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 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A matriz energética brasileira é predominantemente hidrelétrica, com 71% 

do total da produção (ANEEL, 2010), e um potencial de 260 GW. Atualmente 

apenas 25% deste total é utilizado, modelo este, que se difere de outros países, em 

que a principal fonte de energia elétrica se origina de termoelétricas de 

combustíveis fósseis ou então nuclear. 

Os aproveitamentos hidrelétricos além de gerarem energia são responsáveis 

por uma série de impactos que são sentidos não só no meio ambiente físico como 

no social, tais como remoção de populações das áreas direta e indiretamente 

afetadas, perda de áreas florestais e de biodiversidade, e danos muitas vezes 

irreversíveis nos ecossistemas aquáticos. Com a vocação regional e estratégica, 

segundo a política energética nacional para implantação de múltiplos 

empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, tem-se o maior desafio 

regional: compatibilizar de maneira sustentável a instalação de novas UHEs e 

PCHs com as já existentes, com o mínimo impacto socioambiental possível 

(LOPES et al., 2012).  

Mesmo com todos os benefícios energéticos, as usinas hidrelétricas também 

estão associadas aos impactos ambientais, dentre os quais, merece destaque a 

sua interferência nas populações da biota aquática, principalmente as de peixes 

migradores. Este fato recebe maior importância quando se leva em conta a grande 

diversidade de espécies de peixes nos rios brasileiros e sua importância na 

economia do país, principalmente na cultura e subsistência das populações 

ribeirinhas (JUNHO, 2008). 

De um lado, a incorporação da dimensão ambiental nesse processo de 

planejamento é motivado, para dar suporte ao novo modelo institucional do setor 

energético, o qual determinou a formulação de uma política ambiental exclusiva 

para as empresas de geração de energia, tendo em vista que as incertezas e riscos 

inerentes às questões ambientais, que não tendo tratamento adequado em 

horizontes compatíveis podem se traduzir em maiores custos e prazos mais longos, 

devendo ser necessariamente considerados em ambientes competitivos.  

Este modelo visa contemplar o uso sustentável de recursos energéticos, o 

relacionamento com os diversos segmentos da sociedade e o desenvolvimento 

científico e tecnológico aplicado à área ambiental (ELETROBRAS, 2002).  
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Por outro lado, uma visão mais estratégica da dimensão ambiental 

contribuiria para a utilização mais eficiente dos recursos naturais, para a 

sustentabilidade social, e para uma concepção integrada dos empreendimentos, 

atendendo aos princípios e compromissos em torno do desenvolvimento 

sustentável (PIRES, 2001). 

Os efeitos oriundos dos represamentos ocorrem em momentos distintos, ou 

seja, nas fases de implantação e operação das barragens, e em locais distintos ao 

longo do rio e afluentes, como a jusante do reservatório, no eixo da barragem, no 

reservatório e a montante do reservatório. 

Portanto, consciente dessas questões e em atenção à legislação ambiental, 

o setor elétrico vem procurando nos últimos anos incorporar a dimensão 

socioambiental no planejamento, na implantação e na operação de seus 

empreendimentos, segundo orientação do Manual de Estudos de Efeitos 

Ambientais dos Sistemas Elétricos (ELETROBRAS, 2002) de modo a compatibilizá-

los aos requisitos de conservação do ambiente onde se inserem. 

O inventário das faunas terrestre e aquática na área de influência da 

implantação do empreendimento é de caráter fundamental para a compreensão 

exata dos possíveis impactos decorrentes do processo de implantação e operação 

deste projeto sobre a fauna local, bem como para subsidiar a formulação de 

medidas mitigadoras capazes de atenuar os impactos negativos e assegurar a 

manutenção e conservação da biodiversidade regional em patamares sustentáveis.  

Dentre os impactos ambientais previstos na instalação de empreendimentos 

hidrelétricos, um dos mais focados é a perda potencial de biodiversidade local 

devido ao alagamento de áreas naturais e a consequente modificação nas 

características dos habitats. Portanto, conhecer as espécies da fauna que ocorre 

nas áreas de influência da CGH Aquárius II contribui na compreensão das 

alterações biológicas que ocorrerão com a inserção do empreendimento na região, 

bem como na elaboração das estratégias de conservação das espécies críticas, no 

plano de resgate e monitoramento de fauna e na elaboração de diretrizes para a 

preservação permanente do entorno do reservatório.  
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 CARACTERIZAÇÃO 

 Caracterização do Empreendedor 

 EMPREENDEDOR E CONTRATANTE 

Aquárius Energética S.A. 

CNPJ: 05.350.372/0001-61 

Endereço: Rua da Cana, nº 178, Centro 

CEP:79415-000 - Sonora/MS 

Fone: (67) 3254-5077 

Representante legal: Francisco Giobbi 

CPF: 667.249.708-06 

 CONTRATADA 

Cedro Assessoria Ambiental LTDA. 

CNPJ 05.556.254/0001-04 

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 336 - Nações 

CEP: 89120-000 - Timbó – SC. 

Fone/FAX: (47) 3394-3570 

Representante: Eng. Florestal Marcelo S. Netto  

A CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL atua desde 2003 com serviços de 

consultoria nas áreas do meio ambiente e topografia. A empresa possui equipe 

técnica multidisciplinar própria e qualificada composta por engenheiro florestal, 

engenheiros ambientais e sanitarista, engenheiro cartógrafo e civil, biólogos, 

arquitetos, geólogos e topógrafos. Atende em território nacional, executando 

serviços de monitoramento ambiental, Estudo Ambiental Simplificado (EAS), 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Plano 

Básico Ambiental (PBA). Alguns dos clientes da Cedro Assessoria Ambiental são: 

ELETROBRAS - FURNAS, COPEL, PETROBRAS, PROSUL, COMPAGAS, 

REXROTH BOSCH GROUP, ELETRISA, TORRESANI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS. 
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 Caracterização do Empreendimento 

O presente relatório tem por objetivo apresentar e justificar as soluções de 

engenharia adotadas no Projeto Básico da CGH Aquárius II, cuja requerente é a 

empresa Aquárius Energética S.A. 

A CGH Aquárius II (na época ainda PCH) foi identificada nos estudos de 

Inventário Hidrelétrico do Rio Correntes, trecho entre o nível normal de jusante da 

barragem da UHE Ponte de Pedra e o nível normal de montante da PCH Aquárius, 

desenvolvido também pela empresa Aquárius Energética S.A.  

O mesmo se constitui no processo ANEEL nº 48500.000848/2011-95, 

aprovado através do Despacho ANEEL nº 2.919, conforme segue: 

Exercendo o direito de preferência, a Aquárius Energética S.A. enviou 

requerimento de intenção à outorga de autorização da CGH Aquárius II (na 

oportunidade ainda PCH), único aproveitamento identificado nos estudos de 

inventário.  
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Assim, através do Despacho nº 3.864, de 30 de novembro de 2015, foi 

emitido o DRI-PCH para a empresa, estando sob processo nº 48500.005066/2015-

76. Maiores detalhes, na imagem abaixo: 

 

O empreendimento localiza-se na área rural do município de Sonora (Figura 

1), região oeste do Mato Grosso do Sul e consiste na implantação de uma Central 

Geradora Hidrelétrica - CGH projetada para ser instalada entre o trecho de vazão 

reduzida da UHE Ponte de Pedra e o nível normal de montante da PCH Aquárius, 

no rio Correntes.  
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O acesso ao local de implantação do empreendimento partindo do município 

de Sonora (MS) inicia-se na BR-163/Km 304 seguindo em direção sul, sentido Av. 

Dr. João Leite Schmidt por aproximadamente 850 m até o encontro da rotatória.  

Acessar a terceira saída sentido a Av. Dr. Marcelo Miranda Moraes, pelo 

percurso de 140 m. Continue para a Av. Dr. Marcelo Miranda Moraes por 2,6 Km. 

Na rotatória, pegue a 1° saída e após o percurso de 7,3 Km em linha reta, virando 

à direita, o destino estará 2 Km a frente.  

O trajeto total até o local de implantação do barramento da CGH Aquarius II 

é de aproximadamente 13 Km, em sua maioria por estrada não pavimentada, 

conforme a Figura 2. 

  

Figura 1: Localização do empreendimento CGH Aquárius II. 
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Nesta área de geração de energia, a Aquárius Energética S.A. é proprietária 

da PCH Aquárius (Figura 3), localizada no mesmo curso d’água do presente estudo, 

entre os municípios de Sonora (MS) e Itiquira (MT), com potência instalada de 4,20 

MW, em operação comercial desde 2006. 

O potencial identificado denominado CGH Aquárius II aproveita 

características peculiares daquele trecho do Rio Correntes. 

  

Figura 2: Mapa de acesso ao empreendimento. FONTE: Google Earth, 2017. 

Figura 3: PCH Aquarius em funcionamento na área. 
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Sua captação acontece logo à jusante do pé da barragem da UHE Ponte de 

Pedra e seu dimensionamento energético teve como foco o aproveitamento da 

vazão sanitária exigida pelo IBAMA para a UHE Ponte de Pedra, garantindo o 

aproveitamento ótimo do potencial hidráulico daquele trecho do rio. 

Na Figura 4, um croqui mostrando a localização da CGH Aquárius II em 

estudo no trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra: 

O principal diferencial deste aproveitamento é a operação “a fio d’água”, sem 

reservatório, sendo necessária apenas a construção de uma “secção de controle” 

para garantir a manutenção da vazão remanescente exigida ambientalmente. Tal 

arranjo já foi aplicado na usina existente PCH Aquárius, pertencente também ao 

interessado e que se localiza a jusante do empreendimento em questão. 

Portanto, o arranjo selecionado (Figura 5) para o aproveitamento hidrelétrico 

em questão é constituído pelas seguintes e principais estruturas: 

a) Secção de controle (para garantir a manutenção da vazão sanitária); 

b) Canal de aproximação; 

c) Tomada d’água; 

d) Canal de adução; 

e) Câmara de carga; 

f) Tubulação forçada; 

g) Casa de máquinas; 

Figura 4: Localização da CGH Aquárius II no trecho de vazão reduzida da UHE Ponte 
de Pedra. 
. 
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h) Canal de fuga; 

i) Subestação. 

 Projeto e Justificativa 

Arranjo Geral do Projeto 

A alternativa selecionada possui captação logo a jusante do pé da barragem 

da UHE Ponte de Pedra (usina existente) e seu dimensionamento energético teve 

como foco o aproveitamento da vazão sanitária exigida pelo IBAMA para a UHE 

Ponte de Pedra, garantindo o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico daquele 

trecho do Rio Correntes. 

O arranjo consiste basicamente em desviar parte desta vazão disponível 

através de um canal de aproximação pela margem esquerda do Rio Correntes até 

chegar na tomada d’água, sendo desnecessária a construção de uma barragem 

com a formação de reservatório artificial. 

Ou seja, o principal diferencial deste aproveitamento é a operação “a fio 

d’água”, sem reservatório, sendo necessária apenas a construção de uma “secção 

de controle” na margem esquerda do rio para garantir a manutenção da vazão 

sanitária exigida ambientalmente. 

Há outros casos análogos a este, sem barramento, como por exemplo: a) 

PCH Sacre II (Figura 6), localizada no rio Sacre (MT) e cujo projeto básico é de 

2002 e b) PCH Aquárius (Figura 7), localizada no mesmo rio em estudo e também 

da Aquárius Energética S.A.  

Figura 5: Croqui do arranjo geral - CGH Aquárius II. 
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Portanto, o arranjo selecionado para o aproveitamento hidrelétrico CGH 

Aquárius II é constituído pelas seguintes e principais estruturas: 

• Secção de controle (para manutenção da vazão sanitária); 

• Canal de aproximação; 

• Tomada d’água; 

• Canal de adução; 

• Câmara de carga; 

• Tubulação forçada; 

• Casa de máquinas; 

• Canal de fuga; 

• Subestação. 

Figura 6: PCH Sacre II (Salto Belo) no rio Sacre/MT – sem barramento/reservatório. 

Figura 7: PCH Aquárius no rio Correntes/MS – arranjo sem barramento/reservatório. 
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Com esta configuração a usina terá uma queda bruta de 80,00 m, tendo 

assim uma potência instalada de 5,00 MW. A Figura 8 apresenta um croqui do 

arranjo geral da CGH Aquárius II: 

 

 Descrição do empreendimento 

Apresentação dos Níveis Operacionais 

O aproveitamento terá uma queda bruta total de 80,00 m sendo totalmente 

creditada a queda natural do sítio, uma vez que não possui barramento, conforme 

segue: 

Nível de água normal de montante (igual ao nível natural) ..................... 359,30 m * 

Nível de água normal de jusante (canal de fuga) .....................................279,30 m * 

Queda bruta total .......................................................................................... 80,00 m 

Queda líquida total ....................................................................................... 76,16 m 

*Os níveis de montante e de jusante da CGH Aquárius II aprovado nos estudos de 

inventário eram 358,80 e 278,60 m. No entanto, esta fase de projeto básico foi 

embasada em levantamento topográfico com malha de metro a metro, secção topo 

Figura 8: Arranjo geral da CGH Aquárius II. 
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batimétrica e curva chave no canal de fuga. Assim, os níveis operacionais da usina 

ficaram definidos como sendo 359,30 m (montante) e 279,30 m (jusante). 

Desvio do Rio 

Não será feito nenhum tipo de barramento. A adução das águas será feita 

por um canal de aproximação lateral, escavado a céu aberto, com cota de fundo 

inicial ligeiramente inferior ao fundo do rio e com inclinação do fundo suficiente para 

permitir a adução da vazão desejada. 

Significa que será necessária apenas uma fase de desvio do rio, que terá 

como objetivo ensecar a margem esquerda para construção da secção de controle 

e o canal de aproximação. A vazão considerada nos cálculos é a relativa ao período 

de recorrência de 2 anos, de 125,93 m³/s. 

A ensecadeira terá forma trapezoidal e será construída com sacos de areia 

empilhados, inclinados de 1V:1,6H, tanto no lado seco quanto no lado molhado da 

ensecadeira (Figura 9). Sua cota de proteção será na EL. 361,00 m. 

 

Barragem e Vertedouro 

Com base nos levantamentos topográficos, topo batimétricos, hidrológicos e 

hidrométricos, verificou-se a formação de um remanso natural no nível 359,30 m.  

Figura 9: Croqui da posição da ensecadeira. 
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Desta maneira, constatou ser desnecessária a construção de uma barragem 

e vertedouro com formação de um reservatório artificial, já que o remanso natural 

é suficiente para que as vazões sejam captadas pelo canal de aproximação. 

Ou seja, não haverá alteração no vertedouro (calha) natural do rio. Na Figura 

10, uma imagem do local, que representa bem a situação do remanso: 

 
Secção de Controle (para vazão sanitária) 

Este aproveitamento terá sua operação “a fio d’água”, sem reservatório. 

Desta forma, para garantir a manutenção da vazão sanitária exigida 

ambientalmente, será construída uma “secção de controle” (Figura 11). 

A vazão sanitária (remanescente) adotada para a CGH Aquárius II é de 3,20 

m³/s, valor igual ao outorgado para a PCH Aquárius já existente, em operação 

desde setembro de 2006 e que se localiza a jusante do mesmo rio em estudo.Este 

valor foi validado e aceito pelo IBAMA em reunião técnica realizada no Núcleo de 

Licenciamento Ambiental do MS na data de 26/04/2016. 

Esta vazão sanitária de 3,20 m³/s será mantida pela CGH Aquárius II de 

forma ininterrupta (Figura 12), sem qualquer sistema mecânico que possa cortar o 

fluxo d’água. 

O mecanismo adotado é semelhante ao já aplicado na usina existente e que 

atende as necessidades ambientais, no caso: área livre sobre as 02 (duas) 

Figura 10: Foto do local de captação da vazão turbinada. 
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comportas stop-log (descarga de fundo) instaladas na ombreira esquerda do rio 

Correntes, conforme dados abaixo: 

Tipo de comporta da secção de controle .................................................... Stop-log 

Quantidade de comportas ........................................................................... 02 unid. 

Largura da comporta...................................................................................... 2,50 m 

Altura da comporta ........................................................................................ 1,00 m 

Altura livre em cada comporta para passagem da vazão sanitária............... 0,50 m 

Cota de operação das comportas (terreno natural) .................................. 361,00 m 

Cota da soleira das comportas ................................................................. 357,80 m 

Localização da secção de controle ............................................. margem esquerda 

 

   

Figura 11: Croqui da secção de controle. 

Figura 12: Dispositivo de manutenção da vazão sanitária da PCH Aquárius 
existente (a ser aplicado na CGH Aquárius II). 
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Circuito Hidráulico de Adução 

O circuito hidráulico de adução da CGH Aquárius II é composto das 

seguintes estruturas: 

a) Canal de aproximação; 

b) Tomada d’água; 

c) Canal de adução; 

d) Câmara de carga; 

e) Conduto forçado; 

f) Casa de máquinas; 

g) Canal de fuga. 

Segue abaixo o descritivo de cada estrutura: 

Canal de Aproximação 

O canal de aproximação conduzirá a vazão a ser turbinada de 7,66 m³/s para 

a tomada d’água, será escavado a céu aberto com cota de fundo inicial ligeiramente 

inferior a cota do fundo do rio e com inclinação de 0,47 %, para garantir a adução 

da vazão desejada. Suas principais características são: 

Tipo ........................................................................................................... Escavado 

Seção...................................................................................................... trapezoidal 

Largura da base ............................................................................................ 3,50 m 

Comprimento total ..................................................................................... 278,00 m 

Lâmina d’água inicial .................................................................................... 2,50 m 

Velocidade média d’água no trecho ........................................................... 0,56 m/s 

Declividade .................................................................................................. 0,47 %. 

O material escavado poderá ser destinado para enchimento dos sacos de 

areia das ensecadeiras, aterros dos taludes do canal e junto às curvas de níveis 

margeando o canal como bota-fora lateral. 

Ao final do canal de aproximação, próximo a tomada d’água e no eixo da 

rodovia MT-471, está prevista uma ponte de concreto armado. 

O canal será cercado na margem direita e esquerda com o objetivo de evitar 

que animais possam chegar próximo ao canal e cair dentro do mesmo. 

Na Figura 13, croquis do canal de aproximação para melhor entendimento: 
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a) Tomada D’água 

A tomada d’água (Figura 14) conduzirá as águas para o canal de adução e 

terá a função de controlar o nível na ocorrência de enchentes ou quando o nível 

d’água atingir a cota operacional mínima. Será de concreto armado, equipada com 

comportas e grade grossa que protegerão a estrutura e o canal de adução de 

galhos, troncos etc.  

Para a limpeza da mesma, poderá ser instalado um limpa grades para a 

eventual desobstrução causada por sujeiras. 

Características básicas da grade grossa: 

Quantidade ................................................................................................... 01 unid. 

Largura livre ................................................................................................... 3,50 m 

Altura livre ...................................................................................................... 3,50 m 

Inclinação com a horizontal ................................................................................. 90° 

Espessura das barras ....................................................................................... 8 mm 

Espaçamento entre barras ............................................................................. 80 mm 

Cota de operação .......................................................................................... 

Tensão admissível .................................................................................1400 kg/cm² 

Diferença de nível montante/jusante na grade .............................................. 1,0 t/m² 

Figura 13: Croqui da secção canal de aproximação. 
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Características básicas da comporta: 

Quantidade ................................................................................................... 01 unid. 

Tipo de Comporta ......................................................................................... stop-log 

Largura livre ................................................................................................... 2,50 m 

Altura livre ...................................................................................................... 2,50 m 

Acionamento ......................................................................................... talha elétrica 

Cota de operação ....................................................................................... 363,80 m 

Para permitir o manuseio e manutenção da grade e da comporta, será 

instalada uma talha em monovia, suportada em pórtico fixo de concreto. 

 

b) Canal de Adução 

O canal de adução (Figura 15) conduzirá uma vazão de 7,66 m³/s para a 

câmara de carga. O mesmo foi projetado para atender também a vazão de cheia. 

Suas principais características são: 

Tipo ........................................................................................................... Escavado 

Seção ...................................................................................................... trapezoidal 

Largura da base ............................................................................................. 3,50 m 

Comprimento total ................................................................................... 2.370,00 m 

Figura 14: Croqui da secção da tomada d’água da CGH Aquárius II. 
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Declividade ................................................................................................... 0,05 %. 

Lâmina d’água inicial ...................................................................................... 2,50 m 

Velocidade média d’água no trecho ............................................................. 0,56 m/s 

 

 

Novamente, o material escavado poderá ser destinado para enchimento dos 

sacos de areia das ensecadeiras, aterros dos taludes do canal e junto às curvas de 

níveis margeando o canal como bota-fora lateral. 

O canal será cercado na margem direita e esquerda com o objetivo de evitar 

que animais possam chegar próximo ao canal e cair dentro do mesmo. 

Estão previstas 02 (duas) caixas de decantação distribuídas ao longo do 

canal de adução que terão a função de acumulação de material decantado no fundo 

do canal, sendo de concreto para facilitar a limpeza e retirada do material 

acumulado. No mesmo ponto, estão previstas 02 (duas) pontes para transposição 

do canal tipo galeria em concreto armado, conforme a Figura 16. 

Além disso, em 02 (dois) pontos distintos do canal de adução, coincidentes 

com 02 (dois) talvegues, está prevista galeria de concreto para passagem da água 

da chuva por debaixo do mesmo. Por fim, o canal de adução irá comportar um 

vertedouro lateral construído em concreto armado, melhor detalhado na sequência. 

  

Figura 15: Croqui da secção canal de adução. 
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c) Vertedouro Lateral 

O vertedouro lateral (Figura 17) será posicionado mais ou menos no meio do 

canal adutor, junto a um talvegue natural. Será em concreto e foi projetado com o 

objetivo de regular as vazões aduzidas pelo canal adutor ao nível operacional. 

Assim, este vertedouro de soleira espessa, com 50,00 m de largura, e crista no 

nível normal de montante de 359,30 m. O vertedouro lateral permite que aduções 

superiores às necessárias à geração sejam restituídas ao rio, evitando que afetem 

as estruturas a sua jusante. Desta forma, assegura um nível máximo constante no 

canal de 359,80 m e resguarda contra o extravasamento o canal a jusante e a 

câmara de carga. 

Perfil do vertedouro .......................................................................... Soleira 

espessa 

Cota da crista do vertedouro lateral ............................................................ 359,30 

m 

Cota do nível máximo ................................................................................. 359,80 m 

Lâmina máxima sobre o vertedouro lateral .................................................... 0,50 m 

Comprimento total da crista do vertedouro lateral ........................................ 75,00 m 

Vazão máxima do vertedouro lateral (descarga do orifício) ..................... 48,36 m³/s. 

Figura 16: Croqui da secção canal de adução - ponte de passagem e caixa de 
decantação. 
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d) Câmara de Carga 

A câmara de carga tem a função de captação d’água e está localizada no 

final do canal de adução e com estrutura de concreto armado. 

Esta estrutura tem finalidade de amortecer os efeitos dos aumentos de 

pressões e velocidades da água no interior das tubulações forçadas. Outra função 

é armazenar água para a partida das máquinas. 

A câmara de carga (Figura 18) dispõe de comporta e grade fina de barras 

metálicas para proteger a entrada de galhos, troncos etc., que possam obstruir a 

entrada da tubulação forçada. Para a limpeza da mesma, poderá ser instalado um 

limpa grades para a eventual desobstrução causada por sujeiras. As características 

básicas da grade fina são: 

Quantidade ................................................................................................... 01 unid. 

Largura livre ................................................................................................... 3,50 m 

Altura livre ...................................................................................................... 4,70 m 

Altura máxima de pressão .............................................................................. 5,60 m 

Inclinação com a horizontal ................................................................................. 90° 

Espaçamento entre barras ........................................................................ 15,00 mm 

Cota de operação ....................................................................................... 360,80 m 

Figura 17: Croqui do vertedouro lateral no canal de adução. 
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Tensão admissível ..................................................................................1400 kg/cm 

Diferença de nível montante/jusante na grade .............................................. 1,0 t/m² 

As características básicas da comporta são: 

Quantidade ................................................................................................... 01 unid. 

Tipo de Comporta ............................................................................................ vagão 

Largura livre ................................................................................................... 2,20 m 

Altura livre ...................................................................................................... 2,20 m 

Altura máxima de pressão .............................................................................. 5,60 m 

Acionamento ......................................................................................... talha elétrica 

Cota de operação ....................................................................................... 360,80 m 

Para permitir o manuseio e manutenção da grade e da comporta, será 

instalada uma talha em monovia, suportada em pórtico fixo de concreto. 

 

e) Conduto Forçado 

O escoamento entre o canal de adução e a casa de máquinas, será feito 

através de conduto forçado metálico (Tabela 1 e Figura 19), assentado sobre 

berços de concreto. Na região das curvas e mudanças de direção, o conduto será 

ancorado por meio de blocos de ancoragem, projetados para absorver os esforços 

atuantes. O resumo dos dados do conduto forçado é conforme segue: 

Figura 18: Croqui da secção da câmara de carga da CGH Aquárius II. 
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Quantidade ................................................................................................... 01 unid. 

Diâmetro adotado ........................................................................................... 1,80 m 

Diâmetro menor (válvula borboleta) ............................................................... 1,80 m 

Material ................................................................................................ Aço Carbono 

Comprimento total ...................................................................................... 450,00 m 

Espessura da chapa .................................................................... variável em função 

da pressão. 

  

 

Como pode ser observado na Figura 19, a entrada do conduto forçado na 

casa de máquinas é em 45º com a vertical, isso devido às características 

topográficas e geológicas da região. 

f) Casa de Máquinas e Canal de Fuga 

A casa de máquinas está localizada a aproximadamente 3,28 km da 

barragem (Figura 20), sendo que as águas serão restituídas ao rio através de um 

canal de fuga. No interior da casa será instalado um (01) grupo gerador, resultando 

Tabela 1: Espessura da chapa do conduto forçado. 

Figura 19: Croqui tubulação forçada da CGH Aquárius II. 
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em uma potência total instalada de 5,00 MW e aproveitando uma queda bruta total 

de 80,00 m. 

A casa de força abrigará o grupo gerador com seus acessórios, área de 

serviço, painéis de medição e comando, unidade hidráulica, ponte rolante e 

instalações sanitárias. Sendo as dimensões externas aproximadas da casa de 

máquinas de 23,40 m de comprimento 13 m de largura. 

O acesso das máquinas a casa se dará pelo lado esquerdo da tubulação 

forçada, com inclinações de até 12 % e com grandes escavações. 

Está prevista uma área total da casa de máquinas de 346,40 m², distribuída 

conforme abaixo: 

- Nível EL 281,20 m 

 Casa de máquinas – 189,60 m² 

- Nível EL 285,80 m 

 Sala de comando – 66,05 m² 

 BWC – 6,45 m² 

 Área de montagem – 84,30 m² 

Demais informações: 

Tipo ............................................................................................................ Abrigada 

Área da casa ............................................................................................. 346,40 m² 

Nível normal de jusante .............................................................................. 279,30 m 

Nível máximo de jusante ............................................................................ 283,80 m 

Piso da sala de máquinas ........................................................................... 281,20 m 

Piso da sala de comando ........................................................................... 285,80 m 

Cota de proteção contra enchentes ............................................................ 285,80 m 

g) Canal de Fuga 

O canal de fuga terá o seu início logo após a casa de máquinas, junto à saída 

das máquinas que terá a função de escoar a água turbinada e restituí-la ao rio. 

Demais informações: 

Tipo ........................................................................................................... Escavado 

Vazão ......................................................................................................... 7,66 m³/s 

Largura ........................................................................................................... 5,00 m 
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Comprimento ............................................................................................... 10,00 m 

Altura da lâmina d’água .................................................................................. 1,00 m 

Quantidade de stop-log ................................................................................ 01 unid. 

Subestação 

Junto à casa de máquinas (Figura 20) e no pavimento superior da sala de 

comandos, será construída uma subestação em 34,5 kV, onde serão montados os 

seguintes equipamentos: um transformador elevador, um disjuntor, transformador 

de potencial (TP), transformador de corrente (TC), para-raios e chaves 

seccionadoras. 

Demais informações:  

Tipo ................................................................ Abrigada e sobre a sala de comandos 

Potência total ......................................................................... 5.000 kVA / 6.500 kVA 

Tensão inferior (geração) ................................................................................ 6,9 kV 

Tensão superior ............................................................................................ 34,5 kV 

Número de transformadores elevadores ...................................................... 01 unid. 

Equipamentos e Sistemas Eletromecânicos 

Turbinas Hidráulicas 

Em função da queda líquida e da vazão de projeto do aproveitamento CGH 

Aquárius II, foi escolhida turbina tipo Francis Simples, cujas características 

principais são: 

Tipo ................................................................................................. Francis Simples 

Posição do eixo.......................................................................................... horizontal 

Quantidade ...................................................................................................01 unid. 

Potência nominal unitária disponível no eixo.......................................... 5.208,33 kW 

Velocidade nominal ................................................................................... 514,3 rpm 

Queda líquida média de projeto .................................................................... 76,16 m 

Vazão de engolimento unitário nominal ...................................................... 7,66 m³/s 

Vazão de engolimento unitário mínimo (50% da nominal) .......................... 3,83 m³/s 

Ns ........................................................................................................... 192,29 rpm 

Nq ............................................................................................................. 55,21 rpm 

Rendimento médio nominal .............................................................................. 91 

%. 
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Equipamentos de Movimentação 

A ponte rolante da casa de força terá a finalidade de executar a montagem 

das unidades hidro geradoras, além de permitir a manutenção das unidades e 

demais equipamentos da casa de força. As características básicas da ponte são: 

Quantidade ...................................................................................................01 unid. 

Capacidade do Gancho Principal...........................................................40 toneladas 

Vão entre eixo das rodas ................................................................................... 12 m 

Caminho de rolamento ...................................................................................... 22 m 

Sistemas Auxiliares 

A Casa de Força será atendida pelos seguintes sistemas mecânicos 

auxiliares: 

 Sistema de Drenagem; 

 Sistema de Esgotamento e Enchimento do Circuito de Adução; 

 Sistema de Água de resfriamento; 

 Sistema de Ventilação; 

 Sistemas de Proteção Contra Incêndio; 

 Sistema de Ar Comprimido de Serviço; 

 Sistema de Água de Serviço; 

 Sistema de Esgoto Sanitário; 

 Sistema de Água Potável. 

Figura 20: Croqui da casa de máquinas da CGH Aquárius II. 
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Sistema de Drenagem 

Este sistema tem por objetivo coletar, conduzir e bombear as águas de 

infiltração, vazamentos e de limpeza providas na Casa de Força. Será constituído 

de um poço de drenagem localizado no piso das unidades, dotado de duas bombas 

centrífugas, separador de óleo, chaves de nível para controle, canaletas nas 

galerias, tubulações de condução, painel de comando e controle. 

Sistema de Esgotamento e Enchimento do Circuito de Adução 

Este sistema tem por objetivo esgotar e encher o circuito de adução da 

Usina, constituído pelos Condutos Forçados, quando da necessidade de 

manutenção nestes elementos. Para o esgotamento do circuito hidráulico, a 

comporta ensecadeira da tomada d’água deve ser fechada e o esgotamento será 

efetuado com a operação de uma unidade geradora até que o nível d’água atinja o 

nível de jusante. Deste ponto em diante, a drenagem se fará pelas bombas do poço 

de drenagem da turbina, até o esgotamento final. Para o enchimento do circuito 

hidráulico, procede-se a abertura parcial da comporta de emergência na tomada 

d’água até o enchimento. 

Sistema de Água de Resfriamento 

Este sistema tem por objetivo fornecer água para resfriamento dos 

trocadores de calor do mancal de escora e guia da turbina, regulador de velocidade, 

sistema de água de serviço e sistema de combate a incêndio por hidrantes. O 

sistema será constituído de uma tomada de água bruta dotada de grelha em cada 

conduto alimentador das turbinas, provida de válvula de isolamento e conduzida a 

um coletor que percorre toda a parede de montante do piso das turbinas. Deste 

coletor derivam, em cada unidade, as tomadas de água para resfriamento dos 

mancais da turbina e do regulador, bem como a alimentação do sistema de água 

de serviço. A água será filtrada através de filtro tipo dupla cesta com malha de 750 

micra. 

Sistema de Ventilação 

Este sistema tem por objetivo prover a ventilação na casa de força, com o 

objetivo de retirar o calor e os vapores gerados neste ambiente. O sistema será 

constituído de ventiladores axiais, instalados na parede de montante, dotados de 

tomadas de ar e filtros, que descarregam em uma rede de dutos com grelhas de 
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insuflamento. Na parede de jusante, serão previstas grelhas para escape do ar. O 

sistema opera com pressão positiva, de forma a manter a casa de força 

pressurizada, minimizando a entrada de poeira. 

Sistema de Proteção contra Incêndio 

Este sistema tem por objetivo prover elementos extintores de incêndio para 

atender a casa de força. Na área interna da casa de força o sistema será composto 

de cilindros de elementos extintores adequados a cada área a ser protegida, 

distribuídos nos locais atendidos como: 

Sistema de Ar Comprimido de Serviço 

Este sistema tem por objetivo fornecer ar comprimido, a pressão de 7,0 bar 

(mam), como facilidade para execução de manutenção na Usina. O sistema será 

constituído de um compressor alternativo com reservatório de 0,3 m3, incorporado, 

filtro de ar na saída, rede de distribuição e quadro de força e controle. O ar 

comprimido será distribuído na casa de força, atendendo a área de descarga, 

galeria de equipamentos elétricos, piso das turbinas, plataforma de jusante e 

oficina. 

Sistema de Água de Serviço 

Este sistema tem por objetivo fornecer água bruta filtrada aos diversos 

pontos da casa de força, para limpeza de pisos e equipamentos. O sistema será 

constituído de uma derivação do coletor de água de resfriamento, dotada de válvula 

e filtro tipo dupla cesta e rede de distribuição de água nos diversos pisos a serem 

atendidos. 

Sistema de Esgoto Sanitário 

Este sistema tem por objetivo coletar e tratar os efluentes oriundos dos 

sanitários da usina. O sistema será composto de rede de coleta, filtro anaeróbico e 

sumidouro. 

Sistema de Água Potável 

Na fase de projeto executivo será estudado a implantação de um poço 

artesiano ou fornecimento de água para consumo através de atendimento com 

água engarrafada. 

Equipamentos e Sistemas Elétricos 
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A. Geradores 

Será utilizado gerador de eixo horizontal, com as seguintes características: 

Quantidade de gerador .................................................................................01 unid. 

Tipo de gerador ..............................................................................................íncrono 

Potência aparente nominal ....................................................................5.787,03 kW 

Tensão nominal .............................................................................................. 6,9 kV 

Corrente nominal ........................................................................................ 482,22 A 

Freqüência ....................................................................................................... 60 Hz 

Fator de Potência ............................................................................................... 0,90 

Rotação nominal ....................................................................................... 514,3 rpm 

Número de polos .......................................................................................... 14 

polos 

Grau de proteção .............................................................................................. IP 23 

Regime de Serviço................................................................................................ S1 

Acoplamento ................................................................................................... Direto 

Rendimento médio ............................................................................................ 96 % 

B. Ligação dos Geradores aos Quadros Elétricos 

A ligação dos geradores síncronos aos disjuntores de média tensão nos 

quadros elétricos de saída do gerador situado na sala de comando será feita na 

tensão de 4,16 kV, através de cabos de cobre de média tensão com isolação em 

XLPE. Estes cabos serão rigidamente conectados a isoladores apropriados em 

suas extremidades e abrigados em eletro calhas ventiladas especiais ao longo das 

paredes. 

C. Quadros Elétricos 

O sistema de proteção, comando e controle da usina ficará abrigado em 

quadros metálicos revestidos com pintura epóxi pó. Compreendem os painéis e 

quadros da PCH: 

a) CFN – Cubículo de Fechamento de Neutro: cubículo a ser instalado 

próximo ao gerador e que terá a finalidade de abrigar o resistor de aterramento da 

unidade geradora. 

b) CSEG – Cubículo de Surto e Excitação do Gerador: se destina a abrigar 

os para-raios e capacitores necessários no nível de tensão de geração da CGH. 
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c) CSG – Cubículo de Saída do Gerador: abriga os disjuntores e 

equipamentos de média tensão da saída da unidade geradora. 

d) PCPG – Painel de Comando e Proteção do Gerador: abriga todo o sistema 

de comando e proteção, como relés, medidores, reguladores de velocidade e 

tensão. 

e) CSA – Cubículo de Serviços Auxiliares: cubículo destinado a abrigar o 

transformador de serviços auxiliares e seus dispositivos de manobra. 

f) QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão: quadro fixo em parede destinado 

a abrigar os disjuntores trifásicos e monofásicos dos serviços auxiliares. 

g) QGTD – Quadro Geral da Tomada d’Água: quadro destinado a abrigar 

disjuntores e dispositivos de acionamentos de motores para eletrificação da tomada 

d’água. 

h) QL – Quadro de Luz: abriga disjuntores de iluminação. 

i) QCAD – Quadro CA da Drenagem: quadro de comando das bombas de 

drenagem. 

i) QCASE – Quadro CA da Subestação: quadro de disjuntores e contatores 

da SE. 

i) QCAUG – Quadro CA da Unidade Geradora: quadro de disjuntores e 

contatores da Unidade Geradora, sendo que cada uma conta com seu quadro 

individual. 

j) QDCC – Quadro de distribuição CC: quadro destinado a abrigar disjuntores 

e fusíveis para os circuitos em corrente contínua da usina. 

j) QCAI – Quadro CA Ininterruptível: quadro destinado a abrigar o inversor 

CC-CA para cargas essenciais. 

k) PCPSE – Painel de Comando e Proteção da Subestação Elevadora: 

painel destinado a abrigar relés, dispositivos de comando, medição e proteção da 

subestação, incluindo transformador elevador. 

D. Transformador Elevador 

No projeto da SE elevadora, considerou-se apenas um transformador 

elevador, opção esta que se mostrou como o melhor custo-benefício para o 

aproveitamento. 
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A adoção de apenas um transformador elevador não fragiliza a usina uma 

vez é possível evitar sua falha através de um bom plano de manutenção preditiva 

o qual deve incluir o acompanhamento do estado do óleo eletro-isolante, a troca 

periódica da sílica-gel, análise termográfica e inspeções visuais. 

Através destes procedimentos consegue-se minimizar os efeitos de 

envelhecimento do transformador e aumentar sua vida útil. 

Um estoque permanente com as peças sobressalentes mais suscetíveis a 

falhas, como buchas de alta e baixa tensões, terminais, sensores, entre outros será 

mantido na usina de modo que uma falha possa ser prontamente corrigida em 

campo, sem a necessidade de envio do transformador para manutenção na fábrica. 

Em caso de falha um transformador auxiliar poderá ser alugado 

(subestações móveis) não imputando em parada de geração significativa. 

Seguem abaixo as características básicas do transformador elevador: 

Tipo ....................................................................................................Trifásico a óleo 

Potência nominal ...................................................................................5 / 6,50 MVA 

Tensão na AT ................................................................................................ 34,5 kV 

Ligação na AT...................................................................................Estrela aterrada 

Tensão na BT .................................................................................................. 6,9 kV 

Ligação na BT................................................................................................... Delta 

Frequência ....................................................................................................... 60 Hz 

Ventilação .......................................................................................... ONAN / ONAF 

Número de transformadores ......................................................................... 01 unid. 

Acessórios: 

• Indicador magnético de nível de óleo com dois contatos. 

• Indicador da temperatura do óleo com dois contatos. 

• Relé de gás tipo Buchholz com dois contatos. 

• Secador de ar sílica gel. 

• Dispositivo de alívio de pressão sem contatos tipo tubo de explosão. 

• Caixa de ligação de acessórios. 

• Comutador de derivações sem carga e sem tensão. 

• Radiadores fixos soldados ao tanque. 

• Válvula de drenagem do óleo. 
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• Dispositivo para ligação de filtro-prensa. 

• Dispositivo para retirada de amostra do óleo. 

• Meios para suspensão do transformador, incluindo parte ativa, tampa. 

• Rodas lisas bidirecionais para trilho perfil U. 

• Apoio para macacos. 

• Abertura para inspeção. 

• Placa de identificação. 

Medições 

Estão previstas as medições em cada unidade geradora e na alta tensão da 

subestação elevadora. Serão tomadas medidas instantâneas de corrente (A), 

tensão (V), potência ativa (W), potência reativa (VAr), potência aparente (VA), fator 

de potência (cos j), e frequência (Hz) dos geradores. Na saída do transformador 

elevador em alta tensão, estão previstas as medições instantâneas de corrente (A), 

tensão (V), potência ativa (W), potência reativa (VAr), potência aparente (VA), 

energia ativa (Wh) e energia reativa (VArh) em alta tensão. 

Na saída geral de alta tensão, estará localizado o disjuntor geral de proteção 

em alta tensão, uma chave seccionadora de abertura do circuito de alta tensão. 

Proteções 

a) Proteção dos Geradores: 

As unidades geradoras serão protegidas por relés multi-função com as 

seguintes proteções: 

25 – relé de sincronismo; 

27 – relé de subtensão; 

32 – relé de potência inversa; 

40 – relé de excitação de campo; 

46 – relé de desbalanceamento de corrente de fase; 

49 – relé térmico; 

50 – relé instantâneo de sobrecorrente; 

51V – relé de sobrecorrente com restrição por tensão; 

51N – relé de sobrecorrente de neutro; 

59 – relé de sobretensão; 

81 – relé de frequência; 
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87 – relé diferencial. 

b) Proteção da Subestação e Saída em Alta Tensão: 

A subestação elevadora e instalações em alta tensão serão protegidas por 

relés multi-função com as seguintes proteções: 

26 – relé de temperatura do óleo do transformador elevador; 

27 – relé de subtensão; 

30 – relé anunciador; 

49T – relé térmico dos enrolamentos do transformador; 

50 – relé instantâneo de sobrecorrente; 

51 – relé de sobrecorrente com retardo de tempo; 

51N – relé de sobrecorrente de neutro; 

59 – relé de sobretensão; 

60 – relé de desequilíbrio de tensão; 

63 – relé Bucholz; 

67 – relé direcional de sobrecorrente CA; 

67N – relé direcional de sobrecorrente CA do neutro; 

71 – relé de nível de óleo; 

78 – relé de proteção contra defasagem; 

81 – relé de freqüência; 

87T – relé diferencial do transformador. 

Esquema Elétrico Geral 

O diagrama unifilar geral das instalações elétricas da usina está apresentado 

no Volume II (Desenhos). 

Fontes Auxiliares 

A) Fonte de Corrente Alternada 

Para permitir maior segurança ao funcionamento do sistema elétrico da 

central, está prevista a instalação de uma fonte auxiliar de corrente alternada, 

através de um transformador de distribuição instalado em poste na área externa da 

usina. O quadro elétrico dos serviços auxiliares da usina poderá ser alimentado 

diretamente do barramento do grupo gerador ou através do transformador externo, 

através da comutação da chave CSA. A ligação dos bornes de BT do transformador 



                                    

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                    58  

dos serviços auxiliares ao quadro dos serviços auxiliares, na sala de comando, será 

feita com 4 cabos de cobre (3 fases + neutro). 

B) Fonte de Corrente Contínua 

Com o objetivo de tornar a alimentação do sistema de proteção, comando e 

sinalização independente e confiável, previmos a instalação de um banco de 

baterias chumbo-ácidas seladas 75 Ah com carregador (retificador) de 380 Vca/125 

Vcc, em tensão de alimentação 380 Vca. A bateria terá 60 elementos, com 

capacidade mínima de 75 Ah em regime de descarga de 10 horas. O banco de 

baterias será instalado na parte interna da casa de máquinas, próximo aos quadros 

onde será preparada uma ventilação permanente para o exterior do prédio, para a 

saída dos gases liberados pelas baterias. 

C) Malha de Aterramento 

Será necessária uma malha de aterramento, para a ligação do neutro de AT 

do transformador elevador. Será executada utilizando-se hastes de aterramento 

cobreadas e condutores de cobre nu. A resistência de aterramento deverá ser 

inferior a 10 ohms em qualquer época do ano. Também deverão ser ligados à malha 

de aterramento, os neutros do gerador, os para-raios, os varistores, e todos os 

componentes metálicos da usina não energizados. 

D) Sistema de Comunicações 

Além de telefonia convencional, recomenda-se a instalação de um aparelho 

de radiocomunicação, do tipo Spread Spectrun para transmissão de dados e voz 

se necessário. Os rádios devem usar a freqüência de 2,4 GHz e antenas 

parabólicas de 60 cm de diâmetro.  

Um sistema de baterias e nobreak deve ser utilizado para garantir a 

energização dos rádios mesmo em faltas de energia. Os rádios e suas respectivas 

antenas devem ser instalados em torres autoportantes de 18 m de altura. 

E) Sistema de Iluminação 

O sistema de iluminação será constituído por luminárias do tipo 

fluorescentes, com baixo fator de potência e alto rendimento, projetado de tal 

maneira a atingir os níveis de iluminamento requeridos para cada um dos 

ambientes de acordo com as normas. 
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A iluminação da nave principal será feita por projetores, com lâmpada de 

vapor de mercúrio de 400 W. A área externa deverá ser iluminada por luminárias, 

fixadas em postes de concreto, do tipo vapor de sódio. 

F) Gerador a Diesel de Emergência 

Apesar de não ter sido estimado seu custo no OPE, para o caso de perda da 

linha de transmissão, que acarreta por consequência a perda da alimentação dos 

serviços auxiliares, poderá ser instalado um grupo gerador diesel, alimentando 

automaticamente os serviços auxiliares via QGBT (quadro geral de baixa tensão). 

Desta forma, além de manter o sistema supervisório em funcionamento, todos os 

sistemas auxiliares essenciais também ficarão energizados e aptos a operar, tais 

como bombas do sistema de drenagem e bombas do sistema de lubrificação de 

mancais. 

Abaixo segue a especificação do grupo diesel previsto para a usina: 

Potência aparente.................... 81 / 78 / 74 kVA (Emergência / Principal / Contínua); 

Potência ativa............................ 65 / 62 / 59 kW (Emergência / Principal / Contínua); 

Tensão...................................................................................................... 380/220 V 

Frequência...................................................................................................... 60 Hz; 

Funcionamento........................................................................................automático; 

Motor...................................................................estacionário de combustão interna; 

Gerador...................................................síncrono trifásico com excitatriz brushless. 

G) Acessórios: 

• Bateria chumbo ácida de 105 Ah. 

• Segmento elástico para absorção de vibrações. 

• Silenciador. 

• Recipiente para combustível com capacidade de 125 litros. 

• Filtro de combustível. 

• Sistema de regulagem eletrônica de velocidade. 

• Sistema de regulagem eletrônica de tensão 

 

Subestação e Linha de Transmissão 

Subestação Elevadora 
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Ao lado da casa de máquinas está prevista a construção de uma subestação 

equipada com um transformador Trifásico a óleo que elevará a potência gerada e, 

após a subestação elevadora partirá uma linha de transmissão até encontrar a 

Subestação Transformadora. 

Dados do transformador:  

Potência total ......................................................................... 5.000 kVA / 6.500 kVA 

Tensão inferior (geração)................................................................................. 6,9 kV 

Tensão superior............................................................................................. 34,5 kV 

Número de transformadores elevadores....................................................... 01 unid. 

Linha de Transmissão 

Para a interligação do potencial CGH Aquárius II ao SIN (Sistema Interligado 

Nacional), está prevista a construção de uma linha de transmissão de 

aproximadamente 1,30 km, em 34,5 kV, desde a usina até a rede existente e de 

uso restrito PCH Aquárius – Subestação Sonora. 

O cronograma de obras para a CGH Aquárius II foi elaborado baseado na 

experiência de obras similares e em observância as características e peculiaridades 

do projeto. 

Considera atividades ou eventos preliminares à data de início da obra, como 

projeto executivo, seleção e contratação de fornecedores, contrato, licenciamento, 

atividades estas imprescindíveis no processo de implantação do empreendimento 

(Figura 21 e Anexo 1). 

O início da implantação (execução da obra) do empreendimento está 

previsto para o mês de julho de 2018. A duração prevista para a implantação total 

do empreendimento desde o início de montagem do canteiro de obras até a entrada 

em operação é de aproximadamente 18 (dezoito) meses, com provável data de 

entrada em operação comercial da unidade em janeiro de 2020. 

O circuito hidráulico permite o ataque da obra em diversas frentes de serviço, 

podendo viabilizar o prazo proposto para sua execução. 

Por fim, cabe ressaltar que as etapas referidas no cronograma podem sofrer 

alterações, tendo em vista as adversidades que poderão ocorrer durante a 

implantação da usina. 
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Figura 21: Cronograma execução CGH Aquárius II. 
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As áreas de empréstimo, bota-fora e outras fontes de materiais para a 

execução das obras, os requisitos de infraestrutura para o empreendimento, a 

identificação e caracterização das áreas que sofrerão supressão de vegetação e a 

logística de abastecimento que serão utilizados na obra da CGH Aquárius II serão 

detalhados no Plano Básico Ambiental (PBA) e no Projeto Executivo de Engenharia 

a serem encaminhados ao IBAMA na solicitação da Licença Ambiental de 

Instalação – LAI. 

 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS  

Estudo de alternativas 

O estudo de alternativas orienta a questão de negociação das terras e prova, 

através do dimensionamento e orçamentação de alternativas tecnicamente viáveis, 

a economicidade de um arranjo em relação aos demais. Culmina esta fase no 

detalhamento maior da alternativa selecionada, alinhavando os dados necessários 

para a fase posterior e permitindo uma análise de viabilidade do empreendimento. 

O presente estudo foi desenvolvido a partir do inventário, que objetivou o 

aproveitamento ótimo do Rio Correntes, no trecho da CGH Aquárius II, sendo a 

alternativa selecionada representada na Tabela 2: 

Tabela 2: Alternativa 01: aproveitamento do trecho com uma única usina. 
ALTERNATIVA 01 

Aproveitamento Potência  NAM NAJ Hb ICB 

CGH Aquárius II 4,25 MW 358,80 m 278,60 m 80,20 m 90,08 R$/MWh 

Oportunamente foi estudado dividir o aproveitamento em 2 usinas, conforme 

Tabela 3: 

Tabela 3: Alternativa 02: aproveitamento do trecho através de 2 usinas. 

ALTERNATIVA 02 

Aproveitamento Potência  NAM NAJ Hb ICB 

PCH Aquarius IV 1,3 MW 358,80 m 334,10 m 24,70 m 176,57 

PCH Aquárius V 2,95 MW 334,10 m 278,60 m 55,50 m 123,04 

O cálculo do ICB (Índice Custo Benefício) apresentado nas Tabela 2 e 

Tabela 3, e aprovado nos estudos de inventário de 2014, foi feito da seguinte forma: � = ∗ �⁄  

Onde: 
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CT: Custo total do aproveitamento 

Em: Energia média do aproveitamento 

Para comparação, o valor do CUR (Custo Unitário de Referência) da época 

do estudo (2014) era de 185,54 R$/MWh. 

Os Manuais e Diretrizes do setor consideram como empreendimento viável 

aquele que possui ICB inferior ao CUR. 

Através da tabela anterior, nota-se que todos os arranjos estudados 

possuem ICBs menores do que o CUR. Os valores são de 2014, mas quando 

atualizados permanecem com a mesma configuração. 

Porém, em termos de arranjo geral, manutenção, operação e implantação, é 

muito mais interessante e rentável a aplicação de apenas 1 aproveitamento na 

queda disponível ao invés de 2. 

Alternativa de Arranjo Geral selecionada 

Desta forma, a alternativa selecionada (Tabela 4) para esta fase de projeto 

básico continuou sendo o aproveitamento único da queda disponível através da 

CGH Aquárius II, cujas características principais são: 

Tabela 4: Dados da alternativa selecionada. 
ALTERNATIVA CGH AQUÁRIUS II 

Potência 5,00 MW 

Nível de Montante (NAM) 359,30 m 

Nível de Jusante (NAJ) 279,30 m 

Perda de carga calculada 4,41% 

Perda de carga adotada 4,80% 

Fator de capacidade média 0,88 

Energia média 4,41 MWmed. 

Área alagada Não há barragem ou reservatório 

Distância da foz 57,18 km 

Canal de aproximação (Base/Comp.) 3,50 m/278,00 m 

Canal de adução (Base/Comp.) 3,50 m/2.370,00 m 

Tubulação (Quant./Ø/ Comp.) 01 unid./1,80 m/450,00 m 

Canal de fuga (Base/Comp.) 5,00 m/10 m 

Unidade geradora (Quant./Tipo) 01 unidade/Francis Simples 

Custo de implantação R$ 22.140.863,17 

Custo índice 4.428,17 R$/kW 
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Cabe comentar que foi também estudada alternativa de usar 02 unidades 

geradoras ao invés de 01, mas não ficou interessante técnica e economicamente. 

A Figura 22 apresenta o croqui do arranjo geral selecionado e aplicado: 

 

É importante salientar que o arranjo apresenta obra exequível e compatível 

com a ótica de CGH. O circuito hidráulico foi pré-dimensionado visando atender as 

velocidades limites recomendadas em cada estrutura bem como em conformidade 

com o diagrama de cargas considerado. 

Avaliação quanto a Escolha da Alternativa de Arranjo 

Neste aproveitamento houve poucas possibilidades de alternativas de 

arranjo levando em conta todas as variantes envolvidas, especialmente em função 

da presença do sumidouro logo abaixo do local da secção de controle. Então, 

julgou-se desnecessário elencar outras alternativas, tendo em vista que muitas 

delas nas primeiras comparações se apresentam inviáveis, como é o caso de 

circuito hidráulico através de tubulação adutora de baixa pressão em aço. 

O objetivo na fase de construção de uma CGH é construí-la ao menor custo 

possível de implantação dentro das boas técnicas de engenharia com o mínimo 

impacto social e ambiental. Existem atualmente no país, várias empresas 

especializadas em oferecer condições técnicas tanto no fornecimento de obra civil, 

quanto na fabricação e montagem de equipamentos com a mais avançada 

tecnologia e preços competitivos. O engajamento de todos os envolvidos no projeto 

Figura 22: Arranjo geral da CGH Aquárius II. 
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sendo eles: empreendedor, consultores e fornecedores, possibilitam otimizá-lo até 

mesmo durante a sua implantação, uma condição comum vivenciada na prática. 

O quadro apresenta a seguir um resumo dos principais pontos a serem 

julgados em cada alternativa no tocante aos aspectos econômicos. 

A alternativa detalhada no projeto básico como um todo, foi selecionada 

pelas principais razões enumeradas abaixo: 

• Circuito hidráulico ótimo; 

• Melhor custo índice (R$/kW); 

• Menor custo da energia gerada; 

• Melhor arranjo quanto ao circuito hidráulico; 

• Minimizar os impactos ambiental e social; 

• Não há interferência com obras de infraestrutura já existentes; 

• Não há barragem e reservatório; 

• Não há edificações atingidas pelo circuito hidráulico. 

 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Na esfera legal, o termo “área de influência” encontra-se descrito na 

Resolução N.º 001, de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

em seu Artigo 5º, o qual estabelece, como uma das cinco diretrizes gerais para o 

desenvolvimento de estudos de impacto ambiental, o seguinte: 

“III: Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 
localiza.” 

Seguindo as diretrizes estabelecidas para efeitos do presente estudo, a 

“área de influência do projeto” foi definida e subdividida em Área de Influência 

Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID). 

Para definição dessas áreas levou-se em conta que cada área de 

conhecimento tem um domínio próprio de abrangência para o desenvolvimento dos 

respectivos estudos, ou seja, uma área de influência específica, onde foram 

observadas características particulares, presentes nos elementos físicos, bióticos 

e socioeconômicos.  

Na definição dos limites das áreas de influência foram observados, dentre 

outros fatores, uso e ocupação do solo; programas e projetos previstos, em 
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andamento ou já desenvolvidos na Bacia e que venham a impactar ou ser 

impactados pela implantação do empreendimento. 

 Área de Influência Indireta 

Os estudos dos atributos físicos e bióticos utilizaram os limites fisiográficos 

(interflúvios) no entorno do empreendimento como AII, tendo como referência a 

bacia hidrográfica como unidade territorial ideal para o planejamento integrado do 

manejo dos recursos naturais (CHRISTOFOLETTI, 1980). Esta definição está 

fundamentada em virtude da estreita correlação entre os atributos físicos 

(geomorfologia, pedologia, hidrografia, etc.) e os diversos usos e o manejo do solo 

da bacia hidrográfica, para tanto delimitou-se a Bacia Hidrográfica do Rio Correntes 

com Área de Influência Indireta (AII) para os meios Físico e Biótico, pelo fato do 

empreendimento estar projetado neste rio, considerando que os aspectos físicos 

poderão ser impactados indiretamente tanto a montante do empreendimento 

quanto a jusante do mesmo. 

Para o meio socioeconômico foram delimitadas as áreas dos municípios de 

Sonora – MS e de Itiquira – MT como áreas de influência indireta, em virtude do 

Rio Correntes ser o limite físico e político entre os dois municípios e também entre 

os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o empreendimento projetado 

situa-se justamente na divisa dos estados e municípios, e como pondera-se que 

poderá ocorrer impacto socioeconômico indireto nos dois municípios, considerou-

se a AII do meio socioeconômico os limites municipais destes dois municípios.  

 Área de Influência Direta 

Considerando as características do empreendimento e sua dimensão 

reduzida em relação à abrangência espacial, a Área de Influência Direta (AID) 

apresenta o mesmo recorte para os meios físico e biótico. Como o empreendimento 

está projetado entre dois outros empreendimentos hidrelétricos já existentes, 

delimitou-se a sua Área de Influência Direta (AID) á montante, considerando-se um 

trecho do alague da UHE Ponte de Pedra e sua estrutura de barramento, 

Vertedouro e Canal de Fuga, e a jusante todas as estruturas da PCH Aquarius e 

mais um trecho do Rio a jusante deste empreendimento, considerando um 

afastamento de 500 metros das margens do Rio Correntes. 
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Para a delimitação da Área de Influência Direta para o meio socioeconômico, 

levou-se em consideração a população mais próxima do empreendimento que 

poderá ser afetada com o mesmo, para isso foi delimitada uma área aonde seria 

possível ter dados socioeconômicos da população mais próxima do 

empreendimento proposto, para tanto utilizou-se da definição de setores censitários 

do IBGE, onde através de censo demográfico obtém-se dados dos domicílios e 

população residente. Sendo a definição de Setor censitário: “O setor Censitário é a 

unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado por área 

contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de 

domicílios que permitam o levantamento por um recenseador. Assim sendo, cada 

recenseador procederá à coleta de informações tendo como meta a cobertura do 

setor censitário que lhe é designado.” (IBGE 2010) 

A Figura 23 ilustra as delimitações da Área de Influência Indireta (AII), Área 

de Influência Direta (AID), e Área Diretamente Afetada para o meio 

socioeconômico.  

Figura 23: Áreas de Influência Meio Socioeconômico. 
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 Área Diretamente Afetada 

Considerando as características do empreendimento e sua dimensão 

reduzida em relação à abrangência espacial, a Área Diretamente Afetada (ADA) 

apresenta o mesmo recorte para os meios físico, biótico e socioeconômico, 

abrangendo a área destinada à todas as estruturas necessárias para a implantação 

do empreendimento, ou seja, o arranjo do projeto de engenharia e a Área de 

Preservação Permanente (APP). 

A Figura 24 ilustra as delimitações da Área de Influência Indireta (AII), Área 

de Influência Direta (AID), e Área Diretamente Afetada (ADA) para os meios Físico 

e Biótico.  

 
 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

 Meio Físico 

Os estudos relacionados ao Meio Físico são derivados de análises e 

observações multidisciplinares que objetivam descrever fenômenos do conjunto do 

meio ambiente definido pelas interações de componentes predominantemente 

abióticos.  

Figura 24: Áreas de Influência do Empreendimento. 
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Nesta perspectiva, a fisiografia do território pode ser entendida como o 

conjunto de elementos naturais abióticos que, de maneira direta ou indireta, limitam 

ou potencializam os demais elementos naturais (flora e fauna) e antrópicos que 

constituem o espaço geográfico. Quando esta fisiografia é estudada pela análise 

sistêmica, além de aproveitar os estudos de cada componente do meio físico, 

integra-os dentro de um conjunto, onde são observadas suas transformações, 

distribuição dos sistemas geográficos, sua dinâmica e conexões.  

Portanto, os estudos do meio físico, apesar de estarem estruturados por 

elementos, foram analisados sistemicamente, para que se pudesse avaliar todo o 

complexo de fatores que compõem a paisagem do lugar. 

 GEOMORFOLOGIA 

 Domínios Morfoestruturais 

Os Domínios Morfoestruturais compreendem os maiores táxons na 

compartimentação do relevo. Ocorrem em escala regional e organizam os fatos 

geomorfológicos segundo o arcabouço geológico marcado pela natureza das 

rochas e pela tectônica que atua sobre elas. Esses fatores, sob efeitos climáticos 

variáveis ao longo do tempo geológico, geraram amplos conjuntos de relevos com 

características próprias, cujas feições embora diversas, guardam, entre si, as 

relações comuns com a estrutura geológica a partir da qual se formaram. São 

exemplos de Domínios Morfoestruturais: bacias sedimentares, cinturões móveis 

remobilizados ou não, plataformas e crátons, de idades geológicas distintas. 

Conjuntos de batólitos e extensos derrames efusivos também podem constituir 

domínios, assim como grandes áreas onde a erosão obliterou os efeitos litológicos 

ou truncou estruturas, como os pediplanos ou as depressões periféricas. Tendo 

como base novos conceitos morfoestruturais, foram definidos quatro domínios para 

todo o Brasil, os quais refletem implicações geocronológicas sobre o modelado. Os 

domínios morfoestruturais da bacia do rio Correntes são os depósitos sedimentares 

quaternários e as Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas. 

Depósitos Sedimentares Quaternários – Esse domínio é constituído pelas 

áreas de acumulação representadas pelas planícies e terraços de baixa declividade 

e, eventualmente, depressões modeladas sobre depósitos de sedimentos 

horizontais a sub-horizontais de ambientes fluviais, marinhos, fluvio-marinhos, 

lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou no interior do continente.  
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Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas – Planaltos e chapadas 

desenvolvidos sobre rochas sedimentares horizontais a sub-horizontais, 

eventualmente dobradas ou falhadas, em ambientes de sedimentação diversos, 

dispostos nas margens continentais ou no interior do continente. 

 Regiões Geomorfológicas  

Constituem o segundo nível hierárquico da classificação do relevo. 

Representam compartimentos inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais que, sob 

a ação dos fatores climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem características 

genéticas comuns, agrupando feições semelhantes, associadas às formações 

superficiais e às fitofisionomias. Na sua identificação, também são consideradas, 

além dos aspectos mencionados, sua distribuição espacial e sua localização 

geográfica, em consonância com algumas regiões classicamente reconhecidas. 

São exemplos de Regiões Geomorfológicas o Planalto da Borborema, a Chapada 

Diamantina, as Chapadas do São Francisco, a Serra do Espinhaço, a Serra da 

Mantiqueira e o Planalto das Araucárias.  

Na bacia do rio Correntes existem cinco regiões geomorfológicas mapeadas, 

são elas; chapadões residuais da Bacia do Paraná, formas agradacionais atuais e 

subatuais interioranas, planaltos areníticos-basálticos, planaltos e patamares da 

borda ocidental da Bacia do Paraná e planícies e pantanais mato-grossenses.  

 Unidades Geomorfológicas 

O terceiro nível taxonômico refere-se às Unidades Geomorfológicas. Elas 

são definidas como um arranjo de formas altimétrica e fisionomicamente 

semelhantes em seus diversos tipos de modelados. A geomorfogênese e a 

similitude de formas podem ser explicadas por fatores paleoclimáticos e por 

condicionantes litológica e estrutural. Cada unidade geomorfológica evidencia seus 

processos originários, formações superficiais e tipos de modelados diferenciados 

dos demais.  

O comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias são tomados 

como referencial à medida que revelam as relações entre os ambientes climáticos 

atuais ou passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas. Os conjuntos de 

formas de relevo que compõem as unidades constituem compartimentos 
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identificados como planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, 

planaltos e serras.  

Na bacia do rio Correntes ocorrem chapadas, patamares e planícies. As 

planícies são conjuntos de formas de relevo planas ou suavemente onduladas, em 

geral posicionadas a baixa altitude, e em que processos de sedimentação superam 

os de erosão. As chapadas são conjuntos de formas de relevo de topo plano, 

elaboradas em rochas sedimentares, em geral limitadas por escarpas situadas em 

altitudes mais elevadas. Os patamares são relevos planos ou ondulados, 

elaborados em diferentes classes de rochas, constituindo superfícies intermediárias 

ou degraus entre áreas de relevos mais elevados e áreas topograficamente mais 

baixas.  

Na área de influência direta (AID) ocorrem três unidades geomorfológicas, 

planalto, chapadão e planície conforme Figura 25. A de maior abrangência na AID 

é o planalto do Taquari-Itiquira, pertencente ao domínio morfoestrutural da Bacia e 

Coberturas Sedimentares Fanerozóicas e da região geomorfológica dos planaltos 

areníticos – basálticos. O planalto do Taquari-Itiquira possui modelado de 

dissecação, de característica homogênea ou diferencial, no modelado de 

dissecação homogênea, observam-se diversos tipos de padrões de drenagem, 

porém são predominantes os padrões dendrítico, subparalelo, sub-retangular e 

outros compostos, cujos canais não obedecem a uma direção preferencial.  

A dissecação fluvial em litologias diversas que não apresenta controle 

estrutural marcante, caracterizada predominantemente por colinas, morros e 

interflúvios tabulares. Possui densidade de drenagem baixa e o aprofundamento 

das incisões, que é definido pela média das frequências dos desníveis medidos em 

perfis transversais aos vales contidos na área amostrada é classificado como muito 

fraco de até 50 metros.  

Esta unidade geomorfológica possui topos tabulares, as formas de topos 

tabulares (t) delineiam feições de rampas suavemente inclinadas e lombadas, 

geralmente esculpidas em coberturas sedimentares inconsolidadas e rochas 

metamórficas, denotando eventual controle estrutural. São, em geral, definidas por 

rede de drenagem de baixa densidade, com vales rasos, apresentando vertentes 

de pequena declividade. Resultam da instauração de processos de dissecação, 

atuando sobre uma superfície aplanada. 
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Outra unidade geomorfológica que ocorre na AID é o chapadão do Rio 

Correntes, pertencente também ao domínio morfoestrutural das Bacias e 

Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, e da região geomorfológica dos 

Chapadões Residuais da Bacia do Paraná.  

O chapadão do Rio Correntes possui modelado de aplainamento de 

característica degradado inumado e categoria pediplano. O modelado de 

aplanamento pediplano degradado inumado possui superfície de aplanamento 

parcialmente conservada, tendo perdido a continuidade em consequência de 

mudança do sistema morfogenético. Geralmente, apresenta-se conservada ou 

pouco dissecada ou separada por escarpas ou ressaltos de outros modelados de 

aplanamento e de dissecação correspondentes aos sistemas morfogenéticos 

subsequentes. Aparece frequentemente mascarada, inumada por coberturas 

detríticas ou de alteração, constituídas de couraças ou Latossolos (Pgi); às vezes, 

encontra-se desnudada em consequência da exumação de camada sedimentar ou 

remoção de cobertura preexistente (Pgu). Ocorre nos topos de planaltos e 

chapadas, dominados por residuais ou dominando relevos dissecados.  

