio ambiente)

ESCAPE – Sociedade dos Amigos de Planaltina e WWF, (atua
no município)
Formosa
Informações não obtidas
Água Fria de Goiás
Nenhuma
Colinas do Sul
Nenhuma
ASSOL – Associação Sol (educação, cultura e meio ambiente),
Cavalcante
AVA – Associação Vida e Arte (artesanato), e a ONG do Centro
Espírita.
Niquelândia
Há ONGs ainda incipientes
Brasília
Informações não obtidas
Fonte: Informações fornecidas pelas prefeituras municipais. Ver Anexo 6.
Planaltina

A Tabela mostra que a maioria dos municípios possuem ONGs atuantes, principalmente
na área de meio ambiente, como Araguari, Cristalina, Luziânia, Planaltina, Paracatu e
Cavalcante.
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