A outra unidade geomorfológica que ocorre na AID é a Planícies e Pantanais 

dos Rios Paraguai – Cuiabá, esta unidade ocorre nas margens do Rio Correntes 

Figura 25: Mapa Geomorfológico das Áreas de Influência. 
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na região da AID e nas margens de outros rios ao longo da Bacia do Rio Correntes 

(AII) sendo uma planície fluvial. Esta unidade pertence ao domínio morfoestrutural 

dos depósitos sedimentares quaternários e da região geomorfológica das Planícies 

e Pantanais Mato-grossenses.  

A Planícies e Pantanais dos Rios Paraguai – Cuiabá possui modelado de 

acumulação de característica fluvial sendo categorizada como uma planície fluvial, 

área plana resultante de acumulação fluvial sujeita a inundações periódicas, 

correspondendo às várzeas atuais. Ocorre nos vales com preenchimento aluvial. 

Portanto na Área de Influência Direta (AID) há a ocorrência de três tipos de 

natureza geomorfológicas; dissecação, aplainamento e acumulação conforme a 

Figura 25, o modelado de dissecação é o mais atuante na AID representado pelo 

Planalto do Taquari-Itiquira.  

 Geologia Regional 

O rio Correntes desenvolve o início de seu curso no ambiente da Bacia 

Sedimentar do Paraná (Figura 26). Após a altitude de 300 metros, o rio Correntes 

desenvolve seu curso no ambiente da Bacia Sedimentar do Pantanal, portanto a 

bacia do rio Correntes abrange duas bacias sedimentares fanerozóicas, ou seja, 

com idades inferiores a 540 milhões de anos.  

A Bacia do Paraná tem formato na direção NNE/SSW, com 

aproximadamente 1.750 km de comprimento e largura média de 900 km. É uma 

bacia sedimentar do tipo intracratônica, com acúmulo de rochas sedimentares e 

vulcânicas, com idades variando entre o Ordoviciano e o Cretáceo. Em dois terços 

da porção brasileira, ocorrem derrames de lava basáltica que atingem 

aproximadamente 1.500 m de espessura. Os valores máximos de espessura da 

sequência de rochas sedimentares e vulcânicas ultrapassam 6.000 m. 

A Bacia do Pantanal é uma das mais importantes bacias sedimentares 

cenozoicas sul-americanas. Situa-se na porção sudoeste do Brasil, a leste da 

Bolívia e parte norte do Paraguai, e ocupa expressiva área do noroeste do Mato 

Grosso do Sul, na bacia do alto rio Paraguai, com aproximadamente 135.000 km2. 

Trata-se de uma depressão com altitudes entre 80 e 190 m, circundada por 

planaltos e bordejada pelas bacias do Paraná, a leste, e pela Bacia do Chaco, a 

sudoeste. Sua evolução é atribuída ao Terciário, com a deposição de espesso 
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pacote de sedimentos fluviais e lacustres da Formação Pantanal, e remodelada no 

Quaternário. Sua espessura máxima, medida em poços da Petrobras, é da ordem 

de 412 metros (WEYLER, 1962 e 1964, apud DEL’ARCO et al. 1982).  

 

A formação compreende depósitos arenosos e síltico-argilosos, com pouco 

cascalho, de leques aluviais, de talude e lateritos ferruginosos (Almeida, 1964a). 

Segundo Assine (2005) a sucessão, essencialmente siliciclástica, mostra 

afinamento textural para o topo. O trato de sistemas deposicionais é composto de 

extensa planície fluvial meandrante, com pequenos lagos marginais, coletora das 

águas de vários leques aluviais dominados por rios. 

Segundo o autor, a bacia está sob a influência de tectônica moderna que 

tem contribuído com a modelagem da paisagem do Pantanal por mudanças do nível 

de base de erosão e gradientes topográficos e, assim, condicionando o curso do 

rio Paraguai na borda oeste da bacia. Evidências de neotectônica ocorrem na Serra 

do Maracaju e em outros pontos da bacia, sob a forma de falhas recentes que 

estruturam a sua borda leste.  

Figura 26: Mapa de distribuição da Bacia do 
Paraná na América do Sul. 
Fonte: Souza Jr., 1992. 
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Estas falhas vêm provocando desníveis e erosão da borda noroeste da Bacia 

do Paraná, particularmente das rochas sedimentares do Grupo Rio Ivaí e das 

Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana, com a formação de leques 

aluviais com padrão distributário em direção a oeste dos quais o mais notável é o 

megaleque do Rio Taquari. As manifestações da neotectônica, em particular na 

Serra do Maracaju, derivam principalmente da reativação do cinturão de 

cisalhamento transcorrente Transbrasiliano de direção NE-SW. 

Gesicki e Ricomini (1998) identificaram três fases de deformação 

relacionadas à neotectônica da borda leste da Bacia do Pantanal e que afetam tanto 

as rochas sedimentares paleozoicas da Bacia do Paraná (Formações Furnas e 

Aquidauana) que marginam a bacia, quanto os depósitos coluvionares e aluviais.  

Estas deformações possuem direção NE-SW a NS e NW-SE e os autores 

citados consideram a fase NS e NNE-SSW como responsável pelos abatimentos 

generalizados que levaram à abertura da bacia sedimentar do Pantanal, 

provavelmente no Pleistoceno Inferior. 

 Grupo Rio Ivaí (O3S1rv) 

O Grupo Ivaí, como proposto por Assine (1996), contém três formações, isto 

é, Alto Garças, Iapó e Vila Maria, todas sedimentares e de idade neo-ordoviciana a 

eo-siluriana. No presente trabalho, o grupo é considerado indiviso em virtude das 

informações cartográficas disponíveis não permitem a individualização de 

formações no estado. 

As rochas do Grupo Rio Ivaí assentam-se sobre as rochas 

metassedimentares do Grupo Cuiabá por discordância angular (Figura 27) e sobre 

granitos neoproterozóicos, por não conformidade. Estão sotopostas, por 

discordância erosiva, às rochas sedimentares do Grupo Paraná (Figura 28), entre 

a cuesta e a BR163. Na base da cuesta da Serra do Pantanal, a oeste de Sonora, 

aflora em cotas da ordem de 175 m (Figura 29), sobreposta por depósitos da 

Formação Pantanal. 

As camadas estão orientadas segundo NNW-SSE, com mergulho suave 

para ENE, mas, próximo a falhas, podem atingir mergulhos da ordem de 10º. A 

espessura aflorante do grupo Rio Ivaí é calculada entre 118 e 151 m, enquanto em 
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subsuperfície, nos poços 2-TL-1-MS, 2-RA-1-MS e 2-DO-1-MS (Assine et al, 1994), 

esta varia entre 70 e 260 m. 

  

  

Figura 28: Discordância erosiva com o Grupo Paraná, na entrada da cidade de 
Coxim. Fonte: Geologia e Recursos minerais do Estado do Mato Grosso do Sul, 2006. 

Figura 27: Discordância angular com as rochas metassedimentares do Grupo 
Cuiabá, a oeste de Coxim. Fonte: Geologia e Recursos minerais do Estado do Mato 
Grosso do Sul, 2006. 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      77  

 
A seção basal do Grupo Rio Ivaí no Mato Grosso do Sul é composta de 

arenitos grossos a muito grossos, conglomeráticos, e arenitos médios, 

esbranquiçados, róseos a avermelhados, com estratificação cruzada do tipo foreset 

e contendo grânulos e seixos de quartzo. Os grãos de quartzo são subangulosos a 

subarredondados, de esfericidade moderada e seleção pobre a moderada. Os 

leitos são lenticulares, de 10 a 70 cm de espessura, amalgamados, contatos basais 

erosivos, maciços ou com estratificação cruzada acanalada e cruzada tabular. 

Estudos de paleocorrentes indicam transporte dominante para NW. 

Camadas de ortoconglomerados da seção basal foram reconhecidas em 

apenas um local, interdigitadas com arenitos e arenitos conglomeráticos. Os clastos 

são do tamanho seixo e compostos de quartzo e rochas metassedimentares do 

grupo Cuiabá. 

A porção intermediária da unidade é composta por arenitos médios a 

grossos, por vezes muito grossos e conglomeráticos, cinza claros a róseos, 

compostos por grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, mal 

selecionados, de esfericidade moderada. Os níveis são lenticulares, alongados, de 

10 a 50 cm de espessura, amalgamados, com ou sem a presença de superfície de 

reativação sigmoidal que separam sets com estratificação cruzada tangencial. 

Figura 29: Afloramento de arenitos do Grupo Rio Ivaí, no início do Pantanal, junto 
à base da cuesta da Serrado Pantanal, a oeste de Sonora. Fonte: Geologia e Recursos 
minerais do Estado do Mato Grosso do Sul, 2006. 
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O topo do Grupo Rio Ivaí compreende arenitos médios a grossos, cinza a 

avermelhados, com grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, mal 

selecionados e de esfericidade moderada. Ocorrem em camadas de 30 a 40 cm de 

espessura, com estratificação cruzada tangencial, localmente com marcas 

onduladas simétricas no topo.  

Podem estar sotopostos a arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, 

lenticulares, de 8 a 50 cm de espessura, contato basal não erosivo, maciços ou 

com estratificação cruzada cavalgante e intercalações de pelitos avermelhados e 

cinzas. A estas camadas sobrepõem-se arenitos muito finos, micáceos, com 

estratificação cruzada hummocky e intercalações de pelitos cinza, conjunto este 

que compõe o último registro da unidade na área. 

A sucessão litológica, a qual inicia na base com arenitos conglomeráticos e 

culmina, no topo, com arenitos muito finos, compõe um ciclo granodecrescente. Os 

arenitos basais são interpretados como depósitos de leque de rios entrelaçados. 

Os arenitos intermediários possuem características fluviais a transicionais para 

regime litorâneo, deltaico, sob a ação de marés e ondas. Já os arenitos de topo, 

com estratificação hummocky e intercalações de pelitos, representam deposição 

em condições plataformais, de shoreface, mas a ausência de fósseis inibe a 

determinação da natureza do corpo d’água. 

 Grupo Paraná 

O Grupo Paraná (Lange e Petri, 1967) no Mato Grosso do Sul é compostos 

pelas formações Furnas (basal) e Ponta Grossa (superior). Uma revisão do 

conteúdo e significado do grupo é apresentada por Assine et al. (1994). Os contatos 

basal e superior, respectivamente com Grupo Rio Ivaí e a Formação Aquidauana, 

são por discordância erosiva. 

Formação Furnas (D1f) 

Ocorre em faixa alongada de direção NE-SW e de aproximadamente 4.600 

km2, em forma de arco, com suave convexidade voltada para SE. Estende-se 

desde o município de Aquidauana, ao sul, passando por partes dos municípios de 

Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Coxim, até o município de Sonora, no limite 

com o estado de Mato Grosso. Segundo Assine et al. (1994), a maior espessura da 

unidade em subsuperfície é de 343 m (Poço 2-TL-1-MS, Três Lagoas). 
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Na seção inferior predominam arenitos feldspáticos, com intercalações 

descontínuas de arenitos conglomeráticos e conglomerados (Figura 30). Da base 

para o topo da unidade, os arenitos são progressivamente menos feldspáticos, mais 

finos e interdigitados com argilitos. Os arenitos são esbranquiçados a 

avermelhados, grossos, friáveis, às vezes micáceos e com impregnações de óxidos 

de ferro.  

 
O ambiente de sedimentação é interpretado como fluvial a transicional de 

deltas de rios entrelaçados, com deposição em onlap costeiro de oeste para leste 

sobre rochas do embasamento e do Grupo Rio Ivaí, em padrão retrogradacional de 

evento transgressivo.  

O contato superior com a Formação Ponta Grossa é transicional, com 

abundante presença de icnofósseis. Rodrigues et al. (1989) descrevem que a seção 

superior da unidade contém restos vegetais de Psilophytales, cuja distribuição se 

estende do Siluriano Superior ao Devoniano Médio.  

Figura 30: arenitos grossos a muito grossos, em leitos lenticulares com marcas 
onduladas no topo, a sudoeste de Sonora Fonte: Geologia e Recursos minerais do Estado 
do Mato Grosso do Sul, 2006. 
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A transição entre os depósitos litorâneos de topo e os de plataforma rasa da 

Formação Ponta Grossa (Emsiano – Devoniano Inferior), levou os autores a 

considerar a Formação Furnas como eodevoniana. 

Formação Ponta Grossa (Dpg) 

Ocorre como faixa irregular e descontínua NNESSW, com aproximadamente 

1.677 km2 na região centro-norte do estado, em parte dos municípios de Pedro 

Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Rio Negro. Sua espessura máxima no 

Mato Grosso do Sul, determinada por dados de subsuperfície (sondagem 2- RA-1-

MS), é de 337 m (ASSINE et al., 1994).  

O relevo sustentado pela formação está dissecado e a cobertura vegetal, 

mais densa do que a das unidades adjacentes, proporciona bom contraste textural 

em imagens aéreas. A formação é dominada, na base, por arenitos finos a muito 

finos que passam, para o topo, a siltitos, folhelhos sílticos e argilosos. 

O ambiente deposicional atribuído à Formação Ponta Grossa é plataformal 

raso, sob a influência de ondas, desenvolvido por afogamento dos depósitos 

litorâneos da Formação Furnas durante transgressão marinha do Devoniano Médio 

(ASSINE et al., 1994).  

A intercalação de episódio regressivo é marcada por variação faciológica 

(LANGE e PETRI, 1967), representada pela seção intermediária arenosa (Membro 

Tibagi), a qual separa duas seções pelíticas, uma inferior e outra superior, dos 

membros Membro Jaguariaíva e São Domingos, respectivamente.  

O evento progradacional resultou de reativações tectônicas de áreas-fonte 

situadas a leste e nordeste, e consequente avanço de sistemas deltaicos. Esta 

unidade contém macrofósseis representados por trilobitas, braquiópodos e 

tentaculites, e microfósseis de acritarcas e quitinozoários.  

No Membro Tibagi, Assine (1996) descreve a presença de braquiópodos do 

gênero Australospirifer. Em amostra de folhelho da região de Rio Negro, analisada 

no laboratório de palinologia da UFRGS, ocorrem acritarcos dos gêneros 

Michrystridium spp. e Veryhachium spp. e prasinofíceas do gênero Tasmanites spp. 

(Figura 31), o que indica que a formação é de idade devoniana. 
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 Grupo Itararé 

Schneider et al. (1974) dividiram o Grupo Itararé nas formações Campo do 

Tenente, Mafra, Rio do Sul e Aquidauana, sendo esta a representação contida na 

maioria dos mapas geológicos disponíveis. Esta concepção foi modificada por 

França e Potter (1988), a partir de dados de sondagens, com subdivisão do grupo 

nas formações Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aquidauana. 

A espessura máxima do grupo é de 1.310 m, como registrado na sondagem 

2-LA-1-SP (FRANÇA e POTTER, 1988). Sua idade abrange do Carbonífero 

Superior ao Permiano Inferior (DAEMON e QUADROS, 1970). Dentre estas 

unidades, apenas a Formação Aquidauana ocorre no Mato Grosso do Sul. 

Formação Aquidauana (C2P1a) 

O seu contato inferior com o Grupo Paraná é por discordância angular e com 

o embasamento por não conformidade. O contato superior é por superfícies 

erosivas. A espessura máxima registrada é de 799 m, na sondagem 2-AG-1-MT. 

Schneider et al. (1974) dividem a formação em três intervalos estratigráficos, 

a saber: a) o inferior, caracterizado por conglomerado basal seguido de arenitos 

vermelhos a róseos, médios a grossos, com estratificação cruzada acanalada e 

intercalações de diamictitos e arenitos esbranquiçados; b) o intervalo médio, de 

Figura 31: Siltitos e arenitos muito finos com estratificação wavy e linsen. Fonte: 
Geologia e Recursos minerais do Estado do Mato Grosso do Sul, 2006. 
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siltitos, folhelhos e arenitos finos, vermelhos a róseos, laminados, com 

intercalações de diamictito e folhelho cinza-esverdeado; e c) o intervalo superior, 

dominado por arenitos vermelhos com estratificação cruzada. Os autores 

interpretam a unidade como produto de ambiente fluvial e lacustre.  

Por outro lado, Corrêa et al. (1979) dividem a formação em três unidades 

informais, a saber, a) a inferior, de arenitos, arcóseo, subarcóseo e arenitos 

conglomeráticos mal selecionados, com seixos de quartzito e gnaisses; b) a 

unidade média, de siltitos e argilitos com intercalações de arenitos e diamictitos; e 

c) a unidade superior, composta de arcóseos e arenitos, subordinadamente siltitos.  

Gesicki (1996) desenvolveu análise faciológica da formação no Mato Grosso 

do Sul, na região entre as cidades de Aquidauana e Rio Negro e reconheceu 11 

(onze) fácies sedimentares as quais reuniu em três intervalos informais: a) o 

inferior, com cerca de 120 m de espessura média, dominantemente arenoso e 

caracterizado por sistemas aluvial e fluvial entrelaçados, com retrabalhamento 

eólico localizado; b) o médio, com cerca de 40 m de espessura, marcado por 

afogamento generalizado e deposição de pelitos de correntes de turbidez de baixa 

densidade, interpretado como de fase interglacial; e c) o superior, com cerca de 

330 m de espessura de arenitos progradacionais, alternados com depósitos 

continentais e transicionais de ritmitos, lamitos, folhelhos, siltitos e calcários.  

Segundo o autor, a disposição espacial destes ambientes foi controlada por 

oscilações glácio-climáticas durante a glaciação global neopaleozóica. 

A associação lateral, para o sul da bacia, de litótipos da Formação 

Aquidauana com depósitos glaciais das demais unidades do Grupo Itararé, sugere 

que a área glacial foi próxima da área de sedimentação da unidade. Dados 

palinológicos apresentados por Daemon e Quadros (1970), indicam que a 

Formação Aquidauana é do Carbonífero Superior (Stephaniano). 

 Grupo São Bento 

O Grupo São Bento (WHITE, 1906), representado pelas formações Santa 

Maria, Botucatu e Serra Geral, constitui a maior parte da sequência mesozóica da 

Bacia do Paraná (NOGUEIRA et al., 1978). No Mato Grosso do Sul, ocorrem 

apenas as formações Botucatu e Serra Geral. 

Formação Botucatu (J3K1bt) 
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Os afloramentos desta formação no Mato Grosso do Sul são raros, exceto 

nas calhas das principais drenagens. Geralmente sustenta chapadões cobertos por 

solos areno-argilosos e areias. 

Seus litotipos são arenitos finos a médios, avermelhados e friáveis, de grãos 

arredondados e alta esfericidade, dispostos em sets ou cosets de estratificações 

cruzadas de grande porte, interpretados como de deposição de dunas. Segundo 

Scherer (1998), a ausência de depósitos de interdunas, úmidos, permite interpretar 

sua deposição em um sistema desértico. 

 Grupo Bauru 

O registro sedimentar mesozoico posterior ao vulcanismo Serra Geral é 

representado pelas rochas neocretácicas dos Grupos Bauru e Caiuá. 

Historicamente, essas unidades e o vulcanismo alcalino associado, têm sido 

interpretados como o ciclo final de evolução da Bacia do Paraná. A partir dos 

trabalhos de Fernandes (1992), Fernandes e Coimbra (1992, 1994, 1996, 2000) e 

Fernandes (1998), surgiu nova concepção segundo a qual estas unidades seriam 

cronocorrelatas e pertenceriam à Bacia Bauru, de caráter continental interior, 

gerada após a ruptura do continente gondwânico, e cujo substrato seriam os 

basaltos da Formação Geral, o que implicaria em uma entidade tectônica distinta 

da Bacia do Paraná.  

Neste estudo, os grupos Bauru e Caiuá serão considerados como o registro 

final da Bacia do Paraná, como proposto por Schneider et al. (1974), Milani (1997), 

dentre outros, mas adota-se a proposta de Fernandes (1998) quanto ao 

sincronismo dessas unidades. No Mato Grosso do Sul, o Grupo Bauru é composto 

pelas formações Vale do Rio do Peixe e Marília. 

Formação Marília (K2m) 

Fernandes e Coimbra (2000) dividem a formação em três membros 

denominados de Serra da Galga, Ponte Alta e Echaporã, os quais, segundos esses 

autores, possuem as seguintes características: 

(1) Membro Serra da Galga - arenitos imaturos, grossos a finos, 

frequentemente conglomeráticos, amarelo pálidos a avermelhados. Os arenitos 

possuem estratificação cruzada tabular de base tangencial e acanalada, de médio 

a pequeno porte. Os conglomerados são mal selecionados, com clastos de quartzo, 
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quartzito, calcedônia, nódulos de carbonato, arenito, pelito, basalto e outras 

possíveis rochas ígneas alteradas, bem como fragmentos de ossos. Os arenitos 

possuem intercalações de lamito marrom. As características deste membro 

sugerem deposição em le ques aluviais distais entremeados de canais entrelaçados 

e eventuais dunas de pequeno porte. O cimento é, em geral, crescente em direção 

ao topo.  

(2) O Membro Ponte Alta - ocorre intimamente associado ao Membro Serra 

da Galga, para o qual gradaciona, em função de variações (aumento) das 

proporções de cimento carbonático. Compreende calcários arenosos maciços e, 

subordinadamente, calcários conglomeráticos, de matriz arenosa, e calcários finos, 

fragmentados. O ambiente de sedimentação proposto pelo autor também é fluvial 

entrelaçado, com fluxos de alta energia e curta duração. Intervalos de calcretes, de 

águas subterrâneas, revelam transformações pós-sedimentares.  

(3) O Membro Echaporã - arenitos finos a médios, imaturos, com cimento e 

nódulos de carbonato, com estratos tabulares maciços, bege a rosa e espessura 

média em torno de l m (até 2,5 m). O ambiente deposicional seria de porções 

medianas até franjas de leques aluviais, com depósitos de canais entrelaçados, de 

fluxos densos e em lençol, com subordinados depósitos de retrabalhamento eólico 

(FERNANDES e COIMBRA, 2000). 

Formação Cachoeirinha (ENch) 

Originalmente descrita por Oliveira e Muhlmann (1965) e denominada de 

Unidade C pela Petrobras, a Formação Cachoeirinha, foi proposta por Gonçalves 

e Schneider (1970), para definir os sedimentos que ocorrem 30 km a norte de 

Poxoréu (MT). 

A formação assenta sobre superfície de aplainamento esculpida em rochas 

sedimentares do Carbonífero, Permiano, Jurássico e Cretáceo, durante período de 

clima semiárido do Terciário como indicam estudos geomorfológicos. Ocorre no 

extremo nordeste do estado, divisa com Goiás, em cerca de 1.400 km2, e abrange 

os municípios de Costa Rica e Chapadão do Sul, segundo dados da Carta 

Geológica do Brasil ao Milionésimo, folha Goiânia-SE.22 (Valente et al., 2004).  

Segundo Pena e Figueiredo (1972), a unidade tem, em geral, de 20 a 30 m 

de espessura, mas pode alcançar até 70 m. 
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Os sedimentos ocorrem como cobertura do planalto da Bacia do Paraná, 

especialmente sobre rochas paleozoicas e mesozoicas de Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Compreende (i) sedimentos areno-argilosos vermelhos, 

parcialmente laterizados; (ii) argilitos cinza esverdeados com estratificação 

incipiente; e (iii) areias mal selecionadas com níveis decimétricos lenticulares de 

cascalho. 

 Coberturas Detrito -lateríticas (ENdl) 

As coberturas detrito-lateríticas, marcam superfície de aplainamento e 

laterização, supostamente terciária/quaternária, de grande parte da região centro-

oeste brasileira. 

As principais áreas de ocorrência estão localizadas nos municípios de 

Sonora e São Gabriel do Oeste, totalizando aproximadamente 1.700 km2. É 

caracterizada por latossolo vermelho pardacento, estrutura indefinida e textura 

areno-argilosa, com predomínio de hidróxidos de ferro (goethita), 

subordinadamente, caolinita e gibsita.  

As coberturas possuem perfis maduros e imaturos, de espessura variada, 

com ou sem linhas de pedra (stone lines) de fragmentos angulosos de quartzo. Os 

perfis imaturos desenvolvem níveis ferruginoso ao passo que os maduros contêm 

horizontes bem definidos caracterizados por horizonte inferior de saprólito seguido 

de horizonte mosqueado e ferruginoso com pisólitos, sotoposto a crosta 

ferruginosa. 

As principais áreas de ocorrência estão localizadas nos municípios de 

Sonora e São Gabriel do Oeste, totalizando cerca de 1.1700 km2. 

Formação Pantanal 

Oliveira e Leonardos (1943) denominaram de Formação Pantanal os 

depósitos aluvionares compostos de vasas, areias e argilas de deposição recente 

do Pantanal Mato-Grossense. A localidade-tipo situa-se na Depressão do Mato 

Grosso, Bacia do Alto Paraguai, estado do Mato Grosso. 

Os sedimentos repousam discordantemente sobre as rochas dos grupos 

Cuiabá e Jacadigo, das formações Diamantino, Corumbá e Coimbra e do Complexo 

Rio Apa (FIGUEIREDO e OLIVATTI, 1974; CORRÊA et al., 1976; LUZ et al., 1980; 
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GODOI et al., 1999). A espessura máxima, inferida a partir de dados sísmicos, é de 

cerca de 550 m (CATTO, 1975 apud ASSINE, 2005). 

Segundo Almeida (1964 a), a formação é constituída por sedimentos 

arenosos e silto-argilosos, com pouco cascalho, depositados em leques aluviais, e 

por lateritos ferruginosos. Figueiredo e Olivatti (1974) a dividiram em três unidades 

denominadas Qp1, Qp2 e Qp3. Ramalho (1978) subdivide as aluviões da 

depressão mato-grossense em sete tipos, sendo cinco aluviões fluviais e dois 

aluviais de espraiamento sobre área pediplanizada. Assine (2005) descreve que “a 

sucessão estratigráfica mostra afinamento textural para o topo e preenchimento 

essencialmente siliciclástico”. 

Almeida (1959) descreve a Formação Pantanal como uma das maiores 

planícies de nível de base interiores do globo, ainda em processo de entulhamento, 

a qual, sob influência da orogenia Andina, desenvolveu-se em ambiente fluvial ou 

fluvio-lacustre. Del’Arco et al. (1982) creem que a deposição está relacionada à 

subsidência gradativa do embasamento ao longo de falhas. 

Fácies de Depósitos Coluvionares (Q1pc) 

É a porção mais antiga, constituída por sedimentos detríticos, coluvio-

aluvionares, parcialmente laterizados, de distribuição dispersa e irregular no 

estado. Sua principal área de ocorrência situa-se ao longo da encosta da Serra de 

Maracajú, por retrabalhamento das rochas sedimentares da Bacia do Paraná, e ao 

longo da calha do rio Aquidauana, por mais de 270 km. De forma mais reduzida, 

ocorre também a sul da cidade de Corumbá, como depósitos secundários de 

manganês e, de modo subordinado, a nordeste de Porto Murtinho. 

Fácies de Depósitos Aluvionares (Q1p2) 

Compreendem a porção do topo, constituída de sedimentos argilo-síltico-

arenosos. É a fácies de maior área no pantanal sul-matogrossense, com 66.895 

km2, isto é, mais de 18,6 % do território estadual. Abrange desde o extremo SW do 

estado, até o limite com o Mato Grosso, a noroeste. 

 Depósitos Aluvionares (Q2a) 

Esses depósitos são compostos predominantemente por areias, 

subordinadamente cascalho, lentes silto-argilosas e turfa. Nas frações mais 

grossas podem ocorrer concentrações de minerais pesados como rutilo, ouro, 
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zircão e diamante de eventual interesse econômico. Distribuem-se principalmente 

nas planícies de inundação e ao longo dos canais das drenagens de maior porte e 

baixo gradiente, como nas bacias dos rios Paraguai, Paraná, Aquidauana, Miranda, 

Taquari, Itiquira, Apa, Aporé, dentre outros. A soma de suas áreas cartografadas 

atinge 16.480 km2. 

 Subunidade Pelítica 

Compreende xistos, filitos e quartzitos, com intercalações subordinadas de 

mármore (NPcuxt), filitos com quartzitos, xistos, metarenitos e mármores 

subordinados  

Os termos mais abundantes são micaxistos que, quando frescos são 

esverdeados a cinza claros e, quando intemperizados são marrons a 

avermelhados. Dentre estes predominam sericita-quartzo xistos, intercalações 

subordinadas de quartzo-sericita xistos e clorita-quartzo xistos. 

As faixas de ocorrência dessa subunidade são balizadas por falhas de 

empurrão ou inversas, de vergência para NNW. A deformação imprimiu nestas 

rochas uma foliação irregular, a qual está dobrada em isoclinais fechadas, com 

flancos rompidos, e de mergulhos variáveis entre 40º a 60º para leste. Veios e 

vênulas de quartzo preenchem as superfícies da foliação. 

 NPcui - Subunidade Indivisa 

Quartzitos, metarenitos, filitos e filitos conglomeráticos. Rochas vulcânicas 

máficas, sedimentos químicos (BIF e chert) e camadas de filitos carbonosos são 

atribuídas ao Grupo Cuiabá na região de Nova Xavantina-MT (Pinho, 1990). No 

Mato Grosso do Sul, nas regiões nordeste de Bonito e sudeste de Miranda, 

Nogueira e Oliveira (1978) descreveram seqüências metavulcanossedimentares 

associadas ao Grupo Cuiabá, constituídas por uma associação de metamáficas 

(metavulcânicas) formações ferríferas, clorita xistos, micaxistos e mármores. 

Neste contexto, o Grupo Cuiabá é constituído por filitos, filitos grafitosos, 

filitos conglomeráticos, margas, metaconclomerados, metarcóseos, metarenitos, 

quartzitos, diamictitos, mármores calcíticos e dolomíticos, clorita xistos, 

metagrauvacas, micaxistos, formações ferríferas e metavulcânicas máficas muito 

subordinadas. 
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Na região de Cuiabá-Província Serrana, Luz et al. (1980) identificaram três 

fases de deformações sucessivas (as duas primeiras com direção NW-SE e a 

terceira com direção SE-NW) associadas ao desenvolvimento de três foliações. Na 

região de Bom Jardim de Goiás, Seer (1985) e Seer e Nilson (1985) reconheceram 

quatro fases de deformações.  

A associação de sedimentos pelíticos, detríticos e psefíticos pode ser 

interpretada como seqüência turbidítica, depositada em ambiente marinho redutor 

e profundo, possivelmente em posição de talude e distal às margens da plataforma 

(ALMEIDA, 1964a; LUZ et al., 1980). Alvarenga (1985) e Alvarenga e Trompette 

(1989) interpretaram-no como depósitos glacio-marinhos. 

O ambiente deposicional do Grupo Cuiabá para as subunidades 1, 2, 3, 5 e 

6 sugerem ser marinho com instabilidades tectônicas que deram origem a correntes 

de turbidez com consequente fluxos de lamas e deposição de turbiditos com 

intercalações de rochas carbonáticas que representariam períodos de calma 

tectônica.  

As subunidades 4 e 7 representariam um ambiente de sedimentação glácio-

marinho, provavelmente associado a grandes massas de gelo flutuantes (Luz et al., 

1980). Alvarenga et al.(2000) propõem uma zonação sedimentar, tectônica e 

metamórfica para a Faixa Paraguai, caracterizada pelos seguintes compartimentos, 

de oeste para leste: 1- Zona cratônica com estratos sub-horizontais; 2- Zona 

pericratônica com dobras holomórficas de grande amplitude e extensão; e 3- Zona 

bacinal profunda, metamórfica, com dobras e empurrões com vergência para oeste 

e intrusões graníticas. 

O Grupo Cuiabá apresenta potencial para depósitos auríferos associados a 

veios de quartzo em zonas de cisalhamento. Três já foram definidas, além de 

dezenas de pequenos depósitos. Encerra ainda potencial para a produção de brita 

(calcário/metarenito) pó corretivo de solos e cal. 

 Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas 

(NQdl)  

Os sedimentos detrito-lateríticos ocorrem preferencialmente no vale do 

Guaporé, numa extensa área aplainada, com interflúvios tabulares e associados a 

pequenas elevações dominadas pelo horizonte concrecionário do perfil laterítico.  
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As superfícies aplainadas são constituídas dominantemente por solos argilo-

arenosos de tonalidade avermelhada, ricos em concreções ferruginosas, além de 

níveis de argilas coloridas e areias inconsolidadas. 

Os lateritos imaturos, quando em perfis completos e preservados, modelam 

grande parte do relevo atual. Apresentam a sua parte superior (horizonte 

colunar/concrecionário) aflorante, configurando a parte mais elevada do relevo. Em 

certas áreas, onde a parte superior está mais espessa e endurecida e houve maior 

entalhamento da drenagem, observa- se a formação de um relevo tendendo a 

platôs.  

Nas encostas aflora a parte mediana dos perfis (horizonte mosqueado), 

podendo estar parcialmente recoberta por colúvios/alúvios areno-argilosos. Esses 

depósitos colúvio/aluviais, na sua base, são constituídos por seixos provenientes 

dos próprios lateritos concrecionários, formando corpos do tipo stone layer e no 

topo por material argiloso proveniente do horizonte mosqueado.  

Este é encontrado nas partes mais baixas do relevo atual, podendo estar 

coberto por solos amarelos e areias brancas, além de colúvios e alúvios. 

 Ambientação Tectônica 

Por anos acreditava-se que o Brasil estivesse a salvo dos terremotos por não 

estar sobre os contatos ou bordas das placas tectônicas, pois o movimento dessas 

placas está entre as principais causas dos terremotos naturais.  

No entanto, sabe-se que os terremotos podem ocorrer inclusive nas regiões 

intraplacas, como é o caso do território brasileiro, situado no interior da Placa Sul-

Americana. Nessas regiões, os tremores são relativamente mais suaves e menos 

intensos que aqueles associados ao contato entre placas.  

Assim, os eventos sísmicos que ocorrem no Brasil decorrem da existência 

de descontinuidades ou falhas geológicas ou são reflexos de sismos com epicentro 

em outros países da América Latina, mas ainda assim é significativa dado o 

acúmulo histórico de eventos sísmicos ou tremores com magnitude 16 acima de 

5,0. A Figura 32 mostra a distribuição dos eventos sísmicos na América do Sul. 
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As regiões que apresentam o maior número de falhas potencialmente 

condicionantes de sismos são Sudeste e Nordeste, seguidas pelo Norte e Centro-

Oeste e por último a região Sul.  

No Brasil, os sismos começaram a ser sistematicamente monitorados com 

precisão a partir de 1968, quando houve a instalação de uma rede mundial de 

sismologia, ocasião na qual Brasília foi escolhida para sediar o arranjo sismográfico 

da América do Sul.  

Atualmente existem 40 estações sismográficas instaladas em todo o país sob 

constante monitoramento. A Tabela 5 apresenta alguns eventos sísmicos 

registrados em território brasileiro. 

Tabela 5: Eventos Sísmicos registrados em território brasileiro. 
Local Estado Ano Magnitude 

(Richter) 
Mogi-Guaçu SP 1922 5,1 
Tubarão SC 1939 5,5 
- MT 1955 6,6 
Litoral de Vitória ES 1955 6,3 
Manaus AM 1963 5,1 

Figura 32: Distribuição dos Eventos Sísmicos na 
Placa Sul-Americana. Fonte: US Geology Survey, 2006. 
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Local Estado Ano Magnitude 
(Richter) 

Pacajus CE 1980 5,2 
João Câmara RN 1989 5,0 
Plataforma RS 1990 5,0 
Divisa AC/AM - 2007 6,1 
Itacarambi MG 2007 4,9 

Fonte: USP – Centro de Sismologia. 

O Brasil está geologicamente situado no interior da Placa Tectônica Sul-

Americana, onde a sismicidade é relativamente mais branda em relação às 

regiões de borda ou limites de placa, porque o acúmulo de esforços tectônicos 

ocorre de forma mais lenta. A grande parte dos sismos brasileiros é de pequena 

magnitude (4,5). Comumente, eles ocorrem à baixa profundidade (30 km) e, por 

isso, são sentidos até poucos quilômetros do epicentro. 

Apesar da Bacia sedimentar do rio Correntes abranger duas bacias 

sedimentares, Pantanal e Paraná, a Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento está totalmente inserida na Bacia Sedimentar do Paraná.  

A Bacia Sedimentar do Paraná, em função de aspectos inerentes ao seu 

posicionamento geotectônico atual, é considerada uma típica bacia sedimentar 

intracratônica, suportada por um embasamento consolidado, em um domínio crustal 

caracterizado por elevada resistência a esforços originados em margens de placas 

tectônicas. 

Além dos sismos naturais de origem tectônica, existem também aqueles 

abalos associados à atividade antrópica e às respectivas acomodações de 

camadas em subsuperfície que são geralmente localizados e de pequena 

intensidade 17, conhecidos como sismos induzidos. 

Normalmente, sismos induzidos são de pequena magnitude e de pequena 

intensidade. As obras de engenharia indutoras de abalos são aquelas que 

agregam grandes massas de peso ou que alteram a morfologia do terreno nas 

proximidades de descontinuidades geológicas, acumulando tensões nestas áreas 

relativamente fragilizadas. 

Sabe-se que o enchimento de grandes reservatórios pode desencadear 

estes abalos, entretanto há que se destacar que não se tem registro de que um 

sismo induzido com intensidade maior que grau IV18 (Mercalli Modificado) em 

reservatórios de usinas hidrelétricas brasileiras. 
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As Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, contudo possuem 

caracteristicamente um reservatório pequeno em relação àqueles reservatórios de 

usinas hidrelétricas onde já foi constada a ocorrência de sismos induzidos. Assim, 

estima-se que podem haver ocorrência de sismos induzidos pelo enchimento do 

reservatório. 

 Geologia Local 

A Geologia apresentada neste estudo foi extraída da Folha Geológica dos 

estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul recortadas para a Área da Bacia 

Hidrográfica do Rio Correntes (AII) com as suas unidades Lito-estratigráficas 

descritas na Geologia Regional, para a Geologia Local utilizou-se o recorte da Área 

de Influência Direta do Empreendimento (AID), a Figura 33 ilustra o mapa geológico 

das áreas de influência do empreendimento.  

 Litologia e Estratigrafia 

A Área de Influência Direta (AID) da CGH Aquarius II está inserida nas 

unidades lito-estratigráficas Grupo Rio Ivaí (O3S1rv) e rochas do Grupo Paraná da 

formação Furnas (D1f). Estas duas unidades pertencem a Bacia Sedimentar do 

Figura 33: Geologia das Áreas de Influência.  
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Paraná, portanto as rochas do Grupo Ivaí e da formação Furnas são de classe 

rochosa sedimentar, descritas no item Geologia Regional.  

As rochas do grupo Rio Ivaí (O3S1rv) abrangem a margem esquerda do rio 

Correntes na porção da Área Diretamente Afetada (ADA) e na área a jusante da 

casa de máquinas projetada abrangendo as duas margens do Rio Correntes, as 

rochas deste grupo são compostas por Arenitos, Folhelhos e Diamictito da Era 

Paleozoica período Ordoviciano, o ambiente de sedimentação destas rochas é 

continental e Marinho e os sistemas de sedimentação são do tipo glacial, 

plataformal Carbonático, Plataformal Siliciclástico, os tipos de depósitos 

sedimentares se deram através de barras costeiras, barras litorâneas e morena.  

As rochas da formação Furnas abrangem a margem direita do Rio Correntes 

na porção da Área diretamente Afetada (ADA), as rochas desta formação são 

compostas por Arenito e por Conglomerados e Siltito, da Era Paleozoica do período 

Devoniano, o ambiente de sedimentação foi o Continental e Marinho e os sistemas 

de sedimentação foram por Leque deltaico e Plataformal Siliciclástico, os tipos de 

depósitos sedimentares se dão através de barras arenosas e Face de praia inferior.  

Através de leituras da geologia estrutural da bacia do rio Correntes, mostram 

que a compartimentação estrutural do maciço rochoso que hospedará a CGH 

Aquarius II é composta por 2 sistemas de fraturamento principais um na orientação 

SE e outro na orientação NE.  

 PEDOLOGIA E USO DO SOLO 

 Pedologia  

 Classificação Natural dos Solos 

O Mapa Pedológico (Figura 34) apresenta a pedologia da bacia do rio 

Corrente, onde são identificadas, de forma generalista, as principais associações 

e/ou inclusões de classes de solos segundo o mapeamento de solos do IBGE, 

folhas SE -21 e SE – 22 recortados para a Área de estudo. 

Para descrição das classes de solo existentes optou-se por agrupá-las ao 

nível de ORDEM, SUBORDEM e GRANDE GRUPO sendo identificados 11 classes 

de solos na Bacia Hidrográfica do Rio Correntes, conforme o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos - SiBCS descrito a seguir.  
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Nível categórico - ORDENS 

O 1° nível tem hoje individualizadas 13 classes, separadas por critérios 

como: presença ou ausência de atributos, horizontes diagnósticos ou propriedade 

passiveis de serem identificadas no campo, mostrando diferenças no tipo e grau de 

desenvolvimento de um conjunto de processos que atuaram na formação do solo. 

A nomenclatura adotada para este nível empregou prefixos/termos consagrados 

em taxonomia de solos, conjugados com a terminação ssolo. 

Na Bacia do Rio Correntes constam cinco denominações das classes 

empregadas neste nível, são elas; Argilossolos, Latossolos, Neossolos, 

Planossolos e Plintossolos.  As características associadas no SiBCS, são; 

Argilossolos – Horizonte B textural, Latossolos – Horizonte B latossólico, Neossolo 

– Pequeno desenvolvimento, Planossolo – Horizonte B plânico, Plintossolo – 

Horizonte plínico. 

Nível categórico - SUBORDENS 

No 2° nível categórico, as classes foram separadas por propriedades ou 

características diferenciais que: 

Figura 34: Mapa de Solos Bacia do Rio Correntes e Áreas de Influência. 
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- Refletem a atuação de outros processos de formação que agiram junto ou 

afetaram os processos dominantes, cujas características foram utilizadas para 

separar os solos no 1° nível categórico; 

- Ressaltam as características responsáveis pela ausência de diferenciação 

de horizonte diagnóstica; ou 

- Envolvem propriedades resultantes da gênese do solo e que são 

extremamente importantes para o desenvolvimento das plantas e/ou para outros 

usos não agrícolas e que tenham grande número de propriedades acessórias; ou 

- Ressaltam propriedades ou características diferenciais que representam 

variações importantes dentro das classes do 1° nível categórico. 

Na Bacia do Rio Correntes estão presentes sete termos empregados no 

2°nível categórico, são eles; Argilúvico, litólico, quartzarênico, háplico, vermelho, 

vermelho-amarelo e amarelo com o seu significado ou as características 

associadas; Argilúvico – B textural ou caráter argilúvico, Háplico – quando 

empregado, se refere a todos os demais solos não distinguidos nas classes 

precedentes, Litólico – contato lítico dentro de 50cm da superfície, Quartzarênico – 

textura arenosa desprovida de minerais alteráveis, Vermelho, Amarelo e Vermelho-

Amarelo – cores do solo. 

Nível categórico - GRANDES GRUPOS 

No 3° Nível Categórico, as classes foram separadas por uma ou mais das 

seguintes características: 

- Tipo e arranjamento dos horizontes; 

- Atividade de argila; condição de saturação do complexo sortivo por bases 

ou por alumínio, ou por sódio e/ou por sais solúveis; e 

- Presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento 

das raízes e afetam o movimento da agua no solo. 

Na Bacia do Rio Correntes ocorrem cinco termos empregados no 3°nível 

categórico com o seu significado ou as características associadas; Ácrio – caráter 

ácrico e caráter ácrico mais teor de ferro, Distrófico – saturação por bases e 

saturação por bases mais teor de ferro, Eutrófico - saturação por bases e saturação 

por bases mais teor de ferro, Hidromórfico – Lençol freático elevado na maior parte 
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do ano, na maioria dos anos, Órtico – Quando empregado, se refere a todos os 

demais solos não distinguidos nas classes precedentes.  

 Atributos Diagnósticos do solo  

A seguir será apresentada as características dos atributos diagnósticos do 

solo, para as classes que ocorrem na Bacia do Rio Correntes.  

Caráter Ácrico  

O caráter ácrico refere-se a materiais de solos contendo bases trocáveis 

(Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) mais Al3+ extraível com KCl 1N, em quantidades iguais 

ou menores que 1,5cmolc. Kg-1 de argila e satisfazendo ainda a pelo menos uma 

das seguintes condições: 

1. pH KCl 1N igual ou superior a 5,0; ou 

2. ΔpH positivo ou nulo. 

Caráter Argilúvico 

Usado para distinguir solos que tem concentração de argila no horizonte B, 

porem não suficiente para identificar um horizonte B textural, B plânico ou B 

espódico, expressa por gradiente textural (B/A) igual ou maior que 1,4 ou presença 

de horizonte E ou presença de cerosidade. 

Saturação por Bases  

Refere-se a proporção (percentagem) de cátions básicos trocáveis em 

relação a capacidade de troca de cátions, determinada a pH 7. E empregada para 

distinguir condições de eutrofia e distrofia no 3 nível categórico do SiBCS. Alta 

saturação especifica valores de saturação por bases iguais ou superiores a 50% 

(eutróficos) e baixa saturação especifica valores de saturação por bases inferiores 

a 50% (distróficos). Utiliza-se, ainda, o limite de 65% para auxiliar na identificação 

do horizonte A chernozemico. 

No Sistema, a aplicação deste critério obedece a recomendações 

especificas constantes na definição de cada classe para a seção de controle. 

Quando o solo tiver saturação por bases alta e simultaneamente caráter sódico 

e/ou sálico ou salino, a saturação por base não e indicativa de fertilidade alta, pelo 

teor de sódio elevado ou pelos altos teores de sais solúveis. Também não e 
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indicativo de fertilidade alta nos solos com textura nas classes areia e areia franca 

e valor S inferior a 1,0cmolc.kg-1. 

 Características dos Solos  

A seguir serão descritas as principais características da ordem das classes 

de solo encontradas na Bacia do Rio Correntes.  

Argilossolos  

Os solos desta classe tem como característica marcante um aumento de 

argila do horizonte superficial A para o subsuperficial B que e do tipo textural (Bt), 

geralmente acompanhado de boa diferenciação também de cores e outras 

características. As cores do horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas 

e as do horizonte A, são sempre mais escurecidas. A profundidade dos solos e 

variável, mas em geral são pouco profundos e profundos. São juntamente com os 

Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil, sendo verificados em praticamente 

todas as regiões. 

Latossolos 

Em geral são solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem. 

Caracterizam-se por grande homogeneidade de características ao longo do perfil, 

mineralogia da fração argila predominantemente caulinitica ou caulinitica-oxidica, 

que se reflete em valores de relação Ki baixos, inferiores a 2,2, e praticamente 

ausência de minerais primários de fácil intemperização.  

Distribuem-se por amplas superfícies no Território Nacional, ocorrendo em 

praticamente todas as regiões, diferenciando-se entre si principalmente pela 

coloração e teores de óxidos de ferro, que determinaram a sua separação em 

quatro classes distintas ao nível de subordem no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos - SiBCS. 

Latossolos Amarelos 

São solos profundos, de coloração amarelada, muito homogêneos, boa 

drenagem e baixa fertilidade natural em sua maioria (Fotos 290 e 291). Ocupam 

grandes extensões de terras no Baixo e Médio Amazonas e Zonas Úmidas 

Costeiras (tabuleiros). São cultivados com grande diversidade de lavouras. 
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Latossolos Vermelhos aluminoférricos, acriférricos, distroférricos e 

eutroférricos 

Como os demais latossolos, tem também grande homogeneidade de 

características ao longo do perfil, são bem-drenados e de coloração vermelho-

escura, geralmente bruno-avermelhado-escuro. A estrutura e quase sempre do tipo 

forte pequena granular com aparência de “pó de café”. 

Latossolos Vermelho-Amarelos 

Tem cores vermelho-amareladas (Fotos 296 a 298), são profundos, com boa 

drenagem e normalmente baixa fertilidade natural, embora se tenha verificado 

algumas ocorrências de solos eutróficos. Ocorrem em praticamente todo o território 

brasileiro, entretanto, são pouco expressivos nos estados nordestinos e no Rio 

Grande do Sul. Quando de textura argilosa são muito explorados com lavouras de 

grãos mecanizadas e quando de textura media são usados basicamente com 

pastagens. 

Neossolos 

Solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso 

(menos de 30 cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de horizonte B 

diagnostico e satisfazendo os seguintes requisitos: 

Ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos com textura areia ou 

areia franca, dentro de 50cm da superfície do solo, ou entre 50cm e 120cm de 

profundidade, se os horizontes sobrejacentes apresentarem mosqueados de 

redução em quantidade abundante; 

Ausência de horizonte vertico imediatamente abaixo de horizonte A; 

Ausência de horizonte plintico dentro de 40cm, ou dentro de 200cm da 

superfície se imediatamente abaixo de horizontes A, E ou precedidos de horizontes 

de coloração pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante, 

com uma ou mais das seguintes cores: 

• Matiz 2,5Y ou 5Y; ou 

• Matizes 10YR a 7,5YR com cromas baixos, normalmente iguais ou 

inferiores a 4, podendo atingir 6, no caso de matiz 10YR; 
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Ausência de horizonte A chernozemico conjugado a horizonte cálcico ou C 

carbonático. Congregam solos rasos, Neossolos Litólicos; ou profundos e 

arenosos, Neossolos Quartzarênicos; ou com presença considerável de minerais 

primários de fácil intemperização, Neossolos Regoliticos, ou ainda, solos 

constituídos por sucessão de camadas de natureza aluvionar, sem relação 

pedogenética entre si, Neossolos Flúvicos.  

Planossolos 

Compreendem solos minerais, imperfeitamente ou mal drenados, com 

horizonte superficial ou sub-superficial eluvial, de textura mais leve que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado e 

geralmente com acentuada concentração de argila, com permeabilidade lenta ou 

muito lenta, constituindo por vezes um horizonte “pa”, que e responsável pela 

detenção do lençol d’agua sobreposto (suspenso), de existência periódica e 

presença variável durante o ano.  

Podem apresentar qualquer tipo de horizonte A, horizonte E, nem sempre 

horizonte E albico, seguidos de horizonte B planico, tendo sequência de horizontes 

A, AB, ou A, E (albico ou nao) ou Eg, seguidos de Bt, Btg, Btm ou Btmg. 

Portanto, caracterizam-se pela ocorrência de mudança textural abrupta entre 

o horizonte ou horizontes superficiais (A e/ou E) e o sub-superficial (planico). São 

imperfeitamente ou mal drenados e a fertilidade natural e variável. Além da textura, 

outras características como estrutura, porosidade, permeabilidade e muitas vezes 

cores são também bastante contrastantes entre o A ou E e o B.  

Tem ocorrência expressiva no Nordeste brasileiro onde são 

predominantemente natricos (norte da Bahia até o Ceara), no Pantanal Mato-

Grossense e no sul do Rio Grande do Sul, onde são muito explorados com arroz e 

pastagens. 

Plintossolos 

Caracterizam-se principalmente pela presença de expressiva plintitizacao 

com ou sem petroplintita (concreções de ferro ou cangas). 

Os Plintossolos Argiluvicos e Haplicos que apresentam drenagem restrita 

tem como característica diagnostica a presença do horizonte plintico, que e 

identificado principalmente por cores mosqueadas ou variegadas, compostas de 
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tons desde vermelhos a acinzentados. Tem ocorrência constatada nas Regiões 

Norte, Nordeste (Piauí e Maranhão) e Centro-Oeste, mais especificamente, Ilha de 

Marajó, Baixada Maranhense, sul do Piauí, médio Amazonas, Vale do Paraná 

(GO/TO), Pantanal Mato-grossense e Planícies do Araguaia e Guaporé.  

Tem manejo agrícola bastante delicado, que necessita bom controle de sua 

dinâmica hídrica interna, já que pode ter como consequência o endurecimento da 

plintita. Entretanto, na Região Centro-Oeste, imensos projetos de cultivo de grãos 

(principalmente arroz) estão instalados sobre os mesmos, com uso de 

irrigação/drenagem. 

 Pedologia Local  

Na área de Influência Direta (AID) predomina o Neossolo Quartzarênico 

Órtico (Figura 35), solo caracterizado pelo pequeno desenvolvimento e textura 

arenosa desprovida de minerais alteráveis  

Também ocorre na AID em uma pequena porção o Latossolo Vermelho 

Distrófico (Figura 36) de coloração vermelho-escura, geralmente bruno-

avermelhado-escuro. A estrutura e quase sempre do tipo forte pequena granular 

com aparência de “pó de café”. Com baixa saturação especifica valores de 

saturação por bases inferiores a 50% caracterizando como distrófico.  

 

Figura 35: Neossolo Quartzarênico Órtico 
Típico. Rondonópolis - MT. Foto: Virlei Álvaro de 
Oliveira. Fonte: Manual Técnico de Pedologia IBGE 
3ª Edição. 
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 Aptidão Agrícola  

De um modo geral a área de influência Direta (AID) possui aptidão agrícola 

restrita para pastagens plantadas e silvicultura e áreas sem aptidão Agrícola (Figura 

37).  

 Níveis de Manejo  

O nível de manejo A, segundo a classificação de aptidão agrícola das terras 

adotada pelo IBGE, descreve o seguinte: manejo baseado em práticas agrícolas 

que refletem um baixo nível tecnológico, podendo ser mais elevado em algumas 

áreas. Não há aplicação de capital para manutenção e melhoramento das 

condições dos solos e das lavouras. Os cultivos dependem do trabalho braçal e 

alguma tração animal com implementos agrícolas simples.  

O nível de manejo B descreve um manejo baseado em práticas agrícolas 

que refletem um nível tecnológico razoável. Caracteriza-se por modestas 

aplicações de capital e de resultados de pesquisas para a manutenção e 

melhoramento das condições do solo e das lavouras. Os cultivos estão 

condicionados basicamente ao trabalho braçal e à tração animal.  

Figura 36: Latossolo Vermelho Distrófico 
típico. Rondonópolis – MT. Foto: Virlei Álvaro 
de Oliveira. Fonte: Manual Técnico de 
Pedologia IBGE 3ª Edição. 
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O nível de manejo C é baseado em técnicas agrícolas que refletem um alto 

nível tecnológico. Caracteriza-se pela intensiva aplicação de capital e dos 

resultados das pesquisas para a manutenção e melhoramento do solo e das 

lavouras. A motomecanização está presente em todas as fases das operações 

agrícolas.  

Grupos de Aptidão Agrícola: Foram estabelecidos seis grupos em escala 

descendente. Os Grupos 1-2-3 têm aptidão agrícola para lavouras anuais; o Grupo 

4 tem aptidão para pastagem plantada; o Grupo 5 tem aptidão para pastagem 

natural e silvicultura; e o Grupo 6 não apresenta aptidão agrícola. 

Subgrupos de aptidão agrícola: A função dos subgrupos é indicar as 

variações dentro do grupo, em relação ao nível de manejo. As letras (a – b – c), 

maiúsculas ou minúsculas, fora ou dentro de parênteses, sinalizam para culturas 

anuais. Estas letras indicam respectivamente: aptidão boa, aptidão regular e 

aptidão restrita para culturas anuais. A ausência de qualquer das letras, A B C, 

indica inaptidão agrícola. A letra P sinaliza para aptidão para pastagem plantada, 

podendo surgir em maiúscula, minúscula ou em parêntese, conforme aptidão boa, 

regular ou restrita. O mesmo raciocínio emprega-se para as letras N e S, 

respectivamente para pastagem natural e silvicultura. O número 6 está sinalizando 

para ausência de aptidão agrícola. 

Classes de aptidão agrícola: As classes definem a vocação das terras para 

determinado tipo de utilização, seja para culturas anuais, pastagem plantada ou 

natural, silvicultura, ou ausência de aptidão. 

 Classe boa: Terras sem limitações maiores para produção 

sustentada, respeitado o sistema de manejo envolvido. Os diferentes tipos de 

utilização são representados por letras maiúsculas (A _ B _ C _ P _ N _ S); 

 Classe regular: Terras com limitações moderadas para produção 

sustentada, respeitado o sistema de manejo envolvido. Os diferentes tipos de 

utilização são representados por letras minúsculas (a – b – c - p – n – s); 

 Classe restrita: Terras com fortes limitações para produção 

sustentada, respeitado o sistema de manejo envolvido. Os diferentes tipos de 

utilização são representados por letras entre parênteses – (a) – (b) – (c) – (p) – (n) 

– (s). 
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Por fim, para definição dos graus de limitação de uso do solo, procedeu-se 

com avaliação de cinco critérios: fertilidade; aptidão do solo; característica do solo; 

topografia; e limitações. No caso da área de estudo que corresponde a bacia do rio 

Correntes, todos os parâmetros necessários para classificação interpretativa dos 

solos foram alcançados através da tabela de atributos presente no mapa de aptidão 

agrícola do Brasil disponível no IBGE. 

As limitações de uso que afetam os diversos tipos de utilização, aumentam 

do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo consequentemente, as alternativas de uso e 

a intensidade com que as terras podem ser utilizadas. 

 Grupo 6 – Sem aptidão para o Uso Agrícola  

Compreendem áreas constituídas de solos rasos, álicos, distróficos ou 

eutróficos, textura média ou argilosa, com relevo forte ondulado, montanhoso ou 

escarpado. São áreas cujos solos apresentam limitações fortes e muito fortes 

quanto a susceptibilidade à erosão e impedimento ao uso de implementos 

agrícolas. São desaconselháveis ao uso agropecuário, devendo ser utilizadas 

Figura 37: Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de 
aptidão agrícola. Fonte: Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 
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como reserva ecológica, de proteção à flora e a fauna. Este tipo de aptidão ocorre 

mais a oeste da AID nas áreas com maior declividade.  

 Terras Marginais  

São terras da classe restrita que apresentam limitações fortes para a 

produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando as 

condições do manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou 

os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários, de tal maneira, que os 

custos só seriam justificados marginalmente.  

Composta pelas unidades de mapeamento 4(p)/5 (s) – 4 (p) – Aptidão 

Restrita para pastagem plantada – 5 (s) – Aptidão restrita para Silvicultura. 

Compreendem áreas constituídas de solos álicos ou distróficos, excessivamente 

drenados, textura arenosa, com relevo plano, suave, ondulado ou suave ondulado 

a ondulado. Possuem muita baixa reserva de nutrientes disponíveis as plantas. Os 

riscos de erosão, quando existentes, podem ser controlados com práticas 

conservacionistas simples.  

A fertilidade muito baixa natural, associada a deficiência hídrica, são as 

maiores limitações à utilização agrícola. A granulometria dos solos com teores de 

areia superior a 85% não tem capacidade para reter os elementos nutritivos 

adicionados, além de permitir uma percolação muito rápida da água, condicionando 

um período de deficiência hídrica muito prolongado, com prejuízo no 

desenvolvimento normal das plantas cultivadas. A fertilidade natural muito baixa e 

os riscos de deficiência hídrica impedem a afirmação de ser uma terra destinada à 

pastagem plantada.  

Este tipo de aptidão agrícola ocorre na maior parte da AID e em toda a ADA. 

Nas áreas aonde a topografia do terreno é mais suave.  

 Uso e Cobertura do Solo  

 Uso e Cobertura do Solo da Área de Influência 

Indireta (AII)  

O uso e cobertura do solo da Área de Influência Indireta (AII), que abrange 

toda a bacia do rio Correntes foi realizado através de imagem de satélite LANSAT 

8 adquirida gratuitamente através do sítio digital do departamento geológico dos 
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Estados Unidos o USGS – United States Geological Survey com a seleção da área 

de interesse para o estudo.  

A imagem após tratada em software de geoprocessamento ficou com 

resolução espacial de 15 metros, o que permitiu realizar o mapeamento de uso e 

cobertura do solo para a bacia do rio Correntes, em uma escala de 1:550.000. 

Também ajustou-se a imagem para a projeção UTM e datum SIRGAS 2000.  

A imagem obtida foi da data de Setembro de 2017 com cobertura de nuvens 

máxima de 10% e com 4 bandas espectrais. Após os tratamentos e recortes feitos 

na imagem, procedeu-se a classificação da imagem, onde optou-se pela técnica da 

classificação supervisionada.  

Esta técnica consiste em informar ao software de geoprocessamento 

amostras espectrais de áreas com pixels de mesma classe, em que o software usa 

como parâmetro para classificar o restante dos pixels, agrupando-os por categorias 

segundo as amostras espectrais.  

Após a classificação do software foi feita mais uma verificação visual para 

conferência da consistência do agrupamento das classes, até chegar-se ao um 

nível de confiança cartográfica admissível. A Figura 38 ilustra as amostras 

espectrais criadas sobre a imagem de satélite.  

 

Figura 38: Imagem Satélite Landsat 8, amostragem espectral para classificação 
supervisionada. Fonte: United States Geological Survey USGS – Landsat 8. 
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As classes de Uso e Cobertura do Solo mapeado para a bacia do rio 

Correntes foram às seguintes:  

 Hidrografia 

 Vegetação Arbórea/Arbustiva 

 Vegetação Rasteira 

 Atividades Agropastoris 

Os critérios para a definição e agrupamento de cada classe como dito 

anteriormente foi pela técnica da classificação supervisionada, es o critério utilizado 

para definir as amostras espectrais onde contém cada uma das classes foi definida, 

foi a interpretação visual da imagem, conforme as seguintes variáveis:  

Vegetação Arbóreo-Arbustiva 

A vegetação na composição colorida realizada para a classificação conforme 

a Figura 38 apresenta textura mais rugosa e tonalidades mais escuras, de forma 

que quanto maior a rugosidade maior a estratificação. Na Figura 39 é possível 

ilustrar o padrão descrito. 

   

Figura 39: Detalhe da imagem Landsat 8 com composição colorida de bandas- 
amostra de vegetação. Fonte: United States Geological Survey – USGS – Landsat 8. 
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Atividades Agropastoris  

As áreas de cultivo agrícola (Figura 40) na composição colorida realizada 

apresentam tons opacos de textura lisa e padrões geométricos característicos, 

apresentando formas geométricas mais bem definidas.  

A classe de pastagens ou campo é caracterizada por apresentar um padrão 

de tonalidades variando do branco ao esverdeado, uma vez que sua taxa 

fotossintética é menor àquelas apresentadas pelas fisionomias florestais, havendo 

maior nível de brilho na resposta espectral.  

 

Vegetação Rasteira e Banhado 

A classe de vegetação rasteira e áreas de banhado (Figura 41) são 

caracterizadas por apresentar um padrão de tonalidades variando do branco ao 

esverdeado, uma vez que sua taxa fotossintética é menor àquelas apresentadas 

pelas fisionomias florestais, havendo maior nível de brilho na resposta espectral.  

  

Figura 40: Detalhe da imagem Landsat 8 com composição colorida de bandas-
amostra de área de atividades Agropastoris. Fonte: United States Geological Survey – 
USGS – Landsat 8. 
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Hidrografia  

Esta classe apresenta tonalidades azul escura para a composição colorida 

realizada sobre esta imagem, como pode ser observada na Figura 42 e padrões 

lineares indicando rios e córregos e circulares indicando lagos e lagoas ou açudes.  

 
  

Figura 42: Detalhe imagem Landsat 8 com composição colorida de bandas - amostra 
hidrografia. 

Figura 41: Detalhe imagem Landsat 8 com composição colorida de bandas - amostra 
vegetação rasteira banhado. Fonte: United States Geological Survey – USGS – Landsat 8. 
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 Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo  

Após as etapas de tratamento e classificação de imagem foi elaborado o 

mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia do rio Correntes (Figura 43).  

 A bacia do rio Correntes possui um uso do solo dominado pelas atividades 

agropastoris, predominando na paisagem da área da bacia, já a vegetação nativa, 

possui alguns fragmentos maiores isolados, sendo as áreas marginais aos rios 

onde esta vegetação predomina, formando corredores. As áreas de vegetação 

rasteira e banhados também se sobressaem na região do Pantanal no sudeste da 

bacia.  

 Uso e Ocupação do solo na área do 

empreendimento 

Na Área de Influência Direta (AID), observa-se o predomínio de vegetação 

principalmente às margens do Rio Corrente, mas nos entornos do Rio Correntes e 

da UHE Ponte de Pedra observa-se o uso para atividades agropastoris, com 

destaque para as plantações de cana-de-açúcar que domina a paisagem no 

entorno (Figura 44).  

  

Figura 43: Mapa de Uso e Ocupação do solo na área de influência indireta (AII). 
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O uso e ocupação do solo para a área diretamente afetada (ADA) é 

composto por vegetação Arbóreo-Arbustiva e vegetação rasteira em sua maioria, a 

Figura 45 ilustra o detalha do mapa de uso do solo destacando a AID e ADA.  

 INTERFERÊNCIAS MINERÁRIAS 

Na área da Bacia do Rio Correntes tem se mapeado pelo CPRM apenas 

quatro pontos de áreas com exploração mineral, todas situadas no município de 

Pedro Gomes – MS ao sul da Bacia. Um garimpo de diamante com mapeamento 

Figura 44: Imagem de Satélite na área do empreendimento. Fonte: Basemap ArcGis 
online. 

Figura 45: Mapa de Uso do Solo na AID. 
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cadastrado no ano 2001, Outro garimpo de diamante com mapeamento cadastrado 

no ano de 2004, uma mina de exploração de argila para construção civil, cadastrada 

no ano de 2006, e outro garimpo de diamante cadastrado em 2003.  

 Direitos Minerários  

Na área da bacia do Rio Correntes existem 22 títulos para exploração 

mineral junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral o DNPM, que é o 

órgão responsável pela produção mineral do Brasil, a Tabela 6 apresenta os títulos 

minerários que estão dentro da área da Bacia, especificando qual a fase que se 

encontra o processo no DNPM, qual o recurso explorado, a quem pertence o título 

qual o seu uso.  

Tabela 6: Títulos Minerários 

PROCESSO 
AREA 
HA FASE NOME SUBS USO 

866668/2010 49,00 Licenciamento 
Contern Construções e 
Comercio Ltda. Cascalho 

Construção 
Civil 

867073/2011 4,94 
Requerimento de 
Licenciamento 

Rio Corrente Agrícola 
S.A. Arenito 

Construção 
Civil 

867074/2011 21,18 
Requerimento de 
Licenciamento 

Rio Corrente Agrícola 
S.A. Arenito 

Construção 
Civil 

868015/2012 1999,57 Disponibilidade 
Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868019/2008 1993,51 Disponibilidade 
Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868020/2008 1734,4 Disponibilidade 
Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868022/2014 28,65 Licenciamento Dario Pegoraro  Cascalho 
Construção 
Civil 

868053/2014 1865,31 
Autorização de 
Pesquisa 

Platinus 
Empreendimentos e 
Participações Ltda.  Diamante Industrial 

868070/2008 1541,35 Disponibilidade 
Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868090/2014 45,55 
Requerimento de 
Licenciamento Evaristo Kohl Arenito 

Construção 
Civil 

868149/2016 1999,49 
Autorização de 
Pesquisa 

Paulo Cesar Oliveira 
Lima 

Minério de 
Ferro  Industrial 

868157/2011 1700,4 Disponibilidade 
Ronaldo Diniz de 
Almeida Diamante Industrial 

868183/2015 1891,84 
Autorização de 
Pesquisa 

Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868184/2015 2000,01 
Autorização de 
Pesquisa 

Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 
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PROCESSO 
AREA 
HA FASE NOME SUBS USO 

868185/2015 1993,52 
Autorização de 
Pesquisa 

Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868186/2015 1734,4 
Autorização de 
Pesquisa 

Paulo Cesar Oliveira 
Lima Diamante Industrial 

868245/2009 49,58 
Autorização de 
Pesquisa 

Zanpeg Engarrafadora 
e Distribuidora de Agua 
mineral Ltda 

Água 
Mineral 

Engarrafam
ento 

868248/2011 2,00 Licenciamento 
Primus Areeiro Ltda.-
Me Areia 

Construção 
Civil 

868299/2013 49,99 
Requerimento de 
Lavra Garimpeira 

Aleandro Juniro Garai 
dos Santos Diamante Industrial 

868370/2007 2000,0 Disponibilidade 
Ronaldo Diniz de 
Almeida Diamante Industrial 

868680/2008 1972,47 Disponibilidade Mineração Farwell Ltda. 
Minério de 
Manganês Industrial 

868682/2008 1944,14 Disponibilidade Mineração Farwell Ltda. 
Minério de 
Manganês Industrial 

Grande parte dos títulos da bacia estão em disponibilidade ou em 

Autorização de Pesquisa sendo 8 dos 22 títulos em disponibilidade, 7 títulos em 

autorização de pesquisa 3 títulos em licenciamento 3 títulos em requerimento de 

pesquisa e 1 título em requerimento de lavra garimpeira.  

A substância de maior interesse na área é o Diamante com 12 títulos, 

seguido do Arenito e do minério de manganês com 3 títulos. As informações sobre 

os processos minerários do DNPM foram obtidas através de dados disponibilizados 

pelo próprio DNPM através do SIGMINE no qual pode se ter acesso às informações 

e localizações dos requerimentos possuindo um cadastro de cada processo com 

atualizações constantes sobre o andamento do processo, estes dados informados 

neste estudo foram obtidos em agosto de 2017.  

Nas áreas de influência direta (AID) e Área diretamente afetada (ADA) não 

se encontram títulos minerários os mais próximos estão a cerca de 12 Quilômetros 

da AID e estão na fase de requerimento de licenciamento para a substância Arenito 

para construção civil. A Figura 46 ilustra os títulos minerários e suas substâncias 

de exploração para a Bacia do Rio Correntes. 
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 CLIMATOLOGIA 

A bacia do rio Correntes apresenta suas nascentes principais ao leste, na 

região do sudeste mato-grossense com seus divisores de água nas proximidades 

do Alto Araguaia, tendo suas altitudes máximas da ordem de 700 a 800 m nos seus 

divisores. Os fatores genéticos dinâmicos para a Região Centro-Oeste são os 

mesmos. Portanto, a latitude, a altitude, a orientação do relevo e a continentalidade 

são os fatores estáticos encarregados de caracterizar as diferenças próprias da 

bacia.  

Segundo Monteiro (1963), frequentemente a região Centro-Oeste é 

dominada pela massa Tropical Atlântica (Ta) que, devido à ação do anticiclone 

semifixo do Atlântico Sul, tem uma atuação bastante relevante durante o ano todo.  

No verão, a massa torna-se inferiormente instável devido ao aquecimento 

basal que sofre ao entrar em contato com o continente (Figura 47). Durante o 

inverno, o resfriamento basal aumenta a estabilidade superior, contribuindo, assim, 

para a ocorrência de tempo estável. A massa Equatorial Continental (Ec), cujo 

centro de origem está na planície amazônica, é quente e de elevada umidade 

específica. Durante o verão, atraída pelos sistemas depressionários do interior do 

continente, tende a avançar do NW, ora para SE, ora para ESE, atingindo a região 

Figura 46: Títulos de Exploração Mineral DNPM. 
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Centro-Oeste, onde provoca elevação das temperaturas, sendo responsável ainda 

pelo aumento da umidade e das precipitações (BARROS, 2003). 

No período do Verão a Área de Estudo sofre influência principalmente da 

massa de ar Tropical Continental e da Massa de Ar Equatorial continental, 

ocasionando temperaturas elevadas e períodos de pluviosidade intensa.  

Já no período do inverno a área da Bacia do Rio Correntes sofre influência 

da Massa Polar Atlântica e da Massa de Ar Tropical Atlântica, que acarretam em 

períodos mais secos pois afastam a umidade vinda das massas de ar equatoriais 

e abaixam as temperaturas devido ao ar frio da massa polar e da massa de ar 

tropical atlântica.  

 

 Dados Climáticos Utilizados 

Os estudos climáticos realizados para a bacia do rio Correntes tiveram como 

base os dados observados na estação climatológica do Município de Rondonópolis 

– MT, por ser a estação mais próxima da área de estudo a estação é apresentada 

na Tabela 7. 

Tabela 7: Estações climatológicas utilizadas. 
Código do 

INMET 
Estação Período 

disponível 
Elementos 
utilizados 

83410 Rondonópolis 1999 – 2009 P, T, UR, V 
Abreviaturas: P – Chuva; T – Temperatura; UR – Umidade Relativa; INS – Insolação; V – Vento. 

Figura 47: Massas de ar que atuam no Brasil – Arthur Strahler.  
Fonte: http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/05/classificacao-
climatica-de-arthur.html.  
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 Zoneamento Climático 

Para a caracterização climatológica da bacia do rio Correntes, foram 

coletadas informações mensais relativas a temperaturas médias, umidade relativa, 

velocidade média do vento, precipitação, na Estação Climatológica de 

Rondonópolis - MT, indicada na Tabela 7.  

Utilizando-se a classificação de Köeppen, pode-se concluir que o clima 

predominante na bacia é do tipo Aw, isto é, clima tropical úmido com todos os 

meses tem temperaturas acima dos 18°C. A bacia do Rio Correntes possui duas 

diferenciações climáticas (Figura 48), sendo que a maior parte da bacia é 

caracterizada como tipo úmido com 3 meses secos e temperatura quente com 

média maior que 18°C em todos os meses. A parte mais alta da bacia nas 

proximidades das nascentes possui clima úmido com 3 meses secos e temperatura 

subquente com média entre 15 e 18°C em pelo menos um mês.  

 Regime Pluviométrico 

O regime pluvial da bacia hidrográfica foi definido com base nos dados de 

precipitações totais diárias observados na estação amostrada (Tabela 7). As 

características resultantes são próprias de uma região de clima tropical. 

Figura 48: Classificação climática. Fonte: Atlas Climatológico do Brasil  
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A precipitação total média anual na bacia varia em torno de 1.382 mm, para 

um período de 10 anos de medições. Em relação à variação sazonal, as 

precipitações totais médias mensais de longo período apresentam máximas 

relativas nos períodos de Janeiro a Abril e de Outubro a Dezembro, as mínimas 

relativas nos períodos de Maio a Setembro. Estas médias representam bem os 

períodos de chuvas e secas características desta região, com os meses do inverno, 

final do outono e início de primavera, muito secos com pluviosidade muito baixa, e 

nos meses de verão, início de outono e final de primavera, bem chuvosos e úmidos. 

A Tabela 8 apresenta os valores das chuvas totais mensais características na 

Estação Pluviométrica de Rondonópolis - MT. 

Tabela 8: Chuvas Mensais médias na Estação Pluviométrica de Rondonópolis - MT. 

Mês Precipitação Média mensal (mm) 

Jan 309,5 
Fev 187,2 
Mar 154,0 
Abr 114,4 
Mai 28,9 
Jun 3,4 
Jul 9,6 
Ago 4,1 
Set 31,5 
Out 127,8 
Nov 157,3 
Dez 254,4 

Anual 1.382,2 

 Umidade Relativa  

A Tabela 9 apresenta os valores da umidade relativa média mensal para a 

estação de Rondonópolis – MT, onde os meses de Julho, Agosto e Setembro são 

os mais secos com umidade relativa abaixo de 60% e nos meses de Julho e 

Setembro abaixo de 50%. Já nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março 

a umidade relativa fica acima dos 95% evidenciando a sazonalidade da região, a 

média anual da umidade relativa fica em torno de 75,55%. 

Tabela 9: Umidade Relativa Média Mensal em porcentagem. 
Período Umidade Relativa Média Mensal (%) 

Jan 96,67 

Fev 95,73 

Mar 95,68 

Abr 90,21 
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Período Umidade Relativa Média Mensal (%) 

Mai 86,67 

Jun 78,87 

Jul 48,04 

Ago 57,27 

Set 46,08 

Out 72,05 

Nov 80,14 

Dez 95,27 

 Temperaturas  

A Tabela 10 apresenta as temperaturas médias máximas e mínimas mensais 

para a estação de Rondonópolis-MT, os meses com as temperaturas máximas mais 

altas foram registradas em Abril e Junho e Outubro, já as temperaturas mínimas 

médias foram registradas nos meses de Julho, Agosto e Junho. A temperatura 

máxima média anual é cerca de 32,59 °C e a temperatura mínima média anual é 

de 20,07 °C caracterizando o clima tropical úmido, aonde todos os meses do ano a 

temperatura média fica acima dos 18 °C. 

Tabela 10: Temperaturas máximas e mínimas médias mensais para a estação de 
Rondonópolis-MT. 

Mês 
Temperatura Máxima Média 

(°C) 
Temperatura Mínima Média 

(°C) 
Jan 31,94 24,66 
Fev 32,43 24,35 
Mar 32,53 19,70 
Abr 36,44 22,85 
Mai 34,58 19,09 
Jun 35,55 17,37 
Jul 24,85 10,22 
Ago 31,43 16,76 
Set 31,47 17,35 
Out 34,50 21,95 
Nov 33,06 22,02 
Dez 32,30 24,61 

Anual 32,59 20,07 

 Demais Características Climáticas 

A velocidade dos ventos registrada na estação de Rondonópolis-MT é de 

0,75 m/s em média ao ano, sendo que nos meses de Fevereiro os ventos atingiram 

velocidade em média de 2,15 m/s e em junho a velocidade média registrada foi de 
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2,11 m/s e os meses de abril e março as médias de velocidade do vento foram as 

mais baixas com 0,37 m/s e 0,43m/s respectivamente.  

A Tabela 11 apresenta os valores médios de longo período para a bacia do 

rio Correntes e outros elementos definidores das características climáticas, quais 

sejam, Temperatura Máxima, Temperatura Mínima, Precipitação Total e umidade 

relativa e Velocidade do Vento. 

Tabela 11: Valores médios dos elementos climáticos. 
Elementos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Velocidade 
Ventos (m/s) 

0,54 2,15 0,43 0,37 0,44 2,11 0,41 0,55 0,59 0,46 0,50 0,49 0,75 

Precipitação 
(mm) 309,51 187,21 154,00 114,43 28,89 3,43 9,6 4,1 31,51 127,82 157,30 254,36 115,18 

Temp. Máxima 
(°c) 

31,94 32,43 32,53 36,44 34,58 35,55 24,85 31,43 31,47 34,50 33,06 32,30 32,59 

Temp. Mínima 
(°c) 24,66 24,35 19,70 22,85 19,09 17,37 10,22 16,76 17,35 21,95 22,02 24,61 20,07 

Umidade 
Relativa (%) 

96,67 95,73 95,68 90,21 86,67 78,87 48,04 57,27 46,08 72,05 80,14 95,27 78,55 

 RECURSOS H ÍDRICOS 

 Fisiografia da Bacia Hidrográfica 

A área de estudo pertence ao sistema de drenagem da vertente do interior, 

aonde o rio principal da Bacia não irá desaguar no mar em território brasileiro, como 

é o caso das Bacias do Paraná e do Uruguai, que só vão desaguar no mar no 

território de outros países. O empreendimento está inserido na região hidrográfica 

da Bacia do Rio Paraná, região na qual todos os sistemas hídricos pertencentes 

têm como destinatário final de suas águas o Rio Paraná.  

A Bacia do Rio Paraná possui vários Rios importantes formadores da bacia 

e afluentes do Rio Paraná, são eles; Rio Paraguai, Rio Parnaíba, Rio Grande, Rio 

Tietê e Rio Iguaçu, esses rios formam as sub-bacias da Bacia do Rio Paraná. A 

Sub-Bacia do Rio Paraguai está dividida em Alto Paraguai e Baixo Paraguai e o 

empreendimento está localizado na Sub-Bacia do Alto Paraguai.  

Além das Sub-Bacias existem as bacias dos rios afluentes como o caso da 

bacia do Rio Itiquira, afluente do Rio Paraguai e da Bacia do Rio Correntes, afluente 

do Rio Itiquira.  

Portanto o empreendimento que está situado na Bacia do Rio Correntes é 

tributário do Rio Itiquira, que por sua vez é tributário do Rio Paraguai, que por sua 
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vez é afluente do Rio Paraná destino final das águas que nascem e circulam dentro 

dos limites da Bacia do Rio Paraná pertencente ao território brasileiro. O Rio Paraná 

irá desaguar no oceano Atlântico nas proximidades de Buenos Aires na Argentina 

no chamado Rio de la Plata. A Figura 49 ilustra o sistema hídrico no qual está 

inserido o empreendimento.  

 
O empreendimento localizado no Rio Correntes, no qual sua bacia abrange 

os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e tem seu  escoamento de águas 

no Rio Itiquira, o Rio Correntes é a divisa entre os dois estados do Centro-Oeste 

brasileiro.  

A localização do empreendimento fica a aproximadamente 86 Km do 

deságue do Rio Correntes no Rio Itiquira, e está situado nos municípios de Itiquira 

–MT e de Sonora - MS, sendo a mesma divisa dos estados e dos municípios. 

A margem direita do Rio Correntes pertence ao município Mato-grossense 

de Itiquira, e a margem esquerda do Rio Correntes, faz parte do município Sul-

mato-grossense de Sonora. Para a caracterização físiográfica a área a ser 

considerada será a Bacia do Rio Correntes.  

A Bacia do Rio Correntes possui uma área de drenagem de 11.207,04 Km² 

e um perímetro de 790,12 km, e foi delimitada das imagens obtidas pelo SRTM 

Figura 49: Hidrografia das Áreas de Influência  
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“Shuttle Radar Topography Mission “que consiste em uma missão espacial 

realizada pela NASA com o objetivo de mapear a topografia terrestre através de um 

Radar. Os dados foram processados e trabalhados e encontram-se disponíveis no 

site da EMBRAPA.  

 Análise morfométrica da Bacia 

 Área e Perímetro 

A Tabela 12 indica as dimensões espaciais da Bacia Hidrográfica do rio 
Correntes. 

Tabela 12: Dimensões Espaciais da Bacia Hidrográfica  

 Densidade de Drenagem 

A Densidade de Drenagem de um sistema hídrico é calculada dividindo-se a 

extensão total dos cursos d’água que fazem parte da bacia pela área da mesma 

obtendo-se então o valor da Densidade de Drenagem (Dd) que expressa a 

capacidade do sistema em drenar o seu deflúvio, ou seja, a capacidade do sistema 

hídrico em escoar toda a água que passa ou é recebida pela bacia, como lençóis 

cursos d’água e água de chuvas.  

Os valores de classificação da densidade de drenagem podem ser 

expressos por estes valores apresentados na Tabela 13: 

Tabela 13: Densidade de Drenagem  

Fonte: Beltrame, A.V Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas (1994)  

A classificação da Densidade de Drenagem indica entre outras 

características da bacia analisada, a facilidade ou dificuldade que a água tem de 

deixar o sistema de drenagem, ou a capacidade de armazenamento e duração 

deste armazenamento de água dentro do sistema hídrico analisado, fornecendo 

informações relativas sobre o solo e a geologia da área abrangida pela bacia, assim 

como a susceptibilidade da bacia em sofrer inundações em decorrência de 

precipitações intensas.  

Bacia Área Perímetro 
Bacia do Rio Correntes 11.207,04 Km² 790,12 Km 

Densidade de Drenagem Segundo Beltrame (1994) 

Baixa Menor que 0,5 Km/Km² 
Mediana Entre 0,5 e 2,0 Km/Km² 
Alta Entre 2,01 e 3,50 Km/Km² 
Muito Alta Maior que 3,50 Km/Km²  
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A Densidade de drenagem indica um ambiente onde a infiltração da água 

nas rochas ou no solo é maior ou menor, no caso de uma formação rochosa pouco 

permeável o escoamento superficial vai ser maior e consequentemente o desgaste 

e esculturação dos canais permanentes será maior e mais suscetível a erosão, 

sendo indicado por um alto valor de Densidade de Drenagem.  

A densidade de drenagem calculada para Bacia do Rio Correntes (Tabela 

14) foi apoiada na cartografia através da delimitação da bacia e da identificação 

dos cursos d’água a ela pertencentes, obtidas através da imagem SRTM.  

Tabela 14: Densidade de Drenagem Bacia do Rio Correntes. 
Bacia Extensão total dos 

Cursos d’água (Km) 
Densidade de Drenagem 

(Dd) Km/Km² 
Bacia Rio Correntes 4.120,25 0,36 

A densidade de drenagem (Dd) encontrada para a Bacia do Rio Correntes 

foi de 0,36 Quilômetros por quilômetro quadrado, o que significa que esta Bacia 

drena 0,36 Km para cada Km² de área sendo classificada conforme a tabela 

proposta por Beltrame (1994) como baixa densidade de drenagem.  

Segundo Christofoletti (1969), valores elevados de (Dd) indicam áreas com 

pouca infiltração e melhor estruturação dos canais, caso que não ocorre na bacia 

do Rio Correntes, visto pelo valor bem baixo de (Dd) indicando portanto que a área 

da bacia possui bastante infiltração, possuindo um solo mais encharcado, 

característico de regiões pantanosas e banhados, e de canais não muito bem 

estruturados.  

A partir da Densidade de Drenagem (Dd) é possível calcular o Coeficiente 

de manutenção (Cm), que representa a área necessária que a bacia deve ter para 

manter perene cada metro de canal de drenagem, sendo este calculado pela 

Equação:  � = ⁄  

Onde:  

Cm = Coeficiente de manutenção; 

Dd = Densidade de Drenagem; 
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Para a Bacia do Rio Correntes o valor do Coeficiente de Manutenção 

encontrado foi de 2.777 m²/m indicando que a bacia necessita de 2.777 m² para 

manter perene cada metro de canal de drenagem.  

 Extensão dos Principais Rios 

O principal rio a ser analisado é o próprio Rio Correntes que dá nome a Bacia 

e onde se localiza o empreendimento (Tabela 15), com suas nascentes localizadas 

no município de Alto Araguaia no estado do Mato Grosso. 

Tabela 15: Extensão do rio principal. 
Rio Extensão (Km) 

Correntes 280,52 

 Padrão de Drenagem 

O padrão de drenagem de uma região varia de acordo com a geologia e o 

relevo, mostrando a hidrografia como uma forma geométrica padrão para as 

características geológicas e geomorfológicas desta região. O padrão de drenagem 

encontrado para a Bacia do Rio Correntes foi o dendrítico (Figura 50).  

 

Figura 50: Padrão de Drenagem Dendrítico 
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Padrão que lembra as nervuras de uma folha, típico de áreas cobertas por 

rochas horizontais, não fraturadas e isotrópica em relação à erosão pluvial e fluvial. 

Constitui um padrão onde os talvegues tem variados comprimentos e não possuem 

nenhuma orientação preferencial ou uma organização sistemática.  

É típico de rochas sedimentares horizontais, podendo também ocorrer em 

rochas de baixo grau metamórfico (ardósias e filitos) horizontais ou sub-horizontais. 

Pode também ocorrer em alguns derrames de lavas ou sedimentos de origem 

vulcânica. 

 Fator de Forma  

O fator de forma (Tabela 16) relaciona a forma da bacia com a forma de um 

retângulo, sendo a razão entre a largura média da bacia e o seu comprimento axial 

dado por área de drenagem dividida pelo comprimento do eixo da bacia ao 

quadrado. Este índice indica a tendência para enchentes em cheias rápidas, quanto 

maior for o fator de forma, mas propícia a inundações será a bacia. 

Portanto, um fator de forma mais alto, caracterizaria uma bacia mais circular, 

ocorrendo um evento de chuva intensa há maior chance dessa precipitação ocorrer 

simultaneamente em toda a extensão da bacia concentrando as águas de chuva 

no rio principal, e em uma bacia circular o deflúvio tende a escoar em um só ponto; 

o que não ocorre em um bacia estreita e longa onde o deflúvio escoa em diferentes 

pontos e a precipitação não é bem distribuída na área da bacia.  

Tabela 16: Fator de Forma.  

O fator de forma encontrado para a Bacia do Rio Correntes que foi de 0,246 

representa um fator de forma baixo e afastado da unidade, indicado que a Bacia é 

muito pouco propícia a enchentes por cheias rápidas e a precipitação não é bem 

distribuída na bacia devido a sua forma mais alongada e por consequência o 

escoamento dos seus tributários se dá em diversos pontos ao longo do rio principal.  

 Coeficiente de compacidade (Kc)  

O coeficiente de compacidade (Kc), que relaciona a forma da bacia com um 

círculo, é um número adimensional que varia com a forma da bacia, independente 

Bacia Fator de Forma 

Rio Correntes 0,246 
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de seu tamanho. De modo que quanto maior a irregularidade da bacia maior será 

o coeficiente de compacidade.  

Como o coeficiente de compacidade igual a unidade corresponde a uma 

bacia circular, ele possibilita a indicação de maior ou menor ocorrência de cheias à 

medida que se aproxima ou afasta da unidade (Villela e Matos, 1975). A equação 

que determina o (Kc) é a seguinte:  

= , × ( �√ ) 

Onde:  

Kc = Coeficiente de Compacidade; 

P = Perímetro da Bacia em Km  

A = Área da Bacia em Km²  

O (Kc) encontrado para a Bacia do Rio Correntes foi de 2,08, sendo este um 

valor afastado da unidade, indicando uma bacia mais alongada e com pouca 

probabilidade de enchentes em cheias rápidas.  

 Densidade Hidrográfica (Dh) 

A densidade hidrográfica (Dh) relaciona o número de rios ou canais com a 

área da bacia. Este índice expressa a grandeza da rede hidrográfica da bacia, 

indicando a capacidade de gerar novos cursos d'águas (Christofoletti, 1969).  

Conforme Silva et al. (2002), o sistema de drenagem de uma bacia pode ser 

facilmente alterado, bastando uma pequena mudança de gradiente de descarga do 

rio motivada, por exemplo, por pequenos ajustes neotectônicos ou a elevação 

súbita da descarga da bacia, em razão de enxurradas associadas ao 

desmatamento em grande escala, na montante da bacia, os quais podem levar à 

erosão basal das margens côncavas, até a formação de barras de sedimentos, nas 

margens convexas, a jusante.  

Para se determinar a densidade hidrográfica, foi utilizada a seguinte 

equação:  ℎ = ⁄  

Onde:  
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Dh = Densidade Hidrográfica 

N = Número de Rio ou Canais 

A = Área da Bacia em Km²  

O valor de (Dh) obtido para a Bacia do Rio Correntes foi de 0,13 considerado 

uma densidade hidrográfica bem baixa.  

 Características do Relevo 

Para se chegar às variações Altimétricas e declividades da área da Bacia 

analisada procedeu-se o processamento do MDT (Modelo Digital de Terreno) 

utilizando-se as curvas de nível de 20 em 20 metros extraídas da imagem de radar 

da SRTM, para obter os valores de Altitudes máximas, mínimas e médias e o valor 

da amplitude altimétrica assim como para a confecção do mapa de declividades, 

hipsométrico e planialtimétrico (Figura 51) e dos valores dos mesmos para se ter 

uma melhor caracterização e quantificação dos dados referentes ao relevo da 

região estudada. 

 

Figura 51: Planialtimetria das Áreas de Influência. 
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Através do Modelo Digital do Terreno é possível observar melhor as 

características do relevo da região, percebendo melhor os vales e as linhas de 

drenagem e toda a sua topografia.  

 Altitudes  

O valor de altitude leva em consideração o nível médio dos mares, é a 

diferença de altura entre o nível médio do mar e o local onde se está, nas cartas de 

planialtimetria, hipsografia e de isodeclividades os dados de altitudes a referência 

vertical utilizada é o marégrafo de Imbituba localizado em Santa Catarina. 

As variações de altitudes e a amplitude altimétrica estão associadas com a 

precipitação, evaporação e transpiração. As grandes variações de altitudes 

acarretam em mudanças significativas na temperatura, e por sua vez na 

evaporação e transpiração. A Tabela 17 mostra as variações de Altitudes 

encontradas na Bacia do Rio Correntes. 

Tabela 17: Altitudes e Amplitude Altimétrica em metros (m). 
Bacia Rio Correntes 

Altitude Máxima 806 m 
Altitude Média m 388,49 m 
Altitude Mínima  135 m 
Amplitude 671 m 

A Tabela 18 mostra a relação entre área e altitude em porcentagens para 

cada classe de altitude da Bacia Rio Correntes e a Figura 52 ilustra o mapa 

hipsométrico da Bacia do Rio Correntes e da Área de Influência Direta (AID). 

Tabela 18: Classes de Altitudes (m) x Área (%). 
Bacia do Rio Correntes 

Altitudes (%) 

135 – 150 m 5,1 

150 – 200 m 23,07 

200 – 250 m 4,93 

250 – 300 m 7,81 

300 – 350 m 5,94 

350 – 400 m 4,77 

400 – 450 m 5,63 

450 – 500 m 7,99 

500 - 550 m 8,35 

550 – 600 m 8,94 

600 – 650 m 7,08 
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Bacia do Rio Correntes 

Altitudes (%) 

650 – 700 m 5,6 

700 – 750 m 3,52 

750 – 800 m 1,18 

800 – 850 m 0,005 

 

 
Analisando o mapa hipsométrico da Bacia do Rio Correntes, juntamente com 

a tabela de áreas é possível perceber que a altitude predominante está entre 150 

m e 200 metros de Altitude com cerca de 23,07% de sua área, as outras classes 

de altitudes variam de 3 a 8 % da área, apenas as classes que vão de 750 a 800 

metros de altitude que possui 1,18% da área e a classe de altitude mais elevada 

que vai de 800 a 850 metros possui menos de 1% da área, com 0,005% apenas. 

Na AID as classes de altitudes vão de 450 metros a 250 metros de altitude, sendo 

a maior parte da AID situada na classe 400 metros de altitude. 

 Declividades 

A declividade está relacionada com o a velocidade do escoamento 

superficial e o tempo em que a água proveniente das chuvas levaria para chegar 

nos leitos fluviais da rede de drenagem da bacia, e também a susceptibilidade para 

Figura 52: Carta de Hipsometria das Áreas de Influência. 
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a erosão dos solos dependem da velocidade deste escoamento (VILLELA; MATOS, 

1975). 

A Tabela 19 mostra a relação entre declividades e área em porcentagem 

para cada classe de declividade.  

Tabela 19: Declividades x Área. 

Como mostra a Tabela 19 a declividade da Bacia do Rio Correntes possui 

declividades predominantes entre 0 e 2 % com cerca de 40,48 % da área da bacia, 

seguido pela classe de declividade de 2-5% com 35,47% da área da bacia, o que 

significa que 76% da área da Bacia do Rio Correntes está entre as declividades de 

0 a 5% classificando-se, portanto com um relevo plano.  

Na AID predomina a declividade entre 5 e 10% ocupando cerca de 41,31% 

da área da AID e a classe de declividade entre 2-5% ocupa 34,35% da área da AID, 

configurando o relevo da AID como suave. A Figura 53 ilustra as declividades da 

Bacia do Rio Correntes. 

 

Bacia do Rio Correntes 
Declividade Área em % 

0-2% 40,48 
2-5% 35,47 

5-10% 18,63 
10-15% 2,92 
15-45% 2,48 
45 -70% 0,00 

Figura 53: Isodeclividades da Bacia do Rio Correntes. 
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A declividade média de uma bacia hidrográfica é relevante no planejamento, 

tanto para com o cumprimento da legislação quanto para garantir a eficiência das 

intervenções do homem no meio e possui importante papel na distribuição da água 

entre o escoamento superficial e o subterrâneo, dentre outros processos.  

A ausência de cobertura vegetal, classe de solo e intensidade de chuvas, 

dentre outros, associada à maior declividade, conduzirá à maior velocidade de 

escoamento, menor quantidade de água armazenada no solo e resultará em 

enchentes mais pronunciadas, sujeitando a bacia à degradação. Assim, a 

magnitude dos picos de enchentes ou a menor oportunidade de infiltração e 

suscetibilidade à erosão dos solos dependem da rapidez com que ocorre o 

escoamento superficial, que está fortemente relacionado com o relevo. 

 Modelo Sombreado do Terreno 

Outra forma de representar o relevo é por meio do sombreamento ou 

iluminação (Figura 54) do terreno, neste tipo de representação a variável utilizada 

é uma simulação do nível de luz, ou sombra refletida pelo relevo ao ser iluminado 

pelo Sol situado numa posição geográfica determinada. As áreas de maior 

declividade, que se encontram expostas ao Sol, refletirão muita luz e serão, 

portanto, muito visíveis; aquelas áreas que se encontram nas encostas não 

iluminadas diretamente pelo Sol, não refletirão luz e aparecerão escuras no modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 54: Modelo Sombreado do Terreno - Bacia do Rio Correntes. 
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Esta representação do terreno sombreado foi obtida utilizando um ângulo 

azimutal de 315 graus e um ângulo de elevação do Sol de 45 graus. Observa-se no 

modelo que as áreas de mudanças de altitudes principalmente entre o planalto e a 

planície são bem visíveis, assim como as feições topográficas do relevo ficam mais 

evidentes, permitindo uma melhor visualização da geomorfologia da área de 

estudo.  

 Índice de Sinuosidade (Is)  

O índice de sinuosidade (Is) é a relação entre o comprimento do canal 

principal e a distância vetorial do canal principal. Este índice expressa a velocidade 

de escoamento do canal principal. Quanto maior a sinuosidade, maior será a 

dificuldade de se atingir o exutório do canal, portanto, a velocidade de escoamento 

será menor.Segundo Freitas (1952), valores de (Is) próximos a unidade indicam 

canais retilíneos, valores de (Is) superiores a 2 indicam canais sinuosos e os 

valores intermediários indicam formas transicionais. Para se determinar o índice de 

sinuosidade utilizou-se a Equação:  = �⁄  

Onde:  

Is = índice de sinuosidade, adimensional 

Lc = Comprimento do canal principal em Km 

Lv = Comprimento vetorial do canal principal em Km.  

O valor obtido para o Rio Correntes foi de, 1,41 indicando portanto que o rio 

está em uma forma transicional, ou intermediária possuindo uma velocidade de 

escoamento média.  

 Gradiente de Canais (Gc) 

O gradiente de canais (Gc) é dado pela relação entre a altitude máxima da 

bacia e o comprimento do canal principal. Este índice tem por finalidade indicar a 

declividade dos cursos d'água da bacia (Horton, 1945; Freitas, 1952). Para se 

determinar o gradiente de canais, foi utilizada a Equação:  = �á�⁄  

Onde: 

Gc = Gradiente de canais em m/Km 
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Amax = Altitude máxima da bacia em metros 

Lc = Comprimento do canal principal em Km 

O gradiente de canais obtido para a bacia do rio Correntes foi de 2,87 m/Km 

indicando portanto que a declividade dos cursos d`água da bacia desce 2,87 metros 

na vertical para cada quilômetro percorrido na horizontal, ou 2,87 metros de altura 

para cada quilômetro.  

 Relação de Relevo (Rr)  

A relação de relevo (Rr) é a relação entre a amplitude altimétrica da bacia e 

o comprimento do canal principal. Segundo Schumm (1956), quanto maior o valor 

de Rr, maior será o desnível entre a cabeceira e o exutório, consequentemente 

maior será a declividade média da bacia. Para o cálculo da relação de relevo foi 

utilizada a Equação:  = �⁄  

Onde:  

Rr = Relação de relevo em m/Km; 

Hm = amplitude altimétrica em metros; 

Lc = comprimento do canal principal em Km;  

O valor de Relação de relevo obtido para a Bacia do Rio Correntes foi de, 

2,39 m/km indicando, portanto um baixo valor de declividade média da bacia, sendo 

que para cada quilômetro que o rio percorre ele perde 2,39 metros em altitude.  

 Águas Superficiais 

 Qualidade da Água – Características físicas, 

químicas e microbiológicas 

A PCH Aquarius II visa o aproveitamento do potencial hidroelétrico do trecho 

de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra no rio Correntes, na divisa dos Estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

O rio Correntes é um dos rios principais da bacia do Itiquira, apresenta uma 

área de aproximadamente 10.075 km, compreendendo parte dos municípios, Alto 

Garças, Alto Araguaia, Pedra Preta, Santo Antônio de Leverger, e todo o Município 

de Itiquira, no sentido leste oeste, no sudeste mato-grossense. A bacia de 

drenagem deste rio é parte da Região Hidrográfica do Paraguai, uma das 12 
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regiões hidrográficas brasileiras (PNRH, 2009). Para o estado de Mato Grosso, este 

rio é parte, juntamente, com o rio Itiquira, da Unidade de Planejamento e 

Gerenciamento UPG-PA6 (SEMA, 2009); para Mato Grosso do Sul,  a área de 

drenagem do rio Correntes é a totalidade da UPG II.1. Correntes (IMASUL, 2010). 

Nesse sentido, o diagnóstico limnológico e da qualidade da água do rio 

Correntes visa disponibilizar informações que subsidiem uma avaliação técnica 

sobre a sustentabilidade de se potencializar a geração de energia elétrica no trecho 

de interesse da futura PCH Aquarius II. 

 Objetivos  

 Avaliar as condições físicas, químicas e microbiológicas do rio Correntes na área 

de influência direta da futura PCH Aquarius II no mês de abril de 2017, final do 

período chuvoso na região. 

 Comparar a qualidade da água do rio Correntes com os limites da Resolução do 

Conama nº 357/2005 para rios de Classe 2, como é o caso, e suas adequações 

aos usos destinados para esta classe, bem como para a geração de energia 

elétrica. 

 Analisar as condições limnológicas do rio Correntes e identificar, quando possível, 

os principais fatores controladores, tanto de origem natural quanto antrópica. 

 Fornecer subsídios a outros estudos ambientais, especialmente relacionados às 

comunidades aquáticas.  

 Gerar uma base de dados para futuras comparações nas fases de construção, 

enchimento e operação do futuro empreendimento. 

 Material e Métodos 

A área de estudo apresenta clima Tropical Quente Úmido, com temperatura 

média anual de 25°C, oscilando entre 22,3ºC (julho) e 27,1 °C (outubro). A 

precipitação acumulada anual é, em média, de 1419 mm ano-1, sendo que, destes, 

47% ocorrem no verão e apenas 2% no inverno, destacando a característica 

marcante da estação seca e chuvosa presentes no centro oeste mato-grossense 

(CRUZ, 2012). 

A PCH Aquarius II pretende se instalar no trecho de vazão reduzida da UHE 

Ponte de Pedra no rio Correntes, a montante da PCH Aquárius I. A UHE Ponte de 
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Pedra está em operação desde 2005 e apresenta reservatório e canal de derivação. 

O reservatório tem área superficial de 14,5 km2, volume total de 111x106 m3, 

profundidade máxima de 30 m, profundidade média de 7,6 m, comprimento máximo 

efetivo de 7,5 km, tempo de residência médio de 17 dias e fornece uma vazão 

média anual para o trecho de vazão reduzida de 73 m3 s-1 (CRUZ, 2012). O 

reservatório é utilizado para atividades de lazer no Balneário Pôr Sol e aquicultura, 

com criação de pintado real em sistema semi confinado desde 2015 (Tanques rede) 

próximo ao córrego Confusão.   

As coletas de água no rio Correntes foram realizadas nos dias 26 e 27 de 

abril de 2017, final do período chuvoso na região, nos pontos de coleta descritos a 

seguir: 

 PTA 1 

Rio Correntes, trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, a cerca 

de 135m à jusante do vertedouro e onde se localizará a cauda do reservatório da 

CGH Aquarius II. Margem direita com rejeitos e rochas formando um talude 

relativamente coeso, margem esquerda com vegetação herbácea. Leito arenoso-

rochoso, com presença de corredeiras à montante. Coordenadas geográficas: 

17°36’34,29” S – 54°49’47,39” (Figura 55). 

 PTA 2 

Rio Correntes, trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, onde se 

localizará o futuro eixo da barragem da CGH Aquárius II, a aproximadamente 485 

metros à jusante da usina em operação. Trecho lótico, com corredeiras, rochas 

aparentes e a montante do “Sumidouro”, trecho onde o rio Correntes fica 

subterrâneo por alguns metros, matas ciliares conservadas. Coordenadas 

geográficas:17°36’39,82” S - 54°49’57,84” O (Figura 55). 

 PTA 3 

Rio Correntes, trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, a jusante 

da futura Casa de Força da CGH Aquárius II, a aproximadamente 4 km à jusante 

da UHE Ponte de Pedra. Trecho lótico com muitas corredeiras, leito rochoso e 

matas ciliares conservadas. Coordenadas geográficas: 17°37’21,60” S – 

54°51’33,34” O (Figura 55). 
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Figura 55: Registros fotográficos dos locais de coleta no rio Correntes, área de influência direta da futura PCH Aquarius II 
em abril de 2017. 
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As coletas de água em campo foram realizadas nos dias 26 e 27 de abril de 

2017 período de chuvoso na região. As medidas de temperatura do ar foram feitas 

com termômetro digital, a transparência com disco de Secchi, a temperatura da 

água, o pH, a condutividade elétrica, o oxigênio dissolvido e os sólidos dissolvidos 

foram medidos com sonda multiparamétrica YSI, modelo Professional Plus.   

Foram feitas ainda anotações sobre as condições do ambiente de entorno e 

da área de drenagem, com ênfase na ocorrência de materiais flutuantes (espuma, 

lixo), substâncias que conferem odor, corantes artificiais e resíduos sólidos 

objetáveis, de acordo os padrões e definições da Resolução Conama 357/2005. 

As análises realizadas em laboratório foram baseadas no APHA/AWWA (22ª 

ed., 2012) e normas da ABNT, conforme descritas na Tabela 20. 

Tabela 20: Síntese dos métodos de coleta e análise de água. 

Parâmetro 
Armazenamento da 

amostra-coleta 
Preservação da 

amostra Método analítico 

Cor verdadeira  

 

 

 

 

Frasco de polietileno 

 

 

 

 

 

Refrigeração 

SMWW 2120 C 

Turbidez  SMWW 2130 B 

DBO SMWW 5210 B 

Sólidos totais SMWW 2540 B 

Sólidos dissolvidos SMWW 2540 C 

Sólidos suspensos SMWW 2540 D 

Dureza total SMWW 2340 C 

Ferro total SMWW 3500 

Alcalinidade total SMWW 2320 B 

Nitrato  ABNT – NBR 12620 

Condutividade elétrica SMWW 2520 B 

Sólidos sedimentáveis SMEWW 2540 F 

DQO  

 

 

Frasco de vidro âmbar 

 

 

 

Ácido sulfúrico até 
pH < 2 e 

Refrigeração 

SMWW 5210 D 

Óleos e Graxas SMWW 5520 -39 

Nitrogênio Kjeldahl ABNT – NBR 13796 

Nitrogênio amoniacal 
SMEWW 4500 NH3F, 
adaptado 

Fósforo total ABNT – NBR 12772 
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Parâmetro 
Armazenamento da 

amostra-coleta 
Preservação da 

amostra Método analítico 

pH Campo - SMWW 4500 H+ B 

Oxigênio dissolvido   SMWW 4500-O-G 

Coliformes totais e 
Escherichia coli 

Frascos de polietileno 
esterilizados 

Refrigeração SMWW 9223 B (Colilert) 

Clorofila a  Frascos de polietileno 
Refrigeração e 

proteção contra a 
luz 

SMEWW 10200 H 

Foi calculado o IQA-Índice de Qualidade da Água, resultante de uma soma 

ponderada de nove parâmetros, que estabelece uma escala de valores de 0 a 100 

em função da condição relativa de cada parâmetro.   

Os parâmetros considerados para o cálculo deste índice são: OD, DBO, 

Coliformes fecais (neste caso adotado a Escherichia coli), temperatura da água, 

pH, nitrato, Fósforo total, Sólidos Totais e Turbidez. Com o resultado do índice é 

possível classificar as águas (Tabela 21) de acordo com as seguintes categorias, 

conforme SEMA (2014): 

Tabela 21: Classificação das águas. 
Categoria Valor do IQA 

ÓTIMA 91 - 100 

BOA 71 – 90 

REGULAR 51 – 70 

RUIM 26 – 50 

MUITO RUIM 0 – 25 

Para os parâmetros utilizados neste índice cujos resultados foram menores 

do que o limite de detecção do método adotado foi adotado o valor deste limite para 

efeitos de cálculo do IQA. 

A identificação do estado trófico da área de influência da PCH Aquarius II 

foi feita através do Índice de Estado Trófico (IET) proposto por Carlson (1977) 

utilizando-se as concentrações de fósforo total e de clorofila a. O IET total foi 

obtido a partir da média dos IETs de fósforo e clorofila a, sendo que para a 

classificação trófica foram utilizados os critérios descritos na  

‘Tabela 22. 
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‘Tabela 22: Escala de valoração do Índice de Estado Trófico. 
Valor do IET Classificação 

≤ 47 Ultraoligotrófico 
48 – 52 Oligotrófico 
53 – 59 Mesotrófico 
60 – 63 Eutrófico 
64 – 67 Supereutrófico 

> 67 Hipereutrófico 

 Resultados e Discussão 

 Parâmetros Físicos e Químicos 

As informações e medições obtidas durante as coletas em campo e os 

resultados dos parâmetros físicos e químicos da amostragem realizada em abril de 

2017 encontram-se na Tabela 23, cujos valores foram comparados com os limites 

estabelecidos pela Resolução Conama nº 357 de 2005 para corpos d’água da 

Classe 2, como é o caso do Rio Correntes. 

Tabela 23: Resultados dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos mensurados no 
rio Correntes a montante (PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de 
força (PTA3) da futura PCH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
Parâmetro PTA1 PTA2 PTA3 Unidade LD VMP 

Data da coleta 26/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 d/m/a - - 

Hora da coleta 14:32 15:41 11:16 h:min - - 

Temperatura da 
água 

27,0 27,2 26,4 °C - - 

pH 6,62 6,67 6,69 - - 6-9 

Temperatura do ar 33,0 33,0 20,0 °C - - 

Transparência de 
Secchi 

0,72 0,72 0,72 m - - 

Profundidade 1,82 1,22 2,1 m - - 

Alcalinidade total 2,0 2,0 2,0 mgCaCO₃/L 1 - 

Clorofila a 1,442 0,481 0,481 µg/L 0 30 

Coliformes totais 685 1.724 2.897 NMP/100ml 1 - 

Condutividade 
elétrica 

4,1 4,2 4,2 µS/cm 0,01 - 

Cor verdadeira 8 10 9 mgPt/L 2 75 

DBO  < 1,0 < 1,0 < 1,0 mg/L 1 5 

DQO  < 3,0 3 < 3,0 mg/L 3 - 

Dureza total < 2 < 2 < 2 mg/L 2 - 
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Parâmetro PTA1 PTA2 PTA3 Unidade LD VMP 

Escherichia coli 5 20 94 NMP/100ml 1 1.000 

Ferro total 0,51 0,39 0,51 mg/L 0,01 - 

Fósforo total < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/L 0,01 0,1 

Nitrato 0,17 0,18 0,18 mg/L 0,1 10 

Nitrogênio 
amoniacal total 

< 0,10 < 0,10 < 0,10 mg/L 0,1 3,7 

Nitrogênio Kjeldahl 
total 

0,27 0,23 0,29 mg/L 0,1 - 

Óleos e Graxas < 10 < 10 < 10 mg/L 10 V. A. 

Oxigênio dissolvido 7,56 7,55 7,71 mg/L 0,1 5 

Sólidos dissolvidos 
totais 

4 4 4 mg/L 1 500 

Sólidos 
sedimentáveis 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 ml/L 0,1 - 

Sólidos suspensos 
totais 

< 10 < 10 < 10 mg/L 10 - 

Sólidos totais < 10 < 10 < 10 mg/L 10 - 

Turbidez 7,01 6,38 6,49 UNT 0,01 100 

IQA 89 (Boa) 85 (Boa) 79 (Boa) - - - 

IET 50 
(Oligotrófica) 

45 
(Oligotrófica) 

45 
(Oligotrófica) 

- - - 

L.D.-Limite de Detecção do método; V.M.P.–Valor Máximo Permitido, conforme a Resolução 357/05 
do CONAMA para rios de Classe 2; DBO= Demanda Bioquímica de Oxigênio; DQO= Demanda 
Química de Oxigênio; NMP: Número Mais Provável; V.A.- Virtualmente ausente. 

 Temperatura do ar e da água 

A temperatura do ar durante a realização das coletas oscilou entre 20,0 e 

33,0 ºC (Figura 56), com menor temperatura registrada em PTA 3 devido a coleta 

ter sido realizada em dia e horário diferente dos demais, assim como a maior 

cobertura de mata ciliar neste trecho. 

A temperatura da água apresentou baixa amplitude (0,8 ºC), oscilando entre 

26,4 e 27,2ºC (Figura 56), com menor valor em PTA3. Essa diferença em PTA3, 

mesmo que pequena, foi reflexo da menor temperatura do ar e da maior distância 

em relação ao reservatório da UHE Ponte de Pedra, uma vez que a água desse 

trecho é proveniente da camada epilimnética do reservatório (mais superficial e 

aquecida) e vai perdendo calor a medida que se distancia do mesmo.  
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 pH, Condutividade Elétrica, Alcalinidade Total e Dureza Total 

A água do rio Correntes apresentou característica circuneutra (6,62 – 6,69), 

com pouca variação entre os pontos de coleta. Os resultados refletiram a formação 

hidropedológica da bacia, com predomínio de latossolos (solos ácidos/ distróficos) 

e areia quartzosas (baixa concentração de minerais) e o metabolismo do epilímnio 

do reservatório da UHE Ponte de Pedra. 

O pH de todos os pontos analisados (Figura 57) atendeu a faixa estabelecida 

pelo Conama 357/05, Art. 15 para corpos d’água Classe 2 (6 - 9) no mês de abril 

de 2017.  

 

Os resultados de condutividade elétrica foram baixos, apresentaram 

semelhança espacial (4,1- 4,2 µS/cm; Figura 58) e refletiram a baixa disponibilidade 

Figura 57: pH da água no rio Correntes a montante (PTA1), no eixo 
do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura 
CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 

Figura 56: Temperatura do ar e da água do rio Correntes a montante 
(PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força 
(PTA3) da futura CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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de minerais na bacia hidrográfica a montante, onde predominam latossolos e areia 

quartzosas, e a oligotrofia do reservatório da UHE Ponte de Pedra. 

 

Os resultados de dureza (< 2,0 mgCaCO3/ml) e alcalinidade (≤ 2,0 

mgCaCO3/L) foram baixos e corroboraram com os resultados de pH e 

condutividade elétrica na indicação da baixa disponibilidade de minerais na água 

do rio Correntes, característica favorável para os usos múltiplos previstos no 

Conama 357/05, Art. 15, bem como para a geração de energia elétrica, uma vez 

que apresenta baixo potencial em causar incrustações.  

 Oxigênio Dissolvido, Demanda Química de Oxigênio e Demanda 

Bioquímica de Oxigênio  

A água do rio Correntes apresentou boa disponibilidade de oxigênio 

dissolvido, com concentrações oscilando entre 7,56 a 7,71 mg/L (Figura 59), reflexo 

da boa oxigenação do reservatório da UHE Ponte de Pedra e da aeração da água 

no vertedouro e inúmeros desníveis naturais do rio Correntes neste trecho. Todos 

os resultados de oxigênio dissolvido atenderam ao padrão mínimo estabelecido 

pelo Conama 357/05, Art. 15 (≥ 5,0 mg/L).  

Figura 58: Resultados da condutividade elétrica da água no rio 
Correntes a montante (PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante 
da Casa de força (PTA3) da futura PCH Aquárius II no mês de abril de 
2017. 
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Os resultados de DQO (≤ 3,0 mg/L) e DBO (< 1,0 mg/L) foram baixos e 

indicaram que a presença de materiais orgânicos ricos em carbono é pouco 

expressiva no reservatório da UHE Ponte de Pedra (Figura 60), reflexo do pequeno 

aporte de efluentes domésticos e agroindustriais na bacia de drenagem e da 

estabilidade limnológica do reservatório, formado a mais de 10 anos.  

Todos os resultados de DBO atenderam ao padrão estabelecido pelo 

Conama 357/05, Art. 15 (≤ 5,0 mg/L; Figura 60). 

 

Figura 60: DQO e DBO do rio Correntes a montante (PTA1), no eixo do 
barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura CGH 
Aquárius II no mês de abril de 2017. 

Figura 59: Oxigênio dissolvido na água do rio Correntes a montante 
(PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) 
da futura CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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 Cor Verdadeira, Turbidez e Série de Sólidos 

Os resultados de cor verdadeira foram baixos e apresentaram pequena 

oscilação espacial (8 a 10 mgPt/L; Figura 61), refletindo a baixa disponibilidade de 

metais dissolvidos como ferro e manganês, de ácidos húmicos e fúlvicos 

provenientes dos processos de decomposição do reservatório da UHE Ponte de 

Pedra. 

 E no final do período chuvoso, onde o carreamento de materiais alóctones, 

principalmente solos considerando que a bacia é agrícola, é menos expressiva.  

Todos os resultados de cor verdadeira atenderam aos padrões estabelecidos 

pelo Conama 357/05, Art.15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 75mg/L). 

Os resultados de turbidez foram baixos e semelhantes espacialmente (6,38 a 

7,01 UNT; Figura 62), refletindo a pequena quantidade de sólidos em suspensão 

exportada para jusante do reservatório da UHE Ponte de Pedra, o qual 

provavelmente retém parte dos sólidos provenientes da bacia de drenagem em sua 

área de transição fluvio-lacustre. 

Todos os resultados de turbidez atenderam ao padrão estabelecido pelo 

Conama 357/05, Art.15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 100 UNT).  

Figura 61: Cor verdadeira da água do rio Correntes a montante (PTA1), no 
eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura 
CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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Todos os resultados de sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos dissolvidos 

(≤ 10,0 mg/L), assim como de sólidos sedimentáveis (< 0,1 mL/L), foram baixos 

(Tabela 23) e corroboraram com os resultados de cor verdadeira e turbidez na 

indicação da baixa quantidade de partículas presentes na água do rio Correntes a 

jusante da UHE Ponte de Pedra.  

A existência de um barramento a montante do empreendimento proposto, é 

um fator positivo do ponto de vista hidrossedimentológico, uma vez que há uma 

tendência natural de retenção de partículas e materiais no primeiro reservatório, 

reduzindo problemas com assoreamento e aumentando a vida útil da PCH Aquárius 

II. 

Todos os resultados de sólidos dissolvidos atenderam ao padrão estabelecido 

pelo Conama 357/05, Art.15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 500 mg/L).  

 Nitrogênio e Fósforo  

Os resultados de nitrogênio Kjeldahl (0,23 – 0,29 mg/L), nitrogênio amoniacal 

(< 0,10 mg/L) e nitrato (0,17 – 0,18 mg/L) foram baixos e compatíveis com o 

esperado para ambientes oligotróficos, indicando que o aporte de materiais 

nitrogenados é pouco expressivo na bacia de drenagem e no reservatório da UHE 

Ponte de Pedra, corroborando com os resultados de DBO e Clorofila a (Tabela 23; 

Figura 63). 

Figura 62: Resultados de turbidez da água do rio Correntes a montante (PTA1), 
no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura 
CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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Todos os resultados de nitrato e nitrogênio amoniacal atenderam aos 

padrões estabelecidos pelo Conama 357/05, Art. 15 para corpos d’água Classe 2 

(10 mg/L e 3,7 mg/L, respectivamente). 

 

 

As concentrações de fósforo foram inferiores ao limite de detecção do 

método de análise adotado (< 0,01 mg/L), indicaram baixo aporte desse nutriente 

na bacia de drenagem e uma provável retenção pelo reservatório da UHE Ponte de 

Pedra, uma vez que a bacia é agrícola e o carreamento de solos fertilizados com 

fósforo no período chuvoso faz parte da dinâmica sazonal. 

Todas as concentrações de fósforo estiveram de acordo com o padrão 

estabelecido pelo Conama 357/05, Art. 15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 0,1 mg/L) 

(Figura 64). 

 

Figura 63: Nitrogênio Kjeldahl e nitrato na água do rio Correntes a 
montante (PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa 
de força (PTA3) da futura CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 

Figura 64: Resultados fósforo total na água do rio Correntes a 
montante (PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa 
de força (PTA3) da futura CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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 Ferro total 

As concentrações de ferro total oscilaram entre 0,31 e 0,59 mg/L (Figura 65), 

relacionadas ao tipo de solo da região onde esse metal é abundante (latossolo) e 

ao período chuvoso, que favorece o escoamento superficial. 

  Óleos e Graxas 

Todos os resultados de óleos e graxas foram inferiores ao limite de detecção 

do método analítico adotado (< 10,0 mg/L), indicando a não detecção desse tipo de 

resíduo na bacia do rio Correntes (Tabela 23). 

 Parâmetros Biológicos 

 Coliformes 

Os índices de coliformes totais oscilaram entre 685 e 2.897 NMP/100mL e 

os de Escherichia coli entre 5 e 94 NMP/100mL (Figura 66), indicando inexpressivo 

aporte de resíduos sanitários na bacia a montante do rio Correntes e no reservatório 

da UHE Ponte de Pedra.  

 

Figura 65: Ferro total da água do rio Correntes a montante (PTA1), no eixo do 
barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura CGH Aquárius II no 
mês de abril de 2017. 
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Os menores resultados dos índices microbiológicos foram registrados em 

PTA1, logo a jusante do reservatório da UHE Ponte de Pedra, indicando a ação 

nociva da radiação solar sobre esses microrganismos devido a amplitude da lâmina 

d’água e ao maior tempo de residência da água no reservatório. 

Todos os resultados de Escherichia coli atenderam ao padrão sanitário 

estabelecido pelo Conama 357/05, Art.15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 1.000 E. 

coli/100mL) (Figura 66). 

 
 Clorofila a 

As concentrações de clorofila a oscilaram entre 0,481 a 1,442 µg/L (Figura 

67) corroborando com a condição oligotrófica do trecho avaliado, indicada também 

pelos baixos resultados de nitrato, fósforo e DBO (Tabela 23). A maior 

concentração foi registrada logo a jusante do reservatório da UHE Ponte de Pedra. 

Todos os resultados de clorofila a atenderam ao padrão estabelecido pelo 

Conama 357/05, Art. 15 para corpos d’água Classe 2 (≤ 30 µg/L). 

  

Figura 66: Coliformes totais e Escherichia coli na água do rio Correntes a montante 
(PTA1), no eixo do barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura 
CGH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
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 Índice da Qualidade da Água (IQA) e Índice de 

Estado Trófico (IET)  

Os resultados do cálculo do IQA e IET estão expressos na Tabela 24. Os 

resultados do IQA indicaram que a qualidade da água do trecho avaliado foi 

considerada “Boa” para fins de abastecimento público no mês de abril de 2017, final 

do período chuvoso.  

Os resultados do IET indicaram que esse trecho do rio Correntes apresenta 

característica Oligotrófica, corroborando com as concentrações encontradas para 

a série nitrogenada, fósforo e clorofila a. 

Tabela 24: Resultados do cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Estado 
Trófico (IET) na água do rio Correntes, a montante (PTA1), no eixo do barramento (PTA2) 
e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura PCH Aquárius II no mês de abril de 2017. 
Pontos de coleta IQA Classificação IET Classificação 

PTA 1 89 Boa 50 Oligotrófico 

PTA 2 85 Boa  45 Oligotrófico 

PTA 3 79 Boa 45 Oligotrófico 

  

Figura 67: Clorofila a na água do rio Correntes a montante (PTA1), no eixo do 
barramento (PTA2) e a jusante da Casa de força (PTA3) da futura CGH Aquárius II no 
mês de abril de 2017. 
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 Considerações Finais 

Em síntese, no rio Correntes na área de influência direta da futura PCH 

Aquarius II, foram constatadas as seguintes condições limnológicas e da qualidade 

da água no mês de abril de 2017, final do período chuvoso: 

Padrão de Qualidade da Água de acordo com a Resolução 357 e 274 do 

CONAMA 

Todas as variáveis analisadas no rio Correntes, na área de influência direta 

da futura PCH Aquarius II, atenderam aos padrões estabelecidos pelo Conama 

357/05, Art. 15, indicando sua disponibilidade para todos os usos múltiplos 

previstos para a referida Classe.  

Condições Limnológicas 

A água do rio Correntes apresentou as seguintes características 

limnológicas: 

i) pH circuneutro; ii) baixas concentrações de dureza e alcalinidade; iii) baixa 

disponibilidade de partículas, indicadas pelos resultados da série de sólidos, 

turbidez e cor verdadeira; iv) boa oxigenação; v) oligotrofia, corroborando com os 

resultados da série nitrogenada, fósforo e clorofila a; vi) excelente condição 

sanitária; vii) classificação “Boa” para fins de abastecimentos público pelo IQA.  

Qualidade da Água para a Geração de Energia Elétrica 

A água do rio Correntes, no trecho avaliado, não apresentou características 

com potencial expressivo de causar problemas com incrustação (dureza), corrosão 

(acidez), abrasão (sólidos) e proliferação de microrganismos (nitrogênio e fósforo).  

O fato da água ser proveniente do epilímnio do reservatório da UHE Ponte 

de Pedra promove uma certa estabilidade em suas características, assim como 

uma provável redução em relação as partículas sólidas e nutrientes, implicando na 

redução de problemas ligados a assoreamento e a necessidade de manejo de 

sedimentos. 

Os Relatórios de Ensaio dos resultados apresentados constam em anexo ao 

presente Estudo Ambiental Simplificado (EAS). 

 Águas Subterrâneas 
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A bacia sedimentar do Paraná corresponde a uma grande bacia paleozoica 

que ocupa cerca de 1.000.000 de km2 do território brasileiro, abrangendo parte das 

regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país e estendendo-se para a Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Sua espessura máxima atinge cerca de 8.000 m (GABAGLIA 

& MILANI, 1990). Comporta importantes sistemas aquíferos, como o Guarani, o 

Serra Geral, o Bauru-Caiuá, o Furnas e o Ponta Grossa.  

É considerada a mais importante província hidrogeológica do Brasil, por 

armazenar cerca de 45% das reservas de água subterrânea do território nacional, 

e por se encontrar nas proximidades das regiões relativamente mais povoadas e 

economicamente mais desenvolvidas do país. Sua reserva estimada é de 50.400 

km³ de água. 

A Bacia do Rio Correntes está sobre oito sistemas aquíferos aflorantes, são 

eles: 7 –Aquidauana, 14 – Bauru-Caiuá, 49 – Furnas, 55 – Guarani, 85 – Palermo, 

87 – Pantanal, 98 – Ponta Grossa, 181 – Fraturado Centro – Sul.  

A Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA) estão 

sobre o sistema aquífero sedimentar de Furnas, conforme ilustra a Figura 68. 

 

Figura 68: Sistemas Aquíferos Atuantes nas Áreas de Influência. 
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A Formação Furnas é a unidade basal do Grupo Paraná, formada durante o 

Devoniano (Paleozoico Inferior). É constituída predominantemente por arenitos 

médios a grossos, esbranquiçados, pobremente classificados e cimentados por 

caulinita.  

Na base, ocorrem camadas de conglomerados e arenitos conglomeráticos 

quartzosos, com até um metro de espessura. Apresenta estratificação cruzada 

planar como estrutura sedimentar principal e de forma localizada, estratificação 

plano-paralela.  

Estas estruturas foram originadas por fluxo aquoso responsável também 

pela formação de marcas onduladas, localmente observadas. É considerada como 

depósito resultante de transgressão marinha ocorrida sobre terreno de relevo 

suave, em que o transporte e a deposição de detritos foram realizados sob 

influência de correntes relativamente fortes, em águas rasas e em condição de lenta 

subsidência.  

Sua área de ocorrência compreende parte dos estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, num total de 24.894 km². A 

espessura média é de 200 m. 

A porosidade primária dos arenitos da Formação Furnas é baixa, devido à 

cimentação por caulinita. Por isso, o aquífero Furnas é, frequentemente, tratado 

como do tipo fraturado.  

Uma particularidade destes arenitos refere-se à identificação de feições 

cársticas, devido à tendência de dissolução do cimento caulinítico e consequente 

liberação dos grãos de quartzo (MELO & GIANNINI, 2007). Essa característica 

torna a porosidade dos arenitos mais elevada e faz com que seja comum a 

ocorrência de dolinas, lagoas, sumidouros e fendas. 

O aquífero Furnas é de natureza sedimentar, com porosidade intersticial e 

ocorre na condição livre e confinada. Abrange principalmente as regiões 

hidrográficas Tocantins/Araguaia e Paraguai, possuindo área de recarga de 24.894 

km² e espessura média de 200 m (ANA, 2005). A porosidade primária do aquífero 

apresenta-se eventualmente reduzida em decorrência da presença de cimento de 

caulinita.  
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Entretanto, a existência de estruturas rúpteis secundárias e a dissolução do 

cimento caulinítico por processos supergênicos atenuam este aspecto e conduzem 

a uma variação expressiva nas características hidráulicas e consequentemente nas 

vazões de explotação.  

A geração de porosidade secundária eleva o potencial para produção de 

água de boa qualidade, entretanto, há também o aumento da vulnerabilidade do 

aquífero à contaminação. Segundo estudo da Agência Nacional de Águas (ANA, 

2005), as reservas renováveis do aquífero Furnas são da ordem de 143 m³/s e as 

reservas explotáveis são estimadas em 28,6 m³/s. 

A profundidade média dos poços varia entre 124 e 195 m. A vazão na porção 

livre do aquífero é de aproximadamente 17,4 m³/h e na porção confinada de 46,4 

m³/h. Os poços estudados mostram capacidade específica média de 1,556 m³/h/m 

na porção livre e de 1,510 m³/h/m na porção confinada. 

Riscos de Contaminação  

Os arenitos da Formação Furnas têm a vulnerabilidade natural à 

contaminação intensificada em virtude do elevado grau de fraturamento e da 

tendência à dissolução de minerais. 

Em Mato Grosso do Sul, segundo SANESUL/TAHAL (1998), o aquífero 

Furnas mostra-se pouco vulnerável a contaminação, pois possui poder filtrante 

elevado e zona não saturada bastante espessa.  

Adicionalmente, em virtude da conformação em terrenos de relevo 

acidentado com serras e colinas entalhadas por vales, verifica-se baixo índice de 

ocupação do solo, com cidades de pequeno porte e atividades agrícolas 

centralizadas na pecuária.  

Entretanto, como fator de risco, na área de exposição o aquífero é drenado 

pelos rios a oeste do divisor de água subterrânea que praticamente acompanha a 

serra de Maracaju, a qual atravessa o município de Campo Grande na direção 

nordeste-sudoeste. 

Uso da Água Subterrânea  

A demanda de água nas unidades de planejamento e gerenciamento - UPG, 

onde o aquífero Furnas em Mato Grosso do Sul encontra-se representada por 

finalidades de uso na Tabela 25. 
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Tabela 25: Demanda de Água nas UPGs de ocorrência do Aquífero Furnas em Mato 
Grosso do Sul. 

UPG Abastecimento 
Urbano (L/s) 

Abastecimento 
Rural (L/s) 

Dessedentação 
Animal (L/s) 

Irrigação 
(L/s) 

Industrial 
(L/s) 

Total 
(L/s) 

Santana 86,0 6,0 285,0 42,0 18,0 437,0 

Aporé 65,0 3,0 176,0 1,0 12,0 257,0 

Correntes 43,0 5,0 354,0 601,0 0,0 1.003,0 

Taquari 559,0 25,0 2.219,0 158,0 234,0 3.195,0 

Miranda 310,0 17,0 2.438,0 631,0 52,0 1.266,0 

Negro 12,0 74,0 1.160,0 20,0 0,0 3.448,0 

Fonte: Sanesul/Tahal (1998). 

A unidade de planejamento e gerenciamento – UPG Correntes, aonde se 

localiza o empreendimento é a quarta demanda de água proveniente do aquífero 

Furnas no estado do Mato Grosso do Sul, sendo o setor de irrigação o que mais 

demanda o consumo das águas subterrâneas do Aquífero Furnas na UPG 

Correntes, com 601,0 Litros por segundo seguido pela Dessedentação animal com 

354 litros por segundo.  

Potenciometria  

No Estado de Mato Grosso do Sul, a Potenciometria do aquífero Furnas está 

diretamente associada à topografia da área de afloramento. A água subterrânea é 

drenada para os rios Taquari, Negro e Aquidauana. As cotas dos níveis 

piezométricos indicam um fluxo de norte para sul (420 m em Sonora, 278 m em 

Pedro Gomes e 200 m em Coxim).  

A partir de Rio Verde (cota 320 m), os fluxos divergem para Coxim ao norte 

(200 m) e Rio Negro ao sul (196 m). Já em Taboco (cota 266 m) as águas divergem 

para Rio Negro (196 m) e Aquidauana (160 m), passando por Cipolândia (170 m).  

Há registros de poços jorrantes no município de Pedro Gomes, indicando 

confinamento do aquífero Furnas pela Formação Ponta Grossa. Os gradientes 

hidráulicos são da ordem de 2,4‰, salvo na região de Aquidauana, onde o aquífero 

está sotoposto à unidade homônima, mas não confinado e os valores encontram-

se em torno de 1,2‰ (SEMAC, 2010). 

 MEIO BIÓTICO 

 ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre 

componentes bióticos, como os organismos vivos: plantas, animais e micróbios, e 
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os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo 

e minerais. Estes componentes interagem através das transferências de energia 

dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos de seu 

ambiente. 

Como são definidos pela rede de interações entre organismos, e entre os 

organismos e seu ambiente, ecossistemas podem ter qualquer tamanho. Como é 

difícil determinar os limites de um ecossistema, convenciona-se adotar distinções 

para a compreensão e possibilidade de investigação científica. Assim, temos, 

inicialmente, uma separação entre os meios aquáticos e terrestres.  

Por ser um sistema biológico em que ocorrem várias relações sustentam seu 

equilíbrio, uma simples ação humana pode provocar seu desequilíbrio, com sérias 

consequências para o ecossistema. A importância da preservação dos 

ecossistemas, está diretamente relacionado ao equilíbrio das espécies, pois nestes 

locais habitam muitas espécies de animais e vegetais, sendo que muitos deles 

estão correndo risco de extinção, a desestruturação do ecossistema pode gerar 

uma reação em cadeia, prejudicial para todas as espécies existentes. 

Os ecossistemas terrestres são compostos pelas florestas, dunas, desertos, 

tundras, montanhas, pradarias e pastagens. 

 FLORA 

Devido ao crescente desenvolvimento das principais regiões urbanas do 

país, as áreas com vegetação natural estão tornando-se cada vez mais reduzidas. 

Em função disso, os empreendimentos com potencial de alteração dos ambientes 

naturais devem ser bem planejados e estruturados de forma que possam ser 

desenvolvidos causando o menor número de impactos negativos ao meio ambiente. 

A compreensão da dinâmica da vegetação, assim como da forma como seus 

padrões se refletem na configuração da paisagem, é de fundamental importância 

para o entendimento das relações existentes em qualquer ecossistema.  

O estado de conservação e a continuidade de uma formação vegetal definem 

a existência ou não de habitats para as espécies, a manutenção de serviços 

ambientais ou mesmo fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de 

populações humanas. 
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Deste modo, a avaliação ecológica de um ecossistema antecede os 

instrumentos de gestão, uma vez que permite planejar o uso sustentável de áreas 

naturais, quando existentes, assim como a implantação de programas para a sua 

conservação. 

A vegetação do Estado de Mato Grosso do Sul reflete o contato e a 

interpenetração de três províncias florísticas: Amazônica, Chaquenha e da Bacia 

do Paraná, resultando em paisagens fitogeográficas muito diversificadas. Suas 

formações naturais vão desde campos limpos, completamente destituídos de 

árvores, a cerrados e até florestas exuberantes.  

A vegetação original do estado do Mato Grosso do Sul caracteriza-se, 

segundo Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), por 

quatros regiões ficoecológicas bastante distintas: Savana, Savana Estépica, 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, além de áreas de 

Tensão Ecológica e áreas das Formações Pioneiras.  

O município de Sonora está inserido no Bioma Cerrado e apresenta uma 

variedade de paisagens e diferentes fisionomias vegetais que se manifestam desde 

as formações abertas como campos, até o Cerrado e sua forma florestada, como o 

Cerradão e encraves destas com a Floresta Estacional. 

A cobertura florestal da região encontra-se em grande parte devastada 

devido à ação antrópica e expansão das atividades agropecuárias em toda a região 

transformando as matas em áreas de cultivo e pastagem.  

Este relatório trata-se da caracterização florística do componente 

vegetacional das áreas de influência em estudo para a implantação da CGH 

Aquarius II, a qual abrange em sua área de influência o município de Sonora, no 

estado do Mato Grosso do Sul, observando tipologias presentes, assim como aferir 

os seus estágios sucessionais.  

Procurando conhecer, sobretudo, as áreas que serão suprimidas e, assim, 

gerar os subsídios necessários para as medidas mitigadoras que deverão ser 

tomadas e também caracterizar os remanescentes, caso ocorram, que serão 

preservados com a implantação do reservatório. 
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Para o presente estudo também foram consideradas a existência ou não das 

espécies citadas na lista oficial da flora ameaçada de extinção estabelecida na 

Portaria n. 443/ 2014 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

 Metodologia 

O plano de amostragem foi estabelecido com o auxílio de mapas elaborados 

em softwares de geoprocessamento e imagens de satélite. 

Por meio dos mapas e imagens foram demarcados os limites das áreas de 

influência para o empreendimento com objetivo de fazer o diagnóstico específico 

para cada região compartimentalizada. 

As áreas em estudo foram divididas em Área de Influência Indireta (AII), Área 

de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 

 Áreas de Tensão Ecológica entre Savana / Floresta 

Estacional 

Entre duas ou mais regiões fitoecológicas ou tipos de vegetação, existem 

sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, comunidades indiferenciadas, onde 

as floras se interpenetram, constituindo as transições florísticas ou contatos 

edáficos. O primeiro caso se refere ao “mosaico específico” ou ao próprio ecótono 

de Clements (1949). O segundo caso se refere ao “mosaico de áreas edáficas”, no 

qual cada encrave guarda sua identidade ecológica sem se misturar (VELOSO et 

al., 1975 apud IBGE, 2012). 

Na AII esse contato das tipologias é da forma de Ecótono. Conforme IBGE 

(2012) este contato entre tipos de vegetação com estruturas fisionômicas 

semelhantes é impossível de ser detectado no mapeamento por simples 

fotointerpretação, como, por exemplo: Floresta Ombrófila/Floresta Estacional.  

Também é muito difícil separar ou identificar este contato, mesmo quando 

os tipos de vegetação envolvidos apresentam estruturas fisionômicas diferentes, 

como, por exemplo, Floresta Ombrófila/Savana (Cerrado). Isto ocorre porque os 

elementos que se misturam são indivíduos isolados e dispersos, formando 

conjuntos geralmente muito homogêneo ou uniforme (IBGE, 2012).  
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Na AII as áreas de tensão ecológica entre a savana e a floresta estacional 

determinam uma maior diversidade botânica, pois a cobertura vegetal se enriquece 

pela presença de espécies de ambos os domínios. 

 Savana (Cerrado) 

É um dos setes biomas brasileiros e possui uma área de aproximadamente 

1,5 milhão de km2 (22% do território nacional) concentrado no Planalto Central. O 

Cerrado abrange como área contínua os estados de Goiás, Tocantins e o Distrito 

Federal, parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo e também ocorre em áreas 

disjuntas ao norte nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul em 

“pequenas ilhas” no Paraná.  

Fora do Brasil ocupa áreas na Bolívia e Paraguai, enquanto paisagens 

semelhantes são encontradas na Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela, 

recebendo outras denominações como Lhanos, por exemplo (RIBEIRO e WALTER, 

1998). 

O Cerrado caracteriza-se pela presença de invernos secos e verões 

chuvosos, um clima classificado como Aw por Köppen (tropical chuvoso). Possui 

média anual de precipitação da ordem de 1500 mm, variando de 750mm a 2000mm 

(WALTER e RIBEIRO, 1998). As chuvas são praticamente concentradas de outubro 

a março (estação chuvosa), e a temperatura média do mês mais frio é superior a 

18º C.  

Cerrado é definido como uma vegetação xeromorfa preferencialmente de 

clima estacional (mais ou menos seis meses secos), podendo ser encontrada 

também em clima ombrófilo (IBGE, 1992). Convém salientar que não se trata de 

uma cobertura vegetal uniforme, pois no sentido propriamente dito, é um complexo 

vegetacional, onde se pode encontrar desde formações campestres a formações 

florestais, passando gradualmente, ou bruscamente, de uma para outra. 

A vegetação do bioma Cerrado apresenta fisionomias que englobam 

formações florestais, savânicas e campestres. Em sentido fisionômico, floresta 

representa áreas com predominância de espécies de espécies arbóreas, onde há 

formação de dossel, contínuo ou descontínuo. O termo savana refere-se a áreas 
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com árvores e arbustos espalhados sobre tapete graminoso sem a formação de 

dossel, contínuo.  

Já o termo campo designa áreas com predomínio de espécies herbáceas e 

algumas arbustivas, faltando árvores na paisagem (RIBEIRO e WALTER, 1998). É 

com tal sentido que esses termos e suas variantes serão apresentados no texto. 

Savana (Cerrado) é conceituada como uma vegetação xeromorfa, que 

ocorre sob distintos tipos de clima. Reveste solos lixiviados aluminizados, 

apresentando sinúsias de hemicriptófitos, geófitos, caméfitos e fanerófitos 

oligotróficos de pequeno porte, com ocorrência em toda a Zona Neotropical e, 

prioritariamente, no Brasil Central.  

Em outras partes do País, recebe nomes locais, como: “Tabuleiro”, “Agreste” 

e “Chapada”, na Região Nordeste; “Campina” ou “Gerais” no norte dos Estados de 

Minas Gerais, Tocantins e Bahia; e “Lavrado” no Estado de Roraima, entre outras 

denominações (IBGE, 2012). 

A Savana (Cerrado) foi subdividida em quatro subgrupos de formação: 

Florestada; Arborizada; Parque; e Gramíneo-Lenhosa observadas na AII (Área de 

Influência Indireta). 

Savana Florestada (Cerradão) 

Subgrupo de formação com fisionomia típica e característica restrita a áreas 

areníticas lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em um clima tropical 

eminentemente estacional. Apresenta sinúsias lenhosas de micro e 

nanofanerófitos, tortuosos com ramificação irregular, providos de macrófitos 

esclerófitos perenes ou semidecíduos, ritidoma esfoliado corticoso rígido ou córtex 

maciamente suberoso, com órgãos de reserva subterrâneos ou xilopódios, cujas 

alturas variam de 6 a 8 m.  

Em alguns locais, apresenta sinúsias lenhosas de meso e microfanerófitos 

com altura média superior aos 10 m, sendo muito semelhante, fisionomicamente, a 

Florestas Estacionais, apenas diferindo destas na sua composição florística. Não 

apresenta sinúsia nítida de caméfitos, mas sim relvado hemicriptofítico, de permeio 

com plantas lenhosas raquíticas e palmeiras anãs (IBGE, 2012). 

Também chamado de Savana Arbórea Densa (Cerradão) apresenta dossel 

predominantemente contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. A 
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altura média do estrato arbóreo varia de 8 a 15 metros, proporcionando condições 

de luminosidade que favorecem à formação de estratos arbustivos e herbáceos 

diferenciados (SANO e ALMEIDA, 1998). 

O Cerradão apresenta dossel predominantemente contínuo e cobertura 

arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. A altura média do estrato arbóreo varia de 

8 a 15 metros, proporcionando condições de luminosidade que favorecem a 

formação de estratos arbustivos e herbáceos diferenciado.  

Embora possam ser perenifólias, muitas espécies comuns ao Cerrado como: 

Caryocar brasiliense, Kielmeyra coriacea e Qualea grandiflora apresentam 

caducifólia em determinados períodos na estação seca; períodos nem sempre 

coincidentes com aqueles das populações do Cerrado (RIBEIRO et al. 1982). A 

presença de espécies epífitas é reduzida 

Extremamente repetitiva, a sua composição florística reflete-se de norte a 

sul em uma fisionomia caracterizada por dominantes fanerofíticos típicos, como: 

Caryocar brasiliense (Caryocaraceae – Pequi); Salvertia convallariodora. 

(Vochysiaceae – Pau-de-colher); Bowdichia virgilioides (Fabaceae Papilionoideae 

– Sucupira-preta); Dimorphandra mollis (Fabaceae Mimosoideae – Faveiro); 

Qualea grandiflora (Vochysiaceae – Pau-terra-de-folhas-grandes); Qualea 

parviflora (Fabaceae Mimosoideae – Angico-preto); e Kielmeyera coriacea 

(Calophyllaceae – Pau-santo). 

Savana Arborizada (Campo Cerrado, Cerrado Típico e Cerrado Denso) 

Subgrupo de formação natural ou antropizado que se caracteriza por 

apresentar uma fisionomia nanofanerofítica rala e outra hemicriptofítica graminoide 

contínua, sujeito ao fogo anual. As sinúsias dominantes formam fisionomias ora 

mais abertas (Campo Cerrado), ora com a presença de um scrub adensado, 

Cerrado propriamente dito. A composição florística, apesar de semelhante à da 

Savana Florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os ambientes de 

acordo com o espaço geográfico ocupado (IBGE, 2012). 

Caracteriza-se por árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações 

irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de passagem de fogo. As 

folhas, em geral são coriáceas; os troncos possuem uma casca com cortiça grossa 

fendida ou sulcada e as gemas apicais são protegidas. Os subarbustos encontram-
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se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes 

(xilopódios), que permitem rebrotar após a queima ou corte (PEREIRA, 2009). 

O Campo Cerrado apresenta uma fisionomia campestre, formada por 

vegetais baixos, de fustes finos e tortuosos, esparsamente distribuímos sobre o 

solo recoberto por um estrato graminóide contínuo. As plantas lenhosas são 

raquíticas e as palmeirinhas, acaules. 

Essas formações savanícolas são exclusivas das áreas arenítica lixiviadas 

e apresentam sua composição florística semelhante à da Savana Arbórea Densa. 

Ocorrem: lixeira (Curatella americana L.), capitão-do-campo (Terminalia argentea 

Mart. & Zucc.), pau-santo (Kielmeyera coriacea Mart.), ipê-caraiba (Tabebuia 

caraiba Mart. Bur) e araticum (Annona crassifolia Mart.) (PEREIRA, 2009). 

Savana Parque (Campo-Sujo-de-Cerrado, Cerrado-de-Pantanal) 

Subgrupo de formação constituído essencialmente por um estrato 

graminóide, integrado por hemicriptófitos e geófitos de florística natural ou 

antropizada, entremeado por nanofanerófitos isolados, com conotação típica de um 

“Parque Inglês” (Parkland). A Savana Parque de natureza antrópica é encontrada 

em todo o País, enquanto a natural ocorre algumas vezes com feição de campos 

litossólicos ou rupestres.  

Em áreas encharcadas de depressões periodicamente inundadas, ocorrem 

as tipologias naturais de Cerrado-de-Pantanal, com denominações regionais 

diversas, caracterizadas pela presença de “covoais”, “monchões” ou “murundus”, 

como nas áreas abaixo relacionadas e com os seguintes ecótipos dominantes: Ilha 

de Marajó - Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae –Mangaba); Pantanal Mato-

Grossense-do-Sul - Handroanthus aureus (Binoniaceae –Paratudo); Depressão do 

Araguaia e Ilha do Bananal - Byrsonima sericea DC. (Malpighiaceae – Murici) 

(IBGE, 2012). 

Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo-Limpo-de-Cerrado) 

Prevalecem nesta fisionomia, quando natural, os gramados entremeados por 

plantas lenhosas raquíticas, que ocupam extensas áreas dominadas por 

hemicriptófitos e que, aos poucos, quando manejados através do fogo ou pastoreio, 

vão sendo substituídos por geófitos que se distinguem por apresentar colmos 

subterrâneos, portanto mais resistentes ao pisoteio do gado e ao fogo. 
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A composição florística é bastante diversificada, sendo suas espécies mais 

representativas as plantas lenhosas: Andira humilis (Fabaceae Papilionoideae – 

Angelim-do-cerrado); Chamaecrista spp. (Fabaceae Caes. – Fedegoso-do-cerrado 

(Arecaceae – Coco-de-raposa); dentre outras espécies. Entre as plantas 

graminoides (Poaceae): Axonopus spp. (grama-do-cerrado); Andropogon spp. 

(Capim-do-cerrado); Aristida pallens (Capim-barba-de-bode); Echinolaena inflexa, 

Paspalum spp. (IBGE, 2012). 

 Floresta de Galeria 

Dentre as formações vegetais do Cerrado, a Mata de Galeria, também 

denominada Mata Ciliar ou Mata Ripária por alguns pesquisadores, caracteriza-se 

por associar-se aos cursos d’água. Essa formação apesar de representar uma 

pequena fração do Cerrado, destaca-se pela sua riqueza, diversidade genética e 

pelo seu papel na proteção dos recursos hídricos, edáficos e fauna silvestre 

(REZENDE, 1998). 

Segundo Ribeiro e Walter (1998) corresponde a vegetação florestal que 

acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, 

formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água. Geralmente 

localizam-se nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem onde os cursos 

de água ainda não escavaram um canal definitivo (RATTER et al., 1983; RIBEIRO 

et al., 1983). 

Pela própria natureza do ecossistema, as matas de galeria encontram-se em 

transição quanto ao solo e os gradientes de umidade dele. Este último geralmente 

impõe o tipo de vegetação, indicando espécies adaptadas, tolerantes ou 

indiferentes a solos encharcados ou sujeitos a inundações temporárias 

(KAGEYAMA et al., 1989).  

Quase sempre são circundadas por faixas de vegetação não florestal, cuja 

transição normalmente ocorre de forma abrupta com formações savânicas e 

campestres (RIBEIRO e WALTER, 1998). 

De acordo com a composição florística e características ambientais, como 

topografia, variação na altura do aquífero freático e do nível dos rios ao longo do 

ano, a Mata de Galeria pode ser classificada de dois tipos: não-inundável e 

Inundável. 
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Os solos são geralmente Cambissolos, Plintossolos, Podzólicos, 

Hidromórficos ou Aluviais, podendo mesmo ocorrer Latossolos semelhantes aos 

das áreas de cerrado (sentido amplo) adjacentes.  

Neste último caso, devido à posição topográfica, os Latossolos apresentam 

maior fertilidade devido ao carreamento de material das áreas adjacentes e da 

matéria orgânica oriunda da própria vegetação. Não obstante, os solos da mata 

podem apresentar acidez maior que a encontrada naquelas áreas (SANO e 

ALMEIDA, 1990). 

 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

É uma formação encontrada com maior frequência na grande depressão 

pantaneira mato-grossense-do-sul, sempre margeando os rios da Bacia do Rio 

Paraguai. 

O mesofanerófito Amburana acreana Ducke, vulgarmente conhecido como 

cerejeira, de grande valor econômico-madeireiro, é de origem andino-amazônica e 

de dispersão sul-americana ampla e divergente. O gênero ocorre nas áreas áridas 

do Chaco argentino-boliviano, e na Caatinga brasileira e nas áreas úmidas da 

Amazônia Ocidental, mais precisamente nos Estados do Acre, de Rondônia, de 

Mato Grosso e no Pantanal Mato-Grossense-do-Sul.  

Nesta formação, existem em grande abundância várias espécies do gênero 

Handroanthus, além dos ecótipos Calophyllum brasiliense Cambess., Tapirira 

guianensis Aubl., Inga sp., Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl., Cedrela lilloi C. 

DC., Guarea guidonia (L.) Sleumer, entre outros (IBGE, 2012). 

A cobertura vegetal, nas áreas de preservação permanente encontradas na 

AII, apresenta diferentes formações que compreendem formações de cerrado 

arborizado e de transição para a floresta estacional semidecidual em diferentes 

graus de conservação. 

 Áreas Antrópicas 

As áreas antrópicas na AII estão representadas pelas áreas ocupadas em 

sua grande maioria por porções ocupadas por agricultura e algumas poucas por 

pastagens. 
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A maior parte dessas áreas encontra-se com solo coberto por espécies das 

famílias Asteraceae (Vernonia spp.), Cyperaceae, Fabaceae (Mimosa sp.) e 

Poaceae, além da presença de ervas ruderais que aparecem em áreas que passam 

por constante pisoteio de gado, tais como: Brachiaria spp. (Poaceae - Braquiária), 

Oxalis latifolia (Oxalidaceae). 

Em meio às pastagens pode observar a presença de espécies típicas de 

Cerrado encontradas ora agrupadas ora esparsamente em diversos locais, onde 

citam-se: Caryocar brasiliense (Caryocaraceae – Pequi), Handroanthus spp. 

(Bignoniaceae – Ipês), Qualea grandiflora (Vochysiaceae – Pau-terra), Kielmeyera 

coriaceae (Guttiferae – Pau-santo), Strychnos pseudoquina (Loganiaceae - Quina-

do-campo), dentre outras espécies. 

 Caracterização da Flora nas Áreas de Influência Direta (AID) 

e Diretamente Afetada (ADA) 

A caracterização das Áreas de Influência Direta (AID) e da Diretamente 

Afetada (ADA) foi fundamentada na coleta de dados secundários e primários, com 

maior atenção para a área propriamente dita onde pretende se instalar a CGH 

(ADA). 

Tendo em vista a delimitação das Áreas de Influência Direta (AID) e 

Diretamente Afetada (ADA) optou-se pela apresentação dos resultados da 

caracterização das áreas de influências de forma unificada.  

Para o enquadramento da vegetação foi utilizado o proposto pelo IBGE 

(2012). Possíveis alterações na nomenclatura botânica foram atualizadas por 

bibliografias e por meio do catálogo on-line do herbário Missouri Botanical Garden 

(St. Louis, Estados Unidos da América) (http://www.tropics.org) (MISSOURI 

BOTANICAL GARDEN, 2017).  

É possível que sejam encontrados indivíduos arbóreos isolados protegidos 

por legislações específicas e nas formações nativas florestais tanto das ADA 

quanto da AID, onde citam-se: 

Portaria Federal no 113/1995: Caryocar brasiliense (Caryocaraceae – 

Pequizeiro); Resolução SEMADE nº 009/2015: Astronium fraxinifolium 

(Anacardiaceae – Gonçalo-alves), Cedrella fissilis (Meliaceae – Cedro), Dipteryx 

alata (Fabaceae – Baru), Genipa americana (Euphorbiaceae – Jenipapo), 
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Hymenaea spp. (Fabaceea – Jatobá), Myracrodrun urundeuva (Anacardiaceae – 

Aroeira-do-sertão); Schinopsis brasiliensis (Anacardiaceae – Quebracho). 

 Tipologias Vegetacionais na Área de Influência Indireta (AID) 

e na Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na AID e ADA as formações savânicas formam um gradiente entre o campo 

sujo, representados pela savana gramíneo-lenhosa, e as formações florestadas, 

como as savanas arborizadas e o Cerradão, além de algumas porções com 

Floresta de Galeria. Também encontram-se áreas antropizadas representadas pela 

agriculturas e algumas áreas com pastagens.  

A vegetação observada nas Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) formam um mosaico vegetacional de diferentes fitofisionomias, e 

não foram encontradas vegetação primária, mas sim áreas que já sofreram 

alterações pelo homem.  

Campo Sujo Antropizado 

O estrato herbáceo-subarbustivo é um componente importante no Cerrado 

tanto do ponto de vista biológico como por sua utilização econômica, por exemplo, 

mais de 90 milhões de hectares são utilizados como pastagem nativa 

(HARIDASAN, 1996).  

Apesar disso, há pouco conhecimento sobre as alterações que possam 

ocorrer na composição florística do estrato herbáceo-subarbustivo como 

consequência de desmatamento, queimadas, herbivoria e extrativismo. 

Na área de estudo a fisionomia de campo sujo consiste basicamente de um 

estrato herbáceo subarbustivo dominado por gramíneas, alguns arbustos esparsos 

e indivíduos arbóreos normalmente menos desenvolvidos de espécies de Cerrado 

“stricto sensu” (Savana Arborizada). 

Na porção de campo sujo da futura CGH Aquarius II foram observadas: 

Cissampelos ovalifolia (Menispermaceae), Byrsonima spp. (Malpighiaceae – 

Murici), Richardia scabra (Rubiaceae). 

As espécies herbáceas-arbustivas citam-se: Axonopus brasiliensis 

(Poaceae), Bauhinia forficata (Fabaceae – Pata-de-vaca), Brachiaria decumbens 

(Poaceae – Braquiária, espécie exótica), Clitoria guianensis (Fabaceae), Oxalis 
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densifolia (Oxalidaceae), Ruellia sp. (Acanthaceae), Scleria hirtella (Cyperaceae), 

Vigna sp. (Fabaceae), Solanum lycocarpum (Solanaceae – Lobeira). 

Savana Arbórea Aberta (Cerrado)  

O Cerrado pode apresentar diferentes tipos de vegetação dependendo da 

quantidade de água local, regime de fogo e tipo de solo. A flora destas áreas é 

muito rica sendo que a ordem que predomina no estrato lenhoso é a família 

Leguminosae, com suas subdivisões, enquanto no estrato herbáceo são os das 

espécies de Poaceae (gramíneas) e Asteraceae (compostas) (Figura 69).  

 

O estrato arbóreo não é uniforme, variando bastante de um local para outro, 

sendo evidenciadas as seguintes espécies: Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae 

– Gonçalo-alves), Caryocar brasiliense (Caryocaraceae – Pequizeiro), Curatella 

americana (Dilleniaceae – Lixeira) (Figura 70), Dimorphandra mollis (Fabaceae – 

Faveira-do-campo) (Figura 71), Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae – Ipê-

amarelo), Hymenaea stigonocarpa (Fabaceae – Jatobá), Kielmeyera coriacea 

(Clusiaceae – Pau-santo), Qualea grandiflora (Vochysiaceae – Pau-terra-folha-

grande), Solanum lycocarpum (Solanaceae – Lobeira), Tocoyena formosa 

(Rubiaceae – Jenipapo-de-cavalo), Xylopia aromatica (Annonaceae – Pimenta-de-

macaco) (Figura 72).  

Figura 69: Margens da estrada na AID com espécies de Savana Arbórea 
Aberta (Cerrado)  
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Figura 70: Curatella americana (Lixeira). 

Figura 71: Dimorphandra mollis (Faveira-do-campo). 
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Além das espécies citadas acima, também foram encontradas: Annona 

dioica (Annonaceae – Araticum), Bauhinia rufa (Fabaceae), Byrsonima crassa 

(Malpighiaceae – Murici), Clidemia sp. (Melastomataceae), Lafoensia pacari 

(Lythraceae – Mangava-brava), Hirtella gracipiles (Chrysobalanaceae), Ouratea 

hexasperma (Ourateaceae) e Vernonia sp. (Asteraceae – Assa-peixe) (Figura 73). 

Figura 72: Espécies típicas de Savana Arbórea Aberta (Cerrado) na ADA 

Figura 73: Interior de Savana Arbórea Aberta na AID. 
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Floresta de Galeria 

A Floresta de Galeria presente na AID e ADA podem encontrar-se em vários 

estágios sucessionais, desde inicial a médio, cuja vegetação apresenta fisionomia 

arbórea, com início de estratificação das diferentes formas biológicas constituintes 

da estrutura da floresta (Figura 74). Apresentam alguns locais alterados em função 

de pisoteio do gado, assim como de retirada seletiva de indivíduos arbóreos. 

Em alguns locais nota-se a ocorrência de efeito de borda, que pode ser 

definido como uma alteração na composição ou na abundância relativa das 

espécies na parte marginal de um fragmento florestal (FORMAN e GORDON, 

1986), ou como a influência que o meio externo exerce sobre a área da floresta em 

sua parte marginal, causando alterações físicas e estruturais. 

A composição florística esta constituída por um pequeno número de 

espécies características de áreas que sofrem inundações periódicas, as quais 

imprimem na paisagem um aspecto quase homogêneo e as suas bordas por 

espécies típicas de ambientes úmidos: Cecropia pachystachia (Cecropiaceae – 

Embaúba), Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Handroanthus sp. 

(Bignoniaceae – Ipê-rosa), Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), Inga 

spp. (Fabaceae – Ingá-macaco), Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae – 

Aroeira), Myrcia sp. (Myrtaceae – Goiabeira-do-campo), Piptadenia falcata 

(Fabaceae – Angico-Vermelho), Tapirira guianensis (Anacardiaceae – Pombeiro), 

Figura 74: Vista geral de Floresta de Galeria na ADA 
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Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae – Mamica-de-porca), Xylopia sericea 

(Annonaceae – Pimenta-de-macaco) (Figura 75). 

 

O sub-bosque encontra-se ora bastante raleado ora denso e sua constituição 

dá-se pelas seguintes espécies herbáceo-arbustivas: Actinostemon concolor 

(Euphorbiaceae), Aristida pallens (Poaceae), Cestrum intermedium (Solanaceae), 

Cyperus spp. (Cyperaceae), Myrcia sp. (Myrtaceae), Myrsine guianensis 

(Primulaceae – Cafezinho). 

Áreas Antrópicas 

As áreas antrópicas estão representadas pela lavoura (agricultura) e 

algumas áreas com pastagens. Pelas edificações encontradas nas porções norte e 

oeste da gleba sendo estas: residências, além de pequenas porções com plantio e 

pecuária. 

Agricultura: devido ao desmate no passado ocorrido na área em função da 

criação do gado, na ADA e AID são encontradas extensas áreas com cultivo de 

milho, soja e cana-de-açúcar.  

Pastagem: As pastagens da AID e da ADA possuem uma diversidade de 

espécies reduzida, com cobertura vegetal constituída essencialmente por 

gramíneas exóticas: Brachiaria spp. (Poaceae – Braquiária) (Figura 76). Vale 

ressaltar que essas áreas eram cobertas originalmente por espécies típicas do 

Cerrado, onde podem ser encontrados alguns indivíduos arbóreos. 

Figura 75: Aspecto do interior da floresta de galeria.  
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 Composição florística arbórea e arborescente que podem 

ser encontradas na AID (Área de Influência Direta) e ADA 

(Área Diretamente Afetada) 

A Tabela 26 apresenta uma listagem com espécies da flora lenhosa e 

arbustiva que podem ocorrer na área deste levantamento. Muitas espécies podem 

ser utilizadas na alimentação do homem e na medicina popular, e várias oferecem 

recursos alimentares para a fauna silvestre, alguns dos táxons encontram-se 

ameaçados de extinção. 

 

Figura 76: Borda do rio coberto por Brachiaria decumbens (Braquiária, espécie 
exótica). 
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Tabela 26: Lista da composição florística das espécies que podem ocorrer na AID e ADA.  
Família Espécie Nome Comum Fisionomia Status de Conservação 

ANACARDIACEAE 

Anacardium humile Cajuzinho Cerrado  

Astronium fraxinifolium Gonçalo-alves Cerrado MMA (2014) 

Myracrodrun urundeuva Aroeira-do-sertão Cerrado, Mata de 
Galeria 

SEMADE nº 009 (2015) 

Schinopsis brasiliensis Quebracho Cerrado SEMADE nº 009 (2015) 

ANNONACEAE 

Annona dioica Araticum Área Antrópica, 
Campo Sujo  

 

Annona sericea  Mata de Galeria  

Xylopia aromatica Pimenta-de-macaco Campo Sujo, Mata de 
Galeria 

 

ASTERACEAE  
Mikania sp.  Área Antrópica, Mata 

de Galeria 
 

Vernonia scabra  Área Antrópica, 
Campo Sujo 

 

APOCYNIACEAE Hancornia speciosa Mangaba Cerrado  

BIGNONIACEAE 

Arrabidea candicans  Cerrado  

Handroanthus spp. Ipê Área Antrópica, 
Cerrado, Mata de 

 

Handroanthus ochraceus Ipê-amarelo   

Pitecoctenium crucigerum   Mata de Galeria  

CAESALPINACEAE Bauhinia rufa Pata-de-vaca Cerrado  
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Família Espécie Nome Comum Fisionomia Status de Conservação 

Bauhinia forficata  Campo Sujo  

Bowdichia virgiloides  Sucupira-preta Cerrado  

Dipteriyx alata Baru Área Antrópica, 
Cerrado  

SEMADE nº 009 (2015) 

Hymenea stignocarpha Jatobá Cerrado SEMADE nº 009 (2015) 

Machaerium acutifolium Jacarandá-do-campo Cerrado  

Dimorphandra mollis  Faveira Cerrado  

Enterolobium contorsiliquum Orelha-de-negro Cerrado, Área 
Antrópica 

 

Inga spp. Ingá Área Antrópica, 
Cerrado, Mata de 

 

FABACEAE Vigna sp.  Campo Sujo  

CARYOCARACEAE Caryocar brasiliensis Pequi Área Antrópica, 
Cerrado 

Portaria Federal no 113 
(1995) 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella gracipiles   Cerrado  

COMBRETACEAE Terminalia argentea  Capitão-do-mato Mata de Galeria  

CLUSIACEAE Kielmeyera coriacea Pau-santo Cerrado  

CYPERACEAE 
Scleria hirtella  Campo Sujo  

Cyperus spp.  Mata de Galeria  

DILLENIACEAE Curatella americana Lixeira Cerrado  



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                                                                                                                                                             172  

Família Espécie Nome Comum Fisionomia Status de Conservação 

EUPHORBIACEAE Genipa americana Genipapo Cerrado SEMADE nº 009 (2015) 

LAMIACEAE Vitex sp. Tarumã Cerrado  

MALVACEAE Luehe divaricata Açoita-cavalo Mata de Galeria  

MALPIGHIACEAE 

Byrsonima spp. Murici Área Antrópica, 
Campo Sujo 

 

Byrsonima crassa  Cerrado  

Guazuma ulmifolia Mutambo Mata de Galeria  

MELASTOMATACEAE Miconia albicans  Mata de Galeria  

MELIACEAE 
Cedrela fissilis Cedro Mata de Galeria MMA (2014) 

Trichillia elegans  Mata de Galeria  

MYRTACEAE 
Psidium guajava Goiabeira Mata de Galeria  

Myrcia sp.  Mata de Galeria  

OXALIDACEAE Oxalis densifolia  Campo Sujo  

PRIMULACEAE Myrsine guianensis Cafezinho Mata de Galeria  

POACEAE 

Axonopus brasiliensis   Campo Sujo  

Aristida pallens  Mata de Galeria  

Brachiaria decumbens Braquiária Área Antrópica, 
Campo Sujo 
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Família Espécie Nome Comum Fisionomia Status de Conservação 

RUBIACEAE 

Richardia scabra  Campo Sujo  

Tocoyena formosa Jenipapo-de-cavalo Cerrado  

Psychotria sp.  Mata de galeria  

RUTACEAE Zanthoxyllum rhoifolium Mamica-de-porca Mata de Galeria  

SAPINDACEAE 

Cupania vernalis Cuvatã Mata de Galeria  

Serjania communis  Mata de Galeria  

Serjania erecta Radlk.  Cerrado  

SMILACACEAE Smilax spp.  Mata de Galeria  

SOLANACEAE Solanum lycocarpum Lobeira Campo Sujo, Cerrado  

URTICACEAE Cecropia pachysthacia Embaúba Mata de Galeria  

VOCHYSIACEAE 

Qualea grandiflora  Pau-terra-folha-fina Área Antrópica, 
Cerrado 

 

Qualea parviflora Pau-terra-folha-larga Área Antrópica, 
Cerrado 

 

Vochysia divergens  Cerrado  
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Esta listagem foi realizada através de levantamentos primários e 

secundários baseados nas seguintes referências bibliográficas: Lorenzi (2000a, 

2000b, 2008), Pott et al. (2004), Ribeiro et al. (1982), Silva (2005), a fim de se obter 

uma listagem de espécies com ocorrência ou provável ocorrência nas áreas de 

influência da futura CGH. 

 Considerações Finais 

A bacia do rio Correntes, região onde encontra-se o empreendimento, no 

geral está bastante descaracterizada de sua cobertura vegetal original, devido a 

prática de agricultura e pecuária em suas margens. Os fragmentos existentes estão 

no geral em locais bem próximos ás margens dos rios ou em locais fortemente 

escarpados, nos quais as atividades de mecanização para a prática da agricultura 

tornaram-se inviáveis. 

Durante o presente estudo foi observado que a área de influência do 

empreendimento encontra-se no geral bastante fragmentada e com fortes indícios 

de alterações. 

Considerando a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção editada pela Portaria MMA 443/2014 não foram encontradas espécies 

raras ou ameaçadas de extinção, mas podem ser encontradas espécies da flora 

consideradas protegidas ou imunes ao corte definidas pela Resolução SEMADE nº 

009/2015 (MATO GROSSO DO SUL, 2015), tais como: Astronium fraxinifolium 

(Anacardiaceae – Gonçalo-alves), Caryocar brasiliense (Caryocaraceae – 

Pequizeiro), Cedrella fissilis (Meliaceae – Cedro), Dipteryx alata (Fabaceae – Baru), 

Genipa americana (Euphorbiaceae – Jenipapo), Hymenaea spp. (Fabaceea – 

Jatobá), Myracrodrun urundeuva (Anacardiaceae – Aroeira-do-sertão) e Schinopsis 

brasiliensis (Anacardiaceae – Quebracho). 

Também não foram observadas espécies com características adequadas 

para servirem como bioindicadoras, pois os ambientes presentes nas áreas de 

influência direta e indireta são, em sua maioria, bastante antropizados e sofrem 

pressões do uso e ocupação atual do solo. 

Toda construção de empreendimentos ocasiona impactos ao ambiente em 

que serão instalados, mas quando os aspectos ambientais são estudados 

previamente os impactos podem ser minimizados, mitigados ou parcialmente 
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compensados, contanto que sigam corretamente os programas e medidas 

propostas, aplicando as precauções necessárias. 

Os danos imediatos devido a faixa de alagamento e a área necessária para 

a implantação das estruturas, tem grande chance de serem efetivamente 

compensados e mitigados a médio e longo prazo com a implantação dos programas 

ambientais juntamente com atividades de monitoramento. 

 FAUNA 

 Invertebrados Terrestres 

 Introdução 

Os artrópodes formam o maior filo do reino animal, e, embora o exato 

número de espécies não seja conhecido, estima-se que possua mais de um milhão 

de espécies descritas, mais do que três vezes o número de todas as outras 

espécies de animais combinadas (RUPPERT; BARNES, 1996). Pelo critério de 

diversidade de espécies, distribuição e números absolutos, os artrópodes devem 

ser considerados como os mais bem-sucedidos de todos os filos animais 

(CAMPBELL; REECE, 2010), tendo sua superioridade numérica uma trajetória 

filogenética de pelo menos 600 milhões de anos (BRUSCA; BRUSCA, 2003). 

Atualmente existem 4 subfilos de artrópodes vivos: Crustacea, Hexapoda, 

Myriapoda e Chelicerata.  

A maior parte do fluxo energético dos ecossistemas passa pelo corpo desses 

animais, auxiliando na manutenção do equilíbrio ambiental, facilitando a 

compreensão da distribuição e abundância das espécies nos diferentes 

ecossistemas (AQUINO, 2006). Também possuem papel importante como 

bioindicadores, fornecendo importantes informações para a conservação efetiva e 

o uso sustentável dos recursos naturais (LEWINSOHN; FREITAS; PRADO, 2005). 

Além disso, atuam na polinização, dispersão e predação de sementes, regulação 

de populações de plantas e de outros animais e diversas interações ecológicas 

(ANTONINI et al., 2003). 

Apesar de haver uma dificuldade taxonômica em muitos táxons, os 

artrópodes estão sendo cada vez mais utilizados para avaliar a diversidade e a 

composição de espécies de habitats ou fisionomias distintas e para avaliar 

respostas a diferentes regimes de perturbação ou manejo, por possuírem respostas 
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demográficas e dispersivas mais rápidas, e por serem amostrados em maior 

quantidade e em escalas mais refinadas do que os organismos maiores 

(LEWINSOHN; FREITAS; PRADO, 2005).  

Tendo em vista a grande importância do filo, é pertinente avaliar e comparar 

a diversidade desses animais para se obter maiores conhecimentos acerca dos 

processos ambientais envolvidos nos ecossistemas, nos quais estes animais se 

encontram. Conhecer a diversidade de artrópodes constitui uma questão que 

fundamenta os estudos destes seres vivos e das interações entre eles e o 

ambiente. Além disso, com essas informações, aprofunda-se o entendimento das 

interações ecológico-evolutivas constitutivas da biodiversidade, bem como as 

relações entre ser humano e natureza. 

Os insetos constituem importantes representantes da biodiversidade do 

planeta. Se considerarmos todas as espécies animais conhecidas, 70% delas serão 

de insetos (Almeida et. al. 1998). O conhecimento sobre a diversidade de insetos é 

importante para discutir a função de cada um desses, já que desempenham um 

papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas terrestres. Estão 

envolvidos em importantes processos ecológicos, tais como a decomposição, 

ciclagem de nutrientes, polinização, dispersão e predação de sementes, além da 

regulação de populações de plantas e animais (Didham et al., 1996; Speight et al., 

1999).  

A diversidade e o sucesso dos artrópodes estão relacionados com o seu 

plano corporal: corpos segmentados, exoesqueleto duro e apêndices articulados 

(CAMPBELL; REECE, 2010), adaptando-os para os diversos nichos ecológicos, 

possibilitando a ocupação de praticamente todos os ambientes da Terra e 

explorando todos os estilos de vida (BRUSCA; BRUSCA, 2003).  

 Material e Métodos 

Para o monitoramento das espécies de invertebrados foram utilizadas as 

seguintes metodologias: 

Armadilha de solo (pitfall): é constituída por um recipiente de boca larga 

enterrado no solo de maneira que a abertura fique em nível de superfície (Figura 

77 e Figura 78) e que uma vez que o animal for capturado não possa sair (ALMEIDA 

et. al., 1998). Dentro do recipiente contém um liquido para matar e conservar os 
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animais capturados. São especialmente voltadas para insetos que caminham sobre 

o solo por incapacidade de voo ou preferência de habitat. Têm grande abrangência 

na captura de formigas, besouros e aranhas. 

Aplicação: Foram implementadas 8 armadilhas pitfalls espaçadas entre si 

5m, em cada EST durante 5 dias. 

24h X 5 dias = 120h por EST 

120h X 3 EST = 360h na campanha 

 

 

Figura 77: Material utilizado para realização da metodologia. 

Figura 78: Armadilha de Solo “tipo pitfall” instalada. 
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Os indivíduos coletados foram determinados em nível de Ordem, divididos 

em morfoespécie. As analises compreenderam o número total de espécimes 

coletados, constatando sua frequência total dentro de cada metodologia.  

As amostras de cada coleta foram separadas de acordo com a metodologia 

empregada e estocadas em potes com álcool 70% (Figura 79 a Figura 81). 

Posteriormente analisados em laboratório com ajuda de um estereoscópio Carl 

Zeiss Stemi DV4 e chaves de identificação (RAFAEL et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Profissional adicionando álcool 70% para conservação 
da amostragem. 

Figura 80: Estereoscópio Carl Zeiss 400X para identificação do 
material coletado. 
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O grau de ameaça de extinção será baseado na Lista das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, Portaria nº444, de dezembro de 2014 (MMA, 

2014), Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção, Mato grosso do Sul e 

consultas no site da IUCN - International Union for Conservation of Nature.  

 Resultados e Discussão 

Na primeira campanha, realizada em maio de 2017, foram amostrados um 

total de 1.219 indivíduos, divididos em 26 táxons nas duas metodologias 

empregadas. Na segunda campanha, realizada em julho de 2017, foram 

amostrados um total de 1.040 indivíduos, divididos em 21 ordens nas duas 

metodologias empregadas. A Tabela 27 sumariza o total das ordens encontradas 

nas duas campanhas realizadas. 

Tabela 27: Lista das espécies de invertebrados aquáticos e terrestres nas áreas de 
influência do empreendimento. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular Formação 
Risco de Extinção / 

Endemismo / 
Indicador 

FILO ANNELIDA    

SUBCLASSE OLIGOCHAETA  Cerrado  

FILO ARTHROPODA    

ORDEM AMPHIPODA   Cerrado   

CLASSE INSECTA       

ORDEM PLECOPTERA   Cerrado   

ORDEM ODONATA   Cerrado   

Figura 81: Separação das amostras coletadas e identificadas para 
posterior tombo em coleção científica. 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Formação 
Risco de Extinção / 

Endemismo / 
Indicador 

Família Coenagrionidae  Cerrado  

Família Libellulidae  Cerrado  

ORDEM TRICOPTERA   Cerrado   

ORDEM HYMENOPTERA   Cerrado   

Família Formicidae  Cerrado  

Pachycondyla sp. Formiga Cerrado  

Atta sp. Formiga Cerrado  

Família Apidae  Cerrado  

ORDEM COLEOPTERA   Cerrado   

Família Scarabaeidae  Cerrado  

Família Staphylinidae  Cerrado  

ORDEM LEPIDOTERA   Cerrado   

ORDEM EPHEMEROPTERA   Cerrado   

Família Baetidae  Cerrado  

ORDEM BLATTARIA   Cerrado   

ORDEM MANTODAE  Cerrado  

ORDEM HEMIPTERA   Cerrado   

Família Belastomatidae  Cerrado  

ORDEM DIPTERA   Cerrado   

Família Simuliidae  Cerrado  

Família Chironomidae  Cerrado  

ORDEM DERMAPTERA   Cerrado   

ORDEM COLLEMBOLA   Cerrado   

ORDEM PSCOCOPTERA   Cerrado   

ORDEM ORTHOPTERA   Cerrado   

ORDEM THYSAURANA   Cerrado   

ORDEM ISOPODA   Cerrado   

ORDEM ISOPTERA  Cerrado  

ORDEM NEUROPTERA  Cerrado  

CLASSE ARACHNIDA     

ORDEM ARANEAE  Cerrado  

ORDEM OPILIONES  Cerrado  

ORDEM SCORPIONES    

Tytyus cf. mattogrossensis  Cerrado  

SUBCLASSE ACARI  Cerrado  

SUBFILO MYRIAPODA    

CLASSE CHILOPODA  Cerrado  

CLASSE DIPLOPODA  Cerrado  

SUBCLASSE CHILOGNATHA  Cerrado  



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      181  

Armadilha de solo (Pitfall) 

A metodologia de Pitfall apresentou um total de 1.035 indivíduos amostrados 

na primeira campanha. As ordens que apresentaram maior representatividade 

foram respectivamente: Hymenoptera, Família Formicidae (38.74%), Coleoptera 

(27.34%) Isoptera (8,12%), Diptera (7.25%), Blattaria (6.09%) e Collembola (3%), 

totalizado 90.53% da amostragem total. 

As ordens que apresentaram maior representatividade na segunda 

campanha, com 92,87% da amostragem total foram respectivamente: 

Hymenoptera, Família Formicidae (36.74%), Isoptera (23,07%), Coleoptera 

(12.72%), Blattaria (11.30%), Orthoptera (5.71%) e Araneae (3.33%). 

Na primeira campanha o Ponto 3 apresentou a maior riqueza com 15 táxons, 

abundância de 394 indivíduos (Tabela 28 e Figura 82), na contagem total. O ponto 

1 apresentou a segunda maior riqueza e abundância. 

Tabela 28: Distribuição dos táxons e indivíduos nas estações de estudo, coletados na 
primeira campanha. 

Táxon Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 
Coleoptera 72 62 98 

Formicidae 159 13 14 

Atta sp. 0 145 0 

Isoptera 33 21 30 

Diptera 8 16 51 

Pachycondyla sp. 0 0 70 

Blattaria 11 4 48 

Staphylinidae 11 12 28 

Collembola 3 11 17 

Araneae 7 9 11 

Orthoptera 10 12 3 

Lepidoptera 1 6 14 

Hemiptera 4 0 6 

Dermaptera 3 0 2 

Myriapoda 4 1 0 

Isopoda 0 0 1 

Hymenoptera 0 0 1 

Diplopoda 0 1 0 

Scorpiones 1 0 0 

Neuroptera 1 0 0 

Riqueza 14 13 15 

Abundancia 328 313 394 
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A segunda campanha teve maior abundância de indivíduos na Estação 3, 

com 361 na contagem total. Todas as estações apresentaram riqueza semelhante, 

com 12 táxons amostrados, tendo diferença apenas em algumas ordens exclusivas, 

mas com poucos indivíduos. De modo geral as três estações tiveram maior 

abundancia nos principais táxons amostrados (Tabela 29 e Figura 83). 

A presença das ordens em maior número se dá por elas serem mais 

generalistas vivendo em ambientes variáveis, dotados de microhabitats que 

oferecem recursos parecidos e estes sanam as necessidades destes animais. 

Tabela 29: Distribuição dos táxons e indivíduos nas estações de estudo, coletados na 
segunda campanha. 

Táxon EST 1 EST 2 EST 3 

Formicidae 86 77 146 

Isoptera 79 28 87 

Coleoptera 36 43 28 

Blattaria 18 20 57 

Orthoptera 9 17 22 

Araneae 19 1 8 

Hemiptera 16 3 0 

Collembola 0 7 6 

Diptera 3 9 0 

Lepidoptera 2 1 2 

Dermaptera 2 0 1 

Figura 82: Total de ordens e frequência total amostradas durante a primeira 
campanha. 
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Táxon EST 1 EST 2 EST 3 

Scorpiones 1 1 0 

Chilopoda 0 1 1 

Nymphalidae 0 0 2 

Mantoidae 1 0 0 

Acari 0 0 1 

Riqueza 12 12 12 

Abundancia 272 208 361 

 

Himenópteros, dentre eles a família formicidae, que constituem as formigas, 

encontradas em maior quantidade no estudo, geralmente dominam amostras de 

solo. Uma vez que seus representantes estão entre os organismos mais 

abundantes nos mais diversos ecossistemas e são forrageadores muito ativos 

(Silva; Brandão, 1999). Essa ordem é um grupo pioneiro, tolerante às adversidades 

ambientais e estruturador de comunidades (Lutinski et al., 2008). 

A ordem Coleoptera é a que possui mais representantes na classe Insecta, 

tendo sua ocorrência e distribuição influenciadas pela umidade, temperatura e 

disponibilidade de alimento (RECH; OLIVEIRA, 2007). Por viverem nos mais 

diversos habitats, os coleópteros são relevantes bioindicadores da qualidade do 

meio ambiente (COSTA et al., 2009). Além disso, tais insetos possuem hábitos 

Figura 83: Total de ordens e frequência total amostradas durante a segunda 
campanha. 
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alimentares diversos, dentre eles fitófagos, parasitas, predadores, necrófagos e 

coprófagos (MEDRI; LOPES, 2001). 

A ordem Diptera foi bastante numerosa nas amostragens dentro dos 3 

pontos na primeira campanha. Isso provavelmente se deve pelo seu hábito, ocorrer 

com maior frequência em lugares com matéria em decomposição onde se 

alimentam e se reproduzem, muito comum na floresta ombrófila. (RAFAEL et al., 

2012). Tendo grande importância na ciclagem de nutrientes e dando suporte aos 

outros nichos (CORREIA, 2002). 

A ordem Blattaria, teve grande ocorrência na segunda campanha porque a 

floresta secundaria tem grande quantidade de recursos, como árvores frutíferas, 

provocando a maior possibilidade de permanência de insetos fitófagos e onívoros, 

e na campanha (F) teve certa predominância de espécies dessa ordem que na sua 

maioria tem tais hábitos. 

Para análise estatística das três estações e das duas campanhas, foram 

somadas todas as ordens, famílias e indivíduos encontrados. Os índices de 

diversidade de Shannon (H’) e Equitabiliade (J) (Tabela 30), juntamente com a 

análise de agrupamento (UPGMA), utilizando o coeficiente de distância de Bray-

Curtis, foram realizadas para verificar riqueza taxonômica e a similaridade da 

comunidade de invertebrados nas diferentes estações (Est.) amostradas. 

Tabela 30: Diversidade de Shannon-Wienner (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’) nas três 
estações amostrais. 
Índices Est.1-F1 Est.2-F1 Est.3-F1 Est.1-F2 Est.2-F2 Est.3-F3 

Shannon-Wienner (H’) 2.40 2.56 3.15 2.59 2.60 2.34 

Equitabilidade de Pielou 
(J) 

0.61 0.69 0.80 0,72 0.72 0.65 

A função Índice de Shannon é a principal ferramenta para mensurar a 

diversidade de uma comunidade. Em comunidades com alta diversidade, cujo valor 

do índice é máximo, todas as espécies são igualmente abundantes. 

O índice de Shannon (H’) calculado nas áreas amostrais, obtiveram um valor 

acima de H’ > 2. Os índices obtidos são considerados relativamente bons para as 

estações, em termos de abundância. Os índices de equitabilidade, outro fator 

importante nos estudos de comunidade, permitem conhecer a equitabilidade da 

distribuição dos indivíduos entre as espécies dessa comunidade.  
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Os índices obtidos para as estações variaram entre 0.6 a 0.7. As estações 

onde os índices estão próximos de 1 indicam que a distribuição dos indivíduos entre 

as espécies na amostra é equitativa e os próximos de 0 indicam situação oposta 

(KREBS, 1999). 

O dendograma de similaridade, feito a partir do método de ligação UPGMA 

(Figura 84), indicando a presença ou ausência de espécies, utilizando o índice de 

similaridade de Jaccard (coeficiente de correlação cofenética = 0,636). O 

dendograma demonstrou que houve maior similaridade na questão de ordens nas 

Est. 1 e Est. 3, em relação a Est. 2.  

 

Himenópteros, dentre eles a família Formicidae (Figura 85 e Figura 86), 

Isoptera (Figura 87), Coleoptera (Figura 88), Blattaria (Figura 89) e Diptera (Figura 

90), foram as ordens mais representativas nas amostragens realizadas. 

  

Figura 84: Dendograma de similaridade da comunidade de 
invertebrados nos três pontos amostrais. 
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Figura 85: Espécimes de Pachycondyla sp. 

Figura 86: Espécimes de Atta sp. 
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Figura 87: Espécimes da ordem Isoptera. 

Figura 88: Espécimes da ordem Coleoptera. 
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 Espécies de interesse epidemiológico e 

saúde pública. 

Figura 89: Espécime da ordem Blattaria. 

Figura 90: Espécimes da ordem Diptera. 
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O hospital municipal de Sonora foi consultado e foram coletadas informações 

de apenas um (1) caso de Zika vírus no município, não tendo outras doenças 

relacionadas ao mosquito Aedes aegypti como Chycungunha e Dengue. Nas 

amostragens de campo foi encontrado dois indivíduos de Tytyus cf. 

mattogrossensis (Figura 91), escorpião responsável por causar riscos à saúde 

urbana, porém não foi relatado nenhum caso de acidente envolvendo o escorpião 

para a cidade, segundo o hospital municipal. 

 
Espécies com Risco de extinção ou endemismo 

Não foram encontradas espécies em risco de extinção ou endemicas. 

Espécies não Descritas Previamente para a Área Estudada ou pela 

Ciência 

Não houve nenhuma ocorrência de espécies recentemente descritas. 

Espécies Passíveis de Serem Utilizadas como Indicadoras de 

Qualidade Ambiental 

As ordens encontradas que podem ser utilizadas como indicadoras de 

qualidade ambiental foram: Ephemeroptera (baetidae) eTrichoptera.  

Espécies de Importância Econômica e Cinegética 

Figura 91: Tityus cf. mattogrossensis. 
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Não foi encontrada nenhuma espécie. 

Espécies Potencialmente Invasoras ou de Risco Epidemiológico 

Apenas um caso de Zika virus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O 

virus foi relatado pelo hospital municipal de Sonora, não apresentando outras 

doenças e riscos mais graves a população. 

Espécies Migratórias e de Rotas 

Não foi encontrada espécies migratórias ou de rotas. 

Espécies Domésticas 

Não foi encontrada espécies domésticas. 

 Considerações Finais 

Para a primeira campanha, realizada na PCH-Aquarius II, os dados obtidos 

foram bons, demonstrando uma gama de ordens e indivíduos, evidenciando que 

existe biodiversidade nas áreas de influência direta e indireta.  

Dentro das metodologias aplicadas, houve uma resposta positiva, mostrando 

que o esforço amostral foi bom, com resultados satisfatórios para o período no qual 

foi realizada a campanha.  

A riqueza encontrada indica que, apesar de haver muita monocultura perto 

dos pontos amostrais, ainda assim as espécies conseguem se desenvolver.  

Porém, o grande número de indivíduos da família Formicidae (formigas) 

demonstra que, grande parte das áreas estão degradas, pois espécies dessa 

família, como o gênero Pachycondyla sp. e Atta sp., costumam ser pioneiras, e se 

aproveitam do ambiente antropizado. 

Os dados obtidos para a segunda campanha demonstram bons resultados, 

tendo visto que se obteve uma grande diversidade de espécies e ordens nos 

fragmentos florestais que foram amostrados. 

Por fim, com a continuação das campanhas é necessária para se 

acompanhar o monitoramento das espécies, procurando encontrar novos registros 

que são importantes para o meio ambiente, já que os invertebrados desempenham 

um papel importante na ciclagem da matéria orgânica do solo e bem como a base 

da cadeia trófica para outras espécies. 
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 Herpetofauna 

 Introdução e Justificativa 

O estudo busca avaliar o impacto ambiental referente a fauna silvestre nas 

áreas de influência da CGH Aquarius II, localizada no município de Sonora, no 

estado do Mato Grosso do Sul (MS), no que diz respeito aos critérios de impactos 

e conservação dos espécimes relacionados aos grupos herpetofauna (anfíbios e 

répteis), presentes dentro e no entorno da CGH Aquarius II.  

O levantamento dos dados referenciais da composição da herpetofauna 

brasileira está dividida em dois grandes grupos, onde os anfíbios estão 

representados por 1.080 espécies, sendo 1, 039 anuros, um caudatas e 36 

espécies de gymnophionas (SEGALLA et al., 2016). Atualmente o país é composto 

por 773 espécies de répteis, sendo 36 espécies de Testudines, 6 Crocodylia, 73 de 

anfisbaenas, 266 espécies de lagartos e 392 espécies de serpentes (COSTA e 

BÉRNILS, 2015). Desta forma se faz necessário a realização de estudo de 

impactos ambientais para garantir a sobrevivência das espécies na área afetada 

pelo empreendimento, contribuindo com a preservação e manutenção da 

biodiversidade da fauna silvestre local e regional. 

A região do município de Sonora está inserida em um ecótono do Bioma 

Cerrado e Pantanal. O Cerrado e o Pantanal são biomas de importância 

fundamental para a conservação da biodiversidade mundial e se integram por meio 

dos rios que nascem nos planaltos do Cerrado, formando o Pantanal nas planícies 

inundáveis da bacia do Paraguai. O Cerrado é uma das 25 áreas do mundo 

consideradas críticas para a conservação, devido à riqueza biológica e à alta 

pressão antrópica a que vem sendo submetido. O Pantanal, por sua vez, detém 

imensas populações da fauna terrestre e aquática da América do Sul, em cenário 

de beleza sem igual. Embora a preservação do Pantanal esteja diretamente ligada 

à conservação do Cerrado, as duas regiões têm sido tratadas de forma isolada e 

vistas, sobretudo, como fronteira agrícola e fonte de oportunidades econômicas 

imediatas.  

Uma mudança de rumos exige a iniciativa do Brasil junto com os países 

vizinhos, em busca do uso sustentável e do desenvolvimento humano sem a 

destruição inconsequente do meio natural e sua flora e fauna. 
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São inúmeros os fatores responsáveis pelos declínios das populações de 

anfíbios e répteis, essa diversidade biológica está ameaçada de extinção, em 

especial, pela expansão das atividades agrícolas, o aumento da densidade 

populacional, e a presença dos maiores centros industriais do Brasil (PINTO et al., 

2006). Desta forma, a principal ameaça à herpetofauna é a perda e fragmentação 

de habitats.  

Estratégias para conservar a diversidade biológica necessitam de estudos 

com ênfase na sua quantificação e na sua distribuição tanto em pequena quanto 

em grande escala espacial, devendo ser reconhecidos como ferramentas 

importantes no processo de produção de conhecimento básico para subsidiar 

pesquisas nas áreas de sistemática, ecologia, biogeografia e conservação (HEYER 

et al., 1994; DINIZ-FILHO et al., 2009). Atualmente, estimativas de riqueza para o 

Cerrado indicam a ocorrência de 209 espécies de anfíbios (VALDUJO et al., 2012) 

e 267 espécies de répteis Squamata (NOGUEIRA et al., 2011). 

 Metodologia 

O presente estudo foi realizado com embasamento em métodos primários e 

secundários. Os dados primários foram obtidos durante as duas campanhas de 

campo realizadas entre os períodos de 23 a 29 de maio de 2017 - 1ª campanha e 

de 03 a 09 de julho de 2017 - 2ª campanha. Trabalhos publicados em livros, 

periódicos científicos, monografias, dissertações e teses foram considerados dados 

secundários. Os mesmos foram compilados em uma fase anterior a campanha de 

campo almejando o aperfeiçoamento nas amostragens. 

 Pontos de Vocalização - Anfíbios 

O método utilizado para obtenção dos dados primários foi a visitação em 

sítios reprodutivos em horários de maior atividade dos anfíbios, entre o intervalo 

compreendido das 18h e 20h (Tabela 31). Os materiais de campo utilizados foram: 

lanterna de cabeça e de mão, e gravador digital para composição sonora das 

vocalizações dos espécimes de anuros. A procura dos anfíbios em seus locais de 

reprodução permite amostrar os vários anfíbios machos em suas atividades de 

vocalização (BERNARDE, 2012). Os sítios foram escolhidos considerando a 

facilidade dos acessos, bem como a necessidade de amostrar diferentes tipos de 

vegetação e ambientes presentes na região (BERNADE, 2012). A Tabela 32 mostra 

a localização dos sítios amostrados na área de influência direta (AID) e diretamente 
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afetada (ADA) da CGH Aquarius II. As figuras Figura 92 a Figura 98, ilustram os 

tipos de ambientes de amostragem dos sítios reprodutivos da área de estudo direta 

e diretamente afetada do empreendimento. 

Tabela 31: Esforço amostral por vocalização nos sítios reprodutivos. 
Campanha Sítios Reprodutivos (h) 

Campanha 1 28 

Campanha 2 28 

TOTAL 56 

Tabela 32: Localização dos sítios reprodutivos amostrados na área de influência direta 
(AID) e área diretamente afetada (ADA) da CGH Aquarius II na Zona Rural do Município 
de Sonora, MS. 

Estação (EST) Sítios Reprodutivos Coordenadas Geográficas (UTM) 

EST1(AID) IV 21K 729354 8050998 

EST 1(AID) V 21K 729368 8050748 

EST 2(ADA) III 21K 729478 8051228 

EST 3(ADA) I 21K 729630 8051557 

EST 3(ADA) II 21K 729789 8051455 

EST 3(AID) VI 21K 730992 8051580 

EST 3 (AID) VII 21K 730756 8051597 

 

 
 

  

Figura 92: Ambiente II de amostragem de anfíbios na área de influência 
diretamente afetada na estação 3 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, 
MS. 
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Figura 93: Ambiente I de amostragem de anfíbios na área de influência 
diretamente afetada na estação 3 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, 
MS. 

Figura 94: Ambiente III de amostragem de anfíbios na área de influência 
diretamente afetadana estação 2 da CGH Aquarius II, em Sonora, MS. 
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Figura 95: Ambiente IV de amostragem de anfíbios na área de influência diretana 
estação 1 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 

Figura 96: Ambiente V de amostragem de anfíbios na área de influência diretana 
estação 1 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 
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Com o objetivo de incrementar o esforço amostral, foi realizado um percurso 

de transectos durante o período diurno e noturno (Figura 99 a Figura 102), com a 

inspeção nos locais habitados pelas espécies de anuros, tais como: rios, pedraus 

de cachoeiras córregos, banhados, poças temporárias, cascas de árvores, 

Figura 97: Ambiente VI de amostragem de anfíbios na área de influência direta na 
estação 3 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 

Figura 98: Ambiente VII de amostragem de anfíbios na área de influência direta 
na estação 3 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 
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serrapilheiras, buracos nos chãos, plantas epífitas, palmeiras, galhadas, folhas 

caídas e demais locais de possíveis ocorrências dos anfíbios. 

  

  

 

Figura 99: Bióloga realizando a visita no sítio reprodutivo IV na estação I de 
influência direta da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 

Figura 100: Bióloga realizando a visita no sítio reprodutivo II na estação III da 
ADA da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 
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 Procura visual ativa e auditiva-Répteis 

A metodologia empregada para o grupo dos répteis foi semelhante à usada 

nos estudos de anfíbios. Desta forma o principal método para a obtenção de dados 

primários para o grupo dos répteis foi a realização da busca ativa de maneira 

Figura 101: Bióloga realizando a visita no sítio reprodutivo VII na área de 
influência direta na estação 3 da CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 

Figura 102: Bióloga realizando a busca ativa na estação II de influência diretamente 
afetada da CGH Aquarius II no Município de Sonora, MS. 
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aleatória tanto no período diurno e noturno. Com a interligação em pontos de 

ocorrência dos répteis tais como: tocas, cascas de madeiras, serrapilheiras, cupins, 

ocos em troncos, plantas, folhagens.  

Ressaltando que algumas espécies de lagartos e serpentes são encontradas 

repousando na vegetação (BERNARDE, 2012) no período noturno. Entrevistas 

com terceiros foram realizadas com objetivo de direcionar o trabalho. 

Para registrar esses espécimes na busca ativa durante os intervalos 

noturnos foram utilizados os equipamentos de campos: gancho herpetológico, 

pinção herpetológico e lanternas de cabeça e de mão.  

A efetuação dos transectos durante os intervalos dos períodos diurno e 

noturno respeitaram a duração de cerca de uma hora, com extensão de 

aproximadamente 200m de comprimento e 10 m de largura.  

Sempre que possível as transecções foram adequadas a uma distância de 

500 m entre elas, com vistas a cobrir a maior diversidade de habitas possível, 

abrangendo desse modo todas as unidades selecionadas (núcleo e borda), área 

adjacente e os corpos d’água que circundam os locais que serão afetados direta ou 

indiretamente pelo empreendimento (Figura 103 a Figura 107). 

Em cada campanha de monitoramento foram realizadas 28hs de esforço 

amostral (Tabela 33) para esta metodologia, mantendo-se uma igualdade de 

esforço amostral para as áreas amostrais.  

Os exemplares capturados foram fotografados, identificados e registrados e 

quando necessário foram coletados. Segue com a demonstração dos transectos e 

busca ativa percorridos na área de influência direta e diretamente afetada do 

empreendimento. 

Tabela 33: Esforço amostral dos Transectos nas estações e busca ativa. 
Campanha Transectos (h) 

Campanha 1 28h 

Campanha 2 28 

TOTAL 56h 
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Figura 103: Bióloga realizando a busca ativa na estação I de influência direta da 
CGH Aquarius II, no Município de Sonora, MS. 

Figura 104: Transecto percorrido na estação 3 na área de influência diretamente 
afetada. 
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Figura 106: Transecto percorrido (trilha) na estação I de influência direta. 

Figura 105: Transecto percorrido (trilha) na estação II na área de influência 
diretamente afetada em Sonora, MS. 
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 Encontros Ocasionais 

Serão considerados neste método todos os exemplares de anfíbios e repteis 

encontrados fora dos métodos de amostragem regularmente utilizados. Por 

exemplo, durante os deslocamentos dos pesquisadores para chegar aos pontos de 

monitoramento, a pé ou de carro. 

 Armadilhas de Intercepção e Queda (Pitfall -

traps) 

Estas armadilhas permitem a captura de espécies fossoriais ou semi 

fossoriais de difícil registro por outros métodos e foram instaladas seguindo as 

recomendações de Cechin e Martins (2000). Esse método das armadilhas de 

intercepção e queda (Pitfall-traps) é considerado bastante eficiente na amostragem 

da herpetofauna, bem como para as espécies fossoriais ou que se deslocam pelo 

o solo (BERNARDE, 2012). Para tanto, em cada Estação Amostral foram instalados 

dois conjuntos, cada conjunto é constituído de 04 baldes de 60 litros, dispostos em 

forma de “Y” distando 10 m entre si, conectados por uma lona de 50 cm de altura, 

com a extremidade inferior (5 cm) enterrada (Figura 108 a Figura 111). 

Figura 107: Transecto percorrido na área de influência direta na estação 3 da CGH 
Aquarius II no Município de Sonora, MS. 
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Dentro de cada balde foi colocado um pedaço de isopor (cerca de 20X20cm), 

um abrigo e um pedaço de laranja, visando reduzir a mortalidade de pequenos 

mamíferos. Entre as campanhas de amostragem os baldes são fechados. As 

armadilhas foram verificadas diariamente por um período de 6 dias por campanha, 

totalizando 3456h de amostragem. Na Tabela 34 estão descritas as áreas onde se 

encontram as armadilhas.  

24h X 6 noites X 4 baldes = 576h por armadilha 

576h X 2 conjuntos = 1152h por estação amostral 

1152h X 3 estações amostrais = 3456h por campanha 

Tabela 34: Coordenadas de localização das Armadilhas de interceptação e queda (pitfall-
traps) na área de estudo. 

Localização 
Armadilhas de Interceptação e Queda 

(pitfall-traps) 
Latitude Longitude 

EST 1 
PF 1.1 17°36'41.3"S 54°49'55.3"O 

PF 1.2 17°36'46.9"S 54°50'05.9"O 

EST 2 
PF 2.1 17°36'42.1"S 54°50'12.9"O 

PF 2.2 17°36'46.2"S 54°50'12.2"O 

EST 3 
PF 3.1 17°36'31.7"S 54°50'01.7"O 

PF 3.2 17°36'34.6"S 54°50'01.4"O 

 

  

Figura 108: Bióloga realizando a inspeção do Pitfall 3.1 da estação III na área 
de influência diretamente afetada da CGH Aquarius II. 
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Figura 110: Bióloga realizando o procedimento da inspeção do Pitfall 3.1 da 
estação III da área diretamente afetada. 

Figura 109: Bióloga realizando a inspeção no Pitfall 1.2 na área de influência 
diretamente afetada da CGH Aquarius II, em Sonora, MS. 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      205  

 

 
 Resultados e Discussão 

A) ANFÍBIOS 

Para a confecção da tabela de registros secundários com a lista de provável 

ocorrência das áreas de influência direta e indireta do empreendimento do grupo 

de herpetofauna – anfíbios (Tabela 35) considerou-se os seguintes trabalhos: guias 

de campo com ilustrações das espécies, Bernarde (2012); Kwet (2010); Haddad, et 

al., (2008); Silva Jr et al., (2009); Sousa et al., (2017); Haddad, et al. (2013); Freitas 

(2015); Mendes-Pinto (2011); Vergílio et al., (2011); Ramalho et al., (2014); guias 

de vocalizações HADDAD, et al., (2005); sites (www.ra-bugio.org.br/anfibios.php) e 

Amphibia Web (www.amphibiaweb.org). 

Para determinação das espécies da fauna ameaçadas foram utilizadas as 

Listas Oficiais da Fauna Ameaçada de Extinção, nacional (IBAMA/MMA, 2014), e 

a lista global da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2017). 

A nomenclatura científica teve como base comprovadora a Lista de Herpetologia 

Brasileira - Mudanças Taxonômicas - Brazilian Amphibians: List of Species 

(SEGALLA, et al., 2016). 

Figura 111: Amostragem da instalação do Pitfall 3.2 da área de influência 
diretamente afetada. 

http://www.ra-bugio.org.br/anfibios.php
http://www.amphibiaweb.org/
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Tabela 35: Lista dos anfíbios de possível ocorrência para a CGH Aquárius II confirmados 
através das metodologias aplicadas na 1ª e 2ª campanha de campo nas áreas de influência 
da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
Nome Científico Nome Popular Hábitos/Habitat Aspectos de 

Conservação 

ORDEM ANURA    

Família Bufonidae    

Rhinella schneideri (Werner, 1894) Sapo-boi Noturno, terrícola LC - IUCN 

Família Dendrobatidae    

Ameerega braccata (Steindachner, 
1864) 

Rãzinha Diurno, terrícola LC – IUCN 

CITES 
Ameerega picta (Bibron in Tschudi, 
1838) 

Rãzinha-
colorida 

Diurno, terrícola LC – IUCN 

CITES 
Família Hylidae    

Dendropsophus cruzi (Pombal & 
Bastos, 1998) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Dendropsophus elianeae (Napoli & 
Caramaschi, 2000) 

Pererequinha Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Dendropsophus Jimi (Napoli & 
Caramaschi, 1999) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Dendropsophus minutus (Peters, 
1872) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 
1889) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Dendropsophus rubicundulus 
(Reinhardt & Lütken, 1862 “1861”) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC – IUCN 

End. Ce 
Dendropsophus tritaeniatus 
(Bokermann, 1965) 

Perereca Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) Perereca-de-
pintas-amarelas 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Hypsiboas punctatus (Schneider, 
1799) 

Perereca-de-
bolinha 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Hypsiboa sraniceps (Cope 1862) Perereca-
grande 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Hypsiboas geographicus (Spix, 1824) Perereca-
dormideira 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Pithecopus azureus (Cope, 1862) Perereca-
macaco 

Noturno, 
arborícola 

DD - IUCN 

Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758) Rã-d’água Noturno, aquática LC - IUCN 

Pseudis platensis (Gallardo, 1961) Rã-d’água Noturno, aquática LC - IUCN 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) Perereca-de-
banheiro 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 
1925) 

Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Scinax nasicus (Cope, 1862) Perereca-do-
brejo 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 

Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 
1758) 

Perereca-
grudenta 

Noturno, 
arborícola 

LC - IUCN 
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Nome Científico Nome Popular Hábitos/Habitat Aspectos de 
Conservação 

Família Microhylidae    

Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 
1885) 

Rãzinha Diurno e noturno, 
criptozóico 

LC - IUCN 

Chiasmocleis mehelyi (Caramaschi& 
Cruz, 1997) 

Rãzinha Diurno e noturno, 
criptozóico 

DD - IUCN 

Dermatonotus muelleri (Boettger, 
1885) 

Rã-manteiga Diurno e noturno, 
criptozóico 

LC - IUCN 

Elachistocleis matogrosso 
(Caramaschi, 2010) 

Rã-guarda Noturno, 
criptozóico 

LC - IUCN 

Elachistocleis ovalis (Schneider, 
1799) 

Rã-guarda Noturno, 
criptozóico 

LC - IUCN 

ORDEM GYMNOPHIONA    

Familia Siphonopidae    

Siphonops annulatus (Mikan, 1820) Cecília, cobra-
cega 

Criptozóica LC - IUCN 

Siphonops paulensis (Boettger, 1892) Cecília, cobra 
cega 

Criptozóica LC - IUCN 

Família Leptodactylidae    

Adenomera diptyx (Boettger, 1885) Rãzinha-do-
folhiço 

Noturno e terrícola LC - IUCN 

Adenomera hylaedactyla (Cope 1868) Rãzinha Diurno e noturno, 
terrícola 

LC - IUCN 

Leptodactylus chaquensis (Cei, 1950) Rã-manteiga Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) Rã-manteiga Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus furnarius (Sazima & 
Bokermann, 1978) 

Rã-oleira  Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 
1799) 

Rã-assobiadora Noturno, 
criptozóica 

LC - IUCN 

Leptodactylus elenae (Heyer, 1978) Rã Noturno, 
criptozóica 

LC - IUCN 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 
1824) 

Rã-pimenta Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus podicipinus (Cope 
1862) 

Rã-goteira Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus mystacinus 
(Burmeister, 1861) 

Rãzinha-
assobiadora 

Noturno e terrícola LC - IUCN 

Leptodactylus syphax (Bokermann, 
1969) 

Rãzinha-
assobiadora 

Noturno e terrícola LC - IUCN 

Physalaemus albonotatus 
(Steindachner, 1864) 

Rãzinha Noturno e terrícola LC - IUCN 

Physalaemus centralis (Bokermann, 
1962) 

Rã-cachorro Noturna, terrícola LC – IUCN 

End. Ce 
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) Rã-cachorro Noturna, terrícola LC - IUCN 

Physalaemus marmoratus 
(Reinhardt&Lütken, 1862) 

Rã-fórmula-um Noturno, terrícola  
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Nome Científico Nome Popular Hábitos/Habitat Aspectos de 
Conservação 

Physalaemus nattereri (Steindachner, 
1863) 

Rã-de-quatro-
olhos 

Noturno, terrícola LC - IUCN 

Pseudopaludicola saltica (Cope, 
1887) 

Rãzinha-do-
folhiço 

Diurno e noturno, 
criptozóica 

LC - IUCN 

Pseudopaludicola ternetzi (Miranda-
Ribeiro, 1937) 

Rãzinha-do-
folhiço 

Diurno e noturno, 
criptozóica 

LC - IUCN 

Legenda - Aspectos de Conservação segundo União Internacional para Conservação da Natureza 
(IUCN) (LC) Pouco Preocupante, (DD) Dados insuficiente. Ministério do Meio Ambiente 
(IBAMA/MMA, 2014). Para a Análise ou Least Concern e da Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Endêmica para o Bioma Cerrado (End. Ce). 

De acordo com a bibliografia consultada na 1ª e 2ª campanhas foram listadas 

47 espécies de anfíbios anuros e seis famílias de provável ocorrência para a área 

de influência direta e indireta da CGH Aquarius II, Zona Rural do Município de 

Sonora, MS (SILVA JR, 2009; MENDES e PINTO, 2011; VERGÍLIO et al., 2011; 

RAMALHO et al., 2014).  

Esta riqueza é representada devido o Cerrado apresentar um dos maiores 

domínios fitogeográficos da América do Sul, e apresentar o segundo maior domínio 

de vegetação no Brasil e um dos 34 hotspots de biodiversidade do planeta, (ODA, 

2009). 

Dentre as espécies listadas as famílias Leptodactylidae e Hylidae 

apresentaram a maior riqueza sendo 19 espécies para a família Leptodactylidae e 

18 para Hylidae. A família Microhylidae apresentou cinco espécies, e as famílias 

Siphonopidae e Dendrobatidae apresentaram duas espécies, Bufonidae 

apresentou apenas uma espécie. 

Retificando que a espécie Phyllomedusa azurea (perereca-verde), conforme 

a nomenclatura científica da Lista de Herpetologia Brasileira-Mudanças 

Taxonômicas-Brazilian Amphibians: Lis t of Species (SEGALLA, et al., 2016), teve 

alteração no nome, passando para Pithecopus azureus. 

Conforme as listagens consultadas nenhuma espécie está classificada como 

ameaçada, porém, as espécies Pithecopus azureus e Chiasmocleis mehelyi 

possuem dados deficientes (DD) não podendo avaliar a real situação das mesmas, 

segundo a IUCN. Duas espécies são consideradas endêmicas para o Bioma 

Cerrado, Physalaemus centralis e Dendropsophus rubicundulus. 

Dentre as espécies de possível ocorrência, cabe ressaltar as espécies do 

gênero Rhinella (Rhinella schneideri), consideradas tóxicas para o homem e 
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animais domésticos por armazenarem veneno em suas glândulas paratóides, 

localizadas atrás dos olhos. Quando ferida ou pressionada, o veneno escorre por 

poros locais. É raro casos de intoxicação humana, a maioria ocorre com cães e 

gatos (DEIQUES et al., 2007).  

Os sinais clínicos incluem vômitos, cegueira, dor abdominal, convulsões, 

estupor e coma (ROBERTS et al., 2000). A morte dos mesmos está relacionada ao 

efeito cardiotóxico do veneno levando à morte por fibrilação ventricular (SAKATE; 

OLIVEIRA, 2001). A manifestação dos sinais clínicos se dá rapidamente após a 

intoxicação, sendo que a morte pode ocorrer 15 minutos após o aparecimento dos 

sinais clínicos (SAKATE; OLIVEIRA, 2001).  

A maioria dos anuros produz substâncias químicas na pele que podem ser 

venenosas se ingeridas ou se entrarem em contato com os olhos. O pouco de 

secreção que fica nas mãos após tocar em um sapo não causará problemas se 

ingerido, mas pode causar irritação se entrar em contato com os olhos como ocorre 

com os gêneros Pithecopus (Pithecopus azureus), Trachycephalus 

(Trachycephalus typhonius), Dermatonotus (Dermatonotus muelleri), Elachistocleis 

(Elachistocleis matogrosso) e Ameerega (Ameerega braccata, A. picta) (LIMA et al., 

2006). 

Foram consideradas como espécies cinegéticas aquelas que sofrem maior 

pressão de caça e tráfego humanos, para fins de alimentação humana ou uso como 

animal de estimação. Para este grupo, as espécies Leptodactylus chaquensis, L. 

latrans e L. labyrinthicus são consideradas cinegéticas devido ao consumo de sua 

carne (MACHADO; BERNARDE, 2002). 

Fauna Ocorrente na Área de Estudo do Empreendimento 

Durante os trabalhos de campo das campanhas 1ª e 2ª, foram registradas 

doze espécies de anfíbios pertencentes a duas famílias e sete gêneros (Tabela 36). 

Essas doze espécies correspondem a 25,53% da riqueza esperada para a área de 

estudo (n=47). Nenhuma das espécies registradas está classificada como 

ameaçada nas listagens consultadas.  

A família Leptodactylidae apresentou a maior riqueza (n=8), seguida de 

Hylidae (n=4). Os registros foram obtidos através das metodologias de aplicadas 

em campo.  
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Tabela 36: Lista de espécies de anfíbios de ocorrência confirmada ou de provável para área de estudo de 
influência direta (AID) e diretamente afetada (ADA) e indireta (AII) da CGH Aquarius II em Sonora, MS.  

Nome do Táxon Sítio 
Local Aspecto de 

Conservação 
(IUCN) 

Método de 
Registro 

Localização Geográfica 

Pitfall Estação Campanha 

ORDEM ANURA 

Família Leptodactylidae 

Adenomera diptyx 
(Boettger, 1885) 

- - 3 1 LC IUCN RV 21 K 729972 8051729 

Adenomera hylaedactyla 
(Cope, 1868) 

- 1.1 3 (ADA) 2 LC IUCN PF 21 K 730035 8051486 

Leptodactylus labyrinthicus 
(Spix, 1824) III, VI  2(ADA),3(AID) 1 e 2 LC IUCN BA, RV 

21 K 730992  8051580 

21 K 729478 8051280 

21 K 729967 8051577 

Leptodactylus latrans 
(Steffen, 1815) 

- - 1,3 1 LC IUCN RV 21 K 729967 8051577 

Leptodactylus chaquensis 
(Cei, 1950) 

- - 3 1 LC IUCN RV 21 K 729967 8051577 

Pseudopaludicola ternetzi 
(Miranda-Ribeiro, 1937) 

- - 1,3 1 LC IUCN RA, RV 21 K 729967 8051577 

Physalaemus nattereri 
(Steindachner, 1863) 

  2 1 LC IUCN PF 21 K 729530 8051462 

Physalaemus cuvieri 
(Fitzinger, 1826) 

IV - 1(AID) 2 LC IUCN BA 21 K 729354 8050998 
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Família Hylidae 

Dendropsophus minutus 
(Peters, 1872) VI, VII - 1,3 (AID, AII) 1 e 2 LC IUCN BA, RA, RV 

21 K 730992 8051580 

21 K 730756 8051597 

21 K 739253 8050973 

Hypsiboas albopunctatus 
(Spix, 1824) V - 1(AID, AII) 1 e 2 LC IUCN RA, RV 

21 K 729368 8050748 

21 K 739253 8050973 

Hypsiboas raniceps (Cope, 
1862) 

- - 1, 3 (AII)  LC IUCN RA, RV 21 K 739253 8050973 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 
1925) III, V, VI e VII  

1(AID),2 
(ADA),3 (AID 

e ADA) 
2 LC IUCN BA, RA 

21 K 729478 8051228 

21 K 730992 8051580 

21 K 730756 8051597 

21 K 729368 8050748 

21 K 729669 8051534 

Legenda - Área de registro: Estação Amostral (1); Estação Amostral (2); Estação Amostral (3); Área de Influência Direta (AID), Área de Influência diretamente 
afetada (ADA), Área de Influência indireta (AII). Método de Registro: (BA) Busca Ativa, (RA) Registro Auditivo; (RV) Registro Visual; (PF) Armadilha de Intercepção 
e Queda- Pitfall-trap. Aspectos de Conservação segundo União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (LC) Pouco Preocupante. 
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 Estações Amostrais 

As três estações amostrais (EST) apresentaram diferença na composição de 

espécies, sendo que a EST 3 apresentou a maior riqueza de espécies de anfíbios 

(n= 9), seguida da EST 1 (n=7) e EST 2 (n=3). Na AID obteve-se o registro de seis 

espécies de anfíbios anuro e na ADA e AII ocorreu o registro de três espécies. 

Segue (Tabela 37 e Figura 112) com ilustração das espécies e riqueza nas 

estações de estudo. 

Tabela 37: Espécies de anfíbios registradas nas campanhas 1ª e 2ª nas estações 
amostrais das áreas de influência da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

Nome Científico Estação Amostral Áreas de Influência 

 EST 1 EST 2 EST 3 ADA AID AII 

Família Leptodactylidae       

Adenomera diptyx   X    

Adenomera hylaedactyla   X  X   

Leptodactylus labyrinthicus  X  X  X X  

Leptodactylus latrans X  X    

Leptodactylus chaquensis   X    

Pseudopaludicola ternetzi X  X    

Physalaemus nattereri  X     

Physalaemus cuvieri X     X  

Família Hylidae       

Dendropsophus minutus X  X   X X 

Hypsiboas albopunctatus X     X X 

Hypsiboas raniceps X  X  X X 

Hypsiboas fuscovarius X  X  X  X X  

Total 7 3 9 3 6 3 

 

 

Figura 112: Riqueza de espécies de Anfíbios registrados nas duas 
campanhas em todas as estações amostrais da CGH Aquárius II em 
Sonora, MS. 
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 Curva do Coletor 

A curva do coletor (Figura 113), confeccionada com base nas metodologias 

aplicadas durante a 1ª e 2ª campanha de campo o que demonstra  a não 

estabilização da curva, porém, de acordo com o extimador jackknife 1 com a 

riqueza de espécies de provável ocorrência esperada para a área de 

estudo,demonstra  que com mais campanhas a ser realizadas, aumenta 

probabilidade de registrar uma maior riqueza de espécies ao longo das campanhas 

amostrais. 

 

 Abundância 

Conforme as metodologias aplicadas em campo durante as campanhas 1ª e 

2ª  obteve 157 registros de anfíbios-anuros, com maior abundância (Figura 114) 

encontrada para a espécie Dendropsophus minutus (n=64), seguida de Scinax 

fuscovarius (n=23) e a Hypsiboas albopunctatus (n=17), Hypsiboas raniceps (n=14) 

seguida da espécie Psedopaludicola ternetzi (n=13) e a espécie Leptodactylus 

labyrinthicus (n=10). 

Figura 113: Curva acumulada das espécies de anfíbios (Sobs), e a estimativa de 
espécies (Jackknife1) para as amostragens das 1ª e 2ª campanhas do 
Levantamento de Herpetofauna da CGH Aquárius II, no município de Sonora, MS. 
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Uma breve descrição das características morfológicas, distribuição e biologia 

reprodutiva das espécies de anfíbios registradas durante as atividades de campo 

na 1ª e 2ª campanha de Herpetofauna da CGH Aquárius II em Sonora, MS.  

Família Hylidae 

Dendropsophus minutus (Peter, 1872) - Perereca-do-brejo (Figura 115, 

Figura 116 e Figura 117). 

Características e distribuição: com tamanho de 20 a 25 mm de CRC, 

possui coloração castanha, castanho-alaranjada ou coloração amarelada, com uma 

mancha mais escura no dorso, inteira ou dividida, que lembra a forma de uma 

ampulheta, os machos apresentam manchas dorsais grandes, de cor marrom com 

contorno amarelo-brilhante, em forma de ampulheta. A face posterior de suas coxas 

é avermelhada ou alaranjada. 

Sua área de distribuição é ampla, ocorrendo em todas as regiões do Brasil 

e com distribuição do leste dos Andes da Colômbia, passando pela Venezuela e 

Trinidade, indo em direção ao sul, através do Equador, Peru e Brasil até a Bolívia, 

Uruguai e Argentina (KWET et al., 2010; FROST, 2017). Alimentam-se de 

artrópodes. 

Figura 114: Abundância das espécies de anfíbios nas campanhas 1 e 2 do 
levantamento da Herpetofauna na CGH Aquárius II, município de Sonora, MS. 
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Biologia reprodutiva: possuem um extenso repertório vocal, com cantos 

formados por várias notas. Costumam cantar em grandes coros e é comum 

utilizarem-se da estratégia de macho-satélite para se acasalarem (HADDAD, 1991).  

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: na 1ª campanha 

nas estações 1 e 3 na área de influência indireta (AII). Na 2ª campanha foram 

capturados 5 indivíduos durante a busca ativa nos sítios reprodutivos (VI) e por 

vocalização 49 indivíduos nos sítios (VI e VII) na área de influência direta (AID) do 

empreendimento. 

  
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) - Perereca-de-pintas-amarelas 

(Figura 118) 

Figura 116: Dendropsophus minutus, no 
sítio reprodutivo VI na estação 3 na 2ª 
campanha durante o período noturno. 

Figura 117: Dendropsophus minutus, 
indivíduos capturados na estação 3 na 
2ª campanha no sítio reprodutivo VI. 
 

Figura 115: Dendropsophus minutus localizado na 2ª campanha no 
sítio reprodutivo VI na estação (EST 3) na área de influência direta na 
CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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Características e distribuição: de porte médio a grande (30 a 65 mm de 

CRC), que possui ampla distribuição no Brasil ocorrendo nas regiões central, sul e 

sudeste do Brasil, nordeste da Argentina, leste da Bolívia, Paraguai e norte do 

Uruguai (FROST, 2017). Coloração entre amarelo e marrom-claro, com 

característica distintiva como pintas na face posterior das coxas. Sendo essas 

pintas amareladas, que foram descritas como se fossem brancas pelo fato dos 

autores se basearem em exemplares preservados; daí vem o termo albopunctata 

(http://br.herpeto.org/anfibios/anura/hypsiboas-albopunctatus/). Seu focinho possui 

uma faixa lateral escura, sendo a região abaixo dessa faixa - a “máscara” - de 

coloração marrom-escura a negra (RIBEIRO et al., 2005). 

Biologia reprodutiva: atividade reprodutiva no Cerrado é quase contínua 

ao longo do ano (BARRETO; MOREIRA, 1996; MUNIZ et al., 2008). 

Provavelmente, isto é condicionado pelo fato desta espécie se reproduzir em 

corpos d’água permanentes. A desova é depositada em remansos rasos, escondida 

entre pedras ou vegetação. (CARDOSO; HADDAD, 1992; BERNARDE; 

KOKUBUM, 1999). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: Na 1ª campanha 

de campo obtiveram indivíduos na estação 1 na área de influência indireta (AII). Na 

2ª campanha teve seu registro através dos sons sonoros gravados durante a 

visitação no sítio reprodutivo (V) da estação 1, em área de banhado, totalizando 6 

indivíduos na área de influência direta. 

 

Figura 118: Hypsiboas albopunctatus. Na 1ª campanha de campo 
na estação 1 na área de influência indireta.  

http://br.herpeto.org/anfibios/anura/hypsiboas-albopunctatus/
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Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) – Perereca-grande (Figura 119). 

Características e distribuição: ocorre em quase todos os biomas 

brasileiros (ARZABE 1999; GUIMARÃES; BASTOS 2003; ZINA et al., 2010). 

Caracterizada por possuir coloração dorsal em tons de marrom-claro ao amarelo-

pardo, com ou sem um padrão de faixas transversais irregulares de cor marrom, 

também presentes nas coxas e tíbias. Possui uma linha de coloração marrom-

escura que se inicia no focinho e segue contornando a prega supra timpânica 

(NORMAN, 1994). 

Biologia reprodutiva: utiliza brejo e lagos, naturais ou artificiais, 

temporários ou permanentes, durante o período das chuvas. É encontrado em 

atividade reprodutiva em lagos em matriz de pasto (ZINA et al., 2010). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 1ª campanha de campo nas estações (EST 1, EST 2) e na área de influência 

indireta (AII). 

 

Família Leptodactylidae  

Adenomera diptyx (Boettger, 1885) – Rãzinha-do-folhiço (Figura 120) 

Características e distribuição: encontrada no Paraguai, Bolívia, Argentina 

e em regiões do Mato Grosso (DE LA RIVA,1996). 

Figura 119: Hypsiboas raniceps registrada na 1ª campanha de 
campo. 
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Biologia reprodutiva: os machos vocalizam em áreas abertas, próximos a 

áreas com capim denso, ou locais abertos, com vegetação rasteira de gramíneas, 

junto a folhas caídas, próximos ou não a ambientes antrópicos. Os girinos são 

encontrados em ambientes inundáveis. Constroem câmaras subterrâneas 

(KOKUBUM, 2008). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: Espécie registrada 

na 1ª campanha de campo na estação 3. 

 

 

Leptodactylus chaquensis (Cei, 1950) – Rã-manteiga (Figura 121) 

Características e distribuição: no Brasil, ocorrem nos biomas Chaco, 

Cerrado, Pampa e Pantanal (DUELMANN, 1999). Leptodactylus chaquensise L. 

latrans são espécies semelhantes (CEI, 1980) que podem ser morfologicamente 

diferenciadas pelas seguintes características: coloração dorsal acastanhada 

(verdes ou coloração amarelada em L. latrans), duplo saco vocal (único em L. 

latrans), hipertrofia fraca nos antebraços durante a estação reprodutiva (fortes 

hipertrofia em L. latrans), focinho truncado (focinho arredondado em L. latrans) e 

superfície posterior das coxas com uma coloração verde-escura uniforme 

(coloração verde escuro com manchas amareladas em L. latrans) (SANTOS; 

CECHIN, 2008).  

Figura 120: Adenomera diptyx registrada na 1ª campanha. 
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Biologia reprodutiva: ocorrendo em áreas alagadas, deposita os ovos em 

grandes ninhos de espuma em poças d`água. Os machos vocalizam na borda da 

água ou de dentro da água (DUELMANN, 1999). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: Espécie registrada 

na 1ª campanha de campo na estação 3. 

 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) – Rã-pimenta (Figura 122 e 

Figura 123). 

Características e distribuição: é popularmente conhecida pelo nome vugar 

(Rã-pimenta) , devido a mesma apresentar reações alérgicas como coceiras, 

espirros e ardência nos olhos (BERNARDE, 2012). Distribuição está associada às 

regiões de formações abertas do bioma Cerrado, Caatinga e enclaves de Cerrado 

em áreas de florestas e Chacos no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina (HEYER, 

2005; FROST, 2017). Com ocorrência nos estados brasileiros do Mato Grosso do 

Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso (http://amphibiaweb.org/). 

Apresenta coloração avermelhada mesclada com marrom, disposta em forma de 

labirinto. Possui glândulas em seu tegumento que secretam substâncias urticantes 

quando em situação de perigo, o que caracteriza o nome popular do animal 

(AGOSTINHO, 1988). 

Figura 121: Leptodactylus chaquensis registrada na 1ª 
campanha. 

http://amphibiaweb.org/
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Biologia reprodutiva: os machos vocalizam próximos aos lagos ou dentro 

da água e utilizam as margens dos lagos e touceiras de capim para depositar os 

ovos em ninhos de espuma. Existe cuidado parental na espécie (ETEROVICK; 

SAZIMA, 2004; UETANABARO et al., 2008). Os machos, no período reprodutivo, 

possuem membros anteriores mais desenvolvidos que as fêmeas e apresentam 

acúleos sexuais na região ventral da cintura escapular e polex (polegar) 

(AGOSTINHO, 1988). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 1ª campanha de campo na estação 3. Na 2ª campanha a espécie foi visualizada, 

fotografada e capturado 2 indivíduos através da busca ativa durante a visita no sítio 

reprodutivo (VI) na área de influência direta da estação 3, e capturado 1 indivíduo 

no sítio (III) pertencente à estação 2 na área de influência diretamente afetada da 

CGH Aquarius II. 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) - Rã-manteiga (Figura 124). 

Características e distribuição: distribui-se desde o sul de Goiás até o Rio 

Grande do Sul, habita o solo de áreas abertas e florestais (terrícola). Possui de 9 a 

12 cm de comprimento. Apresenta estrias longitudinais no dorso, o padrão de 

coloração varia desde o verde até o marrom claro com várias manchas irregulares 

(ocelos) e uma grande mancha escura entre a região interorbital. Ao capturá-la 

pode escorregar e fugir, por esse motivo também é chamada de rã-manteiga 

(ACHAVAL; OLMOS, 2003). 

Figura 122: Leptodactylus labyrinthicus 
capturado no sítio reprodutivo VI na 
estação 3 na (AID) na 2ª campanha. 

Figura 123: Leptodactylus labyrinthicus 
capturado no sítio reprodutivo III estação 
2 na (ADA) na 2ª campanha. 
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Biologia reprodutiva: se reproduz em poças de água permanentes nos 

meses quentes do ano. A época reprodutiva vai de setembro a março (HEYER et 

al., 1990). Os casais constroem um ninho de espuma na forma de um “pudim” onde 

são colocados cerca de 1.000 ovos (ACHAVAL; OLMOS, 2003). Quando os ovos 

se tornam girinos as fêmeas passam a protegê-los. 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: Espécie registrada 

nas estações (EST 1, EST 3) da CGH Aquárius II, na 1ª campanha. 

 

Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) - Rã-de-quatro-olhos (Figura 

125). 

Características e distribuição: espécie típica dos Cerrados do Brasil 

Central, mas também encontrados em áreas de transição entre Caatinga e o 

Cerrado do oeste da Bahia e Piauí, além do Paraguai, Bolívia e Argentina (FROST, 

2017). Tanto os machos como as fêmeas possuem um par de glândulas 

arredondadas e negras na região inguinal. Quando ameaçado ocorre um inchaço 

lateral do corpo devido ao inflamento dos pulmões, em seguida ele vira de costas 

para o agente que oferece perigo e eleva a parte traseira. Nesta posição, as 

glândulas negras inguinais ficam expostas juntamente com o cóccix, dando a 

impressão de se tratar de uma face com grandes olhos negros (LENZI-MATTOS et 

al., 2005). 

Figura 124: Leptodactylus latrans registrada na 1ª 
campanha. 
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Biologia reprodutiva: seus ovos são depositados em uma bolsa de espuma 

feita pelo macho (FREITAS; SILVA, 2007). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie 

encontrada na 1ª campanha na estação (EST 2) da CGH Aquárius II.  

 

Pseudopaludicola ternetzi (Miranda-Ribeiro, 1937) - Rãzinha-do-folhiço 

(Figura 126). 

Características e distribuição: a coloração dorsal é castanha com padrões 

de manchas mais escuras, pouco definidas, sobre os ombros e região lombar. Além 

disso, apresenta barras transversais na região dorsal dos membros posteriores. A 

pele do dorso é lisa com a presença de grandes verrugas achatadas nos flancos 

(LOBO, 1996). Espécie conhecida para região central do Brasil e Paraguai, nos 

biomas Cerrados e Chaco (FROST, 2017). 

Biologia reprodutiva: machos são encontrados vocalizando sobre o solo 

ou entre a vegetação na borda de áreas encharcadas. Desova com cerca de 300 

ovos escuros, pigmentados, aderidos individualmente na vegetação submersa. 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

nas estações (EST 1, EST 3) da CGH Aquárius II, durante a 1ª campanha. 

Figura 125: Physalaemus nattereri registrada na 1ª 
campanha na estação 2. 
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Adenomera hylaedactyla (Cope, 1868) - Rãzinha (Figura 127). 

Características e distribuição: possuem duas linhas dorsolaterais finas de 

glândulas em cada lado do corpo, pouco visíveis a olho nu. Possui ventre branco, 

com a região gular, tórax, superfície inferior dos braços e pernas são rosadas a 

acinzentadas (LIMA, 2006). Encontrados em ambientes terrestres de hábitos 

diurnos e noturnos. Ocorre na Bolívia, Colômbia, Equador, Frecha Guiana, Guyana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela e no Brasil. Nos estados brasileiros ocorre 

no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Amapá, Rondônia.  

Biologia reprodutiva: a reprodução ocorre durante todo o ano, passando 

por um pico durante a estação chuvosa (dezembro-maio). Os indivíduos machos 

vocalizam sobre o solo, escondidos embaixo de folhas e galhos caídos. Os machos 

escavam pequenos buracos no solo, onde a fêmea deposita cerca de15 ovos em 

um ninho de espuma. Os girinos desenvolvem-se até a metamorfose dentro do 

ninho, vivendo exclusivamente de suas reservas nutritivas. (LIMA, 2006). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: Adenomera 

hylaedactyla teve seu registro na 2ª campanha através da inspeção nas Armadilhas 

de Intercepção e Queda (Pitfall-traps) no Pitfall (1.1) instalado próximo à estação 3, 

Figura 126: Pseudopaludicola ternetzi registrada na 1ª 
campanha. 
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na área de influência diretamente afetada (ADA), pois na estação 1 não foi possível 

realizar as escavações por ser uma área com maior composição sólida de rochas 

de difícil perfuração para instalar a armadilha de intercepção e queda (Pitfall-traps).  

Apresentou um total de seis indivíduos capturados em dias alternados, 

ressaltando que ocorreu a captura no mesmo eixo (balde central do Pitfall 1.1 em 

dois dias) e no último dia de estudo a captura de um indivíduo no balde do eixo do 

braço da esquerda do (pitfall 1.1). Conforme as divisões de instalação dos pitfall 

ficou como estação 1 os pitfall (1.1 e 1.2), apresentado na (Tabela 34). 

 

Scinax fuscovarius (Lutz,1925) - Perereca-de-banheiro (Figura 128 e 

Figura 129). 

Características e distribuição: Possui dorso castanho-escuro variando ao 

castanho-acinzentado. Apresentando duas pequenas manchas interoculares 

geramente separadas e padrão varíavel de estreitas linhas escuras e manchas; Na 

região da superfície interna das coxas e na cintura apresenta coloração amarelo-

viva e pretas (KWET, 2010). Amplamente distribuída no sul, sudeste e centro oeste 

do Brasil, nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, e regiões leste da Argentina, Paraguai e Bolívia 

(http://amphibiaweb.org/).  

Biologia reprodutiva: Durante o período do acasalamento é encontrada em 

locais de água parada, como lagoas, açudes e banhados temporários, no período 

Figura 127: Adenomera hylaedactyla capturado na 2ª campanha no pitfall 
(1.1) na estação 3 de influência diretamente afetada (ADA). 

http://amphibiaweb.org/
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noturno. Sendo encontrada também sob árvores e em residências. As desovas 

ocorrem nos meses das estações da primavera e verão, período em que os machos 

vocalizam sob à margem da água, usualmente sobre o solo, especialmente após 

chuvas. A desova apresenta entorno de 1500 – 2000 ovos pequenos e escuros, 

que são depositados sobre as vegetações aquáticas. Os girinos possuem 

nadadeiras altas e corpo transparente esbranquiçado, são livre-natantes e 

alimentam-se sobre o fundo dos corpos d água (KWET, 2010). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie 

encontrada na 2ª campanha através da busca ativa nas estações (EST 1/ AID, EST 

2/ADA, EST 3/ADA e AID), sendo registrado 7 indivíduos. E por vocalização 16 

indivíduos durante as visitas nos sítios reprodutivos (V, VI, VII) nas estações 

amostradas na (Tabela 36). 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger,1826) - Rã-cachorro (Figura 130). 

Características e distribuição: conhecida vulgamente por Rã-cachorro, 

apresentando coloração dorsal varíavel,usualmente tonalidades fracas de castanho 

ou cinza com manchas ou linhas escuras. É uma espécie bem comum com 

distribuição do sul, sudeste, centro e nordeste do Brasil, com representação nos 

países da região oriental do Paraguai e Argentina (Miosiones, Corrientes, Entre 

Rios) e norte do Uruguai (KWET, 2010). 

Biologia reprodutiva: o processo do acasalamento ocorre em locais como 

Figura 129: Scinax fuscovarius, 
captura na 2ª campanha na busca 
ativa no sítio reprodutivo III da 
estação 2 na área de influência 
diretamente afetada (ADA). 

Figura 128: Scinax fuscovarius 
registrado na 2ª campanha na 
estação 3 na área de influência 
diretamente afetada (ADA), estação 
3. 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      226  

açudes e banhados, ou em corpos d’água temporários, como poças. As desovas 

ocorrem entre os meses de setembro a fevereiro. Os machos apresentam suas 

atividades de vocalização principalmente à noite, flutuando na água, especialmente 

em períodos de chuvas. Apresentam em torno de 400-700 ovos brancos, que são 

depositados em ninhos de espuma de 5-6 cm de diâmetro, aderidos às gramíneas 

da margem d’água. Os girinos possuem coloração do castanho-escuro e são 

pequenos, vivem e se alimentam sobre o fundo dos corpos d’água. (KWET,2010). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: A espécie 

Physalaemus cuvieri foi registrada 1 indivíduo na 2ª campanha através do método 

de busca ativa em uma região de córrego no sítio reprodutivo IV na estação (EST 

1) na área de influência direta (AID). 

 
B) RÉPTEIS 

Para a elaboração da tabela de registros secundários da lista de provável 

ocorrência dos répteis (Tabela 38) da área de influência direta (AID) e indireta (AII) 

do empreendimento consideraram-se os trabalhos: guias de campo com ilustrações 

das espécies Bernarde (2012); Grantsau (2013); Freitas (2015); Silva Jr et al., 

(2009); Silva Jr et al., (2016); Ferreira et al., (2017); Mendes-Pinto (2011); Vergílio 

et al., (2011); Ramalho et al., (2014). E site Museu Virtual do Cerrado: 

Figura 130: Physalaemus cuvieri, registrada na 2ª campanha em uma região de 
córrego do sítio reprodutivo IV na estação (EST 1) na área de influência direta 
(AID) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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(http://www.mvc.unb.br/pesquisa/especies/conheca-as-especies/jag/); 

(www.reptile-database.org); http://www.herpetofauna.com.br/LagartosBrasil.htm. 

Para determinação das espécies da fauna ameaçadas foram utilizadas as 

Listas Oficiais da Fauna Ameaçada de Extinção, Nacional (IBAMA/MMA, 2014), e 

a lista global da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2017). 

A nomenclatura científica teve como base comprovadora a Lista de Herpetologia 

Brasileira-Mudanças Taxonômicas-Répteis Brasileiros: Lista de espécies (Costa e 

Bérnils, 2015). 

Tabela 38: Lista dos répteis de possível ocorrência para a CGH Aquárius II confirmados 
através das metodologias aplicadas na 1ª e 2ª campanha de campo nas áreas de influência 
da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

ORDEM CROCODYLIA  
 

 

Família Alligatoridae  
 

 

Caiman yacare (Daudin, 1801) Jacaré-do-
pantanal 

Lagoa, Rio ou 
riacho, Mata de 
Galeria 

LC – IUCN; CITES 

Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 
1807) Jacaré 

Aquático 
LC – IUCN; CITES 

Família Bachiinae  
 

 

Bachia bresslaui (Amaral, 1935) Lagarto 
Florestal 

VU – IUCN;  

ORDEM TESTUDINES  
 

 

Família Chelidae  
 

 

Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 
1973) 

Tartaruga-
cabeça-de-
sapo 

Aquático 
NT – IUCN; CR - BR 

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 
1812) Cágado 

Aquático 
 

Família Cercosaurinae  
 

 

Cercosaura ocellata (Wagler, 1830) Lagarto 
Terrestre 

 

Cercosaura schreibersii 
(Wiegmann, 1834) 

Lagartinho 
Terrestre 

LC – IUCN;  

http://www.mvc.unb.br/pesquisa/especies/conheca-as-especies/jag/
http://www.reptile-database.org/
http://www.herpetofauna.com.br/LagartosBrasil.htm
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Família Testudinidae  
 

 

Chelonoidis carbonarius (Spix, 
1824) Jabuti 

Aquático 
CITES 

Chelonoidis denticulatus (Linnaeus, 
1766) Jabuti-tinga 

Aquático 
CITES 

Família Kinosternidae  
 

 

Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 
1766)  

Aquático 
 

ORDEM SQUAMATA  
 

 

Família Amphisbaenidae  
 

 

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) Cobra-cega 
Florestal, 
Ambiente 
Urbanizada, Área 

LC – IUCN;  

Amphisbaena anaemariae 
(Vanzolini, 1997) Cobra-cega 

Florestal 
 

Amphisbaena bedai (Vanzolini, 
1991) Cobra-cega 

Florestal 
 

Amphisbaena leeseri (Gans, 1964) Cobra-cega 
Florestal 

 

Amphisbaena mertensii (Strauch, 
1881) Cobra-cega 

Florestal 
 

Amphisbaena pretrei (Duméril & 
Bibron, 1839) Cobra-cega 

Florestal 
LC – IUCN;  

Amphisbaena roberti (Gans, 1964) Cobra-cega 
Florestal 

 

Amphisbaena silvestrii (Boulenger, 
1902) Cobra-cega 

Florestal 
 

Amphisbaena vermicularis (Wagler 
in Spix, 1824) Cobra-cega 

Florestal 
 

Leposternon infraorbitale (Bertold, 
1859) Cobra-cega 

Florestal 
 

Família Anguidae  
 

 

Ophiodes striatus (Spix, 1825) Cobra-de-vidro 
Florestal, Área 
aberta, Área 
Urbanizada 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Família Dactyloidae  
 

 

Norops meridionalis (Boettger, 
1885) Briba 

Florestal 
 

Família Gekkonidae  
 

 

Hemidactylus mabouia (Moreau de 
Jonnès, 1818) 

Lagartixa-da-
parede 

Arborícola, 
Terrestre  

Família Gymnophthalmidae  
 

 

Micrablepharus maximiliani 
(Reinhardt & Luetken, 1862) 

Lagartixa-de-
rabo-azul 

Terrestre 
 

Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 
1902) 

Calanguinho-
de-rabo-
vermelho 

Terrestre 
 

Família Hoplocercidae  
 

 

Hoplocercus spinosus (Fitzinger, 
1843) 

Lagarto rabo-
de-abacaxi 

Arborícola 
 

Família Iphisini  
 

 

Colobosaura modesta (Reinhardt & 
Luetken, 1862) Lagarto 

Terrestre 
 

Família Mabuyidae  
 

 

Copeoglossum nigropunctatum 
(Spix, 1825) Calango-cobra 

Arborícola 
 

Notomabuya frenata (Cope, 1862) Calango-cobra 
Arborícola 

 

Varzea bistriata (Spix, 1825) Calango-cobra 
Arborícola 

LC – IUCN;  

Família Polychrotidae  
 

 

Polychrus acutirostris (Spix, 1825) Calango 
Arborícola 

 

Família Phyllodactylidae  
 

 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) Lagartixa de 
pedra 

Arborícola 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Família Sphaerodactylidae  
 

 

Coleodactylus brachystoma 
(Amaral, 1935) Lagartinho 

Terrestre 
 

Família Teiidae  
 

 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) Calango-verde 
Arborícola, 
Terrestre  

Ameivula nativo (Rocha, Bergallo & 
Peccinini-Seale, 1997) Lagartinho 

Arborícola, 
Terrestre  

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) Calanguinho 
Terrestre 

 

Kentropyx paulensis (Boettger, 
1893) Calango 

Arborícola, 
Terrestre  

Salvator merianae (Duméril & 
Bibron, 1839) Lagarto-teiú 

Arborícola, 
Terrestre LC – IUCN; CITES 

Família Tropiduridae  
 

 

Stenocercus caducus (Cope, 1862) Lagartixa 
Arborícola, 
Terrestre  

Tropidurus guarani (Alvarez, Cei & 
Scolaro, 1994) Lagartixa 

Arborícola, 
Terrestre  

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) Lagartixa 
Arborícola, 
Terrestre  

Tropidurus oreadicus (Rodrigues, 
1987) Lagartixa 

Arborícola, 
Terrestre  

Tropidurus torquatus (Wied, 1820) Lagartixa 
Arborícola, 
Terrestre LC – IUCN;  

Família Anomalepididae  
 

 

Liotyphlops beui (Amaral, 1924) Cobra-cega 
Fossorial 

LC – IUCN;  

Família Boidae  
 

 

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) Jibóia 
 

CITES 

Epicrates crassus (Cope, 1862) Salamanta Florestal, Mata de 
Galeria CITES 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Sucuri-verde 
Terrestre, Semi-
arborícola CITES 

Família Colubridae  
 

CITES 

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) Cobra-cipó 
Terrestre, 
Arborícola  

Chironius flavolineatus (Jan, 1863) Cobra-cipó 
Terrestre, 
Arborícola  

Chironius quadricarinatus (Boie, 
1827) Cobra-cipó 

Terrestre, 
Arborícola  

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 
1758) Cobra-cipó 

Florestal, 
Terrestre  

Mastigodryas bifossatus (Raddi, 
1820) Falsa-jararaca 

Terrestre,  
 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Caninana 
Terrestre, 
Arborícola  

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 
1758) Cobra-da-terra 

Florestal, 
Terrestre  

Família Echinantherini  
 

 

Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) Cobrinha 
Terrestre 

 

Família Elapomorphini  
 

 

Apostolepis assimilis (Reinhardt, 
1861) Falsa-coral 

Terrestre 
 

Phalotris lativittatus (Ferrarezzi, 
1994) Falsa-coral 

Fossorial 
 

Phalotris nasutus (Gomes, 1915) Falsa-coral 
Fossorial 

 

Família Dipsadidae  
 

 

Atractus albuquerquei (Cunha & 
Nascimento, 1983) Cobrinha 

Terrestre 
LC – IUCN;  

Sibynomorphus m. mikanii 
(Schlegel, 1837) Dormideira 

Terrestre 
 

FamíliaHydropsini  
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Helicops gulatus (Linnaeus, 1758) Cobra-d´água 
Aquático 

 

Helicops modestus (Günther, 1861) Cobra-d´água 
Aquático 

 

Família Pseudoboini  
 

 

Clelia clelia (Daudin, 1803) Mussurana 
Florestal 

 

Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 
1978) Falsa-coral 

Terrestre 
 

Oxyrhopus trigeminus (Duméril, 
Bibron & Duméril, 1854) Falsa-coral 

Terrestre 
 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) Cobra-preta 

Terrestre 
 

Família Philodryadini  
 

 

Philodryas mattogrossensis 
(Koslowsky, 1898) Cobra-capim 

Terrestre, 
Arborícola  

Philodryas nattereri (Steindachner, 
1870) Cobra-capim 

Terrestre, 
Arborícola  

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 
1823) Cobra-verde 

Terrestre, 
Arborícola  

Philodryas patagoniensis (Girard, 
1858) Cobra-verde 

Terrestre, 
Arborícola  

Família Xenodontini  
 

 

Erythrolamprus aesculapii esculapii 
(Linnaeus, 1766) Coral-falsa 

Terrestre 
 

Erythrolamprus frenatus (Werner, 
1909) Cobra-capim 

Terrestre 
 

Erythrolamprus 
poecilogyruspoecilogyrus (Wied, 
1824) 

Cobra-capim 
Terrestre 

 

Erythrolamprus 
reginaemacrosomus (Amaral, 1935) Cobra-capim 

Terrestre 
 

Lygophis meridionalis (Schenkel, 
1901) Cobrinha 

Terrestre 
 

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 
1824) Boipeva 

Terrestre 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Habitat 
Aspectos de 
Conservação 

Família Tachymenini  
 

 

Gomesophis brasiliensis (Gomes, 
1918) Cobrinha 

Aquático 
 

Thamnodynastes rutilus (Prado, 
1942) Cobra-espada 

Terrestre, 
Arborícola  

Thamnodynastes strigatus 
(Günther, 1858) Cobra-espada 

Terrestre, 
Arborícola LC – IUCN;  

Família Elapidae  
 

 

Micrurus frontalis (Duméril, Bibron e 
Duméril, 1854) 

Coral - 
verdadeira 

Florestal 
 

Micrurus lemniscatus lemniscatus 
(Linnaeus, 1758) 

Coral - 
verdadeira 

Fossorial 
 

Família Viperidae  
 

 

Bothrops alternatus (Duméril, Bibron 
e Duméril, 1854) Urutu - cruzeiro 

Florestal 
 

Bothrops mattogrossensis (Amaral, 
1925) Jararaca Terrestre  

Bothrops moojeni (Hoge, 1966) Jararaca 
Terrestre 

 

Bothrops neuwiedi (Wagler in Spix, 
1824) Jararaca 

Terrestre 
 

Bothrops pauloensis (Amaral, 1925) Jararaca-
pintada 

Terrestre 
 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) Cascavel 
Terrestre 

LC – IUCN;  

Família Leptotyphlopidae  
 

 

Trilepida koppesi (Amaral, 1955) Cobrinha 
Fossorial 

 

FamíliaTyphlopidae  
 

 

Amerotyphlops brongersmianus 
(Vanzolini, 1976) 

Cobra-cega-
marrom 

Fossorial 
 

Legenda: Aspectos de Conservação segundo União Internacional para Conservação da Natureza 
(IUCN): (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçado. Ministério do Meio 
Ambiente (IBAMA/MMA, 2014): (CR) Em Perigo Crítico. Para a Análise ou Least Concern e da 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).  
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Conforme os dados secundários levantados na 1ª e 2ª campanhas foram 

obtidos uma quantidade de 89 espécies e 34 famílias pertencentes ao grupo dos 

répteis, de provável ocorrência para a área de influência direta (AID) e área indireta 

(AII) do empreendimento da CGH Aquarius II na Zona Rural do Município de 

Sonora/MS.  

Com base nas fontes Silva Jr et al., (2009); Ferreira et al., (2017); Mendes-

Pinto (2011); Vergílio et al., (2011); Ramalho et al., (2014). Museu Virtual do 

Cerrado: (http://www.mvc.unb.br/pesquisa/especies/conheca-as-especies/jag/); 

sites http://www.herpetofauna.com.br/LagartosBrasil.htm, www.reptile-

database.org. 

Dentre as espécies listadas a família Amphisbaenidae apresentou a maior 

riqueza (10 espécies), a família Colubridae 7, as famílias Xenodontini, Viperidae 

apresentaram 6 espécies. Já as famílias, Teidae, Tropiduridae apresentaram 5 

espécies. As famílias Pseudoboini, Philodryadini, com 4. E as famílias Mabuyidae, 

Boidae, Elapomorphini, Tachymenini, apresentaram 3 espécies.  

As famílias Alligatoridae, Chelidae, Cercosaurinae, Testudinae, 

Gymnophthalmidae, Dipsadidae, Hydropsini, Elapidae, apresentaram duas (02) 

espécies. E as famílias Bachiinae, Kinosternidae, Anguidae, Dactyloidae, 

Gekkonidae, Hoplocercidae, Iphisini, Polychrotidae, Phyllodactylidae, 

Sphaerodactylidae, Anomalepididae, Echinantherini, Leptotyphlopidae, 

Typhlopidae, apresentaram uma (01) espécie cada. 

Destas espécies, duas estão classificadas com grau de ameaça: 

Mesoclemmys vanderhaegei - Quase Ameaçada pela IUCN e Em Perigo e Crítico 

na Lista Oficial da Fauna Ameaçada de Extinção Nacional (IBAMA/MMA, 2014) e 

a espécie Bachia bresslaui, classificada como Vulnerável de acordo com a IUCN. 

Foram consideradas como espécies cinegéticas aquelas que sofrem maior 

pressão de caça e tráfego humanos, para fins de alimentação humana ou uso como 

animal de estimação.  

Um total de 10 espécies com essas características são registradas com 

possível ocorrência para as áreas de influência do empreendimento: dois jacarés 

(Caiman yacare e Paleosuchus palpebrosus), dois cágados (Mesoclemmys 

vanderhaegei e Phrynops geoffroanus) e um lagarto (Salvator merianae) pelo 

http://www.mvc.unb.br/pesquisa/especies/conheca-as-especies/jag/
http://www.herpetofauna.com.br/LagartosBrasil.htm
http://www.reptile-database.org/
http://www.reptile-database.org/
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consumo da carne; dois jabutis do gênero Chelonoidis (C. carbonaria e C. 

denticulata) tanto pelo consumo da carne e ovos como pela manutenção em 

cativeiro como animal de estimação, e por fim três espécies de serpentes (Boa 

constrictor, Epicrates crassus e Eunectes murinus) comumente encontradas em 

cativeiros domésticos. 

De acordo com a bibliografia consultada durante a 1ª e 2ª campanha foram 

listadas 8 espécies peçonhentas com provável ocorrência para a área de estudo do 

empreendimento e que são de importância médica. Dentre elas a família Elapidae 

apresenta 2 espécies, e a família Viperidae, com 6 espécies.  

Ressalta-se as espécies do gênero Micrurus (M. frontalis e M. lemniscatus) 

merecem destaque, pois, apesar da baixa incidência de acidentes com estes 

animais, apenas 0,4% dos acidentes, os que ocorrem são considerados como 

graves, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda, levando a óbito neste 

tipo de envenenamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Segundo Jorge e Ribeiro (1990), a peçonha do gênero Bothrops possui 

importantes atividades fisiopatológicas, com lesões locais e destruição tecidual 

(ação proteolítica), que ativa a cascata da coagulação podendo induzir a 

incoagulabilidade sanguínea por consumo de fibrinogênio (ação coagulante) e 

promove as manifestações hemorrágicas.  

Entretanto, há diferença entre o veneno do filhote, que é predominantemente 

coagulante, e do adulto, com maior ação proteolítica e menor ação coagulante. Nas 

áreas de influência do empreendimento, ocorrem as seguintes espécies do gênero 

Bothrops: B. alternatus, B. mattogrossensis, B. moojeni, B. neuwiedi e B. 

pauloensis. 

A espécie Crotalus durissus é responsável por cerca de 7,7% dos acidentes 

ofídicos registrados no Brasil, podendo representar até 30% dos acidentes em 

algumas regiões. Apresenta o maior coeficiente de letalidade devido à frequência 

com que evolui para insuficiência renal aguda (JORGE; RIBEIRO, 1990; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

As serpentes do Gênero Philodryas da família anteriormente Colubridae que 

conforme a nomenclatura científica da Lista de Herpetologia Brasileira-Mudanças 

Taxonômicas-Répteis Brasileiros: Lista de espécies (COSTA e BÉRNILS, 2015), 

alterou para a família Philodryadini, apresentou-se 4 espécie tais: Philodryas 
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olfersii, Philodryas patagoniensis, Philodryas nattereri, Philodryas mattogrossensis 

de provável ocorrência para as áreas de influência do empreendimento.  

Estas espécies não eram consideradas uma ameaça real aos seres 

humanos até 1999, quando o Ministério da Saúde passou a considerar como 

serpentes de importância médica, devido no ano de 1992 ter ocorrido um óbito 

confirmado de uma criança, que foi picada por uma Philodryas olfersii no estado do 

Rio Grande do Sul (LIRA-DA-SILVA et al., 2009) o que de fato evidenciou para se 

ter atenção médica maior em relação aos acidentes  causados por algumas 

espécies da família Philodryadini.  

A posição posterior das presas inoculadoras desses animais pode explicar a 

raridade de acidentes com alterações clínica. Estudos mostraram que o veneno de 

Philodryas olfersii possui atividades hemorrágica, proteolítica, fibrinogenolítica e 

fibrinolítica estando ausentes as frações coagulantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001). 

Fauna Ocorrente na Área de Estudo do Empreendimento. 

Durante os trabalhos de campo das campanhas 1ª e 2ª de Levantamento de 

Fauna, foram registradas treze espécies de répteis (10 famílias) correspondendo a 

14,60% da riqueza com ocorrência esperada para a área de estudo (n=89). 

Nenhuma das espécies registradas está classificada como ameaçada nas listagens 

consultadas (Tabela 39). Os registros foram obtidos através das metodologias 

aplicadas em campo durante as duas campanhas de Fauna. 
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Tabela 39: Lista de espécies de répteis de ocorrência confirmada ou de provável para área de estudo de influência direta (AID) e diretamente 
afetada (ADA) e indireta (AII) da CGH Aquarius II em Sonora, MS. 

Nome do Táxon Pitfall Estação Campanha Aspecto de 
Conservação (IUCN) 

Método de 
Registro 

Localização Geográfica 

Família Amphisbaenidae       

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) - AID 1 LC IUCN RV 21 K 723893 / 8050496 

Família Boidae       

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) - 2 1 CITES RV 21 K 729575 / 8051458 

Família Gekkonidae       

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnes, 
1818) 

- 3 (ADA) 2  BA 21 K 729630 / 8051557 

Família Phyllodactylidae       

Phyllopezus pollicaris (Spix,1825) - 3(ADA) 2  BA 21 K 729760 / 8051363 

Família Mabuyidae       

Copeogrossum nigropunctatum (Spix, 1825)  3 1  RV 21 K 729266 / 8051543 

Família Sphaerodactylidae       

Coleodactylus brachystoma (Amaral,1935) 3.2 3 (ADA 2  PF 21 K 729872 / 8051680 

Família Teiidae       

Ameivura aff ocellifera (Spix,1825) 3.2 3(ADA) 2  PF, RO 
21 K 729872 / 8051680 

21 K 729630 / 8051557 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 1,2 1,3 1  RV, PF 21 K 729735 / 8051312 

21 K 729689 / 8051614 
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Nome do Táxon Pitfall Estação Campanha Aspecto de 
Conservação (IUCN) 

Método de 
Registro 

Localização Geográfica 

Família Testudinidae       

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824). - 2 1 CITES RV 21 K 729575 / 8051458 

Família Tropiduridae       

Tropidurus guarani (Alvarez, Cei & Scolaro, 
1994) 

- 3 1  RV 21 K 729667 / 8051547 

Tropidurus sp. - AID 1  RV 21 K 723893 / 8050496 

Família Viperidae       

Bothrops moojeni (Hoge, 1966) - AII 1  AM 21 K 739839 / 8056335 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) - AII 1 LC IUCN RV 21 K 732307 / 8050072 

Legenda - Área de registro: Estação Amostral (1); Estação Amostral (2); Estação Amostral (3); Área de Influência Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência 
Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID). Método de Registro: (BA) Busca Ativa; (RO) Registro Ocasional; Registro Visual (RV), Armadilha de Intercepção e 
Queda- Pitfall-trap (PF). Aspectos de Conservação segundo União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (LC) Pouco Preocupante. Least Concern 
e da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 
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 Estações Amostrais 

As três estações amostrais (EST) apresentaram diferença na composição de 

espécies (Tabela 40), sendo que a EST 3 apresentou a maior riqueza (Figura 131) 

de espécies de répteis (n= 7), seguida da EST 2 (n=2) e EST 1 (n=1). Na área de 

influência diretamente afetada (ADA) houve o registro de 4 espécie, já na área de 

influência direta (AID) e área de influência indireta (AII) obteve-se o registro de duas 

espécies de répteis cada.  

Tabela 40: Espécies de répteis registradas nas campanhas 1ª e 2ª nas estações amostrais 
das áreas de influência da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

Nome Científico 
Estação Amostral Áreas de Influência 

EST 1 EST 2 EST 3 ADA AID AII 

Família 
Amphisbaenidae 

      

Amphisbaena alba     X  

Família Boidae       

Boa constrictor  X     

Família Gekkonidae       

Hemidactylus mabouia   X X   
Família 
Phyllodactylidae 

      

Phyllopezus pollicaris   X X   

Família Mabuyidae       
Copeogrossum 
nigropunctatum 

  X    

Família 
Sphaerodactylidae       

Coleodactylus 
brachystoma    X X   

Família Teiidae       

Ameivura aff. ocellifera   X X   

Ameiva ameiva X  X    

Família Testudinidae       

Chelonoidis carbonarius  X     

Família Tropiduridae       

Tropidurus guarani   X    

Tropidurus sp.     X  

Família Viperidae       

Bothrops moojeni      X 

Crotalus durissus       X 

Total 1 2 7  1 2 
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 Curva do Coletor 

A curva do coletor (Figura 132), confeccionada com base nas metodologias 

aplicadas durante a 1ª e 2ª campanha de campo evidencia-se que é preciso 

aumentar o esforço amostral em todas as estações de estudo. Pois de acordo com 

o extimador com a riqueza de espécies de provável ocorrência esperada para a 

região do empreendimento, prevê-se que quanto mais campanhas a ser 

realizadas,há probabilidade de aumentar a riqueza de espécies ao longo das 

campanhas de campo. 

 

Figura 131: Riqueza de espécies de Répteis registrados na 1ª e 
2ª campanha nas estações amostrais (EST 1, EST 2, EST 3) e nas 
áreas de influência da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

Figura 132: Curva acumulada das espécies de répteis, e a estimativa 
de espécies.Amostragem da 1ª e 2ª campanhas do Levantamento de 
Herpetofauna da CGH Aquárius II, no município de Sonora, MS. 
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 Abundância 

De acordo com as metodologias aplicadas em campo durante as campanhas 

1ª e 2ª  obteve 17 registros de répteis, com maior abundância encontrada para a 

espécie Ameiva (n=4), seguida da Ameivula aff. ocellifera com (n=2) e as demais 

espécies tiveram o registro de apenas um indivíduo cada (Figura 133).  

Segue uma breve descrição das características morfológicas, distribuição e 

biologia reprodutiva das espécies de répteis registradas durante as atividades de 

campo na 1ª e 2ª campanha de Herpetofauna da CGH Aquárius II em Sonora, MS.  

Família Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) – Cobra-cega (Figura 134). 

Características e distribuição: ocorre na maioria dos países da América 

do Sul, exceto Argentina, Chile e Equador. No Brasil, tem registro em todos os 

estados exceto nos estados do sul do Brasil (COLLI; ZAMBONI, 1999). Possui 

corpo cilíndrico, robusto, uniforme, desprovido de membros inferiores e superiores. 

Sua cauda é forte e curta, com o mesmo formato que a cabeça, o corpo é coberto 

de pequenas escamas com sulcos longitudinais, formando anéis ao redor do corpo 

(CUNHA, 1961). É reconhecidamente associada a formigueiros, sendo conhecida 

como mãe-da-saúva (AZEVEDO-RAMOS; MOUTINHO, 1994). 

Figura 133: Abundância das espécies de répteis durante as  campanhas 1ª e 
2ª do levantamento de Herpetofauna da CGH Aquários II, no município de 
Sonora, MS. 
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Biologia reprodutiva: ovípara, tem reprodução sazonal e ninhada de até 

oito ovos (ANDRADE et al., 2006). Ocorre em diversos ambientes e biomas, 

podendo ser encontrada em ambientes preservados, mas também em ambientes 

urbanos, onde seu registro ocorre com frequência (COSTA et al., 2009; SANTOS 

et al., 2014). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 1ª campanha na área de influência direta (AID) na CGH Aquárius II em Sonora, 

MS. 

 

Família Boidae 

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) – Jibóia (Figura 135). 

Características e distribuição: pode alcançar até 5m, mas são comuns 

animais de 1,5 a 2,2 m. Apresenta uma grande variedade de tons, indo do mostarda 

aos tons avermelhados, com predominância para o cinza. Os desenhos são 

caracterizados por ocelos (manchas arredondadas que lembram olhos) laterais que 

começam no pescoço e seguem até a região próxima à cloaca. Os ocelos são 

ligados por desenhos de forma ovalada no dorso (MARÇAL et al., 2011). Os itens 

alimentares consumidos são aves e mamíferos, podendo se alimentar também de 

lagartos e anfíbios, que geralmente subjugam por constrição (HENDERSON et al., 

1995; TOLSON; HENDERSON, 1993). 

Figura 134: Amphisbaena alba espécie registrada na 1ª 
campanha na área de influência direta (AID) na CGH 
Aquárius II em Sonora, MS.  
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Biologia reprodutiva: vivípara, parindo até 55 filhotes, que já nascem com 

45 a 60 cm (MARÇAL et al., 2011). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 1ª campanha na estação (EST 2) da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

 

Família Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnes,1818) - Largatixa-da-parede 

(Figura 136). 

Características e distribuição: conhecida popularmente por Largatixa-da-

parede, comumente encontrada em áreas urbanas. De hábitos noturnos podendo 

ser localizadas nas paredes das residências e fontes luminosas (REZENDE, 2011). 

Espécie amplamente distribuída por todo o Brasil, principalmente em áreas 

antropizadas. (FREITAS, 2015). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 2ª campanha na estação (EST 3) de área diretamente afetada (ADA) na CGH 

Aquárius II em Sonora, MS. 

Figura 135: Boa constrictor espécie registrada na 1ª campanha na estação 
(EST 2) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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Família Phyllodactylidae 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) - Largatixa-da-parede (Figura 137) 

Características e distribuição: é encontrado no cerrado Brasileiro com 

representação de vegetações de campos rupestres, em ambientes com estações 

climáticas bem definidas (seca e chuvosa). Com atividade forrageadora, de modo 

que espera estímulos visuais para detectar presas, tendo como dieta alimentar 

formigas, cupins e besouros (JÚNIOR et al., 2009). E com distribuição, Paraguai 

(Paraguari (HR 27: 211), Bolívia (goyazensis: Santa Cruz, Tarija; pollicaris: Santa 

Cruz, Tarija; Fide DIRKSEN& DE LA RIVA 1999), Argentina (Misiones, Corrientes, 

Chaco, Santiago Del Estero. THE REPTILE DATABASE (http://reptile-

database.reptarium.cz/specieshttp://reptile-

database.reptarium.cz/species?genus=Phyllopezus&species=pollicaris&search) 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie 

encontrada na 2ª campanha através do método de busca ativa na estação 3 na 

área de influência diretamente afetada (ADA) em Sonora, MS. 

  

Figura 136: Hemidactylus mabouia, registrado na 2ª campanha na estação 3 de 
influência diretamente afetada (ADA) na CGH Aquárius II. 

http://reptile-database.reptarium.cz/specieshttp:/reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Phyllopezus&species=pollicaris&search
http://reptile-database.reptarium.cz/specieshttp:/reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Phyllopezus&species=pollicaris&search
http://reptile-database.reptarium.cz/specieshttp:/reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Phyllopezus&species=pollicaris&search
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Família Mabuyidae 

Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825) – Calango-cobra 

Características e distribuição: ocorre em toda ou quase toda a Amazônia, 

estendendo-se ao sul até o Mato Grosso do Sul; e também em parte da Floresta 

Atlântica. De aparência lisa e brilhante, ainda que as escamas dorsais possam ser 

levemente tricarinadas. Alimenta-se de aranhas e insetos. Em algumas áreas, 

jovens apresentam cauda azul claro brilhante (VITT et al., 2008). Frequentemente 

sobre galhos e troncos caídos, a baixas alturas, mas também no dossel. 

Biologia reprodutiva: possuem um ciclo anual, na qual os jovens aparecem 

na população no meio da estação seca para a chuvosa e os adultos aparecem no 

meio da estação seca. São vivíparos e sua ninhada é de aproximadamente 4 a 7 

indivíduos (VITT et al., 2008). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie registrada 

na 1ª campanha na estação 3 em Sonora, MS. 

Família Sphaerodactylidae 

Coleodactylus brachystoma (Amaral, 1935) – Lagartinho (Figura 138). 

Características e distribuição: esse gênero Coleodactylus é altamente 

representado no Brasil. A espécie Coleodactylus brachystoma é encontrado nas 

florestas do Cerrado do Brasil Central (MORETE, 2009). 

Figura 137: Phyllopezus pollicaris, localizado por busca ativa durante a 2ª 
campanha na estação 3 de influência diretamente afetada (ADA) em Sonora, MS. 
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Biologia: espécie pequena de hábitos terrestres que atinge cerca de 3 cm 

de comprimento total (FREITAS, 2015). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: foi encontrado 

durante a 2ª campanha de campo na armadilha de intercepção e queda (Pitfall-

traps) (PF 3.2), na estação 3de área de influência diretamente afetada (ADA). 

 

Família Teidae 

Ameivula aff. ocellifera (Spix, 1825) – Calanguinho (Figura 139 e Figura 

140). 

Características e distribuição: este pequeno calanguinho é um teiídeo 

forrageador bastante ativo comum a regiões tropicais e subtropicais da América do 

Sul, distribuindo-se no nordeste, centro e sudeste do Brasil (FIGUEIREDO, 

SOARES, 2013).  

Biologia: espécie de porte pequeno de hábitos terrestres que atinge cerca 

de 15 cm de comprimento total. (FREITAS, 2015). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: a espécie de 

Ameivura aff. ocellifera foi encontrado durante a 2ª campanha de campo um 

indivíduo através da armadilha de intercepção e queda (Pitfall-traps) do pitfall (PF 

3.2) na estação 3 de influência diretamente afetada (ADA) e outro através do 

registro ocasional na mesma estação acima mencionada. 

Figura 138: -Coleodactylus brachystoma, localizado na 2ª campanha através 
da armadilha de intercepção e queda (Pittfall-traps) (3.2), na estação 3 de 
influência diretamente afetada (ADA) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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Família Teiidae 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) – Calango-verde (Figura 141). 

Características e distribuição: ocorre em grande parte das áreas tropicais 

e subtropicais da América do Sul, a leste dos Andes, estendendo-se ao norte até o 

Panamá. O padrão de colorido varia com a idade, mas quase sempre existe alguma 

coloração verde na superfície dorsal e lateral. Alimentam-se de insetos, vegetais, 

roedores e aves de pequeno porte (VITT et al., 2008).  

Na floresta é encontrado em ambientes ensolarados, como em situações de 

borda, ao longo de cursos d’água e em clareiras naturais relativamente grandes; 

raramente é visto nas áreas mais sombrias. Ocorre também em áreas desmatadas 

e cidades. Em dias nublados quase não é visto. 

Biologia reprodutiva: as fêmeas possuem tamanho inferior aos machos. 

Algumas semanas depois do acasalamento, a fêmea deposita de 2 a 6 ovos bem 

no meio do folhiço. Os filhotes nascem após dois ou três meses de incubação (VITT 

et al., 2008). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: espécie 

encontrada durante a 1ª campanha de campo na estação (EST 1) através da 

armadilha de intercepção e queda (Pitfall-traps) do pitfall (PF 1.2) e registro visual 

Figura 139: Ameivula aff. ocellifera 
registrado durante a 2ª campanha no 
pitfall (3.2) na estação 3 de área de 
influência diretamente afetada na 
CGH Aquárius II. 

Figura 140: Ameivula aff. ocellifera 
encontrado através do método de 
registro ocasional (RO) na estação 3 
de influência diretamente afetada na 
CGH Aquárius II. 
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(RV). Na estação (EST 3) registrado por meio do registro visual (RV) na CGH 

Aquárius II em Sonora, MS.  

 

Família Testudinidae 

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) - Jabuti-piranga (Figura 142) 

Características e distribuição: no Brasil, ocorre nos biomas Amazônia, 

Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica, nos estados do Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás (PRITCHARD; TREBBAU, 1984; JEROZOLIMSKI, 

2005). A espécie é mais ativa durante a temporada de chuvas e gosta de se enterrar 

no lodo (RUEDA-ALMONACID et al., 2007).  

O tamanho da carapaça das fêmeas, ao atingir a maturidade sexual, varia 

entre 15-18 cm de comprimento retilíneo. Os machos atingem mais de 55 cm de 

comprimento retilíneo da carapaça. Alimentam-se de folhas, flores, frutos, raízes, 

verduras e de pequenos invertebrados como formigas, cupins, besouros, 

borboletas, lesmas, caracóis e minhocas. Acredita-se que vivam mais de 50 anos 

(VOGT, 2008).  

Biologia reprodutiva: a reprodução acontece no período de agosto-janeiro, 

com maior frequência entre setembro-novembro (VOGT, 2008). A espécie desova, 

no mínimo, duas vezes por ano (ROCHA et al., 1998). Vogt (2008) compilou vários 

Figura 141: Ameiva ameiva registrada durante a 1ª 
campanha no pitfall (PF 1.2) na estação (EST 1) na 
CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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trabalhos sobre a espécie, verificando que a desova contém em média 06 ovos (1-

15), esféricos (45 x 40 mm), os quais são postos dentro de um ninho raso. 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: animal encontrado 

durante a 1ª campanha através do registro visual (RV) na estação (EST 2) na CGH 

Aquárius II em Sonora, MS. 

 

Família Tropiduridae 

Tropidurus guarani (Alvarez, Cei & Scolaro, 1994) – Lagartixa (Figura 143). 

Características e distribuição: ocorre no Paraguai e no Brasil, nos estados 

de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em ambientes de Chaco, Cerrado e 

Pantanal. T. guarani faz parte do tradicional grupo T. spinulosus. Apresentam 

marcas amarelas ou brancas, escamas gular conspícuas, mentais posteriores 

pouco definidas, escamas ao redor dos olhos dispostas em duas fileiras e uma 

fileira de escamas dorsais, que os difere do grupo T. torquatus, T. hispidus e T. 

semitaeniatus (fileira de escamas dorsais ausentes). Alimenta-se de invertebrados 

como artrópodes (UETZ et al., 2017). 

Biologia reprodutiva: a reprodução é feita em ciclos, ou seja, tem uma 

época propicia que no caso dos calangos é na época de chuvas a qual costumam 

Figura 142: Chelonoidis carbonarius espécie 
localizada na 1ª Campanha através do método 
de registro visual (RV) na Estação (EST 2) na 
CGH Aquárius II em Sonora, MS.  
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ficar mais resguardados. A ninhada pode ter de 4 a 6 ovos que podem chegar a 

120 dias de incubação. Cada fêmea pode ter mais de uma ninhada por ano. 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: animal encontrado 

na 1ª campanha através do método do registro visual (RV) na estação 3 na CGH 

Aquárius II em Sonora, MS. 

 
Tropidurus sp. – Lagartixa (Figura 144). 

Características e distribuição: representantes do gênero Tropidurus 

encontram-se na América do Sul continental com ampla distribuição no Brasil, 

sendo encontrados em áreas de Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata 

Atlântica e Restinga (VANZOLINI, 1972; ROCHA; BERGALLO, 1990; VITT; 

CALDWELL, 1993). Espécies de Tropidurus do grupo torquatus são muito difíceis 

de identificar sem atentar para caracteres morfológicos vistos apenas com o animal 

em mãos. Por este motivo, optou-se por não identificar o indivíduo até o nível de 

espécie. 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: indivíduo do 

gênero Tropidurus sp. encontrado durante a 1ª campanha de campo na área de 

influência direta (AID) da CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

  

Figura 143: Tropidurus guarani espécie registrado na 1ª Campanha através do 
registro visual (RV) na estação (EST 3) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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Família Viperidae 

Bothrops moojeni (Hoge, 1966) – Jararaca (Figura 145). 

Características e distribuição: com ampla distribuição, ocorrendo 

principalmente em áreas ripárias abertas e florestadas no Cerrado do Brasil central, 

além de Argentina, Bolívia e Paraguai (CAMPBELL; LAMAR, 2004). Serpente 

terrícola, eventualmente pode ser encontrada sobre a vegetação, com atividade 

noturna (NOGUEIRA et al., 2003). Sua dentição é solenóglifa e possui dieta 

generalista. Adultos alimentam-se preferencialmente de mamíferos, e os jovens de 

anfíbios e lagartos. 

Biologia reprodutiva: vivípara, tem reprodução sazonal, com nascimento 

dos filhotes na segunda metade da estação chuvosa e as fêmeas estocam esperma 

dos machos após a cópula (NOGUEIRA et al., 2003). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: indivíduo 

encontrado durante a 1ª campanha de campo morto na área de influência indireta 

(AII) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

  

Figura 144: Tropidurus sp. registrado na 1ªcampanha através do método registro 
visual (RV) na área de influência direta na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 
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Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) – Cascavel. 

Características e distribuição: com ampla distribuição, ocorrendo 

naturalmente em formações abertas de toda a América do Sul, exceto Equador e 

Chile (CAMPBELL; LAMAR, 2004). Adapta-se muito bem a áreas desmatadas, 

colonizando estes ambientes com relativa rapidez. Terrícola (eventualmente pode 

subir em árvores) com atividade predominantemente noturna (SAZIMA; HADDAD, 

1992).  

Biologia reprodutiva: a reprodução é bienal e a cópula ocorre no início da 

estação seca (ALMEIDA-SANTOS, 2005). As fêmeas estocam o esperma dos 

machos no útero posterior até a fertilização, no fim da estação seca (ALMEIDA-

SANTOS, 2005), e nascem entre seis e 22 filhotes na metade da estação chuvosa 

ao início da estação seca (MELGAREJO, 2003; ALMEIDA-SANTOS et al., 2004, 

ALMEIDA-SANTOS, 2005). Machos estocam espermatozoides nos ductos 

deferentes ao longo de todo o ano (ALMEIDA-SANTOS et al., 2004), e realizam 

rituais de combates no período de procura por fêmeas para a cópula (ALMEIDA-

SANTOS, 2005). 

Ocorrência nas áreas amostrais do empreendimento: indivíduo 

encontrado durante a 1ª campanha de campo através do método de registro visual 

(RV) na área de influência indireta (AII) na CGH Aquárius II em Sonora, MS. 

Figura 145: Bothrops moojeni espécie encontrada morta durante a 1ª 
campanha de campo na área de influência indireta (AII) na CGH Aquárius 
II em Sonora, MS. 
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 Considerações Finais - Herpetofauna 

De acordo com os dados coletados em campo durante as campanhas 1ª e 

2ª nota-se que quanto maior o número de campanhas, certamente aumentará o 

número de espécies amostradas, contribuindo dessa forma com o aumento da 

riqueza existente no local da CGH Aquárius II. Ressalta-se que as áreas de estudo 

estão inseridas no bioma Cerrado com transição com o Pantanal cuja fauna é 

bastante diversificada, mas é cabível destacar que a área é bastante antropizada, 

por fazendas próximas onde há plantações agrícolas. 

Contudo é relevante adotar medidas mitigadoras que venha a contribuir com 

a conservação da fauna do entorno. Dentre elas: educação ambiental com a 

comunidade e funcionários da usina, placas educativas sinalizando a fauna, 

diminuição da velocidade dos veículos, de modo a diminuir os atropelamentos dos 

animais durante o tráfego de veículos. 

 Avifauna 

 Introdução e Justificativa 

O Cerrado pode ser considerado o como o bioma mais influente na porção 

central e leste do estado do Mato Grosso do Sul, estendendo seus domínios até a 

borda leste do Pantanal (Serra de Maracaju), composto por fitofisionomias como 

cerradões (savana florestada), florestas estacionais semideciduais, vegetação 

ripária (mata ciliar e mata de galeria) e as veredas (ADAMOLI, 1986).  

A Serra de Maracaju atravessa todo o território no sentido norte-sul, atuando 

como um divisor de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Paraguai (a oeste), 

e Paraná (a leste) (BOGGIANIET et al., 1998).  

O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando 

uma área de 2.036.448 km², abrange cerca de 22% do território nacional. Neste 

espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas 

da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em 

um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade.  

Considerado como um dos hotspots mundiais de biodiversidade, o bioma 

apresenta extrema abundância de espécies endêmicas, sendo reconhecido como 

a savana mais rica do mundo, detendo 5% da diversidade mundial. Reconhece-se 
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11.627 espécies de plantas nativas em seu território, sendo a riqueza faunística 

representada por aproximadamente 199 espécies de mamíferos, cerca de 837 

espécies de avifauna e 180 espécies da herpetofauna. 

Entretanto, com exceção da região pantaneira, o Mato Grosso do Sul 

apresenta uma grande lacuna para o conhecimento ornitológico. Segundo Nunes 

et al. (2017) cerca de 630 espécies de aves são catalogadas para o pantanal mato-

grossense, sendo considerado um importante ecossistema para muitas espécies 

da avifauna, principalmente as que ocupam ambientes aquáticos.  

Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os 

hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sobre 

proteção integral. Estima-se que apenas 8,21% de seu território encontra-se 

legalmente protegido por Unidades de Conservação; desse total, somente 2,85% 

são UCs de Proteção Integral e as demais são de uso sustentável. 

 Objetivos 

A) Geral 

O objetivo é realizar o diagnóstico da avifauna, abrangendo a diversidade de 

habitats da área de influência do empreendimento de modo a fornecer informações 

que subsidiem as tomadas de decisões referentes à conservação e manejo da 

fauna local, durante a implantação e operação CGH Aquarius II. 

B) Específicos 

 Inventariar quali-quantitativamente a avifauna existente na área 

diretamente afetada e na área de influência direta da CGH Aquarius II; 

 Destacar as espécies ameaçadas de extinção, vulneráveis, 

endêmicas, migratórias, bioindicadoras ou que sejam objeto de captura, pesca, 

apanha ou perseguição; 

 Identificar as espécies afetadas pelo alagamento, bem como aquelas 

com potencial para avaliação continuada da qualidade de habitats na área de 

influência do empreendimento; 

 Obter dados de história natural e ecologia das espécies ou grupos e 

gerar base de dados para comparações à longo prazo no empreendimento; 
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 Estabelecer um comparativo entre as espécies registradas em áreas 

que apresentam diferentes estágios de conservação, com o intuito de auxiliar nas 

estratégias a serem adotadas no programa de recuperação de áreas degradadas; 

 Identificar os períodos de maior atividade reprodutiva da avifauna 

regional, bem como períodos de ocorrência local de espécies migratórias; 

 Propor estratégias para minimizar os impactos sobre a comunidade 

avifaunistica atingida; 

 Disponibilizar os inventários da avifauna; 

 Metodologias de Coleta de Dados  

As atividades do diagnóstico da avifauna na área de influência da 

implantação da CGH Aquárius II, foram realizadas com o levantamento de dados 

primários e secundários da avifauna presente na área do futuro empreendimento. 

A. Dados Secundários  

Todos os resultados relacionados à AII são de caráter qualitativo, oriundos 

de revisão bibliográfica. A área de estudo carece de estudos técnicos ou 

acadêmicos, fazendo-se necessário expandir a busca por dados sobre a riqueza 

da avifauna.  

Deste modo, a fonte de dados coligida abrange a literatura técnica, baseada 

no Plano de Manejo do Parque das Emas (MMA, 2004) e na literatura acadêmica, 

de acordo com os registros de Nunes et al. (2013) para os municípios de Sonora, 

Costa Rica e Alcinópolis e Coxim. 

A nomenclatura científica e a ordenação taxonômica seguem a disposição 

proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2011). O grau 

de sensibilidade á distúrbios ambientais é definido de acordo com as categorias: A 

– Alta sensibilidade; M – Sensibilidade média e B – Baixa sensibilidade conforme 

disposto por Parker III et al. (1996).  

Espécies endêmicas do Bioma Cerrado seguem o preconizado por Bencke 

et al. (2006), enquanto que o status de ocorrência segue CBRO (2011). Para a 

identificação das guildas foi utilizada a classificação proposta por Sick (1997) nas 

seguintes guildas: FRU (frugívoros): dieta predominantemente de frutos e vegetais, 

além de eventualmente invertebrados, GRA (graníıvoros): dieta 
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predominantemente de grãos, NEC (nectarívoros): dieta que inclui néctar, NCR 

(necrófagos): dieta predominantemente de seres em decomposição, INS 

(insetívoros): dieta predominantemente de insetos, CAR (carnívoros): dieta 

predominantemente de vertebrados (incluído peixes) e eventualmente 

invertebrados e ONI (onívoros): incluem frutos, invertebrados e pequenos 

vertebrados na dieta. 

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Aves de Rapina 

(SOARES et al., 2008) e o Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de 

Aves Migratórias no Brasil (CEMAVE – ICMBio, 2016) também foram consultados 

para a confecção do presente relatório. 

Os níveis de ameaça seguem a avaliação nacional e global classificada de 

acordo com MMA (2014), IUCN (2017) e CITES (2017), respectivamente. 

B. Dados Primários 

Dados de ordem primária fazem referência a todos os resultados obtidos 

exclusivamente em campo, tanto para AID quanto para ADA, a partir de duas 

campanhas, realizadas do dia 22 a 27 de maio de 2017 (pertinente ao período 

sazonal chuvoso) e nos dias 03 a 08 de julho de 2017, pertinente ao período seco.  

Foram empregadas três metodologias específicas para coleta de dados 

primários da avifauna na área de influência da CGH Aquarius II: Ponto de Escuta 

(pontos), Lista de Mackinnon (transecções) e Registros Ocasionais. Para as 

transecções, o observador é móvel e registra todos os indivíduos detectados em 

um raio de 30 metros em cada lado do caminho percorrido, em velocidade 

constante.  

No caso de pontos, o observador é fixo e permanece na estação (ponto) por 

um período de tempo pré-determinado, registrando todos os indivíduos detectados 

ao seu redor, para depois se mover em direção ao próximo ponto de amostragem.  

Ambos os métodos foram empregados nas três áreas de amostragem 

previamente definidos, durante um período de seis dias consecutivos, sendo dois 

dias de amostragem por área, o que equivale a aproximadamente 54 horas 

amostrais.  

 Pontos de escuta: Este método tem por finalidade inventariar a 

riqueza de espécies, bem como a abundância de indivíduos e frequência de 
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ocorrência na área. O método de contagem por pontos de escuta consiste em 

pontos fixos no centro de um círculo imaginário com ou sem raio definido no qual 

os indivíduos visualizados e/ou ouvidos são identificados e contabilizados (BIBBY 

et al., 2000; VIELLIARD & SILVA, 1990; VIELLIARD et al, 2010). Um raio de 50 

metros foi utilizado com duração de 15 minutos de contagem para cada ponto e 

uma distância mínima de 200 metros entre os pontos.  

Tanto o tempo de contagem quanto a distância entre os pontos amostrais 

empregados na amostragem permitem a independência das amostras e auxiliam 

na redução da probabilidade de contagens duplicadas de indivíduos devido à 

movimentação dos animais durante a observação.  

Foram marcados e executados quatro pontos de escuta para cada área 

amostral (Figura 146). As amostragens concentraram-se nos horários de maior 

atividade das aves, começando com o nascer do sol e estendendo-se até o meio 

da manhã.  

 Lista de Mackinnon: Este método, além da riqueza, disponibiliza a 

frequência de ocorrência das espécies na área. Para tal, o pesquisador realiza uma 

caminhada na área do empreendimento até completar uma lista de 10 espécies 

distintas. Ao fim dessa lista, inicia-se uma nova, até que sejam registradas outras 

10 espécies e assim sucessivamente ao longo do período determinado para a 

execução do estudo, podendo-se obter quantas listas de 10 espécies possíveis 

(RIBON, 2010).  

Embora este método possua restrições de coleta de dados quantitativos, é 

um excelente modo de se obter dados de riqueza e composição de espécies, pois 

controla o tamanho das amostras e permite comparações confiáveis entre 

diferentes locais ou de diferentes épocas, fugindo, desta forma, das limitações 

impostas pelos métodos de pontos e transectos. Dos dados coletados por esta 

metodologia resultou a curva de suficiência amostral. 

 Registros Ocasionais: Realizado por meio de caminhadas aleatórias, 

durante o período diurno e noturno, tem por finalidade amostrar a área de forma 

qualitativa, inclusive durante o trajeto entre os pontos de escuta. A intenção deste 

método é identificar espécies que não tenham sido captadas pelo método de pontos 

de escuta e/ou listas de Mackinnon.  
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O caminhamento não possui rota nem velocidade definida (ad libitum) e pode 

ser realizado a pé ou de carro, de acordo com as condições dos ambientes. Durante 

esse período foram registradas todas as aves observadas, as quais foram 

identificadas com auxílio de binóculo e pelo reconhecimento de vocalizações.  

C. Análise dos Resultados 

Riqueza Total de Espécies 

É a soma total de espécies (S) registradas com o emprego de todas as 

metodologias em uma unidade amostral. Consequentemente, a riqueza de 

espécies é muito dependente do tamanho amostral – quanto maior a amostra, 

maior o número de espécies que poderão ser amostradas. Assim, a riqueza de 

espécies diz pouco a respeito da organização da comunidade, aumentando em 

função da área, mesmo sem modificação do habitat. É utilizado para o cálculo da 

equitabilidade. 

Frequência de Ocorrência das espécies 

A partir do emprego das metodologias de Pontos de Escuta e Listas de 

Mackinnon, é possível classificar cada espécie conforme a sua constância na 

comunidade amostrada, como constante, acessória ou acidental.  

O critério para essa classificação é baseado no percentual do número de 

amostras em que a espécie for registrada, em relação ao número total. Assim, a 

espécie é considerada constante quando esse percentual ultrapassar 50%; 

acessória, quando situar-se entre 25% e 50%; e acidental, quando for inferior a 

25%. 

Cálculo da Abundância Total e Relativa 

A abundância de cada espécie, coletada a partir da metodologia de Pontos 

de Escuta, é apresentada através do Índice Pontual de Abundância (IPA), que é 

igual ao número de contatos obtido dividido pelo número de pontos de contagem 

(ALEIXO & VIELLIARD, 1995). 

Eficiência Amostral e Estimativa da Riqueza 

Para verificar a eficiência do inventário da avifauna, apresenta-se uma curva 

de acumulação das espécies cuja ocorrência foi confirmada para as áreas 

amostrais (Mau Tau) (COLLWEL, 1994), juntamente com curvas de acúmulo de 
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espécies geradas pelos estimadores Jackknife 1 e Bootstrap, conforme sugerido 

por Ribon (2010) e elaboradas com o auxílio do software EstimateS 910.  

O método Jackknife I estima a riqueza total, utilizando o número de espécies 

que ocorrem em apenas uma amostra (raras), já o método Bootstrap estima a 

riqueza total, utilizando dados de todas as espécies, não se restringindo às 

espécies raras.  

As curvas foram geradas a partir da matriz de dados de riqueza de espécies 

registradas pelas metodologias supracitadas, utilizando-se a técnica de rarefação, 

obtidas por 100 aleatorizações sem reposição na ordem dos dias de amostragens, 

sendo a riqueza média observada computada para os valores cumulativos dos dias 

de amostragem. O intervalo de confiança utilizado é de 95%. 

Variação Espacial e Temporal – Diversidade e Equitabilidade 

Para avaliar diferenças entre as áreas amostrais e as campanhas utilizou-se 

o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para as abundâncias obtidas a partir da 

metodologia de Pontos de Escuta, calculados com auxílio do software PAST 

(HAMMER, 2008), além do pós-teste pareado de Mann-Whitney. O nível de 

significância estatística considerado nas análises é α = 0,05. 

A diversidade das áreas amostrais é apresentada de acordo com o índice de 

Shannon-Wiener (H’ = - Σ pi log pi), que expressa uma relação entre a riqueza de 

espécies registradas para determinada área e suas respectivas abundâncias 

relativas, constituindo-se em um índice quali-quantitativo (MOLLES, 2010; DYKE, 

2008).  

Este índice leva em conta tanto a uniformidade (equabilidade) quanto a 

riqueza de espécies, de modo que o aumento do número de espécies ou o aumento 

da uniformidade das abundâncias aumenta a diversidade.  

Este índice dá maior peso para as espécies raras. As diversidades de 

Shannon obtidas em cada área amostral são avaliadas através do teste t para 

diversidade, averiguando a ocorrência de diferenças significativas, conforme 

descrito por Poole (1974) e utilizado pelo software PAST (HAMMER, 2008). 

A equitabilidade expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está 

distribuído entre as diferentes espécies, isto é, indica se as diferentes espécies 

possuem abundância (número de indivíduos) semelhantes ou divergentes. É 
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proporcional à diversidade, ou seja, a relação entre a diversidade real e a 

diversidade máxima existente. 

Análise de similaridade 

A similaridade entre as áreas de amostragem é avaliada segundo os índices 

de Sorensen e Morisita. Sorensen utiliza uma matriz de presença/ausência, já 

Morisita, utiliza tanto dados de riqueza quanto de abundância (obtida pela 

metodologia de pontos de escuta) das espécies. A obtenção dos índices de 

Shannon-Wiener, similaridade de Sorensen e de Morisita e análise de 

correspondência são realizadas com o auxílio do programa PAST (HAMMER, 

2008).  

A análise de similaridade também é efetuada comparando-se a fauna 

regional com outras áreas próximas já avaliadas e cuja biota seja conhecida. Esse 

índice será útil para se avaliar, juntamente com os valores de riqueza e, quando 

disponível, de diversidade dos diferentes grupos amostrais, qual a significância da 

região e dos impactos ambientais para a biota. 

Índice de Integridade Biótica  

O grau de sensibilidade das espécies aos distúrbios ambientais (PARKER III 

et al.,1996) permitiu elaborar o Índice de Integridade Biótica (IIB) conforme definido 

em Anjos et al. (2009). Assim, são selecionadas 10 espécies de cada nível de 

sensibilidade (alta, média e baixa), sendo a facilidade de registro auditivo e/ou 

visual utilizada como critério de seleção. A ocorrência destas 30 espécies em cada 

área amostral serve de base para o cálculo de IIB.  

Para o cálculo do IIB são usados pesos de forma ponderada de acordo com 

os níveis de sensibilidade das espécies. Assim, é atribuído o maior peso (3) às 

espécies de alta sensibilidade, o intermediário (2) às espécies de média 

sensibilidade e o menor (1) às espécies de baixa sensibilidade. Para o cálculo do 

IIB em cada área amostral, multiplica-se o número de espécies sensíveis 

registradas por três, o número de espécies intermediariamente sensíveis por dois 

e o número de espécies pouco sensíveis por um; divide-se então o somatório dos 

três valores por 60, como expressa a fórmula abaixo:  

= Σ � = � + Σ � =  � + Σ � = �   
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Onde: AS = número de espécies que apresentam alta sensibilidade à 

fragmentação florestal; MS = número de espécies que apresentam média 

sensibilidade à fragmentação florestal; BS = número de espécies que apresentam 

baixa sensibilidade à fragmentação florestal. 

 Pontos Amostrais  

Tendo em vista a realização do levantamento da avifauna para a implantação 

do empreendimento, foram delimitadas 03 áreas de amostragem que 

compreendem toda a ADA/AID do empreendimento (Figura 146), onde foram 

distribuídas as unidades amostrais das metodologias aplicadas no diagnóstico 

(Tabela 41 e Tabela 42). 

 

Figura 146: Localização da área de estudo e das Transecções e Pontos de Escuta 
utilizados para inventário da avifauna local, Sonora (MS). 
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Tabela 41: Localização geográfica dos Pontos de Escuta aplicados durante o diagnóstico 
da avifauna. 

Área Unidade Amostral Localização Geográfica (Sirgas 2000) 
Latitude Longitude 

1 

P01 -17.625649 -54.879713 
P02 -17.622006 -54.888311 
P03 -17.631152 -54.867630 
P04 -17.631032 -54.863217 

2 

P05 -17.617198 -54.848899 
P06 -17.627413 -54.853110 
P07 -17.619929 -54.856022 
P08 -17.620464 -54.853868 

3 

P09 -17.607233 -54.833270 
P10 -17.613698 -54.837265 
P11 -17.603315 -54.838763 
P12 -17.610265 -54.835050 

 

Tabela 42: Coordenadas de início e fim dos transectos realizados no emprego da 
metodologia de Listas de Mackinnon. 

Área Unidade Amostral Coordenadas Sirgas 2000 
Latitude Início Longitude Fim 

1 T01 -17.62131 -54.89018 -17.62970 -54.86180 
2 T02 -17.62994 -54.85529 -17.61703 -54.85529 
3 T03 -17.61340 -54.83421 -17.60296 -54.83920 

 Resultados e Discussão 

 Dados Secundários 

Um total de 441 espécies de aves foi registrado para a AII da PCH Quebra 

Dentes, distribuídas em 26 ordens e 66 famílias. Tal riqueza representa 70% das 

espécies com ocorrência documentada para o estado do Mato Grosso do Sul (630 

espécies, NUNES et al., 2017) (Tabela 43).  

A revisão bibliográfica demonstrou que a ordem Passeriformes é 

responsável por abrigar 51% das espécies, sendo a outra metade da riqueza de 

espécies distribuída nas demais 25 ordens. Este fato já era esperado, já que a 

ordem Passeriformes representa 44% das espécies brasileiras, segundo o 

Conselho Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2011). 
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Tabela 43: Táxons elencados de acordo com revisão bibliográfica para a Área de Influência Indireta (AII), com respectivo nome popular, status 
conservacionista e valores ecológicos agregados.  

Táxons Nome Popular 
StOc 
Brasil 

Hábitat Guilda 
Cinegética 
Xerimbabo 

Sensibilidade 
Ambiental 

Endemismo 

Status 
Conservacionista 

CITES IUCN MMA 

Struthioniformes           

Rheidae           

Rhea americana Ema R C1 ONI Cinegética Baixa  Anexo2 NT  

Tinamiformes           

Tinamidae           

Crypturellus undulatus Jaó R F2 ONI Cinegética Baixa     

Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó R C2 ONI Cinegética Baixa     

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã R C2 ONI Cinegética Baixa     

Rhynchotus rufescens Perdiz R C1 ONI Cinegética Baixa     

Nothura minor Codorna-mineira R, E C1 ONI Cinegética Alta Cerrado  VU EP 

Nothura maculosa Codorna-amarela R C1 ONI Cinegética Baixa     

Taoniscus nanus Inhambu-carapé R C2 ONI Cinegética Alta   VU EP 

Anseriformes           

Anhimidae           

Anhima cornuta Anhuma R A HER  Média     
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Táxons Nome Popular 
StOc 
Brasil 

Hábitat Guilda 
Cinegética 
Xerimbabo 

Sensibilidade 
Ambiental 

Endemismo 

Status 
Conservacionista 

CITES IUCN MMA 

Anatidae           

Dendrocygna viduata Irerê R A ONI Cinegética Baixa     

Dendrocygna autumnalis Asa-branca R A ONI Cinegética Baixa     

Cairina moschata Pato-do-mato R A ONI Cinegética Média     

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho R A ONI Cinegética Baixa     

Anas bahamensis Marreca-toicinho R A ONI Cinegética Baixa     

Mergus octosetaceus Pato-mergulhão R A CAR Cinegética Média   CR CR 

Galliformes           

Cracidae           

Penelope superciliaris Jacupemba R F1 FRU Cinegética Média     

Aburria cujubi Cujubi R F1 FRU Cinegética Alta     

Crax fasciolata Mutum-de-penacho R F2 FRU Cinegética Média   VU  

Podicipediformes           

Podicipedidae           

Rollandia rolland Mergulhão-de-orelha-
branca 

R A CAR  Média     

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno R A CAR  Média     

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador R A CAR  Média     
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Táxons Nome Popular 
StOc 
Brasil 

Hábitat Guilda 
Cinegética 
Xerimbabo 

Sensibilidade 
Ambiental 

Endemismo 

Status 
Conservacionista 

CITES IUCN MMA 

Ciconiiformes           

Ciconiidae           

Ciconia maguari Maguari R A CAR  Baixa     

Jabiru mycteria Tuiuiú R A CAR  Média  Anexo1   

Mycteria americana Cabeça-seca M A CAR Xerimbabo Baixa     

Suliformes           

Phalacrocoracidae           

Phalacrocorax brasilianus Biguá R A CAR Xerimbabo Baixa     

Anhingidae           

Anhinga anhinga Biguatinga R A CAR  Média     

Pelecaniformes           

Ardeidae           

Tigrisoma lineatum Socó-boi R A CAR  Média     

Tigrisoma fasciatum Socó-boi-escuro R A CAR  Média    VU 

Ixobrychus exilis Socoí-vermelho R A CAR  Média     

Nycticorax Savacu R A CAR  Baixa     

Butorides striata Socozinho M A CAR Xerimbabo Baixa     
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Bubulcus ibis Garça-vaqueira R C1 INS  Baixa     

Ardea cocoi Garça-moura R A CAR  Baixa     

Ardea alba Garça-branca-grande R A CAR  Baixa     

Syrigma sibilatrix Maria-faceira R C1 INS  Média     

Pilherodius pileatus Garça-real R A CAR  Média     

Egretta thula Garça-branca-pequena R A CAR  Baixa     

Threskiornithidae           

Plegadis chihi Caraúna-de-cara-branca R A CAR  Baixa     

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró R F1 INS  Média     

Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-pelada R A INS  Média     

Theristicus caerulescens Maçarico-real R A INS  Média     

Theristicus caudatus Curicaca R C2 INS  Baixa     

Platalea ajaja Colhereiro R A INS  Média     

Cathartiformes           

Cathartidae           

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-
vermelha 

R C2 NCR  Baixa     

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela R C2 NCR  Média     
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Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta R C2 NCR  Baixa     

Sarcoramphus papa Urubu-rei R C2 NCR  Média     

Accipitriformes           

Accipitridae           

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza R F2 CAR  Média  Anexo2   

Elanoides forficatus Gavião-tesoura M F2 CAR  Média  Anexo2   

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Elanus leucurus Gavião-peneira R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Harpagus diodon Gavião-bombachinha R F2 CAR  Média  Anexo2   

Circus buffoni Gavião-do-banhado R C2 CAR  Média  Anexo2   

Accipiter striatus Gavião-miúdo M F2 CAR  Baixa  Anexo2   

Accipiter bicolor Gavião-bombachinha-
grande 

R F2 CAR  Média  Anexo2   

Ictinia plumbea Sovi M F2 CAR  Média  Anexo2   

Busarellus nigricollis Gavião-belo R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo R C2 CAR  Média  Anexo2   

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Urubitinga urubitinga Gavião-preto R C2 CAR  Média  Anexo2   



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)         268  

Táxons Nome Popular 
StOc 
Brasil 

Hábitat Guilda 
Cinegética 
Xerimbabo 

Sensibilidade 
Ambiental 

Endemismo 

Status 
Conservacionista 

CITES IUCN MMA 

Urubitinga coronata Águia-cinzenta R C2 CAR  Média  Anexo2 EP EP 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Pseudastur albicollis Gavião-branco R F1 CAR    Anexo2   

Buteo nitidus Gavião-pedrês R C2 CAR  Média  Anexo2   

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta R C2 CAR  Média  Anexo2   

Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado R C2 CAR  Média  Anexo2   

Spizaetus melanoleucus Gavião-pato R F2 CAR  Alta  Anexo2   

Spizaetus ornatus Gavião-de-penacho R F2 CAR  Média  Anexo2 NT  

Falconiformes           

Falconidae           

Ibycter americanus Gralhão R C2 CAR  Alta  Anexo2   

Caracara plancus Caracará R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Milvago chimachima Carrapateiro R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Herpetotheres cachinnans Acauã R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Micrastur ruficollis Falcão-caburé R F1 CAR  Média  Anexo2   

Micrastur semitorquatus Falcão-relógio R F1 CAR  Média  Anexo2   
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Falco sparverius Quiriquiri R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Falco rufigularis Cauré R F2 CAR  Baixa  Anexo2   

Falco deiroleucus Falcão-de-peito-laranja R F2 CAR  Média  Anexo2 NT  

Falco femoralis Falcão-de-coleira R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Eurypygiformes           

Eurypygidae           

Eurypyga helias Pavãozinho-do-pará R F1 CAR  Média     

Gruiformes           

Rallidae           

Micropygia schomburgkii Maxalalagá R C1 INS  Alta     

Aramides cajanea Saracura-três-potes R C2 ONI Cinegética Alta     

Amaurolimnas concolor Saracura-lisa R F2 INS  Média     

Laterallus viridis Sanã-castanha R C2 ONI  Baixa     

Porzana albicollis Sanã-carijó R A ONI  Média     

Pardirallus nigricans Saracura-sanã R A ONI Cinegética Média     

Gallinula galeata Frango-d'água-comum R A ONI Cinegética Baixa     

Porphyrio martinica Frango-d’água-azul M A ONI Cinegética Baixa     
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Heliornithidae           

Heliornis fulica Picaparra R A INS  Média     

Cariamiformes           

Cariamidae           

Cariama cristata Siriema R C1 CAR Xerimbabo Média     

Charadriiformes           

Charadriidae           

Vanellus chilensis Quero-quero R C1 INS Xerimbabo Baixa     

Pluvialis dominica Batuiruçu VN C1 INS       

Recurvirostridae           

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-
brancas 

R A INS       

Scolopacidae           

Gallinago paraguaiae Narceja R C1 INS  Baixa     

Gallinago undulata Narcejão R C1 INS  Alta     

Bartramia longicauda Maçarico-do-campo VN C1 INS       

Actitis macularius Maçarico-pintado VN C1 INS       

Tringa solitaria Maçarico-solitário VN C1 INS       
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Tringa melanoleuca Maçarico-grande-de-
perna-amarela 

VN C1 INS       

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-
amarela 

VN C1 INS       

Jacanidae           

Jacana jacana Jaçanã R A INS Xerimbabo Baixa     

Sternidae           

Phaetusa simplex Trinta-réis-grande R A CAR  Alta     

Columbiformes           

Columbidae           

Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela R C2 GRA Cinegética Baixa     

Columbina talpacoti Rolinha-roxa R C2 GRA Cinegética Baixa     

Columbina squammata Fogo-apagou R C2 GRA Cinegética Baixa     

Columbina picui Rolinha-picui R C2 GRA Cinegética Baixa     

Claravis pretiosa Pararu-azul R C2 GRA Cinegética Baixa     

Columba livia Pombo-doméstico R ANT GRA Cinegética Baixa     

Patagioenas speciosa Pomba-trocal R F2 GRA Cinegética Média     

Patagioenas picazuro Pombão R F2 GRA Cinegética Média     

Patagioenas cayennensis Pomba-galega M F2 GRA Cinegética Média     
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Patagioenas plumbea Pomba-amargosa R F2 GRA Cinegética Alta     

Zenaida auriculata Pomba-de-bando R C2 GRA Cinegética Baixa     

Leptotila verreauxi Juriti-pupu R F2 GRA Cinegética Baixa     

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira R F2 GRA Cinegética Média     

Geotrygon montana Pariri R F1 GRA Cinegética Média     

Psittaciformes           

Psittacidae           

Anodorhynchus hyacinthinus Arara-azul-grande R F2 FRU Xerimbabo Alta  Anexo1 VU  

Ara ararauna Arara-canindé R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Ara chloropterus Arara-vermelha-grande R F2 FRU Xerimbabo Alta  Anexo2   

Orthopsittaca manilata Maracanã-do-buriti R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Primolius maracana Maracanã-verdadeira R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo1 NT  

Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã R F2 FRU Xerimbabo Baixa  Anexo2   

Aratinga aurea Periquito-rei R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Forpus xanthopterygius Tuim R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-
amarelo 

R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   
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Alipiopsitta xanthops Papagaio-galego R F2 FRU Xerimbabo   Anexo2 NT  

Pionus menstruus Maitaca-de-cabeça-azul R F2 FRU Xerimbabo Baixa  Anexo2   

Pionus maximiliani Maitaca-verde R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Amazona amazonica Curica R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo2   

Cuculiformes           

Cuculidae           

Micrococcyx cinereus Papa-lagarta-cinzento R F1 INS  Média     

Piaya cayana Alma-de-gato R F2 INS  Baixa     

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-acanelado M F2 INS  Baixa     

Coccyzus americanus Papa-lagarta-de-asa-
vermelha 

VN F2 INS  Média     

Crotophaga major Anu-coroca M F1 INS  Média     

Crotophaga ani Anu-preto R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Guira guira Anu-branco R C2 INS  Baixa     

Tapera naevia Saci R F2 INS Xerimbabo Baixa     

Dromococcyx phasianellus Peixe-frito-verdadeiro R F2 INS  Média     

Dromococcyx pavoninus Peixe-frito-pavonino R F2 INS  Alta     
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Strigiformes           

Tytonidae           

Tyto alba Coruja-da-igreja R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Strigidae           

Megascops choliba Corujinha-do-mato R F2 INS  Baixa  Anexo2   

Bubo virginianus Jacurutu R F2 CAR  Baixa  Anexo2   

Glaucidium brasilianum Caburé R F2 INS  Baixa  Anexo2   

Athene cunicularia Coruja-buraqueira R C1 INS  Média  Anexo2   

Aegolius harrisii Caburé-acanelado R F2 CAR  Alta  Anexo2   

Asio clamator Coruja-orelhuda R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Asio flammeus Mocho-dos-banhados R C2 CAR  Baixa  Anexo2   

Caprimulgiformes           

Nyctibiidae           

Nyctibius grandis Mãe-da-lua-gigante R F2 INS  Baixa     

Nyctibius griseus Mãe-da-lua M F2 INS  Baixa     

Caprimulgidae           

Nyctiphrynus ocellatus Bacurau-ocelado R C2 INS  Média     
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Antrostomus rufus João-corta-pau M F2 INS  Baixa     

Lurocalis semitorquatus Tuju M F2 INS  Média     

Hydropsalis albicollis Bacurau R C2 INS  Baixa     

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã M C2 INS  Baixa     

Hydropsalis candicans Bacurau-de-rabo-branco R F2 INS  Alta Cerrado  EP VU 

Hydropsalis maculicauda Bacurau-de-rabo-
maculado 

R F2 INS  Média     

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura R C2 INS  Baixa     

Chordeiles pusillus Bacurau Zinho R C2 INS  Média     

Chordeiles nacunda Corucão M C1 INS  Baixa     

Chordeiles acutipennis Bacurau-de-asa-fina R C2 INS  Baixa     

Apodiformes           

Apodidae           

Cypseloides senex Taperuçu-velho R C2 INS  Média     

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-
branca 

R C2 INS  Baixa     

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal M C2 INS       

Tachornis squamata Andorinhão-do-buriti R C2 INS  Baixa     

Trochilidae           



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)         276  

Táxons Nome Popular 
StOc 
Brasil 

Hábitat Guilda 
Cinegética 
Xerimbabo 

Sensibilidade 
Ambiental 

Endemismo 

Status 
Conservacionista 

CITES IUCN MMA 

Phaethornis ruber Rabo-branco-rubro R F2 NEC  Média  Anexo2   

Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho R C2 NEC  Baixa  Anexo2   

Lophornis magnificus Topetinho-vermelho R, E F2 NEC  Baixa     

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-
vermelho 

R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde R F2 NEC  Média  Anexo2   

Hylocharis cyanus Beija-flor-roxo R C2 NEC  Baixa  Anexo2   

Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado R C2 NEC  Média  Anexo2   

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca R F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-
verde 

R C2 NEC  Baixa  Anexo2   

Heliactin bilophus Chifre-de-ouro R C2 NEC  Média  Anexo2   

Heliomaster longirostris Bico-reto-cinzento R F2 NEC  Média  Anexo2   

Calliphlox amethystina Estrelinha-ametista M F2 NEC  Baixa  Anexo2   

Trogoniformes           
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Trogonidae           

Trogon surrucura Surucuá-variado R F2 INS  Média     

Trogon curucui Surucuá-de-barriga-
vermelha 

R F2 INS  Média     

Coraciiformes           

Alcedinidae           

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande R A CAR  Baixa     

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde R A CAR  Baixa     

Chloroceryle aenea Martinho R A CAR  Média     

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno R A CAR  Baixa     

Chloroceryle inda Martim-pescador-da-mata R A CAR  Média     

Momotidae           

Baryphthengus ruficapillus Juruva-verde R F1 INS  Média     

Momotus momota Udu-de-coroa-azul R F1 INS  Média     

Galbuliformes           

Galbulidae           

Brachygalba lugubris Ariramba-preta R F2 INS  Baixa     

Galbula ruficauda Ariramba-de-cauda-ruiva R F2 INS  Baixa     
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Bucconidae           

Nystalus chacuru João-bobo R F2 INS  Média     

Nystalus maculatus Rapazinho-dos-velhos R F2 INS  Média     

Nystalus striatipectus Rapazinho-do-chaco R F2 INS       

Nonnula rubecula Macuru R F1 INS  Alta     

Monasa nigrifrons Chora-chuva-preto R F2 INS  Média     

Chelidoptera tenebrosa Urubuzinho R F2 INS  Baixa     

Piciformes           

Ramphastidae           

Ramphastos toco Tucanuçu R C2 ONI Xerimbabo Média  Anexo2   

Ramphastos vitellinus Tucano-de-bico-preto R F2 ONI Xerimbabo Alta  Anexo2 VU  

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho R F2 ONI Xerimbabo Alta     

Picidae           

Picumnus albosquamatus Pica-pau-anão-escamado R F1 INS  Baixa     

Melanerpes candidus Pica-pau-branco R C2 INS  Baixa     

Melanerpes cruentatus Benedito-de-testa-
vermelha 

R F1 INS  Baixa     

Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela R F1 INS  Média     
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Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão R F1 INS  Baixa     

Veniliornis mixtus Pica-pau-chorão R F2 INS  Média     

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado R F2 INS  Baixa     

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo R C1 INS  Baixa     

Celeus lugubris Pica-pau-louro R F1 INS  Média     

Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-
amarela 

R F1 INS  Média     

Celeus flavus Pica-pau-amarelo R F1 INS  Média     

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca R F2 INS  Alta     

Campephilus melanoleucos Pica-pau-de-topete-
vermelho 

R F1 INS  Média     

Passeriformes           

Thamnophilidae           

Formicivora grisea Papa-formiga-pardo R F2 INS  Baixa     

Formicivora melanogaster Formigueiro-de-barriga-
preta 

R F2 INS  Média     

Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho R C2 INS  Baixa     

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa R F1 INS  Média     

Herpsilochmus atricapillus Chorozinho-de-chapéu-
preto 

R F1 INS  Média     

Herpsilochmus longirostris Chorozinho-de-bico-
comprido 

R F1 INS  Média Cerrado    
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Thamnophilus doliatus Choca-barrada R F2 INS  Baixa     

Thamnophilus torquatus Choca-de-asa-vermelha R F2 INS  Média     

Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo R F2 INS  Baixa     

Thamnophilus pelzelni Choca-do-planalto R, E F2 INS       

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata R F2 INS  Baixa     

Taraba major Choró-boi R F2 INS  Baixa     

Melanopareiidae           

Melanopareia torquata Tapaculo-de-colarinho R C1 INS  Média Cerrado    

Scleruridae           

Geositta poeciloptera Andarilho R C1 INS  Média Cerrado  VU EP 

Dendrocolaptidae           

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde R F1 INS  Média     

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado R F1 INS  Alta     

Xiphorhynchus guttatus Arapaçu-de-garganta-
amarela 

R F1 INS  Baixa     

Campylorhamphus trochilirostris Arapaçu-beija-flor R F2 INS  Alta     

Dendroplex picus Arapaçu-de-bico-branco R F1 INS  Baixa     

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-cerrado R C2 INS  Média     
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Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande R F1 INS  Média     

Xiphocolaptes major Arapaçu-do-campo R F1 INS  Média     

Furnariidae           

Xenops rutilans Bico-virado-carijó R F1 INS  Média     

Berlepschia rikeri Limpa-folha-do-buriti R F1 INS  Média     

Furnarius rufus João-de-barro R C2 INS  Baixa     

Lochmias nematura João-porca R F1 INS  Média     

Automolus leucophthalmus Barranqueiro-de-olho-
branco 

R F2 INS  Média     

Hylocryptus rectirostris Fura-barreira R F1 INS  Alta Cerrado    

Philydor rufum Limpa-folha-de-testa-baia R F1 INS  Média     

Syndactyla dimidiata Limpa-folha-do-brejo R F2 INS   Cerrado    

Phacellodomus rufifrons João-de-pau R F2 INS  Média     

Phacellodomus ruber Graveteiro R F2 INS  Baixa     

Schoeniophylax phryganophilus Bichoita R C2 INS  Baixa     

Certhiaxis cinnamomeus Curutié R C2 INS  Média     

Synallaxis frontalis Petrim R C2 INS  Baixa     

Synallaxis albescens Uí-pi R C2 INS  Baixa     
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Synallaxis hypospodia João-grilo R C2 INS  Média     

Synallaxis scutata Estrelinha-preta R F2 INS       

Cranioleuca vulpina Arredio-do-rio R F1 INS  Média     

Pipridae           

Neopelma pallescens Fruxu-do-cerradão R C2 INS  Média     

Pipra fasciicauda Uirapuru-laranja R F1 FRU  Média     

Antilophia galeata Soldadinho R F1 FRU  Média Cerrado    

Tityridae           

Oxyruncus cristatus Araponga-do-horto R F2 INS  Alta     

Schiffornis virescens Flautim R F1 INS  Média     

Tityra inquisitor Anambé-branco-de-
bochecha-parda 

R F2 INS  Média     

Tityra cayana Anambé-branco-de-rabo-
preto 

M F2 INS  Média     

Tityra semifasciata Anambé-branco-de-
máscara-negra 

R F2 INS  Média     

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde R F2 INS  Média     

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto M F2 INS  Baixa     

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto M F2 INS  Média     

Xenopsaris albinucha Tijerila R F2 INS  Média     
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Tyrannoidea           

Incertae sedis           

Platyrinchus mystaceus Patinho R F1 INS  Média     

Rhynchocyclidae           

Incertae sedis           

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo R F1 INS  Média     

Corythopis delalandi Estalador R F2 INS  Média     

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta R F2 INS  Média     

Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo R F2 INS  Baixa     

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio R F2 INS  Baixa     

Poecilotriccus latirostris Ferreirinho-de-cara-parda R F2 INS  Baixa     

Myiornis auricularis Miudinho R F1 INS  Baixa     

Hemitriccus striaticollis Sebinho-rajado-amarelo R F2 INS  Média     

Hemitriccus margaritaceiventer Sebinho-de-olho-de-ouro R F2 INS  Média     

Tyrannidae           

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro M F2 INS  Baixa     

Euscarthmus rufomarginatus Maria-corruíra R F2 INS  Alta   NT  
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Camptostoma obsoletum Risadinha R F2 INS  Baixa     

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-
amarela 

R F2 INS  Baixa     

Elaenia spectabilis Guaracava-grande M F2 INS  Baixa     

Elaenia chilensis Guaracava-de-crista-
branca 

VS F2 INS  Baixa     

Elaenia parvirostris Guaracava-de-bico-curto M F2 INS  Baixa     

Elaenia mesoleuca Tuque M F2 INS  Baixa     

Elaenia cristata Guaracava-de-topete-
uniforme 

R C2 INS  Média     

Elaenia chiriquensis Chibum R C2 INS  Baixa     

Elaenia obscura Tucão R C2 INS  Média     

Suiriri suiriri Suiriri-cinzento R C2 INS  Média     

Myiopagis gaimardii Maria-pechim R F2 INS  Média     

Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta M F2 INS  Média     

Myiopagis viridicata Guaracava-de-crista-
alaranjada 

M F2 INS  Média     

Phaeomyias murina Bagageiro R C2 INS  Baixa     

Phyllomyias fasciatus Piolhinho M F2 INS  Média     

Culicivora caudacuta Papa-moscas-do-campo R C1 INS  Média Cerrado  VU  

Polystictus pectoralis Papa-moscas-canela R# C1 INS  Alta   NT  
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Serpophaga nigricans João-pobre R F2 INS  Baixa     

Attila phoenicurus Capitão-castanho M F2 INS  Alta     

Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata M F2 INS  Baixa     

Myiarchus tuberculifer Maria-cavaleira-pequena R F2 INS  Baixa     

Myiarchus swainsoni Irré M F2 INS  Baixa     

Myiarchus ferox Maria-cavaleira R F2 INS  Baixa     

Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

R F2 INS  Baixa     

Sirystes sibilator Gritador M F2 INS  Média     

Casiornis rufus Maria-ferrugem R F2 INS  Média     

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Philohydor lictor Bentevizinho-do-brejo R C2 INS  Baixa     

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro R C2 INS  Baixa     

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado M F2 INS  Baixa     

Tyrannopsis sulphurea Suiriri-de-garganta-rajada R F2 INS  Média     

Megarynchus pitangua Neinei M F2 INS  Baixa     

Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-de-asa-
ferrugínea 

R F2 INS  Baixa     

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

R F2 INS  Baixa     
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Tyrannus albogularis Suiriri-de-garganta-branca R F2 INS  Baixa     

Tyrannus melancholicus Suiriri M F2 INS  Baixa     

Tyrannus savana Tesourinha M F2 INS  Baixa     

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

Peitica-de-chapéu-preto R F2 INS  Baixa     

Empidonomus varius Peitica M F2 INS  Baixa     

Colonia colonus Viuvinha M F2 INS  Baixa     

Myiophobus fasciatus Filipe M F2 INS  Baixa     

Sublegatus modestus Guaracava-modesta R F2 INS  Média     

Pyrocephalus rubinus Príncipe M C2 INS  Baixa     

Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca R C2 INS  Média     

Arundinicola leucocephala Freirinha R C1 INS  Média     

Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo R C1 INS  Média Cerrado    

Alectrurus tricolor Galito R C1 INS  Alta Cerrado  VU VU 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu M F2 INS  Baixa     

Lathrotriccus euleri Enferrujado M F2 INS  Média     

Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento R F2 INS  Baixa     

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho R C2 INS  Baixa     
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Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno R C2 INS  Baixa     

Xolmis cinereus Primavera R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Xolmis velatus Noivinha-branca R C2 INS Xerimbabo Média     

Vireonidae           

Cyclarhis gujanensis Pitiguari R F2 INS  Baixa     

Vireo olivaceus Juruviara M F2 INS  Baixa     

Hylophilus amaurocephalus Vite-vite-de-olho-cinza R, E F2 INS  Média     

Corvidae           

Cyanocorax cyanomelas Gralha-do-pantanal R F2 ONI  Baixa     

Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo R F2 ONI  Média Cerrado    

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça R F2 ONI  Baixa     

Cyanocorax cyanopogon Gralha-cancã R, E F2 ONI  Média     

Hirundinidae           

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-
casa 

R C2 INS  Baixa     

Alopochelidon fucata Andorinha-morena R C2 INS  Média     

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora M C2 INS  Baixa     

Progne tapera Andorinha-do-campo M C2 INS  Baixa     
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Progne chalybea Andorinha-doméstica-
grande 

M C2 INS  Baixa     

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio R C2 INS  Baixa     

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-
branco 

M C2 INS  Baixa     

Riparia riparia Andorinha-do-barranco VN C2 INS  Baixa     

Hirundo rustica Andorinha-de-bando VN C2 INS  Baixa     

Petrochelidon pyrrhonota Andorinha-de-dorso-
acanelado 

VN C2 INS  Baixa     

Troglodytidae           

Troglodytes musculus Corruíra R C2 INS  Baixa     

Cistothorus platensis Corruíra-do-campo R C1 INS  Baixa     

Cantorchilus leucotis Garrinchão-de-barriga-
vermelha 

R F2 INS  Baixa     

Donacobiidae           

Donacobius atricapilla Japacanim R F2 INS  Média     

Polioptilidae           

Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara R F2 INS  Média     

Turdidae           

Catharus fuscescens Sabiá-norte-americano VN F2 ONI       

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira R F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     
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Turdus leucomelas Sabiá-barranco R F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca R F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     

Turdus subalaris Sabiá-ferreiro M F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     

Mimidae           

Mimus saturninus Sabiá-do-campo R C1 INS  Baixa     

Motacillidae           

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor R C1 INS  Baixa     

Coerebidae           

Coereba flaveola Cambacica R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Thraupidae           

Saltator maximus Tempera-viola R F2 ONI  Baixa     

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro R F2 ONI Xerimbabo Baixa     

Saltatricula atricollis Bico-de-pimenta R C2 ONI  Média     

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto R F2 FRU  Baixa     

Thlypopsis sordida Saí-canário R F2 FRU  Baixa     

Cypsnagra hirundinacea Bandoleta R F2 INS  Alta Cerrado    

Tachyphonus rufus Pipira-preta R F2 FRU  Baixa     
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Ramphocelus carbo Pipira-vermelha R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Lanio pileatus Tico-tico-rei-cinza R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Lanio cucullatus Tico-tico-rei R C2 FRU Xerimbabo Baixa     

Lanio penicillatus Pipira-da-taoca R F2 FRU  Média     

Lanio melanops Tiê-de-topete R F2 FRU  Média     

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro R F2 FRU  Baixa     

Tangara cayana Saíra-amarela R F2 FRU  Média     

Neothraupis fasciata Cigarra-do-campo R F2 ONI  Média Cerrado  NT  

Cissopis leverianus Tietinga R F2 FRU  Baixa     

Schistochlamys melanopis Sanhaçu-de-coleira R F2 GRA  Baixa     

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo R, E F2 GRA Xerimbabo Baixa     

Tersina viridis Saí-andorinha M F2 FRU  Baixa     

Dacnis cayana Saí-azul R F2 FRU  Baixa     

Cyanerpes cyaneus Saíra-beija-flor R F2 FRU  Baixa     

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto R F2 FRU  Baixa     

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho R F2 FRU       
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Emberizidae           

Zonotrichia capensis Tico-tico R C2 GRA Xerimbabo Baixa     

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo R C1 GRA  Baixa     

Porphyrospiza caerulescens Campainha-azul R C2 GRA   Cerrado  NT  

Poospiza cinerea Capacetinho-do-oco-do-
pau 

R, E C2 GRA  Alta Cerrado  VU  

Sicalis citrina Canário-rasteiro R C1 GRA  Média     

Sicalis flaveola Canário-da-terra-
verdadeiro 

R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sicalis luteola Tipio R C1 GRA Xerimbabo Média     

Emberizoides herbicola Canário-do-campo R C2 GRA  Baixa     

Volatinia jacarina Tiziu R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila plumbea Patativa M C1 GRA Xerimbabo Média     

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila lineola Bigodinho R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila nigricollis Baiano R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila caerulescens Coleirinho R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila leucoptera Chorão R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila bouvreuil Caboclinho M C2 GRA Xerimbabo Média     
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Sporophila minuta Caboclinho-lindo R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila hypoxantha Caboclinho-de-barriga-
vermelha 

M C1 GRA Xerimbabo Média    VU 

Sporophila ruficollis Caboclinho-de-papo-
escuro 

VS# C1 GRA Xerimbabo Média   NT VU 

Sporophila palustris Caboclinho-de-papo-
branco 

M C1 GRA Xerimbabo Média   EP VU 

Sporophila hypochroma Caboclinho-de-sobre-
ferrugem 

VS# C1 GRA Xerimbabo Média Cerrado  NT  

Sporophila cinnamomea Caboclinho-de-chapéu-
cinzento 

R C1 GRA Xerimbabo Média   VU  

Sporophila angolensis Curió R C2 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila maximiliani Bicudo R C2 GRA Xerimbabo Baixa   VU CR 

Arremon taciturnus Tico-tico-de-bico-preto R F2 GRA  Média     

Arremon flavirostris Tico-tico-de-bico-amarelo R F2 GRA  Média     

Charitospiza eucosma Mineirinho R C2 GRA  Alta Cerrado  NT  

Coryphaspiza melanotis Tico-tico-de-máscara-
negra 

R C2 GRA  Alta   VU EP 

Cardinalidae           

Piranga flava Sanhaçu-de-fogo M F2 FRU  Baixa     

Cyanoloxia brissonii Azulão R F2 GRA Xerimbabo Média     

Parulidae           

Parula pitiayumi Mariquita R F2 INS  Média     
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Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra R C2 INS  Baixa     

Basileuterus culicivorus Pula-pula R F2 INS  Média     

Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-barriga-
branca 

R F2 INS  Baixa Cerrado    

Basileuterus flaveolus Canário-do-mato R F2 INS  Média     

Basileuterus leucophrys Pula-pula-de-sobrancelha R, E F2 INS  Média Cerrado    

Icteridae           

Psarocolius decumanus Japu R F2 ONI Xerimbabo Média     

Cacicus haemorrhous Guaxe R F2 ONI Xerimbabo Baixa     

Cacicus cela Xexéu R F2 ONI Xerimbabo Baixa     

Icterus cayanensis Inhapim R F2 ONI  Média     

Icterus pyrrhopterus Encontro R F2 ONI  Média     

Icterus jamacaii Corrupião R, E C2 ONI Xerimbabo      

Icterus croconotus João-pinto R C2 ONI Xerimbabo      

Gnorimopsar chopi Graúna R C2 ONI Xerimbabo Baixa     

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo R C2 ONI  Baixa     

Agelaioides badius Asa-de-telha R C2 ONI Xerimbabo Baixa     

Molothrus rufoaxillaris Vira-bosta-picumã R C2 ONI  Baixa     
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Molothrus bonariensis Vira-bosta R C2 ONI Xerimbabo Baixa     

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul R C2 ONI  Baixa     

Dolichonyx oryzivorus Triste-pia VN C2 ONI Xerimbabo      

Fringillidae           

Sporagra magellanica Pintassilgo R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Euphonia chlorotica Fim-fim R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Passeridae           

Passer domesticus Pardal R ANT ONI  Baixa     

LEGENDA: Conservação: NT= Quase Ameaçada; VU= Vulnerável; EP= Em Perigo. CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção): Anexo 01= Lista as espécies mais ameaçadas de extinção, cujo comércio internacional está proibido; Anexo 02= 
Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado. Guilda: HER= Herbívoro; GRA= Granívoro; 
INS= Insetívoro; ONI= Onívoro; CAR= Carnívoro; NEC= Nectarívoro; NCR= Necrófago. Habitat: C1= Exclusivamente campestre; C2= Essencialmente campestre; 
F1= Exclusivamente florestal; F2= Essencialmente florestal; A= Aquático; ANT= Antrópico. Status Ocorrência BR: R= Residente; VN= Visitante neártico; VS= 
Visitante austral; M= Migrante austral/neotropical; V= Vagante; D= Desconhecido; # = Status assumido, mas não confirmado. 
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Em se tratando de uso do hábitat, identificaram-se espécies que dependem 

do ambiente aquático, como garças e marrecas (9,3%, n= 41), exclusivamente 

campestres (11%, n= 48), essencialmente campestres (25,4%, n= 112), 

exclusivamente florestais (9,3%, n= 41), essencialmente florestais (44,4%, n= 196) 

e, por fim, duas espécies de caráter antrópico (0,45%) (Figura 147).  

Das 66 famílias presentes na área de estudo, as famílias Tyrannidae (56 

spp.), Emberezidae (28 spp.), Accipitridae (22 spp.), Furnariidae (17 spp.) e 

Thraupidae (16 spp.), apresentaram as maiores riquezas de espécies. Assim, à 

exceção de Emberezidae e Accipitridae, as demais são formadas, sobretudo, por 

espécies insetívoras e/ou onívoras, de modo que estas guildas foram as mais 

representativas, com 218 e 50 espécies, respectivamente (Figura 148).  

 

 

 

Figura 147: Riqueza registrada para a Área de Influência Indireta de 
acordo com os hábitats. 

Figura 148: Riqueza registrada para a Área de Influência Indireta de 
acordo com as guildas tróficas. 
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A. Espécies ameaçadas  

Segundo os dados secundários, a área de estudo abriga 19 espécies 

ameaçadas de extinção em âmbito nacional e/ou mundial. Informações ecológicas 

sobre estas espécies são apresentadas em tópicos. 

Nothura minor (codorna-mineira) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN (2017) 

e “Em Perigo” para MMA (2014): Endêmica do Cerrado, habitando o campo limpo 

e o campo sujo. Originalmente encontrada nos Estados de Goiás, Distrito Federal, 

Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Recentemente, foi registrada para 

o Paraguai. Ainda é encontrada em diversas localidades com remanescentes bem 

conservados de Cerrado nos Estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e 

São Paulo.  

A perda acelerada do seu ambiente preferencial foi o principal fator que 

contribuiu para a diminuição das populações desta codorna e de outras aves 

endêmicas e ameaçadas desse bioma. Incêndios criminosos e contaminação dos 

campos por pesticidas também podem ter causado um efeito negativo sobre a 

espécie (MACHADO et al., 2008). 

Taoniscus nanus (inhambu-carapé) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN 

(2017) e “Em Perigo” para MMA (2014): É a menor espécie da família Tinamidae, 

sendo considerado também um dos tinamídeos menos conhecidos por ser de difícil 

detecção em campo. Vive no solo e alimenta-se principalmente de sementes de 

gramíneas. Canta principalmente ao amanhecer e ao crepúsculo e sua vocalização 

lembra a de um grilo. Inconspícuo, pode passar despercebido e pode ter sido 

menos raro do que aparentava. Sua área de ocorrência é entre os Estados de 

Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e 

Paraná. Ocorria também na Argentina e no Paraguai.  

Extinto em boa parte de sua distribuição original, é basicamente encontrado 

em Unidades de Conservação, nos Estados de Tocantins, Goiás, Distrito Federal, 

São Paulo e Minas Gerais. A principal ameaça às populações desta espécie é a 

perda de hábitat, especialmente os campos cerrados, que foram completamente 

descaracterizados para dar lugar a pastagens e culturas agrícolas, especialmente 

de soja e algodão (MACHADO et al., 2008). 

Mergus octosetaceus (pato-mergulhão) – “Criticamente em Perigo” (CR) 

segundo IUCN (2017) e MMA (2014): É uma das aves mais ameaçadas de extinção 
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em toda a região neotropical. Sedentário, altamente territorial e monogâmico, 

ocorria em baixíssimas densidades em rios límpidos e encachoeirados, cercados 

por florestas a até 1.300 m de altitude, em uma grande área nos biomas Mata 

Atlântica e Cerrado no Brasil, Argentina e Paraguai. É uma espécie altamente 

exigente com relação à qualidade de seu hábitat, não tolerando bem a presença 

humana.  

Atualmente, acredita-se que esteja extinto no Paraguai; na Argentina, 

provavelmente menos de dez aves ainda sobrevivem nos riachos da província de 

Misiones. No Brasil, a espécie ocorria principalmente na bacia dos rios Paraná, São 

Francisco e Tocantins, nos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins, estando provavelmente extinta 

em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Estima-se que existam menos de 250 aves isoladas em quatro Estados 

brasileiros (Paraná, Minas Gerais, Goiás e Tocantins), sendo que as maiores 

populações estão concentradas em Minas Gerais e Tocantins. A principal ameaça 

à sobrevivência do pato-mergulhão é a destruição da mata ciliar, que elimina os 

locais ótimos para nidificação e o carreamento de sedimentos turva a água, 

impedindo que a ave veja as suas presas e se alimente.  

As atividades de mineração, drenagem e agricultura também foram 

desastrosas para a espécie. A construção de barragens, que altera todo o regime 

hidrológico dos rios, tem ainda efeitos drásticos sobre esta ave, que não vive em 

lagos ou outros ambientes lênticos. Provavelmente, este foi o golpe final nas 

populações argentinas e paraguaias (MACHADO et al., 2008). 

Crax fasciolata (mutum-de-penacho) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN 

(2017): Esta espécie habita florestas semi-decíduas e de galeria. Ocorre no leste 

da Bolívia, centro e sudoeste do Brasil, Paraguai e norte da Argentina. No Brasil, 

ocorre em Minas Gerais, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul, Pará e Mato Grosso, 

e pode ser localmente comum (como no norte do Pantanal e Serra dos Carajás). É 

extinta, ou quase isso, em São Paulo e Paraná.  

Na argentina é considerada rara e ameaçada, e, no Paraguai, a espécie 

chegou perto de desaparecer. Baseado em um modelo do desmatamento na bacia 

amazônica e à vulnerabilidade da espécie à caça, suspeita-se que a sua população 
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esteja diminuindo rapidamente. A destruição do habitat e a pressão de caça é um 

problema em Goiás, Tocantins e sul do Pará (IUCN, 2017).  

Tigrisoma fasciatum (socó-boi-escuro) – “Vulnerável” (VU) segundo MMA 

(2017): É uma espécie com grande exigência de hábitat, restringindo-se a rios de 

pequeno a médio porte, de cabeceiras oligotróficas e correnteza rápida, em 

terrenos de orografia montanhosa, com águas límpidas e transparentes, sempre 

densamente florestados em suas margens. Distribui-se por uma extensa região, 

que engloba desde o Brasil Central (MT e GO) até o Sul (RS), inclusive o nordeste 

da Argentina (Misiones). Não há registros recentes nos Estados do Mato Grosso, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, havendo poucas observações da espécie feitas 

nos últimos 10 anos no Brasil.  

A principal ameaça à espécie é a alteração de seu hábitat, que pode ser 

interpretada como modificação estrutural das florestas serranas e de planície 

litorânea, mas também das florestas ciliares e estacionais, por efeito do extrativismo 

de essências arbóreas e, em especial, da erradicação dos ambientes originais para 

fins imobiliários ou de outros significados econômicos. Sua grande ligação com o 

ambiente aquático induz que as intervenções indiretas na qualidade da água dos 

rios habitados pela espécie também podem representar ameaças.  

Nesse sentido, incluem-se assoreamento e carreamento de sedimentos, 

mas também despejo de dejetos, defensivos agrícolas e, em escala maior, de 

outras substâncias que alteram as condições físico-químicas fluviais (MACHADO 

et al., 2008). 

Urubitinga coronata (águia-cinzenta) – “Em Perigo” segundo IUCN (2017), 

MMA (2014) e “Anexo 2” CITES (2017): Utiliza principalmente áreas abertas, sendo 

avistada raramente em habitats florestais contínuos. As informações disponíveis 

sugerem que este rapineiro depende de ambientes bem conservados para viver.  

Eventualmente, pode ser visto em regiões com alterações antrópicas, 

embora a maioria dos registros feitos nesse tipo de ambiente tenha sido em locais 

relativamente próximos a áreas preservadas. Alguns autores atribuem tal 

característica à disponibilidade de certas presas (mamíferos de médio porte) 

associadas a esse tipo de ambiente. A águia-cinzenta é muito rara em toda a sua 

distribuição, sendo dificilmente encontrada, mesmo em seus habitats preferenciais. 

Uma estimativa realizada para o Parque Nacional das Emas (GO) indicou 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS) 299  

uma densidade de aproximadamente um indivíduo para cada 500 km². Atualmente, 

não há Unidade de Conservação ou mosaico de áreas preservadas com tamanho 

adequado para manter uma população viável da espécie no Brasil. A região do 

Jalapão, no Estado de Tocantins, apresenta as melhores condições para a 

manutenção da espécie.  

A espécie provavelmente ocorria desde o Rio Grande do Sul até o norte de 

Mato Grosso e sul do Pará e Maranhão. Na Bahia, ocorre tanto em áreas de 

Cerrado como de Caatinga, embora os registros para a última se restrinjam à 

Chapada Diamantina e uma ocorrência em Curaçá (norte da BA). Existem registros 

para os campos de altitude no Rio de Janeiro, a leste, e para o Pantanal do Mato 

Grosso do Sul, a oeste.  

O principal risco à espécie é a perda de habitats adequados. Os campos e 

outras formações abertas são, em geral, os primeiros ambientes a serem 

convertidos ou alterados em uma paisagem. O Cerrado, bioma com as maiores 

populações da espécie, está sendo degradado a taxas alarmantes, em vista da 

expansão do agronegócio. Não se pode afirmar se os remanescentes são capazes 

de manter populações viáveis, em função do seu tamanho e isolamento. Outro fator 

importante de ameaça a ser levado em conta é a perseguição da espécie por 

fazendeiros, decorrente de eventuais ataques a animais de criação (MACHADO et 

al., 2008). 

Anodorhynchus hyacinthinus (arara-azul-grande) – “Vulnerável” (VU) 

segundo IUCN (2017) e “Anexo 1” CITES (2017): Habita diversos tipos de 

ambientes, desde áreas florestais amazônicas até áreas mais abertas, como os 

cerrados do Brasil Central.  

Levantamentos populacionais efetuados em diferentes épocas, nas áreas de 

distribuição da espécie, somam uma população de aproximadamente 6.500 

indivíduos, assim distribuídos: cerca de 4.200 aves na porção centro-sul do 

Pantanal (Mato Grosso do Sul) e 800 na porção mais ao norte (Mato Grosso), 

também no Pantanal; cerca de 1.000 aves no Brasil Central, na região conhecida 

como “Gerais” (confluência dos Estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia), e 

aproximadamente 500 indivíduos na região amazônica, ao sul do rio Amazonas. 

Existem também relatos de cerca de 200 aves vivendo nas regiões abertas da 

Bolívia e não se sabe quantos indivíduos restam no Paraguai. 
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Estudos populacionais no Pantanal revelam que as araras-azuis têm baixas 

taxas reprodutivas, com postura média de dois ovos e comumente apenas um 

filhote sobrevivente. A baixa disponibilidade de cavidades parece ser um fator 

limitante para reprodução da espécie.  

De alimentação especializada, alimenta-se basicamente de duas a três 

espécies de cocos em cada localidade de ocorrência, destacando-se a bocaiúva, o 

acuri, a piaçava e o catolé. As principais ameaças à espécie são a destruição de 

ambientes, o tráfico e a caça. No Pantanal, a arara-azul sofre com a 

descaracterização do ambiente decorrente de desmatamento e queimadas para a 

criação de áreas destinadas à pecuária.  

No Estado do Tocantins, a principal ameaça refere-se à instalação de 

hidrelétricas nos rios da região, sobretudo no rio Tocantins. Na região Norte, existe 

ainda demanda pela coleta de penas para a confecção de artesanato indígena, 

enquanto em áreas como a serra do Cachimbo, seguindo para o norte, o 

desmatamento tem sido o fator mais importante. Nos Gerais, o assombroso 

desmatamento dos cerrados para a produção de soja está determinando o 

desaparecimento da espécie. Além disso, o intenso tráfico de aves vivas ainda 

existentes nos Estados do Tocantins, Bahia e Piauí contribui para a redução das 

populações na região (MACHADO et al., 2008). 

Hydropsalis candicans (bacurau-de-rabo-branco) – “Em Perigo” segundo 

IUCN (2017) e “Vulnerável” (VU) segundo MMA (2017): Endêmica do Cerrado, 

ocorre em fisionomias abertas do tipo “campo sujo” e “campo limpo”. Sabe-se que 

o fogo tem importante papel na dinâmica populacional da espécie, sendo que áreas 

recém-queimadas (cerca de dois meses) são frequentemente utilizadas como sítios 

de alimentação/reprodução e áreas não queimadas (com capim alto) servem como 

abrigo diurno, áreas de escape de predadores e locais para nidificação. Alimentam-

se de insetos que tentam escapar da linha de fogo, como também em áreas de 

plantio de soja, na borda do Parque Nacional das Emas.  

No Brasil, a estimativa populacional é de cerca de 6.000 indivíduos, sendo 

essa a maior população dentro da distribuição geográfica da espécie. A população 

do Paraguai é estimada entre 30 e 50 indivíduos. Perda, descaracterização e 

fragmentação de hábitat são as principais ameaças. Historicamente, a espécie 

sempre esteve restrita a áreas de Cerrado aberto, fisionomia amplamente 
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transformada em plantações de grãos (MACHADO et al., 2008). 

Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-preto) – “Vulnerável” (VU) segundo 

IUCN (2017) e “Anexo 2” CITES (2017): Esta espécie habita planícies florestadas, 

na maioria das vezes, próxima da borda da floresta, clareiras, floresta ribeirinha e 

em cerrados. Possui uma extensa área de ocorrência, presente desde a Amazônia 

até Santa Catarina, e em direção oeste até Goiás e Mato Grosso. No Nordeste é 

restrito aos estados de Pernambuco e Alagoas.  

Encontrado também nas Guianas, Venezuela e Bolívia. A principal ameaça 

a esta espécie é o acelerado desmatamento na bacia amazônica para a criação de 

gado e produção de soja, facilitado pela expansão da rede rodoviária. Também está 

em declínio como resultado da pressão de caça, embora o consumo desta espécie 

por habitantes das florestas na Amazônia seja raro (IUCN, 2017). 

Geositta poeciloptera (andarilho) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN (2017) 

e “Em Perigo” segundo MMA (2014): Habita regiões com fisionomias mais abertas 

do Cerrado, tanto no Brasil Central como na Bolívia, em altitudes que variam entre 

600 e 1.300 m. Possui comportamento discreto, caminhando no solo em meio à 

vegetação rasteira à procura de insetos. Parece preferir áreas recém-queimadas, 

pois a abundância de insetos nessas áreas é grande e atrai diversos indivíduos da 

espécie.  

Possivelmente, ocorria ao longo da distribuição do Cerrado no Brasil Central, 

abrangendo diversos Estados, entre os quais Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo, quando ainda 

existiam grandes regiões com fisionomias mais abertas, como campo limpo, campo 

sujo e campo cerrado, onde a espécie aproveitava as áreas que sofriam queimadas 

naturais. Atualmente restrito a pequenas áreas altamente fragmentadas, o 

andarilho é considerado muito raro ou provavelmente extinto em algumas regiões, 

como no Estado de São Paulo. A principal ameaça é a constante destruição do 

Cerrado, em especial as fitofisionomias mais campestres. A conversão de áreas 

para utilização na agricultura (monoculturas de soja, algodão etc.) e pecuária fazem 

com que a espécie fique restrita apenas às Unidades de Conservação, de forma 

isolada (MACHADO et al., 2008). 

Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo) – “Vulnerável” (VU) segundo 

IUCN (2017): Habita fisionomias abertas de Cerrado, como campo limpo e campo 
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úmido, sendo mais abundante em áreas que possuem espécies de capim com talos 

reprodutivos emergentes, como o capim-flecha (Tristachya leiostachya). Não 

ocorre em áreas dominadas por capim exótico. Comumente encontrado sozinho ou 

aos pares, pode formar grupos familiares de até cinco indivíduos.  

É provável que a espécie desapareça em áreas mais fragmentadas e 

degradadas, localizadas nas bordas da distribuição geográfica, como os Cerrados 

de São Paulo e Paraná. Provavelmente, a espécie ocupava os ambientes de campo 

limpo e úmido dentro da distribuição do bioma Cerrado, estando restrita, na 

atualidade, às Unidades de Conservação e remanescentes desse tipo de 

fisionomia.  

Possui ampla distribuição no Cerrado, abrangendo o leste da Bolívia e 

Paraguai, norte da Argentina, noroeste do Uruguai e grande parte da região central 

do Brasil (todo o Centro-Oeste brasileiro), centro-sul do Maranhão, sudoeste da 

Bahia, norte de São Paulo, centro-sudoeste de Minas Gerais e oeste do Paraná. 

A maior ameaça que esta espécie sofre é a redução das fisionomias das 

quais depende para sobreviver. Áreas úmidas são amplamente utilizadas para 

agricultura, assim como áreas de campo limpo. Um estudo realizado na região do 

Parque Nacional das Emas, onde C. caudacuta é abundante, falhou em encontrar 

esta espécie nos remanescentes de vegetação localizados nas fazendas, sendo 

que o raio de amostragem ultrapassou 100 km.  

Com a fragmentação de áreas antes contíguas às Unidades de 

Conservação, esta espécie tende ao confinamento em áreas de proteção, estando 

mais susceptível aos efeitos negativos do isolamento das populações (MACHADO 

et al., 2008). 

Alectrurus tricolor (galito) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN (2017) e MMA 

(2017): Habita principalmente as áreas de campo limpo, campo sujo, limpo e úmido, 

no bioma Cerrado; nos outros biomas está restrita às áreas abertas de campos, 

úmidos ou não, sempre com cobertura densa de gramíneas. Sensível ao regime do 

fogo no Cerrado, desaparece ou reduz drasticamente a abundância depois das 

queimadas, reaparecendo logo após a rebrota da vegetação.  

No Parque Nacional das Emas (Goiás), é comum observar a espécie 

utilizando as áreas queimadas para alimentação, enquanto as áreas intactas (não 

queimadas recentemente) são usadas como abrigo. Ocorre em diversos Estados 
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brasileiros (MS, GO, MG, DF, SP, PR, RS) e também na Bolívia, Paraguai e 

Argentina, em áreas de campos, nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Campos 

Sulinos.  

A espécie está extinta em boa parte de sua distribuição original, incluindo os 

Campos Sulinos do Rio Grande do Sul. Nos demais Estados, ainda está presente, 

mas boa parte das populações está isolada. Assim como outras espécies restritas 

a campos, A. tricolor sofre com a fragmentação das fisionomias das quais depende 

para sobreviver. No Cerrado, as fisionomias abertas são rapidamente convertidas 

em áreas de agro pastagens (MACHADO et al., 2008). 

Poospiza cinerea (capacetinho-do-oco-do-pau) – “Vulnerável” (VU) segundo 

IUCN (2017): Endêmica do Cerrado, habita os cerrados e matas decíduas. 

Suspeitava-se de uma rápida redução da população desta espécie devido a taxas 

de perda de habitat. No entanto, se mais informações confirmarem sua aparente 

tolerância às áreas degradadas, esta tendência terá de ser revista e a população 

pode revelar-se estável ou mesmo aumentando.  

Tem distribuição escassa e local, sendo encontrado apenas na região central 

do Brasil, em altitudes entre 600 a 1200 metros nos estados de Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Entre as principais ameaças à esta 

espécie estão os efeitos combinados de pastagem, gramíneas invasoras, queima 

anual e conversão dos campos naturais em plantações de Eucalyptus e culturas 

anuais (IUCN, 2017). 

Sporophila palustris (caboclinho-de-papo-branco) – “Em Perigo” segundo 

IUCN (2017) e “Vulnerável” (VU) segundo MMA (2017): Estas aves vivem em 

banhados e em capinzais úmidos ricos em espécies sementíferas, em áreas de 

Cerrado, nos Campos Sulinos e no Pantanal. É uma espécie considerada como 

membro regular de bandos mistos de Sporophila no Parque Nacional das Emas, ao 

sul do Estado de Goiás. Também pode ser encontrada em bandos com outras 

espécies de Sporophila, na região de Jaguariaíva (PR). O conhecimento sobre seus 

movimentos migratórios limita-se ao registro de indivíduos ao norte de sua 

distribuição, possivelmente correspondentes a migrantes de inverno.  

Originalmente encontrada desde o centro do Brasil, em Goiás, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, estendendo-se por Minas Gerais, sul da Bahia, São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Provavelmente, ocorre também em Tocantins e Santa 
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Catarina. É registrada ainda no Uruguai, Argentina e Paraguai. Recentemente, foi 

encontrada no Paraná, no município de Querência do Norte, nas várzeas do rio 

Paraná, e no município de Jaguariaíva, na região do vale do rio das Mortes. No Rio 

Grande do Sul, ocorre em duas regiões distintas, sugerindo a existência de duas 

populações, uma no sudeste e outra no sudoeste do Estado.  

As principais ameaças à espécie são a rápida perda de hábitat, a supressão 

e descaracterização de ambientes campestres, principalmente com a expansão da 

agricultura, pecuária e plantio de arbóreas exóticas (Pinus e Eucalyptus); drenagem 

dos ambientes úmidos (campos, várzeas e banhados); a prática ilegal das 

queimadas; perda dos pontos de parada para alimentação e repouso ao longo de 

suas rotas migratórias; introdução de forrageiras exóticas; mineração de carvão 

(RS); captura e comércio ilegal causando decréscimos populacionais acentuados 

e efeitos dos pesticidas aplicados nas lavouras (MACHADO et al., 2008). 

Sporophila hypoxantha (caboclinho-de-barriga-vermelha) – “Vulnerável” 

(VU) segundo MMA (2017): Vive em capinzais, macegais úmidos e margens de 

áreas pantanosas (brejos e banhados). Costuma frequentar bandos com outros 

congêneres, principalmente durante as migrações. Ocorre nos estados de Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo. Torna-se raro no Sudeste e Sul com a destruição de seu 

habitat.  

As principais ameaças à espécie são a rápida perda de hábitat, a supressão 

e descaracterização de ambientes campestres, principalmente com a expansão da 

agricultura, pecuária e plantio de arbóreas exóticas (Pinus e Eucalyptus); drenagem 

dos ambientes úmidos (campos, várzeas e banhados); a prática ilegal das 

queimadas; perda dos pontos de parada para alimentação e repouso ao longo de 

suas rotas migratórias; introdução de forrageiras exóticas; captura e comércio ilegal 

causando decréscimos populacionais acentuados; efeitos dos pesticidas aplicados 

nas lavouras (MACHADO et al., 2008). 

Sporophila ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro) – “Vulnerável” (VU) 

segundo MMA (2017): Assim como as demais espécies do gênero, vive nos 

campos sulinos, pantanal e cerrado. Habita paisagens abertas como os capinzais 

altos, banhados, brejos, campo sujo e campo limpo, geralmente sendo encontrada 

aos pares ou sozinha durante a estação reprodutiva. No Brasil, ocorre no Rio 
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Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Encontrada 

também na Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia (IUCN, 2017).  

As principais ameaças à espécie são a rápida perda de hábitat, a supressão 

e descaracterização de ambientes campestres, principalmente com a expansão da 

agricultura, pecuária e plantio de arbóreas exóticas (Pinus e Eucalyptus); drenagem 

dos ambientes úmidos (campos, várzeas e banhados); a prática ilegal das 

queimadas; perda dos pontos de parada para alimentação e repouso ao longo de 

suas rotas migratórias; introdução de forrageiras exóticas; captura e comércio ilegal 

causando decréscimos populacionais acentuados; efeitos dos pesticidas aplicados 

nas lavouras (MACHADO et al., 2008). 

Sporophila cinnamomea (caboclinho-de-chapéu-cinzento) – “Vulnerável” 

(VU) segundo IUCN (2017): Vive em capinzais, macegais úmidos e margens de 

áreas pantanosas (brejos e banhados), além de campos ricos em vassouras 

(Asteraceae). Costuma frequentar bandos com outros congêneres, principalmente 

durante as migrações.  

No Estado do Rio Grande do Sul, costuma não se associar a outras espécies 

de caboclinhos durante o período de reprodução, sendo visto junto a bandos de 

Sicalis flaveola, S. luteola e Volatinia jacarina. Registrada no Estado de Goiás (rio 

Araguaia), Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (alto rio São Francisco), São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Além de registros na Argentina (províncias de 

Corrientes e Entre Rios e Buenos Aires), Uruguai (Departamento de Rocha) e 

Paraguai (Departamento de Itapúa).  

Registros recentes para Goiás (Parque Nacional das Emas), Mato Grosso 

do Sul (Aquidauana, Porto Murtinho, Campo Grande, Bonito), São Paulo (Itirapina), 

Paraná (Piraí do Sul, Jaguariaíva, Arapoti e Parque Nacional de Ilha Grande) e Rio 

Grande do Sul (Bagé, Candiota, Itaqui, Maçambará) além de localidades esparsas 

da Campanha e Planalto das Missões.  

Há um registro para o rio São Francisco, Minas Gerais. As principais 

ameaças à espécie são a rápida perda de hábitat, a supressão e descaracterização 

de ambientes campestres, principalmente com a expansão da agricultura, pecuária 

e plantio de arbóreas exóticas (Pinus e Eucalyptus); drenagem dos ambientes 

úmidos (campos, várzeas e banhados); a prática ilegal das queimadas; perda dos 

pontos de parada para alimentação e repouso ao longo de suas rotas migratórias; 
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introdução de forrageiras exóticas; mineração de carvão (RS); captura e comércio 

ilegal causando decréscimos populacionais acentuados; efeitos dos pesticidas 

aplicados nas lavouras (MACHADO et al., 2008). 

Sporophila maximiliani (bicudo) – “Vulnerável” (VU) segundo IUCN (2017) e 

“Criticamente em Perigo” para MMA (2017): Bastante popular, procurado como ave 

de gaiola especialmente nas regiões Central e Sudeste do Brasil. É muito rara ou 

incomum em grande parte de sua distribuição, habitando vegetações arbustivas e 

fruticetos adensados da margem dos rios até brejos e banhados, podendo ocupar 

mesmo áreas abertas, como plantações (de arroz, por exemplo). Pode ser 

considerada uma espécie fortemente ligada a ambientes próximos a corpos d´água, 

tendo grande predileção por brejos com gramíneas emergentes.  

Possui distribuição aparentemente disjunta, pois ocorre na parte setentrional 

da América do Sul, entre o leste da Venezuela e o delta da foz do rio Amazonas e 

adjacências, mas também se dispersa pelo Brasil Central (Rondônia, Mato Grosso), 

Nordeste (Alagoas e Bahia), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e 

Sul (talvez noroeste do Paraná). Essa área, contudo, não representa com clareza 

a sua distribuição, em geral baseada em ocorrências pontuais e dispersas, em 

poucas localidades.  

É provável que a espécie tenha se extinguido em vários locais onde outrora 

foi constatada, em especial no Nordeste e Sudeste do Brasil. As principais ameaças 

à sua sobrevivência em ambiente natural ligam-se à enorme e constante pressão 

que sofre por parte de pessoas que o capturam para o cativeiro, o que causou 

importantes reduções da população na maior parte de sua distribuição (MACHADO 

et al., 2008). 

Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra) – “Vulnerável” (VU) 

segundo IUCN (2017) e “Em Perigo” para MMA (2017): De ocorrência restrita aos 

campos naturais no Brasil Central e Amazônia, ocorre em campos secos e úmidos 

cobertos por gramíneas naturais de porte avantajado, entremeadas por árvores de 

pequeno porte ou pastagens bastante alteradas/queimadas, com muitas arvoretas 

e arbustos.  

Especula-se que algumas populações realizem migrações e deslocamentos, 

assim como alguns emberizídeos do gênero Sporophila. A ecologia desta espécie 

é pouco conhecida e mais estudos se fazem necessários. Distribui-se pelo interior 
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do Sudeste, Sul e Centro-Oeste brasileiros (DF, GO, MG, SP, MT, MS, PR) e ilha 

do Marajó (PA).  

Existe uma população isolada no sudeste do Estado do Amazonas 

(Humaitá), provavelmente relacionada às populações da Amazônia boliviana e 

peruana. Embora citada para o Paraná por Sick (1997), não há, até o momento, 

qualquer evidência de que ocorra naquele Estado, ainda que registros próximos 

sugiram sua ocorrência potencial.  

Além da redução de hábitat, queimada de campos e sobre pastoreio, 

também a invasão de gramíneas exóticas e uso de pesticidas constituem ameaças 

à espécie. A situação das populações amazônicas nos enclaves de Cerrado pode 

ser mais delicada ainda, tendo em vista a expansão das atividades agropecuárias 

(MACHADO et al., 2008). 

Como já comentado, as 19 espécies acima relatadas são oficialmente 

declaradas como ameaçadas de extinção. No entanto, outras 11 espécies, embora 

não ameaçadas oficialmente, assumem uma posição conservacionista 

preocupante, integrando uma categoria paralela e de âmbito global, a qual as 

considera “quase ameaçadas” (IUCN, 2017).  

Destas, Rhea americana (ema), Spizaetus ornatus (gavião-de-penacho), 

Falco deiroleucus (falcão-de-peito-laranja), Primolius maracana (maracanã-

verdadeira), Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego), também integram os Anexos 

da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 

Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES, 2017), estando, portanto, em risco de 

se tornarem ameaçadas de extinção caso o comércio internacional não seja 

controlado.  

As demais seis espécies, Euscarthmus rufomarginatus (maria-corruíra), 

Polystictus pectoralis (papa-moscas-canela), Neothraupis fasciata (cigarra-do-

campo), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul), Sporophila hypochroma 

(caboclinho-de-sobre-ferrugem) e Charitospiza eucosma (mineirinho) estão apenas 

citadas em IUCN (2017). 

B. Espécies endêmicas e raras  

O endemismo foi avaliado no âmbito do bioma Cerrado, já que o Pantanal 

não possui espécies da avifauna que sejam endêmicas do bioma.  
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Um dos principais hotspots para a conservação da biodiversidade mundial 

(MYERS et al., 2000), o Cerrado destaca-se como a mais rica flora dentre as 

savanas tropicais, com mais de 7.000 espécies identificadas (40% são endêmicas) 

(RATTER et al., 1997). Em relação às aves, o Cerrado, dominado pela vegetação 

de savana, é o terceiro bioma mais rico do país (MARINI & GARCIA, 2005) com 

850 espécies de aves (SILVA, 1995; SILVA & SANTOS, 2005) (37 espécies 

endêmicas, ou 4,3%) (BENCKE et al., 2006), atrás apenas da Amazônia e Mata 

Atlântica.  

Entretanto, apesar de ser a maior e mais rica região de savana tropical da 

Terra, é provavelmente a mais ameaçada (SILVA E BATES, 2002). Para Machado 

et al. (2004) a situação do Cerrado é bastante crítica e preocupante, com atual 

tendência ao desaparecimento, em 2030 as porções mais significativas do bioma 

estarão presentes somente nas unidades de conservação criadas. 

Das 37 espécies de aves consideradas endêmicas do Cerrado por Bencke 

et al. (2006), 20 foram elencadas nos dados secundários para a área de estudo (ver 

Tabela 43), sendo seis destas ameaçadas de extinção em nível global ou nacional. 

Outras quatro espécies possuem status de “quase ameaçadas” (IUCN, 2017), 

corroborando com o exposto por Marini e Garcia (2005), que colocam o bioma em 

segundo lugar em número de espécies ameaçadas e endêmicas ameaçadas. 

C. Espécies de interesse econômico, médico-sanitário, cinegéticas e 

alóctones 

Três espécies foram introduzidas no Brasil, sendo duas delas ligadas à 

ambientes com algum grau de antropização. São elas:  

Columba livia (pombo-doméstico): originária da Europa, norte da África e 

sudoeste da Ásia e foi introduzida no Brasil durante o período colonial (século XVI) 

como espécie de criação em cativeiro. Atualmente pode ser encontrada em áreas 

urbanas de quase todos os países do mundo, o que a caracteriza como espécie 

cosmopolita.  

Passer domesticus (pardal): tem sua área de distribuição natural na Eurásia 

e norte da África, desde o Reino Unido para leste até a Sibéria com exceção da 

Itália (Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental) e foi 

Introduzido no Brasil em 1906 para controle biológico de insetos. Atualmente pode 
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ser encontrada em áreas urbanas de quase todos os países do mundo, o que a 

caracteriza como espécie cosmopolita. 

Bubulcus ibis (garça-vaqueira): habita pastagens, campos secos e úmidos e 

é originária do continente africano. A primeira observação desta espécie nas 

Américas foi feita na Guiana Inglesa, no final do século XIX (WETMORE, 1963). 

Em 40 anos B. ibis se disseminou através do norte da América do Sul, para os 

Estados Unidos, Canadá, América Central e México (CROSBY, 1972), tornando-

se, nesse breve intervalo, a garça mais numerosa da América do Norte (FOGARTY 

& HETRICK 1973). Seu primeiro registro no Brasil foi feito em 1964, por Sick (1965), 

na Ilha de Marajó, Estado do Pará. Como previsto pelo mesmo autor, atualmente a 

garça tem sua ocorrência e reprodução disseminada por todo o país. 

Ligadas à caça e a perseguição, destaca-se um total de 111 espécies 

consideradas como cinegéticas (35 sp.) e de estimação (72 sp.). Outras quatro 

espécies são perseguidas tanto para alimentação quanto para uso como animais 

de estimação (ver Tabela 43).  

De interesse médico-sanitário, citam-se as espécies alóctones Passer 

domesticus (pardal) e Columba livia (pombo-doméstico) como importantes vetores 

de doenças. P. domesticus é vetor de doenças como a toxoplasmose, a doença de 

Newcastle e a peste aviária, além de vetores de ectoparasitas (Instituto Hórus de 

Desenvolvimento e Conservação Ambiental). 

Columba livia (pombo-doméstico) pode transmitir a ornitose, encefalite, 

doença de Newcastle, virose corrente em galinheiros, cryptococose, toxoplasmose, 

intoxicação por salmonela e diversas outras doenças. Em um total de 455 

indivíduos examinados em São Paulo, 68 (ou seja, 14%) estavam infeccionados 

pelo protozoário Toxoplasma gondii. São atacados, como outras aves domésticas 

(galinhas, perus e patos), pela ornitose, enfermidade estreitamente relacionada 

com a psitacose, causada por uma bactéria Miyagawanella (Instituto Hórus de 

Desenvolvimento e Conservação Ambiental). 

As intervenções humanas afetam as espécies de aves que habitam os 

ecossistemas naturais brasileiros. A devastação retirou as condições para a 

sobrevivência dos predadores naturais (gaviões, falcões e corujas) e disponibiliza 

grande quantidade de alimento nas lavouras, fornecendo assim, condições ideais 
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para a rápida proliferação das espécies que possuem maior plasticidade de 

adaptação aos ambientes alterados.  

Assim, as aves acabam por buscar alimentos fora dos seus habitats naturais, 

em culturas próximas a remanescentes florestais, podendo trazer significativos 

prejuízos à agricultura. Este é, na verdade, o preço da produção agrícola em escala, 

que avançou sobre áreas onde antes existiam matas e campos nativos.  

A revisão bibliográfica identificou 14 espécies que podem trazer prejuízos às 

lavouras. Para a cultura do arroz, exercem pressão, em maior ou menor grau, as 

espécies de marrecas Dendrocygna viduata (irerê), Dendrocygna autumnalis (asa-

branca), Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho), Anas bahamensis (marreca-

toicinho) os maçaricos Plegadis chihi (caraúna-de-cara-branca), Phimosus 

infuscatus (tapicuru-de-cara-pelada) e os passeriformes da família Icteridae, 

Gnorimopsar chopi (graúna), Molothrus rufoaxillaris (vira-bosta-picumã) e 

Molothrus bonariensis (vira-bosta). 

No milho e nos pomares de frutas, o problema pode ser ocasionado por 

Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), enquanto na soja são as 

pombas, em especial Zenaida auriculata (pomba-de-bando). 

D. Espécies migratórias 

A migração se caracteriza pelo deslocamento realizado anualmente e que 

se repete, de forma estacional, por uma determinada população animal que se 

desloca da sua área de reprodução para áreas de alimentação e descanso, em 

uma determinada época do ano, retornando a sua área de reprodução original 

(ALERSTAM & HEDENSTRÖM, 1998). Este ciclo tem como causa a oferta de 

alimento sazonalmente disponível. 

Os migrantes são categorizados de acordo com sua área de reprodução 

(HAYES, 1995). Migrantes austrais são aqueles que se deslocam para o norte a 

partir do hemisfério sul, havendo dentro do continente diversas migrações a partir 

da parte meridional em direção ao norte. As migrações neárticas (aves que se 

reproduzem na América do Norte e que regularmente migram em direção ao 

hemisfério sul durante a estação não reprodutiva) (Figura 149) são mais bem 

conhecidas que as migrações neotropicais/intratropicais. 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar 52 migrantes 
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austrais/neotropicais. Exemplos de migrantes neotropicais são Myiarchus 

swainsoni (irré) e Tyrannus savana (tesourinha), esta última uma das espécies mais 

conhecidas no Brasil por seus hábitos migratórios. Esta espécie ocorre em todo o 

Brasil (SICK, 1997), existindo várias raças/subespécies, sendo uma delas T. 

savana (raça meridional), que migra até o Equador, Colômbia, Guiana, Curaçao, 

Trinidad e Texas.  

Ocorre na Amazônia de fevereiro a julho, sendo sua área de invernada os 

campos dessa região. Migra para o sul em rotas ainda não definidas, para o 

Planalto Central do Brasil de julho a agosto, onde se reproduz de setembro a 

dezembro (PIMENTEL, 1985). A partir de setembro, passa o segundo pico 

migratório, possivelmente de aves que se reproduzem no Sul do Brasil, Argentina 

e Uruguai. Após a reprodução no Planalto Central, os indivíduos desta espécie 

deslocam-se para o norte de janeiro a fevereiro.  

As aves da população do sul do Brasil reproduzem-se até um pouco mais 

tarde que as da população do Planalto Central, sendo encontrados filhotes nos 

ninhos em janeiro (ANTAS, 1987); deixam o RS em fevereiro e março e voltam a 

este estado em setembro (SICK, 1997).  

A ausência de registros desta espécie em Brasília após a segunda semana 

de fevereiro indica que as aves sulinas migram por outras zonas, ainda não 

conhecidas (ANTAS, 1987). A rota de ida e volta para as regiões de invernada 

parece não ser sempre a mesma (SICK, 1997).  

Três migrantes austrais que visitam o estado após o seu período reprodutivo 

no Sul do Continente foram elencados pela pesquisa bibliográfica: Elaenia chilensis 

(guaracava-de-crista-branca), Sporophila ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro) e 

Sporophila hypochroma (caboclinho-de-sobre-ferrugem). 

Para espécies neárticas, a pesquisa bibliográfica identificou 12 espécies 

para a região, destacando-se que o empreendimento está sob uma reconhecida 

rota migratória que pode ser utilizada por muitas espécies neárticas (Figura 149): 

Pluvialis dominica (batuiruçu), Bartramia longicauda  (maçarico-do-campo), Actitis 

macularius  (maçarico-pintado), Tringa solitária (maçarico-solitário), Tringa 

melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela), Tringa flavipes (maçarico-de-

perna-amarela), Coccyzus americanus (papa-lagarta-de-asa-vermelha), Riparia 

riparia (andorinha-do-barranco), Hirundo rustica (andorinha-de-bando), 
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Petrochelidon pyrrhonota (andorinha-de-dorso-acanelado), Catharus fuscescens 

(sabiá-norte-americano) e Dolichonyx oryzivorus (triste-pia). 

Deste modo, foram identificadas 67 espécies que realizam movimentos 

migratórios e que são de potencial ocorrência para a região (ver Tabela 43).  

 

E. Espécies bioindicadoras – Sensibilidade à Distúrbios Ambientais 

A Integridade Biótica representa a habilidade dos sistemas biológicos de 

funcionar, se manter e se desenvolver frente às perturbações antrópicas (KAY, 

1991; LYONS et al. 1995). Um sistema sem perturbação antrópica, supostamente, 

apresentaria o valor máximo deste Índice.  

Alterações significativas no valor do índice de Integridade Biótica, as quais 

refletiriam em alterações na comunidade ao longo do tempo, poderiam ser 

compreendidas como sinais de degradação (degradação do habitat que leva a 

alterações na estrutura da comunidade de determinado local com perda de 

Figura 149: Principais rotas migratórias de aves neárticas no Brasil (Relatório anual 
de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. Cabedelo, PB: 
CEMAVE/ ICMBio. 2016). 
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espécies) ou de recuperação (no caso de uma mata secundária ou de uma área 

degradada colonizada por espécies de aves florestais) (ANJOS et al., 2009).  

O grau de sensibilidade á distúrbios ambientais disposto em Parker III, et al., 

(1996) permite elaborar o Índice de Integridade Biótica (IIB) conforme definido em 

Anjos et al. (2009), podendo ser usado em monitoramentos futuros e atuando como 

um indicador de degradação ou recuperação.  

De acordo com os dados secundários, a região abriga 31 espécies de Alta 

Sensibilidade à Distúrbios Ambientais, 172 espécies de Média Sensibilidade à 

Distúrbios Ambientais e 218 espécies possuem baixa sensibilidade. A relação das 

espécies pode ser consultada na Tabela anterior (ver Tabela 43). 

  Dados Primários 

Os esforços de ordem primária realizados na primeira amostragem de campo 

(outono, início do período seco) resultaram em riqueza de 131 espécies, enquanto 

que a segunda amostragem (inverno, período seco) obteve 101 espécies 

registradas. As duas amostragens realizadas até o momento compõem uma 

riqueza de 166 espécies de aves confirmadas para a AID (incluindo a ADA), 

integrando 23 ordens e 50 famílias taxonômicas (Tabela 44).  

Este montante representa pouco mais de 26% das espécies de aves já 

descritas para o Mato Grosso do Sul (630 espécies, NUNES et al., 2017), 

assumindo 37,6% da avifauna compilada para toda a AII através do montante de 

dados secundários (441 espécies).  

Ademais, os dados primários ainda possibilitaram acrescentar mais quatro 

espécies à riqueza previamente compilada para a região de estudo. A ocorrência 

de Pyrrhura devillei (tiriba-fogo), Heliomaster furcifer (bico-reto-azul), Saltator 

coerulescens (sabiá-gongá) e Paroaria capitata (cavalaria) é inédita, visto que não 

possuem ocorrência citada em fontes bibliográficas.  
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Tabela 44: Táxons elencados de acordo com esforço de campo empregado na Área de Influência Direta (AID), e Área Diretamente Afetada (ADA), 
com respectivo nome popular, status conservacionista e valores ecológicos agregados.  

Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Struthioniformes                    

Rheidae                    

Rhea americana Ema X  X X X X  X X R C1 ONI Cinegética Baixa  Anexo
2 NT  

Tinamiformes                    

Tinamidae                    

Crypturellus undulatus Jaó     X X X X X R F2 ONI Cinegética Baixa     

Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó X   X     X R C2 ONI Cinegética Baixa     

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã      X X X X R C2 ONI Cinegética Baixa     

Anatidae                    
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Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Dendrocygna viduata Irerê X  X X     X R A ONI Cinegética Baixa     

Cairina moschata Pato-do-mato   X X X  X X X R A ONI Cinegética Média     

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho  X X X     X R A ONI Cinegética Baixa     

Anas bahamensis Marreca-toicinho  X  X     X R A ONI Cinegética Baixa     

Galliformes                    

Cracidae                    

Penelope superciliaris Jacupemba   X X X   X X R F1 FRU Cinegética Média     

Crax fasciolata Mutum-de-
penacho 

  X X   X X X R F2 FRU Cinegética Média   VU  

Ciconiiformes                    
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Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 
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Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Ciconiidae                    

Mycteria americana Cabeça-seca  X  X     X M A CAR Xerimbabo Baixa     

Suliformes                    

Phalacrocoracidae                    

Phalacrocorax brasilianus Biguá X X  X     X R A CAR Xerimbabo Baixa     

Pelecaniformes                    

Ardeidae                    

Butorides striata Socozinho X X  X     X M A CAR Xerimbabo Baixa     

Ardea alba Garça-branca-
grande 

 X  X   X X X R A CAR  Baixa     
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Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
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Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira X   X     X R C1 INS  Média     

Egretta thula Garça-branca-
pequena 

X   X     X R A CAR  Baixa     

Threskiornithidae                    

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró  X  X   X X X R F1 INS  Média     

Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-
pelada 

X   X     X R A INS  Média     

Theristicus caudatus Curicaca   X X   X X X R C2 INS  Baixa     

Cathartiformes                    

Cathartidae                    

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-
vermelha 

X   X X X  X X R C2 NCR  Baixa     
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Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-
amarela 

    X X X X X R C2 NCR  Média     

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-
preta 

     X X X X R C2 NCR  Baixa     

Sarcoramphus papa Urubu-rei X   X     X R C2 NCR  Média     

Accipitriformes                    

Accipitridae                    

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho  X  X     X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo   X X     X R C2 CAR  Baixa  
Anexo

2   

Rupornis magnirostris Gavião-carijó X X X X X X X X X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-
branco 

X   X  X X X X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   
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Falconiformes                    

Falconidae                    

Caracara plancus Caracará X X X X X   X X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Milvago chimachima Carrapateiro X  X X     X R C2 CAR  Baixa  
Anexo

2   

Herpetotheres cachinnans Acauã       X X X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Falco sparverius Quiriquiri   X X     X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Falco femoralis Falcão-de-coleira X   X     X R C2 CAR  Baixa  
Anexo

2   

Cariamiformes                    

Cariamidae                    
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A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Cariama cristata Siriema      X X X X R C1 CAR Xerimbabo Média     

Charadriiformes                    

Charadriidae                    

Vanellus chilensis Quero-quero   X X  X X X X R C1 INS Xerimbabo Baixa     

Jacanidae                    

Jacana jacana Jaçanã X   X     X R A INS Xerimbabo Baixa     

Columbiformes                    

Columbidae                    

Columbina talpacoti Rolinha-roxa X X X X  X X X X R C2 GRA Cinegética Baixa     
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A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Columbina squammata Fogo-apagou X   X  X X X X R C2 GRA Cinegética Baixa     

Patagioenas picazuro Pombão X X X X X X X X X R F2 GRA Cinegética Média     

Patagioenas cayennensis Pomba-galega   X X X X  X X M F2 GRA Cinegética Média     

Zenaida auriculata Pomba-de-bando     X X X X X R C2 GRA Cinegética Baixa     

Leptotila verreauxi Juriti-pupu X   X X X X X X R F2 GRA Cinegética Baixa     

Psittaciformes                    

Psittacidae                    

Ara ararauna Arara-canindé X  X X X X X X X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
2   

Ara chloropterus Arara-vermelha-
grande 

X  X X X   X X R F2 FRU Xerimbabo Alta  Anexo
2   
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A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Orthopsittaca manilata Maracanã-do-buriti X   X     X R F2 FRU Xerimbabo Média  
Anexo

2   

Primolius maracana Maracanã-
verdadeira 

X   X     X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
1 NT  

Diopsittaca nobilis Maracanã-
pequena 

    X   X X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
2   

Aratinga aurea Periquito-rei X X X X X X X X X R F2 FRU Xerimbabo Média  
Anexo

2   

Pyrrhura devillei Tiriba-fogo  2  X     X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
2   

Brotogeris chiriri Periquito-de-
encontro-amarelo 

X   X   X X X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
2   

Alipiopsitta xanthops Papagaio-galego      X  X X R F2 FRU Xerimbabo Média  
Anexo

2 NT  

Amazona aestiva Papagaio-
verdadeiro 

X X X X X   X X R F2 FRU Xerimbabo Média  Anexo
2   

Cuculiformes                    
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Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Cuculidae                    

Piaya cayana Alma-de-gato     X X X X X R F2 INS  Baixa     

Crotophaga ani Anu-preto     X X  X X R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Guira guira Anu-branco   X X     X R C2 INS  Baixa     

Dromococcyx phasianellus Peixe-frito-
verdadeiro 

X   X     X R F2 INS  Média     

Strigiformes                    

Tytonidae                    

Tyto alba Coruja-da-igreja       X X X R C2 CAR  Baixa  Anexo
2   

Strigidae                    
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Megascops choliba Corujinha-do-mato X   X     X R F2 INS  Baixa  
Anexo

2   

Athene cunicularia Coruja-buraqueira   X X X  X X X R C1 INS  Média  Anexo
2   

Caprimulgiformes                    

Caprimulgidae                    

Hydropsalis albicollis Bacurau      X X X X R C2 INS  Baixa     

Chordeiles nacunda Corucão   X X   X X X M C1 INS  Baixa     

Apodiformes                    

Apodidae                    

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-
coleira-branca 

X  X X     X R C2 INS  Baixa     
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Chaetura meridionalis Andorinhão-do-
temporal 

X   X X X X X X M C2 INS       

Trochilidae                    

Phaethornis pretrei Rabo-branco-
acanelado 

     X X X X R F2 NEC  Baixa  Anexo
2   

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura   X X  X  X X R F2 NEC  Baixa  
Anexo

2   

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-
bico-vermelho 

X   X     X R F2 NEC  Baixa  Anexo
2   

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-
verde 

 X  X X X  X X R F2 NEC  Média  Anexo
2   

Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado X  X X     X R C2 NEC  Média  
Anexo

2   

Amazilia versicolor Beija-flor-de-
banda-branca 

    X X  X X R F2 NEC  Baixa  Anexo
2   

Heliomaster furcifer Bico-reto-azul   X X     X R C2 NEC  Média  Anexo
2   
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Dados Primários 
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A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Trogoniformes                    

Trogonidae                    

Trogon curucui Surucuá-de-
barriga-vermelha 

     X X X X R F2 INS  Média     

Coraciiformes                    

Alcedinidae                    

Megaceryle torquata Martim-pescador-
grande 

 X  X   X X X R A CAR  Baixa     

Galbuliformes                    

Galbulidae                    

Galbula ruficauda Ariramba-de-
cauda-ruiva 

  X X  X X X X R F2 INS  Baixa     
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Bucconidae                    

Nystalus maculatus Rapazinho-dos-
velhos 

      X X X R F2 INS  Média     

Monasa nigrifrons Chora-chuva-preto X  X X  X X X X R F2 INS  Média     

Piciformes                    

Ramphastidae                    

Ramphastos toco Tucanuçu X   X X X  X X R C2 ONI Xerimbabo Média  Anexo
2   

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho  X  X     X R F2 ONI Xerimbabo Alta     

Picidae                    

Picumnus albosquamatus Pica-pau-anão-
escamado 

X X X X  X X X X R F1 INS  Baixa     
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Melanerpes candidus Pica-pau-branco X   X     X R C2 INS  Baixa     

Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão     X X X X X R F1 INS  Baixa     

Colaptes campestris Pica-pau-do-
campo 

  X X X X X X X R C1 INS  Baixa     

Passeriformes                    

Thamnophilidae                    

Formicivora rufa Papa-formiga-
vermelho 

X   X     X R C2 INS  Baixa     

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa  X X X     X R F1 INS  Média     

Herpsilochmus longirostris Chorozinho-de-
bico-comprido 

X  X X  X X X X R F1 INS  Média Cerrad
o    

Thamnophilus doliatus Choca-barrada  X  X     X R F2 INS  Baixa     
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Thamnophilus pelzelni Choca-do-planalto X X X X X X X X X R, E F2 INS       

Taraba major Choró-boi X   X     X R F2 INS  Baixa     

Dendrocolaptidae                    

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde  X  X  X X X X R F1 INS  Média     

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-
cerrado 

X   X     X R C2 INS  Média     

Furnariidae                    

Furnarius rufus João-de-barro   X X  X X X X R C2 INS  Baixa     

Certhiaxis cinnamomeus Curutié X   X     X R C2 INS  Média     

Synallaxis frontalis Petrim  X X X X X X X X R C2 INS  Baixa     
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Synallaxis albescens Uí-pi  X X X     X R C2 INS  Baixa     

Synallaxis hypospodia João-grilo     X X  X X R C2 INS  Média     

Pipridae                    

Antilophia galeata Soldadinho   X X   X X X R F1 FRU  Média 
Cerrad

o    

Tityridae                    

Tityra cayana Anambé-branco-
de-rabo-preto 

X   X     X M F2 INS  Média     

Tityra semifasciata Anambé-branco-
de-máscara-negra 

     X X X X R F2 INS  Média     

Rhynchocyclidae                    

Incertae sedis                    
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Poecilotriccus latirostris Ferreirinho-de-
cara-parda 

     X  X X R F2 INS  Baixa     

Hemitriccus striaticollis Sebinho-rajado-
amarelo 

     X X X X R F2 INS  Média     

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

Sebinho-de-olho-
de-ouro 

  X X X X X X X R F2 INS  Média     

Tyrannidae                    

Camptostoma obsoletum Risadinha   X X X X X X X R F2 INS  Baixa     

Elaenia spectabilis Guaracava-grande X   X     X M F2 INS  Baixa     

Elaenia chiriquensis Chibum  X  X     X R C2 INS  Baixa     

Phyllomyias fasciatus Piolhinho   X X     X M F2 INS  Média     

Myiarchus ferox Maria-cavaleira     X   X X R F2 INS  Baixa     
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Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-
rabo-enferrujado 

    X X  X X R F2 INS  Baixa     

Casiornis rufus Maria-ferrugem X  X X   X X X R F2 INS  Média     

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi     X X X X X R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro   X X     X R C2 INS  Baixa     

Megarynchus pitangua Neinei  X  X X X X X X M F2 INS  Baixa     

Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-de-
asa-ferrugínea 

X X X X  X X X X R F2 INS  Baixa     

Tyrannus albogularis Suiriri-de-garganta-
branca 

X X  X     X R F2 INS  Baixa     

Tyrannus melancholicus Suiriri  X  X     X M F2 INS  Baixa     

Myiophobus fasciatus Filipe     X X  X X M F2 INS  Baixa     



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                                                                                                                                                             333  

Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Pyrocephalus rubinus Príncipe X   X     X M C2 INS  Baixa     

Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo X   X     X R C1 INS  Média Cerrad
o    

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu     X   X X M F2 INS  Baixa     

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-
penacho 

     X X X X R C2 INS  Baixa     

Xolmis cinereus Primavera  X  X     X R C2 INS Xerimbabo Baixa     

Vireonidae                    

Cyclarhis gujanensis Pitiguari X X X X X X X X X R F2 INS  Baixa     

Corvidae                    

Cyanocorax cyanomelas Gralha-do-pantanal  X X X X  X X X R F2 ONI  Baixa     
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Hirundinidae                    

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-
pequena-de-casa 

 X X X  X X X X R C2 INS  Baixa     

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-
serradora 

 X X X  X X X X M C2 INS  Baixa     

Progne tapera Andorinha-do-
campo 

  X X     X M C2 INS  Baixa     

Progne chalybea Andorinha-
doméstica-grande 

 X X X     X M C2 INS  Baixa     

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio       X X X R C2 INS  Baixa     

Troglodytidae                    

Troglodytes musculus Corruíra X X X X     X R C2 INS  Baixa     

Cantorchilus leucotis Garrinchão-de-
barriga-vermelha 

X  X X X X X X X R F2 INS  Baixa     
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Polioptilidae                    

Polioptila dumicola Balança-rabo-de-
máscara 

X   X X X X X X R F2 INS  Média     

Turdidae                    

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira X X X X     X R F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     

Turdus leucomelas Sabiá-barranco  X  X X X X X X R F2 ONI Cin./Xerimb. Baixa     

Mimidae                    

Mimus saturninus Sabiá-do-campo X X X X     X R C1 INS  Baixa     

Motacillidae                    

Anthus lutescens Caminheiro-
zumbidor 

    X X X X X R C1 INS  Baixa     
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Coerebidae                    

Coereba flaveola Cambacica X X X X  X  X X R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Thraupidae                    

Saltator maximus Tempera-viola     X X X X X R F2 ONI  Baixa     

Saltator coerulescens Sabiá-gongá X X X X     X R F2 ONI Xerimbabo Baixa     

Saltator similis Trinca-ferro-
verdadeiro 

    X X X X X R F2 ONI Xerimbabo Baixa     

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-
preto 

  X X     X R F2 FRU  Baixa     

Thlypopsis sordida Saí-canário X   X     X R F2 FRU  Baixa     

Tachyphonus rufus Pipira-preta X X X X X X  X X R F2 FRU  Baixa     
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Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Ramphocelus carbo Pipira-vermelha  X  X  X X X X R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Lanio cucullatus Tico-tico-rei X X X X X X X X X R C2 FRU Xerimbabo Baixa     

Lanio penicillatus Pipira-da-taoca X  X X X X  X X R F2 FRU  Média     

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento X X X X X X X X X R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

Tangara palmarum Sanhaçu-do-
coqueiro 

X X X X  X X X X R F2 FRU  Baixa     

Tangara cayana Saíra-amarela X X X X X X X X X R F2 FRU  Média     

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo X   X X   X X R, E F2 GRA Xerimbabo Baixa     

Paroaria capitata Cavalaria  2  X     X R C2 GRA Xerimbabo Baixa  Anexo
2   

Dacnis cayana Saí-azul X X X X X X X X X R F2 FRU  Baixa     



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                                                                                                                                                             338  

Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-
preto 

X X X X X   X X R F2 FRU  Baixa     

Emberizidae                    

Zonotrichia capensis Tico-tico X X X X     X R C2 GRA Xerimbabo Baixa     

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo X   X     X R C1 GRA  Baixa     

Sicalis flaveola Canário-da-terra-
verdadeiro 

X   X     X R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Emberizoides herbicola Canário-do-campo X   X     X R C2 GRA  Baixa     

Volatinia jacarina Tiziu X  X X   X X X R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Sporophila caerulescens Coleirinho      X X X X R C1 GRA Xerimbabo Baixa     

Cardinalidae                    
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Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Cyanoloxia brissonii Azulão     X   X X R F2 GRA Xerimbabo Média     

Parulidae                    

Parula pitiayumi Mariquita X X X X     X R F2 INS  Média     

Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-
barriga-branca 

     X X X X R F2 INS  Baixa 
Cerrad

o    

Basileuterus flaveolus Canário-do-mato X X X X X X X X X R F2 INS  Média     

Basileuterus leucophrys Pula-pula-de-
sobrancelha 

 X  X     X R, E F2 INS  Média Cerrad
o    

Icteridae                    

Icterus pyrrhopterus Encontro X X X X     X R F2 ONI  Média     

Gnorimopsar chopi Graúna X   X     X R C2 ONI Xerimbabo Baixa     
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Táxons Nome Popular 

Dados Primários 

Inv. StOc Háb Guil Cineg. Xerim. 
Sens. 

Amb. 
Endem 

Status 
Conservacionista 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

A1 A2 A3 Tot A1 A2 A3 Tot CITES IUCN MMA 

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo   X X     X R C2 ONI  Baixa     

Molothrus rufoaxillaris Vira-bosta-picumã   X X     X R C2 ONI  Baixa     

Molothrus bonariensis Vira-bosta   X X   X X X R C2 ONI Xerimbabo Baixa     

Fringillidae                    

Euphonia chlorotica Fim-fim X   X X X X X X R F2 FRU Xerimbabo Baixa     

LEGENDA: Conservação: NT= Quase Ameaçada; VU= Vulnerável; EP= Em Perigo. CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção): Anexo 01= Lista as espécies mais ameaçadas de extinção, cujo comércio internacional está proibido; Anexo 02= 
Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado. Guil (Guilda): HER= Herbívoro; GRA= 
Granívoro; INS= Insetívoro; ONI= Onívoro; CAR= Carnívoro; NEC= Nectarívoro; NCR= Necrófago. Háb (Habitat): C1= Exclusivamente campestre; C2= 
Essencialmente campestre; F1= Exclusivamente florestal; F2= Essencialmente florestal; A= Aquático; ANT= Antrópico. StOc (Status Ocorrência BR): R= 
Residente; VN= Visitante neártico; VS= Visitante austral; M= Migrante austral/neotropical; V= Vagante; D= Desconhecido; Inven (inventário); Endem (endemismo); 
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Em se tratando de uso do hábitat, identificaram-se espécies que dependem 

do ambiente aquático, como garças e marrecas (7,2%, n= 12), exclusivamente 

campestres (8,4%, n= 14), essencialmente campestres (33,7%, n= 56), 

exclusivamente florestais (4,8%, n= 8), essencialmente florestais (45,8%, n= 76). 

Nenhuma espécie de caráter antrópico foi registrada (Figura 150).  

Das 50 famílias presentes na área de estudo, as famílias Tyrannidae (19 

sp.), Thraupidae (16 spp.) e Psittacidae (10 sp.) apresentaram as maiores riquezas 

de espécies. Assim, à exceção de Psittacidae, as demais são formadas, sobretudo, 

por espécies insetívoras ou onívoras, de modo que estas guildas ocupam a primeira 

e a terceira posição entre as mais representativas, com 76 e 21 espécies, 

respectivamente (Figura 151).  

Segundo Printes (2006), é esperado que em qualquer tipo de paisagem 

continental que os insetívoros sejam o grupo mais abundante, fato diretamente 

associado a grande diversidade deste grupo nos ambientes continentais. Espécies 

que possuem disponibilidade de alimento durante o ano inteiro, como insetívoros, 

ou os que utilizam táticas alimentares mais variadas, como onívoros, que podem 

utilizar o alimento de acordo com as condições oferecidas, tendem a um 

predomínio.  

A presença alta de onívoros para Willis (1979) é esperada em pequenos 

fragmentos (em ambientes degradados), pois a onivoria teria um efeito tampão 

contra flutuações no suprimento de alimento nestes ambientes, sendo os 

insetívoros também beneficiados. Já as espécies insetívoras especialistas, 

dependentes do interior de matas como as escaladoras de tronco e galho (pica-

paus e arapaçus) são localmente extintas mais rapidamente com a diminuição da 

área de forrageamento (WILLIS, 1979; ANJOS, 1998). 

Portanto, as perturbações ambientais podem acarretar no aumento do 

número de espécies onívoras e de espécies insetívoras menos especializadas em 

detrimento dos insetívoros especializados e das espécies frugívoras (MOTTA-

JÚNIOR 1990; PIRATELLI & PEREIRA, 2002). O presente diagnóstico mostra que 

aproximadamente 20% das espécies insetívoras e onívoras são de média e alta 

sensibilidade à distúrbios ambientais, denotando aspectos de conservação e 

integridade ambiental. Tal aspecto é reforçado pela guilda dos frugívoros, segunda 
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maior guilda identificada, sendo reconhecidos indicadores de integridade ambiental 

(PIRATELLI & PEREIRA, 2002).  

Assim, também fica explícito o acentuado efeito de borda ocasionado pela 

monocultura presente na AID e na AII, que transformou a área de estudo em um 

fragmento florestal em meio à uma matriz de cana-de-açúcar. Anjos (1998) discute 

que com a fragmentação e consequente aumento da área de borda os granívoros 

também seriam beneficiados por utilizarem essas áreas para forrageio.  

Neste interim, também se discute a baixa riqueza de espécies de gaviões. 

Mesmo os falcões e gaviões registrados, de baixa sensibilidade ambiental, tiveram 

reduzida frequência e abundância. Os gaviões, falcões, corujas e urubus são aves 

que ocupam o topo da cadeia alimentar, caçando ativamente, como fazem a maior 

parte de seus integrantes, ou procurando animais mortos. Essa posição na cadeia 

alimentar faz das aves de rapina animais naturalmente raros, cujas necessidades 

de habitat os obrigam a ocupar vastos territórios. A comunidade envolvida na teia 

alimentar de um único espécime é composta por várias espécies de produtores e 

consumidores de diversas ordens.  

Sendo assim, a conservação das aves de rapina também assegura a 

proteção de várias outras espécies, ameaçadas ou não. Como exemplo, cita-se que 

a espécie Sarcoramphus papa (urubu-rei), embora não conste em listas da fauna 

ameaçada de extinção, possui interesse especial de conservação (SOARES et al., 

2008).  

Figura 150: Riqueza de espécies registradas primariamente na ADA/AID de 
acordo com os hábitats em comparação aos dados secundários da AII. 
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A. Espécies ameaçadas  

Apenas uma das espécies registradas primariamente está enquadrada como 

ameaçada na categoria Vulnerável do IUCN, não sendo registradas espécies 

nacionalmente ameaçadas. 

Crax fasciolata (mutum-de-penacho) – “Vulnerável” segundo IUCN (2017): 

Registrada na Área Amostral 3 em ambas as campanhas realizadas, na margem 

direita do rio Correntes, próximo à barragem do lago da hidroelétrica Ponte de 

Pedra. Na primeira amostragem foram contabilizados dois indivíduos pela 

metodologia de Pontos de Escuta, além de outros cinco contatos obtidos pela 

metodologia de lista de Mackinnon. Já o registro realizado na segunda amostragem 

foi apenas através da metodologia de listas de Mackinnon, e refere-se a um casal 

com dois indivíduos mais jovens, provavelmente filhotes. 

Ainda, outras três espécies, embora não ameaçadas oficialmente, assumem 

uma posição conservacionista preocupante, integrando uma categoria paralela e 

de âmbito global, a qual as considera “quase ameaçadas” (sensu IUCN, 2017). 

Estas espécies também fazem parte dos anexos da Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção 

CITES (2017), estando, portanto, em risco de se tornarem ameaçadas de extinção 

caso o comércio internacional não seja controlado. 

Figura 151: Riqueza de espécies registradas primariamente na AID (incluindo ADA) 
de acordo com as guildas tróficas em comparação aos dados secundários da AII. 
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Rhea americana (ema) – “Quase Ameaçada” segundo IUCN (2017) e 

integrante do “Anexo 2” do CITES (2017): obteve registros na Área Amostral 1 e na 

Área Amostral 3 através das listas de Mackinnon e Pontos de Escuta durante a 

primeira amostragem, enquanto que a segunda amostragem obteve seu registro 

apenas através das listas de Mackinnon, na Área Amostral 1 e Área Amostral 2. 

Primolius maracanã (maracanã-verdadeira) – “Quase Ameaçada” segundo 

IUCN (2017) e integrante do “Anexo 1” do CITES (2017): obteve registros através 

das listas de Mackinnon e Pontos de Escuta durante a primeira amostragem, 

somente na Área Amostral 1. 

Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego) – “Quase Ameaçada” segundo 

IUCN (2017) e integrante do “Anexo 2” do CITES (2017): nove indivíduos em 

sobrevoo foram contabilizados durante a execução do método de Pontos de Escuta 

na Área Amostral 3 durante a segunda campanha amostral. 

Por fim, destacam-se outras 28 espécies citadas somente no “anexo 02” da 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 

Selvagem Ameaçadas de Extinção: Rhea americana (ema), Gampsonyx swainsonii 

(gaviãozinho), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo), Rupornis magnirostris 

(gavião-carijó), Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-rabo-branco), Caracara 

plancus (caracará), Milvago chimachima (carrapateiro), Herpetotheres cachinnans 

(acauã), Falco sparverius (quiriquiri), Falco femoralis (falcão-de-coleira), Ara 

ararauna (arara-canindé), Ara chloropterus (arara-vermelha-grande), Orthopsittaca 

manilata (maracanã-do-buriti), Primolius maracanã (maracanã-verdadeira), 

Diopsittaca nobilis (maracanã-pequena), Aratinga aurea (periquito-rei), Pyrrhura 

devillei (tiriba-fogo), Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), Alipiopsitta 

xanthops (papagaio-galego), Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro), Tyto alba 

(coruja-da-igreja), Megascops choliba (corujinha-do-mato), Athene cunicularia 

(coruja-buraqueira), Phaethornis pretrei (rabo-branco-acanelado), Eupetomena 

macroura (beija-flor-tesoura), Chlorostilbon lucidus (besourinho-de-bico-vermelho), 

Thalurania furcata (beija-flor-tesoura-verde), Hylocharis chrysura (beija-flor-

dourado), Amazilia versicolor (beija-flor-de-banda-branca), Heliomaster furcifer 

(bico-reto-azul), Ramphastos toco (tucanuçu) e Paroaria capitata (cavalaria). 

B. Espécies endêmicas e raras  
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Em relação aos endemismos, as duas amostragens realizadas obtiveram o 

registro de cinco espécies de ocorrência exclusiva ao bioma Cerrado. 

Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido) e Antilophia 

galeata (soldadinho) são espécies que ocorrem exclusivamente no interior de 

ambientes florestais, sendo, portanto, as espécies mais afetadas pela 

fragmentação e redução das matas. Já as espécies Basileuterus hypoleucus (pula-

pula-de-barriga-branca) e Basileuterus leucophrys (pula-pula-de-sobrancelha), 

embora florestais, são mais plásticas, ocupando também as bordas das matas, 

enquanto que Gubernetes yetapa (tesoura-do-brejo) é uma espécie de ocorrência 

exclusiva dos campos. 

À exceção de B. hypoleucus, que possui baixa sensibilidade, as demais são 

espécies de média sensibilidade à distúrbios ambientais. 

C. Espécies de interesse econômico, médico-sanitário, cinegéticas e 

alóctones 

Segundo Myers (1987), a onda de extinção de espécies causada pela 

exploração humana tem um ritmo 400 vezes maior do que o natural, sendo a caça, 

para fins proteicos, e a perseguição, visando o cativeiro, os fatores mais 

importantes desta pressão sobre a avifauna.  

O canto e beleza de suas plumagens estimulam o tráfico, que por sua vez, 

aumenta a extinção das espécies, reduzindo consequentemente a biodiversidade 

local e planetária (MYERS, 1987; SOUZA & SOARES FILHO, 2005). Como alvo 

potencial destas atividades ilícitas, foram registradas 16 espécies de interesse 

cinegético e 21 espécies alvo de captura para cativeiro. Outras quatro espécies de 

sabiás são perseguidas tanto para alimentação quanto para uso como animais de 

estimação (Tabela 45).  

Nenhuma espécie alóctone foi registrada para a ADA/AID, embora Passer 

domesticus (pardal) e Columba livia (pomba-doméstica), ligadas à ambientes 

antrópicos, tanto em áreas urbanas como peridomiciliares rurais, possam ser 

observadas próximas às áreas de amostragem. 

Na AID do empreendimento foram registradas sete espécies que são 

comumente elencadas como causadoras de prejuízos nas lavouras de arroz, soja 

e milho: Dendrocygna viduata (irerê), Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho), Anas 
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bahamensis  (marreca-toicinho), Zenaida auriculata (pomba-de-bando), Brotogeris 

chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), Gnorimopsar chopi (graúna), Molothrus 

rufoaxillaris (vira-bosta-picumã) e Molothrus bonariensis (vira-bosta). Porém, de 

acordo com as características agrícolas da região, estas espécies não acarretariam 

problemas, já que a região produz principalmente cana-de-açúcar.  

Além do mais, embora observados de maneira relativamente frequente, não 

se registraram bandos destas espécies em abundância de indivíduos que denotem 

desequilíbrio ambiental. Importante destacar que, embora o arroz faça grande parte 

da dieta alimentar de G. chopi, M. rufoaxillaris e M. bonariensis, estas espécies 

também fazem uso de insetos considerados pragas, como cupins e gafanhotos. 

D. Espécies migratórias 

Movimentos regionais e de menor escala são comuns em algumas áreas e 

entre alguns grupos de aves neotropicais. Por exemplo, na América Central e 

sudeste do Brasil ocorrem movimentos sazonais de altitude, particularmente de 

frugívoros e nectarívoros. Outros movimentos regionais existem, mas são pouco 

documentados, tais como o de aves que respondem à floração errática e rara de 

bambu.  

Neste contexto, as campanhas realizadas no outono (início do período de 

seca) e inverno (período de seca) obtiveram o registro de apenas 16 espécies que 

realizam movimentos migratórios dentro do território brasileiro, sendo, portanto, 

migradores neotropicais (Tabela 45). Esse montante representa 24% das espécies 

migratórias previamente elencadas para a AII.  

E. Espécies bioindicadoras – Sensibilidade à Distúrbios Ambientais 

O grau de sensibilidade á distúrbios ambientais (PARKER III et al., 1996) 

permite elaborar o Índice de Integridade Biótica (IIB) conforme definido em Anjos et 

al. (2009), podendo ser usado em monitoramentos futuros e atuando como um 

indicador de degradação ou recuperação.  

De acordo com os dados adquiridos em campo com as duas campanhas 

amostrais, a área amostral abriga 2 espécies de Alta Sensibilidade à Distúrbios 

Ambientais, 50 espécies de Média Sensibilidade à Distúrbios Ambientais e 111 

espécies possuem baixa sensibilidade. A relação das espécies pode ser consultada 

na Tabela 45. 
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F.  Eficiência amostral  

O método de listas de Mackinnon possibilitou registrar 131 espécies em 66 

listas durante a campanha amostral de outono (início do período de seca). Já a 

segunda amostragem, realizada no inverno (período de seca), foram preenchidas 

27 listas, registrando-se 97 espécies. 

Na Figura 152 é apresentado o resultado da curva de rarefação, baseada 

em 100 aleatorizações da matriz de dados original. Os dados fazem referência 

apenas à metodologia de listas de Mackinnon, aplicada ao longo de todos os dias 

em que foi realizado esforço de campo.  

Deste modo, foi possível realizar uma estimativa da riqueza para a região de 

estudo, demonstrando que a suficiência amostral será atingida entre 180 e 191 

espécies, respectivamente, segundo os estimadores de riqueza Bootstrap e 

Jackknife de primeira ordem. Assim, até o momento, as duas campanhas 

realizadas registraram de 87 a 92% da riqueza estimada para a região, devendo, 

portanto, haver um aumento gradual da riqueza durante a realização das futuras 

campanhas de diagnóstico. 

 

Figura 152: Curvas de rarefação obtidas com 100 aleatorizações a partir dos 
estimadores Jackknife e Bootstrap, aplicado às espécies registradas pela metodologia 
de listas de Mackinnon durante o levantamento na ADA/AID. As linhas pontilhadas 
referem-se ao intervalo de confiança de 95%. 
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G. Variação espacial  

O método quali-quantitativo de pontos de escuta, empregado nas duas 

amostragens, foi responsável por contabilizar um total de 394 indivíduos de 115 

espécies, perfazendo um Índice Pontual de Abundância Global de IPA= 16,41 

ind./ponto (Tabela 45).  

De modo geral, as espécies de maior abundância registradas para as áreas 

de influência do empreendimento foram Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento) (IPA= 

0,75 ind./ponto), Dacnis cayana (saí-azul) (segundo maior IPA= 0,71 ind./ponto), 

Patagioenas picazuro (pombão) (terceiro maior IPA= 0,67 ind./ponto), Basileuterus 

flaveolus (canário-do-mato) (quarto maior IPA= 0,54 ind./ponto), Pygochelidon 

cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa) (quinto maior IPA= 0,5 ind./ponto), 

Ramphocelus carbo (pipira-vermelha) (sexto maior IPA= 0,46 ind./ponto), Lanio 

cucullatus (tico-tico-rei) e Thamnophilus pelzelni (choca-do-planalto) (sétimo maior 

IPA= 0,42 ind./ponto) e Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego), Ara ararauna 

(arara-canindé) e Hemithraupis guira (saíra-de-papo-preto) (oitavo maior IPA= 0,38 

ind./ponto).  

Destacam-se as espécies P. picazuro (pombão), B. flaveolus (canário-do-

mato), A. xanthops (papagaio-galego) e A. ararauna (arara-canindé) por serem 

espécies de média sensibilidade à distúrbios ambientais. 

T. sayaca (sanhaçu-cinzento), D. cayana (saí-azul), P. picazuro (pombão), 

B. flaveolus (canário-do-mato), L. cucullatus (tico-tico-rei), T. pelzelni (choca-do-

planalto) e Turdus leucomelas (sabiá-barranco) são as espécies mais 

frequentemente avistadas. 

A amostragem de outono obteve 258 contatos de 101 espécies (IPA= 21,5 

ind./ponto). Em um ranking das dez espécies mais abundantes, a espécie mais 

contabilizada foi Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa) (IPA= 

0,67 ind./ponto), que juntamente com Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento) e 

Chaetura meridionalis (andorinhão-do-temporal) (segundo maior IPA= 0,58 

ind./ponto), Dacnis cayana (saí-azul), Thamnophilus pelzelni (choca-do-planalto), 

Hemithraupis guira (saíra-de-papo-preto) Columbina talpacoti (rolinha-roxa) e 

Mimus saturninus (sabiá-do-campo) (terceiro maior IPA= 0,5 ind./ponto) refletem o 

efeito de borda ocasionado pelas atividades agropastoris.  
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Estas são espécies bastante adaptadas às perturbações antrópicas, sendo, 

inclusive, de baixa sensibilidade à distúrbios ambientais (Tabela 45). Em 

contrapartida, Ara ararauna (arara-canindé) e Amazona aestiva (papagaio-

verdadeiro) também estão em terceiro lugar entre as espécies mais abundantes e 

são de média sensibilidade à distúrbios ambientais.   

A exceção de A. aestiva (papagaio-verdadeiro) e Basileuterus flaveolus 

(canário-do-mato), que possuem média sensibilidade à distúrbios ambientais, T. 

sayaca (sanhaçu-cinzento), T. pelzelni (choca-do-planalto), H. guira (saíra-de-

papo-preto), C. talpacoti (rolinha-roxa) e M. saturninus (sabiá-do-campo), 

Zonotrichia capensis (tico-tico), Lanio cucullatus (tico-tico-rei) e Myiozetetes 

cayanensis (bentevizinho-de-asa-ferrugínea) foram as espécies mais comuns de 

serem registradas (maiores frequência de ocorrência), sendo estas de baixa 

sensibilidade. 

Para a amostragem de inverno, que obteve 136 contatos de 40 espécies 

(IPA= 11,33 ind./ponto), a espécie mais abundante foi Patagioenas picazuro 

(pombão) (IPA= 1,33 ind./ponto), que juntamente com Alipiopsitta xanthops 

(papagaio-galego) (terceiro maior IPA= 0,75 ind./ponto) e Basileuterus flaveolus 

(canário-do-mato) (quarto maior IPA= 0,67 ind./ponto), formam o grupo das 

espécies de média sensibilidade à distúrbios ambientais.  

Já Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento) e Dacnis cayana (saí-azul) (segundo 

maior IPA= 0,92 ind./ponto), Ramphocelus carbo (pipira-vermelha) e Turdus 

leucomelas (sabiá-barranco) (quarto maior IPA= 0,67 ind./ponto), Lanio cucullatus 

(tico-tico-rei) e Euphonia chlorotica (fim-fim) (quinto maior IPA= 0,42 ind./ponto) e 

Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa) (sexto IPA= 0,33 

ind./ponto) são as espécies de baixa sensibilidade. 

Em termos de frequência de avistamentos, as espécies de média 

sensibilidade à distúrbios P. picazuro (pombão) e B. flaveolus (canário-do-mato) 

estão entre as mais comumente registradas. T. sayaca (sanhaçu-cinzento), T. 

leucomelas (sabiá-barranco), D. cayana (saí-azul), E. chlorotica (fim-fim) e T. 

pelzelni (choca-do-planalto) também demonstrara-se comuns, porém perfazem as 

espécies de baixa sensibilidade à distúrbios. 

Portanto, embora as maiores riquezas e frequência de ocorrência 

registradas na amostragem de outono sejam de espécies de baixa sensibilidade 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      350  

ambiental, espécies de média sensibilidade também estão entre as maiores 

abundâncias e frequência de registro, mesmo que em menor escala. Tal 

constatação denota certo equilíbrio conservacionista nas áreas amostrais.  

Assim, pormenorizando a análise, as Áreas Amostrais 1 e 3 apresentam as 

maiores riquezas registradas pela metodologia de Pontos de Escuta, tanto na 

amostragem de outono quanto na amostragem de inverno (Figura 153). A 

abundância de indivíduos contabilizados (IPA) verificado nas áreas amostrais 

também obedece ao mesmo padrão, sendo maiores para as Áreas 1 e 3 (IPA= 8 

ind./ponto e 8,25 ind./ponto) no outono e IPA= 4 ind./ponto e 4,83 ind./ponto no 

inverno.  

Importante destacar não apenas a baixa riqueza, mas também a frequência 

e abundância de espécies topo de cadeia alimentar, como gaviões, falcões e 

corujas, em todas as áreas amostradas.  

 

 

 

 

 

Figura 153: Riqueza de espécies identificadas pela metodologia de pontos de escuta 
e respectivos Índices Pontuais de Abundância das Áreas Amostrais. 
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Tabela 45: Riqueza, frequência de ocorrência, abundância, diversidade e equidade registrados com pontos de escuta na ADA/AID, organizados da 
maior para menor abundância total global. 

Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Tangara sayaca 1 0,25 3 0,75 3 0,75 25,0 7 0,58   2 0,5 9 2,25 41,7 11 0,92 33,3 18 0,75 

Dacnis cayana 3 0,75   3 0,75 16,7 6 0,50 2 0,5 7 1,75 2 0,5 25,0 11 0,92 20,8 17 0,71 

Patagioenas picazuro          11 2,75 4 1 1 0,25 58,3 16 1,33 29,2 16 0,67 

Basileuterus flaveolus 3 0,75 1 0,25 1 0,25 25,0 5 0,42 2 0,5 5 1,25 1 0,25 41,7 8 0,67 33,3 13 0,54 

Pygochelidon cyanoleuca   5 1,25 3 0,75 16,7 8 0,67     4 1 8,3 4 0,33 12,5 12 0,50 

Ramphocelus carbo   3 0,75   8,3 3 0,25     8 2 16,7 8 0,67 12,5 11 0,46 

Lanio cucullatus 2 0,5 2 0,5 1 0,25 25,0 5 0,42 2 0,5   3 0,75 16,7 5 0,42 20,8 10 0,42 

Thamnophilus pelzelni 2 0,5 2 0,5 2 0,5 25,0 6 0,50 1 0,25 2 0,5 1 0,25 25,0 4 0,33 25,0 10 0,42 

Alipiopsitta xanthops              9 2,25 8,3 9 0,75 4,2 9 0,38 

Ara ararauna 4 1   2 0,5 16,7 6 0,50 3 0,75     8,3 3 0,25 12,5 9 0,38 

Hemithraupis guira 1 0,25 3 0,75 2 0,5 25,0 6 0,50 3 0,75     8,3 3 0,25 16,7 9 0,38 

Amazona aestiva 2 0,5 2 0,5 2 0,5 25,0 6 0,50 2 0,5     8,3 2 0,17 16,7 8 0,33 

Turdus leucomelas          4 1   4 1 41,7 8 0,67 20,8 8 0,33 

Chaetura meridionalis 7 1,75     8,3 7 0,58          4,2 7 0,29 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Tangara cayana     4 1 8,3 4 0,33   1 0,25 2 0,5 16,7 3 0,25 12,5 7 0,29 

Volatinia jacarina 1 0,25   2 0,5 16,7 3 0,25     4 1 8,3 4 0,33 12,5 7 0,29 

Aratinga aurea 2 0,5 2 0,5   16,7 4 0,33 2 0,5     8,3 2 0,17 12,5 6 0,25 

Columbina talpacoti 3 0,75 2 0,5 1 0,25 25,0 6 0,50          12,5 6 0,25 

Mimus saturninus 3 0,75 1 0,25 2 0,5 25,0 6 0,50          12,5 6 0,25 

Myiozetetes cayanensis 1 0,25 1 0,25 3 0,75 25,0 5 0,42     1 0,25 8,3 1 0,08 16,7 6 0,25 

Streptoprocne zonaris 6 1,5     8,3 6 0,50          4,2 6 0,25 

Tachyphonus rufus 2 0,5 1 0,25 2 0,5 25,0 5 0,42 1 0,25     8,3 1 0,08 16,7 6 0,25 

Zonotrichia capensis 2 0,5 2 0,5 2 0,5 25,0 6 0,50          12,5 6 0,25 

Euphonia chlorotica          1 0,25 3 0,75 1 0,25 25,0 5 0,42 12,5 5 0,21 

Guira guira     5 1,25 8,3 5 0,42          4,2 5 0,21 

Picumnus albosquamatus 2 0,5 1 0,25 2 0,5 25,0 5 0,42          12,5 5 0,21 

Progne tapera     5 1,25 8,3 5 0,42          4,2 5 0,21 

Coereba flaveola 1 0,25 1 0,25 2 0,5 25,0 4 0,33          12,5 4 0,17 

Cyclarhis gujanensis 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25   1 0,25   8,3 1 0,08 16,7 4 0,17 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Icterus pyrrhopterus 1 0,25 1 0,25 2 0,5 25,0 4 0,33          12,5 4 0,17 

Parula pitiayumi 1 0,25 1 0,25 2 0,5 25,0 4 0,33          12,5 4 0,17 

Rupornis magnirostris 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25 1 0,25     8,3 1 0,08 16,7 4 0,17 

Ammodramus humeralis 3 0,75     8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Ara chloropterus 1 0,25   2 0,5 16,7 3 0,25          8,3 3 0,13 

Camptostoma obsoletum     1 0,25 8,3 1 0,08 1 0,25 1 0,25   16,7 2 0,17 12,5 3 0,13 

Caracara plancus 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25          12,5 3 0,13 

Casiornis rufus 1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17     1 0,25 8,3 1 0,08 12,5 3 0,13 

Cyanocorax cyanomelas     3 0,75 8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Dysithamnus mentalis   1 0,25 2 0,5 16,7 3 0,25          8,3 3 0,13 

Hemitriccus margaritaceiventer     1 0,25 8,3 1 0,08 2 0,5     16,7 2 0,17 12,5 3 0,13 

Leptotila verreauxi 1 0,25     8,3 1 0,08 2 0,5     8,3 2 0,17 8,3 3 0,13 

Monasa nigrifrons 2 0,5   1 0,25 16,7 3 0,25          8,3 3 0,13 

Orthopsittaca manilata 3 0,75     8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Patagioenas cayennensis     1 0,25 8,3 1 0,08 1 0,25 1 0,25   16,7 2 0,17 12,5 3 0,13 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Polioptila dumicola 2 0,5     8,3 2 0,17 1 0,25     8,3 1 0,08 8,3 3 0,13 

Progne chalybea   3 0,75   8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Pseudoleistes guirahuro     3 0,75 8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Saltator coerulescens 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25          12,5 3 0,13 

Troglodytes musculus 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25          12,5 3 0,13 

Turdus rufiventris 1 0,25 1 0,25 1 0,25 25,0 3 0,25          12,5 3 0,13 

Vanellus chilensis     3 0,75 8,3 3 0,25          4,2 3 0,13 

Amazonetta brasiliensis   1 0,25 1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Antilophia galeata     1 0,25 8,3 1 0,08     1 0,25 8,3 1 0,08 8,3 2 0,08 

Cairina moschata     2 0,5 8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Cantorchilus leucotis 1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Cathartes aura 2 0,5     8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Certhiaxis cinnamomeus 2 0,5     8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Crax fasciolata     2 0,5 8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Furnarius rufus     2 0,5 8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Herpsilochmus longirostris 2 0,5     8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Hylocharis chrysura 1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Megarynchus pitangua   1 0,25   8,3 1 0,08     1 0,25 8,3 1 0,08 8,3 2 0,08 

Milvago chimachima 1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Myiarchus tyrannulus           2 0,5     16,7 2 0,17 8,3 2 0,08 

Pitangus sulphuratus           1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17 8,3 2 0,08 

Rhea americana 1 0,25   1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Saltator maximus            1 0,25 1 0,25 16,7 2 0,17 8,3 2 0,08 

Synallaxis albescens   1 0,25 1 0,25 16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Synallaxis frontalis   1 0,25   8,3 1 0,08   1 0,25   8,3 1 0,08 8,3 2 0,08 

Thamnophilus doliatus   2 0,5   8,3 2 0,17          4,2 2 0,08 

Tyrannus albogularis 1 0,25 1 0,25   16,7 2 0,17          8,3 2 0,08 

Amazila versicolor            1 0,25   8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Ardea alba   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Athene cunicularia     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Basileuterus hypoleucus              1 0,25 8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Butorides striata   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Chlorostilbon lucidus 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Columbina squammata 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Coragyps atratus               1 0,25 8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Crypturellus undulatus              1 0,25 8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Cyanocompsa brissonii          1 0,25     8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Dendrocygna viduata 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Elaenia spectabilis 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Eupetomena macroura     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Falco femoralis 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Formicivora rufa 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Galbula ruficauda     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Gampsonyx swainsonii   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Heliomaster furcifer     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Heterospizias meridionalis     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Lepidocolaptes angustirostris 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Machetornis rixosa     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Megaceryle torquata   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Melanerpes candidus 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Mesembrinibis cayennensis   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Molothrus rufoaxillaris     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Nemosia pileata     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Paroaria capitata   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Penelope superciliaris     1 0,25 8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Phalacrocorax brasilianus   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Piaya cayana           1 0,25     8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Primolius maracana 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Pteroglossus castanotis   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Ramphastos toco 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 
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Táxons 

Outono (Seca) Inverno (seca) 
Total Global 

Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2 Área 3 Total 

n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA n IPA n IPA n IPA Fr% n IPA Fr% n IPA 

Sarcoramphus papa 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Schistochlamys ruficapillus 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Sicalis flaveola 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Sittasomus griseicapillus   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Synallaxis hypospodia          1 0,25     8,3 1 0,08 4,2 1 0,04 

Taraba major 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Thalurania furcata   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Thlypopsis sordida 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Tityra cayana 1 0,25     8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Tyrannus melancholicus   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Xolmis cinereus   1 0,25   8,3 1 0,08          4,2 1 0,04 

Riqueza Total 58  44  57   101  23  13  22   40   115  

Abundância Total 96  63  99   258  48  30  58   136   394 16,42 

Diversidade Shannon 3,87  3,65  3,9   4,38  2,84  2,29  2,7   3,28   4,35  

Equidade (Pielou) 0,95  0,96  0,96   0,94  0,9  0,89  0,87   0,89   0,92 
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A riqueza e abundância de indivíduos das três áreas amostrais ao serem 

verificadas pelo teste não paramétrico Kruskall-Wallis apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05). Deste modo, o pós-teste pareado de Mann-Whitney indicou 

uma diferença entre a Área Amostral 2 e 3 na amostragem de outono; no inverno, 

as áreas não diferiram entre si nas suas riquezas e abundâncias (Tabela 46). Na 

comparação entre as campanhas, todas as áreas apresentaram riqueza e 

abundância significativamente menores no inverno do que a encontrada no outono. 

Demais comparações possíveis não apresentaram diferenças significativas. 

A comparação dos parâmetros totais obtidos em cada campanha também 

apresentou significativa maior riqueza e abundância na primeira amostragem. 

Tabela 46: Pós-teste pareado de Mann-Whitney indicando as diferenças significativas na 
riqueza e abundância de indivíduos contabilizados pela metodologia de pontos de escuta 
em cada Área Amostral. Significância 0,05. Kruskall-Wallis= 5,66 E-09. 

Campanhas e Áreas 
Amostrais 

Outono (Seca) Inverno (Seca) 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3 

C1 (Seca) 

Área 1 *   0,000149 5,46E-04 8,11E-02 

Área 2  * 0,04895 0,03168 0,000684 0,02067 

Área 3   * 0,000137 7,24E-07 8,56E-02 

C2 (Seca) 

Área 1    *   

Área 2     *  

Área 3      * 

Deste modo, o índice de diversidade de Shannon mostra valor semelhante 

entre as Áreas Amostrais 1 e 3 (Tabela 45 e Figura 154), não havendo diferenças 

significativas entre estes índices (p>0,05), como aponta o teste t para diversidade. 

Já a Área Amostral 2 apresenta diversidade significativamente menor que as 

demais áreas (p<0,05). Tais resultados são observados tanto para a primeira 

amostragem quanto para a segunda amostragem. 

A comparação entre as campanhas também denota uma significativa maior 

diversidade para a primeira amostragem (p<0,05). Para todas as áreas e 

campanhas amostrais a equidade mostrou-se acima de 0,85, indicando uma boa 

distribuição da abundância de indivíduos em relação a riqueza registrada. 

De maneira geral, os resultados quali-quantitativos apontam maior relação 

entre as Áreas 01 e 03, sobretudo quando avaliadas as taxas de riqueza, 
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abundância e diversidade, as quais não assumem diferenças estatisticamente 

significativas. No entanto, apesar das variações relacionadas aos resultados, 

verifica-se que habitats florestais e campestres ocorrem ao longo de todas as áreas 

amostrais, variando apenas em maior ou menor representatividade, o que reforça 

a plena possibilidade de ocorrência de todas as espécies citadas para qualquer 

uma das áreas amostrais. 

 
H. Variação temporal  

As duas campanhas amostrais realizadas até o momento totalizam uma 

riqueza composta por 166 espécies registradas para as áreas amostrais. Destas, 

66 são comuns a ambas as campanhas, 65 são registros exclusivos do outono 

(início da estação seca) e 35 são exclusivas do inverno (estação seca -Tabela 45). 

Entre os registros exclusivos da primeira amostragem destaca-se que nove 

fazem referência a espécies migratórias registradas no outono, no início do período 

seco. Já a amostragem de inverno, também realizada no período seco, obteve o 

registro exclusivo de duas espécies. É reconhecido que a sazonalidade pode 

influenciar nas taxas de riqueza e abundância de alguns grupos faunísticos. Muitas 

espécies migratórias se deslocam regular e sazonalmente entre duas ou mais áreas 

distintas, em um ciclo que tem como causa a oferta de alimento.  

Figura 154: Diversidade e equidade registrados pela metodologia de pontos de 
escuta nas Áreas Amostrais. 
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O grande número de espécies exclusivas registradas em cada amostragem 

reduziu consideravelmente a similaridade de Sorensen (dados de presença e 

ausência) entre as áreas e entre as campanhas. A amostragem de outono mostra-

se 57% similar à amostragem de inverno, e, como esperado devido à sazonalidade, 

as amostragens de outono e de inverno mostram-se segregadas (Figura 155 e 

Figura 156). Mesmo quando utilizamos a base de dados de abundância para se 

efetuar a similaridade de Morisita o agrupamento é semelhante, com as 

amostragens de inverno e outono separadas. A exceção é a Área 3 na amostragem 

de inverno, que mostra-se mais semelhante à Área Amostral 2 na amostragem de 

outono. 

 

 

 

Figura 155: Índice de similaridade de Sorensen obtido entre as áreas 
e campanhas já realizadas. Legenda: INV= Inverno; OUT= Outono; 
A1, A2, A3= Área Amostral 1, 2 e 3. 
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 Considerações finais 

O diagnóstico da avifauna realizado a partir de fontes de dados secundários 

disponíveis para a AII da CGH Aquarius II possibilitou verificar a provável ocorrência 

de 441 espécies para a ADA/AID do empreendimento. Já os registros primários, 

obtidos através das atividades de campo, realizadas em duas campanhas, 

possibilitaram confirmar a ocorrência de 166 espécies para ADA/AID da referida 

CGH (Figura 157 a Figura 199). Apesar das pressões antrópicas, relacionadas, 

sobretudo, a atividade agrícola, e da maior abundância relacionada às espécies 

generalistas, ressalta-se que ADA e AID ainda apresentam ambientes que podem 

ser considerados bastante íntegros, visto que 31% da riqueza primária é 

representada por espécies de média e alta sensibilidade à distúrbios ambientais. 

Os métodos quantitativos, referentes aos pontos de escuta, possibilitaram 

contabilizar 394 indivíduos de 115 espécies de aves. As maiores abundância de 

Figura 156: Índice de similaridade de Morisita obtido entre as 
áreas e campanhas já realizadas. Legenda: INV= Inverno; OUT= 
Outono; A1, A2, A3= Área Amostral 1, 2 e 3. 
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indivíduos e frequência de ocorrência das espécies registradas nas áreas amostrais 

pertencem tanto às espécies de baixa sensibilidade à distúrbios ambientais, como 

Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento), Dacnis cayana (saí-azul), Pygochelidon 

cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Ramphocelus carbo (pipira-vermelha), 

Lanio cucullatus (tico-tico-rei), Thamnophilus pelzelni (choca-do-planalto), e 

Hemithraupis guira (saíra-de-papo-preto), os quais refletem a incidência do efeito 

de borda sobre os ambientes campestres e florestais da ADA/AID, quanto às 

espécies de média sensibilidade, como  Patagioenas picazuro (pombão), 

Basileuterus flaveolus (canário-do-mato), Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego) e 

Ara ararauna (arara-canindé), que demonstram certo índice de preservação. 

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre 

as áreas amostrais e as campanhas, denotando que o outono é a estação que 

possui as maiores riquezas e abundâncias de indivíduos.  

Apenas Crax fasciolata (mutum-de-penacho) está oficialmente ameaçada de 

extinção (Vulnerável segundo IUCN, 2017), porém outras três espécies integram 

uma categoria as quais considera de relevante interesse conservacionista (Quase 

Ameaçadas, IUCN, 2017): Rhea americana (ema), Primolius maracana (maracanã-

verdadeira) e Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego).  

De maneira geral, os resultados quali-quantitativos obtidos apontam maior 

relação entre as Áreas 1 e 3, sobretudo quando avaliadas as taxas de riqueza, 

abundância e diversidade (similaridade de Sorensen e Morisita). No entanto, apesar 

das variações relacionadas aos resultados, verifica-se que habitats florestais e 

campestres ocorrem ao longo de todos as áreas, variando apenas em maior ou 

menor representatividade, o que reforça a plena possibilidade de ocorrência de 

todas as espécies citadas para qualquer uma das áreas amostradas. 

Logo, o padrão de distribuição da riqueza de espécies nos hábitats e nas 

guildas também torna-se similar, com predominância de espécies insetívoras e 

onívoras com algum grau de dependência dos hábitats florestais. 

Em relação a variação temporal, a campanha de outono e a campanha de 

inverno totalizam uma riqueza composta por 166 espécies. Destas, 66 são comuns 

a ambos os estudos, 65 são registros exclusivos do outono e 35 são exclusivos ao 

inverno. Fica evidente a influência sazonal nas amostragens, denotando que ambas 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      364  

amostragens complementam-se e agregam-se em relação aos valores 

relacionados à riqueza. 

Em relação aos possíveis impactos decorrentes da CGH, verifica-se a 

necessidade da implantação de ações de resgate de fauna associado ao período 

de implantação e direcionado, sobretudo, a filhotes e adultos em atividade de 

nidificação.  

Da mesma forma, a realização de monitoramento pré e pós-implantação, 

focado não só em aferir as flutuações populacionais temporais relacionadas às 

APPs da CGH, mas sim em toda a grande área que integra os empreendimentos 

similares que estão atualmente em fase de operação. Tal atitude poderá ser 

fundamental para identificar sítios reprodutivos, confirmar a ocorrência de espécies 

ameaçadas e aferir a variação relacionada aos índices pontuais de abundância das 

espécies de alta e média sensibilidade aos distúrbios ambientais decorrentes de 

empreendimentos hidroelétricos. 

    

Figura 157: Técnico executando 
metodologia de Listas de Mackinnon. 

Figura 158: Hydropsalis albicollis 
(bacurau). 

Figura 159: Crypturellus undulatus (jaó). Figura 160: Crypturellus tataupa 
(inhambu-chintã). 
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Figura 161: Megarynchus pitangua 
(neinei). 

Figura 162: Leptotila verreauxi (juriti-
pupu). 

Figura 163: Cyanocorax cyanomelas 
(gralha-do-pantanal). 

Figura 164: Antilophia galeata 
(soldadinho). 

Figura 165: Myiozetetes cayanensis 
(bentevizinho-de-asa-ferrugínea). 

Figura 166: Tangara sayaca (sanhaçu-
cinzento). 

Figura 167: Diopsittaca nobilis 
(maracanã-pequena). 

Figura 168: Sittasomus griseicapillus 
(arapaçu-verde). 



 

    Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                      366  

 

  

  

  

Figura 169: Ara ararauna (arara-
canindé). 
 

Figura 170: Tangara cayana (saíra-
amarela). 

Figura 171: Lanio penicillatus (pipira-
da-taoca). 

 

Figura 172: Cairina moschata (pato-do-
mato). 

Figura 173: Aratinga aurea (periquito-rei). Figura 174: Trogon curucui (surucuá-de-
barriga-vermelha). 

Figura 175: Sporophila caerulescens 
(coleirinho). 

Figura 176: Lanio cucullatus (tico-tico-
rei). 
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Figura 177: Saltator maximus (tempera-
viola). 

Figura 178: Schistochlamys ruficapillus 
(bico-de-veludo). 

Figura 179: Galbula ruficauda (ariramba-
de-cauda-ruiva). 

Figura 180: Monasa nigrifrons (chora-
chuva-preto). 

Figura 181: Hemitriccus striaticollis 
(sebinho-rajado-amarelo). 

Figura 182: Hemitriccus 
margaritaceiventer (sebinho-de-olho-
de-ouro). 

Figura 183: Knipolegus lophotes (maria-
preta-de-penacho). 

Figura 184: Stelgidopteryx ruficollis 
(andorinha-serradora). 
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Figura 185: Piaya cayana (alma-de-
gato). 

Figura 186: Basileuterus flaveolus 
(canário-do-mato). 

Figura 187: Picumnus albosquamatus 
(pica-pau-anão-escamado). 

Figura 188: Colaptes campestres (pica-
pau-do-campo). 

Figura 189: Geranoaetus albicaudatus 
(gavião-de-rabo-branco). 

Figura 190: Rupornis magnisrostris 
(gavião-carijó). 

Figura 191: Herpsilochmus longirostris 
(chorozinho-de-bico-comprido). 

Figura 192: Thamnophilus pelzelni 
(choca-do-planalto). 
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Figura 193: Tityra semifasciata (anambé-
branco-de-máscara-negra). 

Figura 194: Ardea alba (garça-branca-
grande). 

Figura 195: Crax fasciolata (mutum-de-
penacho). 

Figura 196: Ramphastos toco 
(tucanuçu). 

Figura 197: Patagioenas cayennensis 
(pomba-galega). 

Figura 198: Patagioenas picazuro 
(pombão). 

Figura 199: Rhea americana (ema). 
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 Mastofauna 

 Introdução 

Atualmente são conhecidas aproximadamente 5.400 espécies de 

mamíferos, distribuídas nos continentes e ilhas oceânicas (GONÇALVES et al., 

2014). Deste total, estima-se a ocorrência de 734 espécies em território brasileiro, 

o que correspondente a 13,6% da mastofauna global (ICMBIO, 2014). Dentre os 

biomas brasileiros, a Floresta Amazônica detém a maior concentração de espécies 

de mamíferos (399), seguida por Mata Atlântica (298), enquanto os biomas 

Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas registram 251, 153, 141 e 83 espécies, 

respectivamente (PAGLIA et al., 2012).  

Considerado um hotspot mundial de biodiversidade (MYERS et al., 2000; 

MITTERMEIER et al., 2005), o Cerrado é o segundo maior bioma da América do 

Sul e está no epicentro do desenvolvimento econômico do país. Da mastofauna 

descrita para o domínio savânico, 18 espécies são endêmicas do bioma e 17 estão 

inclusas na Lista Nacional das Espécies da Fauna brasileira ameaçada de extinção 

(MMA, 2003; MARINHO FILHO, 2007).  

Estima-se que somente 8,21% do Cerrado encontram-se legalmente 

protegido em Unidades de Conservação de Uso Integral e Sustentável e que ao 

menos 20% de espécies endêmicas e ameaçadas não ocorram no interior das em 

áreas de proteção (ICMBIO, 2017). Como é sabida, a exploração predatória da 

savana brasileira advém de um misto de fatores, onde a expansão das fronteiras 

agrícola e pecuária, os efeitos pontuais do garimpo e mineração e os impactos 

oriundos da construção de usinas hidroelétricas, são apenas alguns dos fatores 

enumerados que intensificam o esgotamento progressivo dos recursos naturais da 

região (MACHADO et al., 2004; MARINHO FILHO, 2007; SANO et al., 2009).  

A degradação e fragmentação dos habitats naturais acarretam 

consequências em todo ecossistema, e tende a afetar diretamente as espécies 

mais vulneráveis, e principalmente àquelas consideradas topos de cadeia trófica, 

como é o caso da mastofauna de médio e grande porte (RODRIGUES et al., 2002, 

TROLLE et al., 2007).  Juntamente com a pressão da caça furtiva e os constantes 

registros de atropelamentos, caracterizam-se como as principais ameaças a esse 

grupo (COSTA et al., 2005). A fauna de pequenos mamíferos é igualmente afetada 

pela perda ou redução de habitats, pois a mobilidade limitada da maioria das 
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espécies, em conjunto com o isolamento e o tamanho dos fragmentos florestais, é 

postulada como uma das principais barreiras que separam as populações (BRITO 

& GRELLE, 2004; CÁCERES et al., 2010) e ocasionam todo um desequilíbrio 

ecológico.  

Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de incluir informações 

acerca dos mamíferos em inventários e diagnósticos ambientais (PARDINI et al., 

2003), ampliando assim a disponibilização de conhecimento da biologia e 

distribuição das espécies, e subsidiando a elaboração de estratégias para a 

conservação. Este trabalho objetivou inventariar e avaliar a abundância e 

diversidade de mamíferos terrestres, de pequeno, médio e grande porte, e 

quirópteros nas áreas de influência da PCH Aquarius II, com vistas a minimizar os 

impactos oriundo do empreendimento sobre as espécies de mamíferos locais.  

Para fins de levantamento da mastofauna terrestre e voadora com 

potencialidade de ocorrência na área de estudo, compilaram-se os registros 

bibliográficos relativos à área de abrangência da Bacia Hidrográfica do rio 

Correntes, por meio de consulta à literatura pertinente, destacando-se os 

documentos técnicos da Embrapa (2002); Rodrigues et al., (2002); Anantecn (2006; 

2007); MMA (2007) e as obras de Cunha et al., (2015) e Guimarães et al., (2014). 

 Materiais e Métodos  

Para amostragem das espécies de mamíferos presentes na área de estudo 

foram utilizadas as seguintes metodologias: 

Transecto de Armadilhas tipo “live trap” 

Metodologia utilizada para captura (CA) de pequenos e médios mamíferos 

não voadores (roedores e marsupiais). Considerando a área total de estudo foram 

utilizadas 60 armadilhas live trap, dos modelos Sherman e Tomahawk, de 

diferentes tamanhos, distribuídas em três estações amostrais (Tabela 47 e Tabela 

48). Cada estação amostral continha um ponto de armadilhagem munido de 20 

armadilhas live trap, sendo uma armadilha Sherman armada sob galhos de árvores 

a 1,5-2,0m de altura, para registro de espécies arborícolas e uma Tomahawk no 

solo (Figura 201 a Figura 203). As armadilhas eram dispostas linearmente, 

equidistantes 10 metros uma da outra, conforme o arranjo ilustrado na Figura 200. 
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As armadilhas permaneciam nos pontos de captura por seis dias 

consecutivos e a iscagem era realizada diariamente, no período matutino, com a 

utilização de massa composta de sardinha, banana, fubá de milho e pasta de 

amendoim para armadilhas Sherman e pedaços de banana e fatias de bacon para 

as armadilhas Tomahawk. A revisão das armadilhas ocorria na manhã do dia 

posterior à iscagem,  

Todos os espécimes capturados são liberados no local de captura, após a 

realização do protocolo de campo (Figura 204). 

24h x 6 dias x 20 armadilhas = 2880h por estação 

2880h X 3 EST = 8640h por campanha 

Tabela 47: Esforço amostral dos Transectos de Armadilhas. 

Campanha Transecto de Armadilhas (h/estação amostral) 

Campanha 1 2880h/estação 

Campanha 2 2880h/estação 

TOTAL * 17280h 

Tabela 48: Coordenadas geográficas de localização dos transectos de armadilhas. 

Localização 
Transecto de Armadilhas 

(TA) 
Coordenadas Geográficas (UTM) 

EST 1 Transecto 1 (grade) 21K 727923 8050527 

EST 2 Transecto 2 (grade) 21K 729557 8051401 

EST 3 Transecto 3 (grade) 21K 729961 8051555 

 

 

 

Figura 200: Modelo do arranjo de 
transectos de armadilhas na área de 
estudo.  
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Figura 201: Armadilha modelo Tomahawk grande instalada no solo. 

Figura 202: Armadilha modelo Sherman instalada em galho de árvore (arbórea). 
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Figura 203: Armadilhas live traps instaladas no solo e sob exemplar arbóreo - 
Est 1 (grade 1). 

Figura 204: Biometria sendo realizada em pequeno roedor. 
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Armadilhas de interceptação e queda (pitfall) 

Espécies de roedores e marsupiais são eventualmente capturadas através 

das Armadilhas de Interceptação e Queda (pitfall-traps), em associação com o 

levantamento do grupo da herpetofauna e seguindo a distribuição das mesmas 

estações de amostragem (Tabela 49). 

24h X 6 noites X 4 baldes = 576h por armadilha 

576h X 2 conjuntos = 1152h por estação amostral 

1152h X 3 estações amostrais = 3456h por campanha 

Tabela 49: Coordenadas de localização das Armadilhas de interceptação e queda (pitfall-
traps) na área de estudo. 

Localização 
Armadilhas de Interceptação e Queda 

(pitfall-traps) 
Latitude Longitude 

EST 1 
PF 1.1 17°36'41.3"S 54°49'55.3"O 

PF 1.2 17°36'46.9"S 54°50'05.9"O 

EST 2 
PF 2.1 17°36'42.1"S 54°50'12.9"O 

PF 2.2 17°36'46.2"S 54°50'12.2"O 

EST 3 
PF 3.1 17°36'31.7"S 54°50'01.7"O 

PF 3.2 17°36'34.6"S 54°50'01.4"O 

Armadilhas Fotográficas (AF)  

Foram alocadas três armadilhas fotográficas Tigrinus®, para registro de 

espécies de mamíferos terrestres na área de estudo, um equipamento por estação 

amostral. As câmeras trap permanecem ligadas por um período de sete dias por 

campanha amostral, totalizando o esforço de 504horas de exposição por campanha 

(Tabela 50 e Tabela 51). 

24h X 7 dias X 1 armadilha = 168h por estação 

24h X 3 armadilhas X 7dias = 504h de exposição por campanha 

Tabela 50: Esforço amostral das armadilhas fotográficas instaladas. 
Campanha Armadilhas Fotográficas (h) 

Campanha 1 504 

Campanha 2 504 

TOTAL 1120 
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Tabela 51: Localização das armadilhas na área de estudo. 
Estação 

(EST) 
Armadilha 

Fotográfica 
Campanha 

Coordenadas Geográficas (UTM) 

EST 1 AF 1 1 21K 727535 8050544 

EST 1 AF 1 2 21K 727923 8050527 

EST 2 AF 2 1 21K 729605 8052121 

EST 2 AF 2 2 21K 729513 8051244 

EST 3 AF 3 1 21K 729732 8051840 

EST 3 AF 3 2 21K 729998 8051577 

Considerando o hábito genericamente onívoro da maioria dos mamíferos foi 

utilizado como atrativo ao raio de ação das câmeras, iscas mistas baseadas em 

itens de origem vegetal (banana, milho verde, abóbora e abacaxi) e animal (bacon, 

frango e sardinha), além de essência de baunilha e canela em pó (Figura 205). 

Foram considerados registros individuais aqueles superiores a um dia de intervalo 

para indivíduos da mesma espécie, cuja distinção não se fez possível através de 

padrões de coloração, manchas e outras características individuais. 

 

Transectos Lineares (TL) 

Foram percorridos transectos lineares pré-existentes (estradas e trilhas) a 

uma velocidade de 2,0Km/h para encontro de Vestígios (VE) (pegadas, fezes, pêlos 

e etc.) de espécies de mamíferos terrestres (Figura 206 a Figura 213) e para 

Figura 205: Armadilha fotográfica instalada na EST 3 (AF 3). 
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obtenção de Registro visual (RV) e eventual registro de Animais Encontrados 

Mortos (AM) nas áreas de influência do empreendimento. Medidas de vestígios, 

como rastros e pegadas são realizadas para posterior análise e identificação 

(Figura 214 e Figura 215). 

As espécies são identificadas com auxílio guias de identificação (BORGES 

& TOMÁS, 2008; BECKER & DALPONTE, 1991; REIS, 2009; REIS, 2015; REIS, 

2010; REIS, 2011). As atividades compreendem aproximadamente 16 horas por 

estação amostral (EST), totalizando 48 horas por campanha (Tabela 52), sendo 

esse o esforço padronizado por EST. Em cada estação amostral foi obtido apenas 

registros de presença-ausência, computando o número de avistamentos de cada 

espécie e número de indivíduos de bandos de animais sociais. 

Tabela 52: Esforço amostral dos Transectos Lineares.  

Campanha Transectos Lineares (h) 

Campanha 1 48 

Campanha 2 48 

TOTAL 96 

 

 

  

Figura 206: Transecto linear pré-existente percorrido na EST 1. 
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Figura 207: Transecto linear (trilha) pré-existente percorrido na EST 1. 

Figura 208: Transectos lineares pré-existentes percorridos na EST 2. 
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Figura 209: Transectos lineares pré-existentes percorridos na EST 2. 

Figura 210: Transectos lineares pré-existentes percorridos na EST 2. 
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Figura 211: Transecto linear pré-existente percorrido na EST 3. 

Figura 212: Transecto linear pré-existente percorrido na EST 3. 
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Para o levantamento dos mamíferos aquáticos e semiaquáticos foi realizado 

ao longo dos principais cursos d’água a busca ativa, tanto para registros visuais 

quanto para vestígios, especialmente de tocas e dejetos fecais. Tocas e vestígios 

fecais permitem a detecção dos locais de uso das espécies de mustelídeos 

aquáticos ao longo da área do empreendimento. Para ambos os levantamentos far-

se-á o uso de embarcações.  

 

Figura 213: Transecto linear pré-existente percorrido na AID do 
empreendimento. 

Figura 214: Instrumento de medida (paquímetro) para registro de pegadas. 
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Captura em Redes de Neblina para quirópteros (RN) 

Os quirópteros foram amostrados utilizando dois conjuntos compostos por 

três redes de neblina (mist-nets), com as seguintes dimensões individuais: 12x3m 

(15mm) e 9x3m (15 mm). Para cada estação amostral (Tabela 53), as capturas 

foram realizadas em uma única noite por campanha, haja vista não ser 

recomendada a abertura de redes em um mesmo ponto por mais de uma noite 

consecutiva, já que os animais aprendem a localização das redes diminuindo 

drasticamente o sucesso de capturas (BERGALLO et al., 2003, ESBÉARD, 

BERGALLO, 2008).  

As redes de neblina foram revisadas a cada 30 minutos, a fim de verificar a 

eficácia de sua aplicação e evitar sofrimento desnecessário aos indivíduos 

capturados. A captura permite o manuseio de cada indivíduo e a verificação do seu 

estado biológico (sexagem, morfometria, estágio reprodutivo, etc.), assim como 

viabiliza sua identificação correta (Figura 216 a Figura 219).  

Os espécimes capturados são transferidos para sacos de pano para 

transporte até o “acampamento-base” para obtenção de dados biométricos, 

identificação, registro fotográfico e soltura ou preservação (destinação para 

Instituição determinada na AUA de Fauna). Quando os indivíduos capturados 

apresentam condições que requer cuidados específicos, são devidamente 

Figura 215: Instrumento de medida (régua) para registro de pegadas. 
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acondicionados e tratados para posterior soltura. 

3 redes x 2 conjuntos x 3h = 18 por estação 

18h X 3 EST = 54h por campanha 

Tabela 53: Coordenadas geográficas de localização das redes de neblina. 
Localização Campanha Coordenadas Geográficas (UTM) 

Est 1 1 21K 729308 8050991 

Est 1 2 21K 728684 8050872 

Est 2 1 21K 729557 8051401 

Est 2 2 21K 729602 8051427 

Est 3 1 21K 729964 8051548 

Est 3 2 21K 729684 8051503 

 

 

 

 

Figura 216: Rede de neblina a ser utilizada nas campanhas 

Figura 217: Rede de neblina em processo de instalação na 
Est 1. 
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Figura 218: Rede de neblina instalada na Est 1 do empreendimento.  

Figura 219: Espécime de quiróptero capturado em rede de neblina. 
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 Análises dos resultados da mastofauna 

Análise de similaridade 

A homogeneidade e/ou heterogeneidade da área de estudo será avaliada 

para fins de estabelecimento de estratégias adequadas de conservação das 

espécies, objetivando-se evitar a aplicação de esforços de recuperação entre áreas 

muito distintas entre si e direcionando tais esforços para áreas onde, efetivamente, 

se observem possibilidades de estabelecimento de fluxos gênicos de populações 

presentes em comunidades similares.  

A análise de similaridade será efetuada com base na riqueza observada para 

cada área amostral delimitada na região. Para tanto, as áreas amostrais serão 

comparadas entre si por meio da aplicação do Coeficiente de Similaridade de 

Jaccard (Sij), com variação de 0 (sem similaridade) a 1 (similaridade total ou 100%).  

Este Coeficiente consiste em um parâmetro útil para a identificação de 

diferenças de composição das comunidades naturais e/ou para a avaliação de 

níveis de impactos sofridos por estas em regiões similares, mas sujeitas a pressões 

distintas, por exemplo, e é obtido aplicando a seguinte fórmula: 

Sij = a / a + b + c, 

Onde: 

Sij = Coeficiente de Similaridade entre duas áreas (i e j) 

a = Número de espécies em comum registradas entre duas áreas 

b = Número de espécies presentes na primeira área (i); 

c = Número de espécies presentes na segunda área (j). 

A partir dos dados de similaridade para os diferentes grupos estudados, 

serão construídos dendrogramas de proximidade entre as diferentes áreas 

amostrais, os quais serão estabelecidos pelo método de análises pareadas não 

ponderadas de grupos (UPGMA - Unwighthed Pair Group Method Using an 

Arithmetic Average– SNEATH & SOKAL, 1973).  

A análise de similaridade também será efetuada comparando-se a fauna 

regional com outras áreas próximas já avaliadas e cuja biota seja conhecida. Esse 

índice será útil para se avaliar, juntamente com os valores de riqueza e, quando 
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disponível, de diversidade dos diferentes grupos amostrais, qual a significância da 

região e dos impactos ambientais para a biota. 

Equitabilidade 

Expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre 

as diferentes espécies, isto é, indica se as diferentes espécies possuem 

abundância (número de indivíduos) semelhantes ou divergentes. É proporcional à 

diversidade, ou seja, a relação entre a diversidade real e a diversidade máxima 

existente. 

A equitabilidade é mais comumente expressada pelo Índice de Pielou (J’): 

�′ =  �′�′ �. 
Onde: 

H` é o valor obtido para o índice de Shannon-Wiener; 

H` max é o valor máximo teórico do mesmo, que é dado por ln (S).  

A equitabilidade varia entre 0 e 1, atingindo o máximo quando todas as 

espécies estão representadas pelo mesmo número de exemplares. 

Riqueza de espécies 

É o número total de espécies (S) em uma unidade amostral, sendo 

extremamente dependente do tamanho amostral.  

Os dados de composição faunística serão expressos em tabelas, assim 

como o registro específico de espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção.  

Após a realização das quatro campanhas sazonais de amostragem, os 

dados serão tabulados e compilados no relatório final de levantamento da fauna a 

constar no EAS elaborado para o empreendimento. 

 Resultados e Discussão 

A partir dos dados de base foram listadas seis espécies de mamíferos da 

ordem Artiodactyla , 50 espécies de mamíferos da ordem Chiroptera, 15 mamíferos 

da ordem Didelmorphia, 19 espécies de mamíferos da ordem Carnívora, duas 

espécies de mamíferos da ordem Lagomorpha, uma espécie de mamífero da ordem 

Perissodactyla, duas espécies de mamíferos da ordem Primates, 24 espécies de 
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mamíferos da ordem Rodentia e 8 espécies de mamíferos da ordem Xenarthra com 

ocorrência provável para a área da CGH Aquárius II (CÁCERES, 2008; TOMAS, 

2017) (Tabela 54).  

Esta riqueza pode ser considerada bastante expressiva e reflete o fato de 

área estar inserida em uma região considerada um dos hotspots mundiais de 

biodiversidade, (MMA, 2017). 

As amostragens de campo foram, 1ª campanha no dia 23/05/2017 ao dia 

29/05/2017 e a 2ª campanha de campo entre os dias 03/07/2017 a 09/07/2017 que 

resultaram em um esforço total de 17280 armadilhas/noite para captura de 

mamíferos de pequeno porte, 1008 h em armadilha fotográfica mais o esforço de 

redes de neblina e transectos, foram obtidos os registros de trinta e quatro espécies 

de mamíferos na área da CGH Aquárius II, pertencentes a 18 famílias e oito ordens.  

Durante as entrevistas a ocorrência de dezoito espécies foi relatada, todas 

as espécies relatadas constam na lista das de provável ocorrência para a área da 

CGH Aquarius II (Tabela 55). 

 



 

 Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)...       ................................................................................................                           388  

Tabela 54: Lista das espécies de mamíferos com potencial ocorrência para a CGH Aquárius II e confirmados através das metodologias aplicadas 
na 1ª e 2ª campanha de campo nas áreas de influência CGH Aquarius II. (TOMAS, 2017; CÁCERES 2008). 

Táxon / Nome Científico Nome popular End DR Método de 
registro 

   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

ORDEM ARTIODACTYLA       
  

    

Família Artiodactyla       
  

    

Mazama guazoubira (Fischer,1814) Veado virá N N RV - - 

Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado mateiro N N BB, AF DD - 

Mazama sp. Veado     VE, R, E     

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) Cervo-do-pantanal N N BB VU - CITES I VU 

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) Veado-campeiro N N BB NT - CITES I VU 

Família Tayassuidae       
  

    

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Porco-cateto N N RV, R, AF, E CITES (II)   

Tayassu pecari (Link, 1795) Porco-do-mato-queixada N N BB, RV, AF, E VU VU 

ORDEM CHIROPTERA             

Família Emballuronidae             

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) Morcego N  N BB, RO 
- 

- 

Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) Morcego N N BB 
- 

- 

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) Morcego N N BB 
- 

- 

Família Noctilionidae       
  

    

Noctilio albiventris (Desmarest, 1818) Morcego pescador pequeno N N BB 
- 

- 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) Morcego pescador grande N N BB 
- 

- 

Família Mormoopidae         
- 

  

Pteronotus gymnonotus (Wagner, 1843) Morcego N N BB 
- 

- 

Pteronotus parnellii (Gray, 1843) Morcego N   N BB 
- 

- 

Família Phyllostomidae             
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Anoura geoffroyi (Gray, 1838) Morcego N N BB, RN 
- 

- 

Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) Morcego N N BB, RN 
- 

- 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) Falso vampiro grande N N BB - - 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) Falso vampiro grande N N BB - - 

Artibeus cinereus (Gervais, 1856) Morcego N N BB - - 

Artibeus jamaicensis (Leach, 1821) Morcego N N BB - - 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) Morcego N N BB, RN - - 

Chiroderma villosum (Peters, 1860) Morcego de olhos grandes N N BB - - 

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810) Morcego vampiro verdadeiro N N BB - - 

Diaemus youngi (Jentink, 1893) Morcego vampiro de asa branca N N BB - - 

Diphylla ecaudata (Spix, 1823) Morcego vampiro N N BB - - 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) Morcego de língua comprida N N BB - - 

Micronycteris minuta (Gervais, 1856) Morcego N N BB - - 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) Morcego N N BB - - 

Mimon bennettii (Gray, 1838) Morcego nariz de lança N N BB - - 

Platyrrhinus helleri (Peters, 1866) Morcego     BB - - 

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) Morcego N N BB, RN CITES (III) - 

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) Morcego N N BB, RO - - 

Phyllostomus discolor (Wagner, 1843) Morcego N N BB - - 

Phyllostomus elongatus (Geoffroy, 1810) Morcego N N BB - - 

Rhinophylla pumilio (Peters, 1865) Morcego N N BB - - 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) Falso flor de lis N N BB - - 

Tonatia bidens (Spix, 1823) Morcego N N BB DD - 
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Uroderma bilobatum (Peters, 1866) Morcego N N BB - - 

Uroderma magnirostrum Davis, 1968 Morcego N N BB - - 

Trachops cirrhosus (Spix, 1823) Morcego N N BB - - 

Lonchophylla dekeyseri Taddei, Vizotto & Sazima, 1983 Morceguinho-do-cerrado S S BB, RN EN EN 

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758) Morcego N N BB NT - 

Chrotopterus auritus Peters, 1865 Morcego N N BB - - 

Familia Vespertilionidae       
  

    

Eptesicus furinalis (D'Orbigny & Gervais, 1847) Morcego N N BB - - 

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) Morcego N N BB - - 

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) Morcego N N BB DD - 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) Morcego N N BB - - 

Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806) Morcego N N BB - - 

Lasiurus borealis (MOiler, 1776)       BB - - 

Família Natalidae       
  

    

Natalus stramineus Gray, 1838       
BB 

- - 

Família Molossidae       
  

    

Eumops perotis (Schinz, 1821) Morcego N N BB - - 

Eumops auripendulus (Shaw, 1800) Morcego N N BB - - 

Molossops mattogrossensis Vieira, 1942 Morcego     BB - - 

Molossops planirostris (Peters, 1865) Morcego     BB - - 

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) Morcego N N BB, RN - - 

Molossus molossus (Pallas, 1766) Morcego N N BB - - 

Molossus rufus É. Geoffroy, 1805 Morcego N N BB, RN - - 
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Nyctinomops cf. laticaudatus (É. Geoffroy, 1805) Morcego N N BB - - 

Promops cf. nasutus (Spix, 1823) Morcego N N BB - - 

ORDEM DIDELMORPHIA       
  

    

Família Didelphidae       
  

    

Caluromys lanatus (Olfers, 1818) Cuíca lanosa N N BB - - 

Caluromys philander Linnaeus, 1758 Mucura chichica N N RV - - 

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) Cuíca d’água N N BB - - 

Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá de orelha branca N N AS, PF - - 

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) Catita N N BB - - 

Micoureus constantiae O. Thomas, 1904 Catita pálida N N BB - - 

Marmosa murina Linnaeus, 1758 Gambazinha N N BB - - 

Thylamys sp. Catita      BB - - 

Marmosops sp. Catita      BB - - 

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) Cuíca rabo de rato N N BB - - 

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) Rato cachorro N N BB - - 

Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777) Catita     BB - - 

Monadelphis kunsi Pine, 1975 Catita N N BB - - 

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) Cuíca N N BB - - 

Philander opossum (Linnaeus, 1758) Jupati N N BB - - 

ORDEM CARNIVORA             

Família Felidae             

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) Gato-maracajá N N BB NT – CITES (I) - 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica N N BB, R, RV, VE LC – CITES (I) - 
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Leopardus guttulus (Schreber, 1775) Gato-do-mato-pequeno N N BB VU – CITES (I) VU 

Leopardus colocolo (Molina, 1782) Gato-palheiro N N BB VU – CITES I VU 

Puma yagouaroundi (É. Geoffory Saint-Hilaire, 1803) Gato-mourisco N N BB LC – CITES (I) VU 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça parda N N VE, E, R, RV, BB LC – CITES (I) VU 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) Onça pintada N N BB, E NT – CITES (I) VU 

Família Canidae             

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato N N BB, RV, VE, R, E CITES (II)   

Lycalopex vetulus (Lund, 1842) Raposa-do-campo S N BB, E - VU 

Speothos venaticus (Lund, 1842) Cachorro-do-mato-vinagre N N BB NT VU 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará N N BB, R, RV, E NT – CITES (II) VU 

Família Procyonidae             

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) Mão-pelada N N BB, E, R, RV - - 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati N N RV, R, E, BB - - 

Potos flavus (Schreber, 1774) Jupará N N BB CITES (III) - 

Família Mustelidae             

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1784) Jaritataca N N BB - - 

Galictis vittata (Molina, 1782) Furão N N BB CITES (III) - 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra N N BB, E, RV NT – CITES (I) - 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara N N BB, RV, R, E, VE CITES (III) - 

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) Ariranha N N BB, RV, VE EN – CITES I  VU 

ORDEM LAGOMORPHA             

Família Leporidae             

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Tapiti N N BB, VE - - 
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Lepus europaeus Pallas, 1778 Lebre europeia     BB Exótica - 

ORDEM PERISSODACTYLA             

Família Tapiridae             

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Anta N N RV, AF, R, VE VU – CITES (II) VU 

ORDEM PRIMATES             

Família Cebidae             

Alouatta caraya (Humboldt, 1812) Bugio N N BB - - 

Sapajus cay (Linnaeus, 1758) Macaco-prego N N BB - VU 

ORDEM RODENTIA       
  

    

Família Hydrochaeridae       
  

    

Hydrochoerus hydrochaeris (Brisson, 1762) Capivara N N VE, RV, R, BB, E - - 

Família Dasyproctidae             

Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823) Cutia N N 
RV, VE, R, AF, E, 

BB DD - 

Família Echimyidae             

Clyomys laticeps (Thomas, 1909) Rato-de-espinho N N BB - - 

Proechimys longicaudatus (Hengger, 1830) Rato-de-espinho N N BB - - 

Família Erethizontidae             

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Ouriço-cacheiro N N BB - - 

Família Caviidae             

Cavia aperea Erxleben, 1777 Preá N N BB - - 

Família Cuniculidae             

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca N N BB, R CITES (III) - 

Família Cricetidae       
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Akodon cursor (Winge, 1887) Rato-do-mato S N 
BB 

- - 

Akodon sp. Rato-do-mato N N 
PF 

    

Calomys expulsus (Lund, 1841) Rato-do-chão S N BB - - 

Calomys tener (Winge, 1887) Rato-do-chão N N BB - - 

Calomys callosus (Rengger, 1830) Rato-do-mato N N BB - - 

Calomys sp. Rato-do-chão N N PF - - 

Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819) Rato-do-mato N N BB - - 

Kunsia tomentosus (Lichtenstein, 1830) Rato-do-mato N N BB - - 

Neacomys spinosus (Thomas, 1882) Rato-espinhoso N N BB - - 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) Rato d’água N N BB - - 

Hylaeamys megacephalus (Fischer, 1814) Rato-do-mato     BB - - 

Cerradomys subflavus (Wagner, 1842) Rato-do-mato     BB - - 

Oecomys bicolor (Tomes, 1860) Rato-do-mato N N BB - - 

Oecomys roberti (Thomas, 1904) Rato-do-mato N N BB - - 

Oligoryzomys eliurus (Wagner, 1845) Rato-do-mato N N BB - - 

Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973) Rato-do-mato N N BB - - 

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Rato-do-mato N N BB - - 

Oxymycterus delator Thomas, 1903 Rato-do-brejo N N BB - - 

Pseudoryzomys simplex (Winge, 1887) Rato-do-mato N N BB - - 

ORDEM XENARTHRA       
  

    

Família Myrmecophagidae       
  

    

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá bandeira N N BB,E, RV VU – CITES (II) VU 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim N N BB, E - - 
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Táxon / Nome Científico Nome popular End DR 
Método de 

registro 
   Nível de ameaça 

IUCN MMA 

Família Dasypodidae             

Tolypeutes matacus (Desmarest, 1804) Tatu-bola N N BB NT - 

Priodontes maximus (Kerr, 1792) Tatu-canastra N N VE,E VU - CITES (I) VU 

Dasypus novemcintus Linnaeus, 1958 Tatu-galinha N N VE, R, E, BB - - 

Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758 Tatuí N N BB - - 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peba N N RV, R, E, BB - - 

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) Tatu rabo de couro N N BB, RV - - 
Legenda – (E) Entrevista; (RO) Registro ocasional; (VE) Vestígios, fezes, toca, arranhões; (RV): Registro visual; (AF) Armadilha fotográfica; (R) Rastro; (RN) 
Rede de neblina; (AS) Armadilha solo; (AB) Armadilha sub-bosque;(PF) Pitfall; Locomoç: Locomoção; End: Endêmica. Aspectos de Conservação segundo União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) - = (LC) Pouco Preocupante ou Least Concern; (NT) Near Threatened; (VU) Vulnerable; (DD) Data Deficient; 
(EN) Endangered; Ministério do Meio Ambiente (MMA) (VU) Vulnerável; (EN) Em perigo; e da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES): Anexo I consideradas ameaçadas de extinção; Anexo II não se encontrem necessariamente em perigo de extinção; Anexo III são 
aquelas cuja exploração necessita ser restrita ou impedida e que requer a cooperação no seu controle. 
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Tabela 55: Lista das espécies de mamíferos confirmados através das metodologias aplicadas na 1ª e 2ª campanha de campo nas áreas de 
influência CGH Aquarius II.  

Identificação Nome popular 
Campanha 

1 

Método 
de 

registro 

Campanha 
2 

Método 
de 

registro 

Nível de ameaça 

MMA IUCN 

ORDEM ARTIODACTYLA               

Família Artiodactyla               

Mazama guazoubira (Fischer,1814) Veado virá X RV X RV - - 

Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado mateiro - - X AF - DD 

Mazama sp. Veado X VE, R X VE, R - - 

Família Tayassuidae               

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Porco-cateto X R, AF X RV   CITES (II) 

Tayassu pecari (Link, 1795) Porco-do-mato-queixada - - X RV, AF VU VU 

ORDEM CHIROPTERA               

Família Emballuronidae               

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) Morcego - - X RO - - 

Família Phyllostomidae               

Anoura geoffroyi (Gray, 1838) Morcego - - X RN - - 

Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) Morcego X RN X RN - - 

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) Morcego X RN X RN, RO - 
CITES 

(III) 

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) Morcego - - X RO - - 
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Identificação Nome popular 
Campanha 

1 

Método 
de 

registro 

Campanha 
2 

Método 
de 

registro 

Nível de ameaça 

MMA IUCN 

Lonchophylla dekeyseri Taddei, Vizotto & Sazima, 1983 Morceguinho-do-cerrado X RN - - EN EN 

Família Molossidae               

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) Morcego X RN X RN - - 

Molossus rufus É. Geoffroy, 1805 Morcego X RN - - - - 

ORDEM DIDELMORPHIA               

Família Didelphidae               

Caluromys philander Linnaeus, 1758 Mucura chichica - - X RV - - 

Didelphis albiventris Lund, 1840 Gambá de orelha branca X AS X AS - - 

ORDEM CARNIVORA               

Família Felidae               

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica X R - - - 
LC – 

CITES (I) 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) onca-parda X VE, R, RV X VE VU 
LC – 

CITES (I) 

Família Canidae               

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato X R, RV, VE X RV   CITES (II) 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará - - X R, RV VU 
NT – 

CITES (II) 

Família Procyonidae               

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) Mão-pelada X R, RV X R - - 
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Identificação Nome popular 
Campanha 

1 

Método 
de 

registro 

Campanha 
2 

Método 
de 

registro 

Nível de ameaça 

MMA IUCN 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati X RV X RV, R - - 

Família Mustelidae               

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra - - X RV - 
NT – 

CITES (I) 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara X R X RV, R - 
CITES 

(III) 

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) Ariranha - - X RV, VE VU 
EN – 

CITES I 

ORDEM LAGOMORPHA               

Família Leporidae               

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Tapiti X VE - - - - 

ORDEM PERISSODACTYLA               

Família Tapiridae               

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Anta X RV, VE, R X RV, AF, R VU 
VU – 

CITES (II) 

ORDEM RODENTIA               

Família Hydrochaeridae               

Hydrochoerus hydrochaeris (Brisson, 1762) Capivara X R X 
VE, RV, 

R, - - 

Família Dasyproctidae               

Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823) Cutia X 
RV, VE, R, 

AF X RV, VE - DD 

Família Cuniculidae               



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                                                                                                                                                                   399  

Identificação Nome popular 
Campanha 

1 

Método 
de 

registro 

Campanha 
2 

Método 
de 

registro 

Nível de ameaça 

MMA IUCN 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca - - X R - 
CITES 

(III) 

Família Cricetidae               

Akodon sp. Rato-do-mato X PF - - - - 

Calomys sp. Rato-do-chão X PF - - - - 

Família Leporidae               

Sylvilagus brasiliensis Tapiti X VE - - - - 

ORDEM XENARTHRA               

Família Myrmecophagidae               

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá bandeira X BB, RV - - VU 
VU – 

CITES (II) 

Família Dasypodidae               

Priodontes maximus (Kerr, 1792) Tatu-canastra X VE (toca) X VE (toca) VU 
VU - 

CITES (I) 

Dasypus novemcintus Linnaeus, 1958 Tatu-galinha X 
VE(toca), 

R - - - - 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peba X RV, R X RV - - 

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) Tatu rabo de couro - - X RV - - 
Legenda – (RO) Registro ocasional; (VE) Vestígios, fezes, toca, arranhões; (RV): Registro visual; (AF) Armadilha fotográfica; (R) Rastro; (RN) Rede de neblina; 
(AS) Armadilha solo; (AS) Armadilha sub-bosque; Locomoç: Locomoção; End: Endêmica; DR: Distribuição restrita. Aspectos de Conservação segundo União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) - = (LC) Pouco Preocupante ou Least Concern; (NT) Near Threatened; (VU) Vulnerable; (DD) Data Deficient; 
(EN)  Endangered;  Ministério do Meio Ambiente (MMA) (VU) Vulnerável; (EN) Em perigo; e da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES): Anexo I consideradas ameaçadas de extinção;  Anexo II não se encontrem necessariamente em perigo de extinção; Anexo III são 
aquelas cuja exploração necessita ser restrita ou impedida e que requer a cooperação no seu controle. 
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A. FAUNA OCORRENTE NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO  

Transectos Lineares 

Através dos Transectos Lineares foram obtidos registros de 19 espécies de 

mamíferos (Tabela 56): Nasua nasua (quati - Figura 220 D), Eira barbara (irara - 

Figura 221 E), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara – Figura 223 A), Cerdocyon 

thous (cachorro-do-mato –Figura 221 F e Figura 223 D), Procyon cancrivorus (mão-

pelada –Figura 220 B); Pecari tajacu (cateto –Figura 222 D); Tapirus terrestris 

(anta- Figura 223 B); Dasyprocta azarae (cutia - Figura 222 B); Puma concolor 

(onça-parda –Figura 222 A); Chrysocyon brachyurus (lobo guará – Figura 223 C); 

Cabassous unicinctus (tatu-do-rabo-de-couro – Figura 223 E); Mazama sp. (veado 

–Figura 220 C); Pteronura brasiliensis (ariranha- Figura 221 C); Cuniculus paca 

(paca –Figura 221 D). 

Dos trinta e oito mamíferos de médio e grande porte de possível ocorrência 

para Aquárius, 65,78% do total de mamíferos foram registrados na 1ª e 2ª 

campanha de campo através das metodologias descritas. Nos registros via 

transectos as espécies que tiveram maior número de registros de rastros foram C. 

thous (Figura 221 F) e T. terrestris (Figura 223 B).  

Rastros de cervídeos do gênero Mazama sp. encontrados em campo (Figura 

220 C) foram identificados somente em nível de gênero. Estes vestígios são 

semelhantes em todas as espécies do grupo, podendo variar em tamanho e forma 

de acordo com o tipo de substrato, idade, sexo e modo de deslocamento do animal, 

o que impossibilita uma identificação segura em nível de espécie.  

De maneira geral as espécies de mamíferos de médio e grande porte podem 

ocorrer nas três áreas estudadas já que algumas espécies têm o seu território 

grande como é o caso do Puma concolor (Figura 222 A) que pode variar de acordo 

com a disponibilidade de presas, no Chile sua área de vida varia de 24 a 107 km² 

e nos Estados Unidos 96 a 293 km² (FRANKLIN, 1999; CURRIER, 1983; REIS et 

al., 2011).  
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Tabela 56: Espécies de mamíferos terrestres de médio e grande porte registradas nos transectos lineares realizados na área de estudo. 

REG Campanha Espécie 
Método de 
Registro 

Estações 
amostrais 

Área de Influência Coordenadas Geográficas (UTM) 

1 1 Hydrochoerus hydrohaeris VE (pegada) Est 3 ADA 21K 729949 8051570 

2 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 3 ADA 21K 729961 8051536 

3 1 Mazama sp. RV Est 3 AID 21K 729747 8051738 

4 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 3 AID 21K 729757 8051758 

5 1 Euphractus sexcinctus RV Est3 AID 21K 729757 8051758 

6 1 Leopardus pardalis VE (pegada) Est3 AID 21K 729732 8051840 

7 1 Dasyprocta azarae RV Est 2 AII 21K 729667 8052121 

8 1 Priodontes maximus VE (toca) Est 2 AII 21K 729605 8052121 

9 1 Euphractus sexcinctus RV Est 2 AII 21K 729605 8052121 

10 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729567 8051377 

11 1 Priodontes maximus VE (toca) Est 2 ADA 21K 729511 8051278 

12 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729516 8051248 

13 1 Puma concolor RV Est 2 ADA 21K 729506 8051279 

14 1 Dasyprocta azarae RV Est 1 AID 21K 727986 8050495 

15 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 AID 21K 727981 8050501 

16 1 Procyon cancrivorous VE (pegada) - AID 21K 727981 8050501 

17 1 Puma concolor VE (pegada) Est 3 ADA 21K 727529 8050553 

18 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727533 8050553 

19 1 Procyon cancrivorous RV - AII 21K 734505 8051111 

20 1 Puma concolor VE (arranhão) Est 3 AID 21K 729963 8051696 

21 1 Tapirus terrestris VE (pegada) - AID 21K 724402 8050231 

22 1 Tapirus terrestris VE (pegada)   AII 21K 727347 8048940 

23 1 Tapirus terrestris VE (pegada) - AID 21K 724083 8050730 

24 1 Tapirus terrestris VE (fezes) - AID 21K 724041 8050673 

25 1 Pecari tajacu VE (pegada) Est 1 AID 21K 723909 8050506 
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REG Campanha Espécie 
Método de 
Registro 

Estações 
amostrais 

Área de Influência Coordenadas Geográficas (UTM) 

26 1 Mazama sp. VE (pegada) - AII 21K 726751 8049363 

27 1 Eira barbara VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729819 8051320 

28 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729861 8051345 

29 1 Felino n.i VE (pegada) Est 3 AID 21K 730086 8051479 

30 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729678 8051395 

31 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729668 8051401 

32 1 Dasyprocta azarae VE (pegada) Est 2 AID 21K 729526 8051369 

33 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729512 8051283 

34 1 Mazama sp. VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729499 8051268 

35 1 Procyon cancrivorous VE (pegada) Est 2 AID 21K 729590 8051502 

36 1 Dasypus novemcinctus VE (pegada) Est 2 AID 21K 729590 8051502 

37 1 Dasyprocta azarae VE (pegada) Est 3 AID 21K 729745 8051643 

38 1 Didelphis albiventris CA Est 3 AID 21K 729901 8051711 

39 1 Procyon cancrivorous VE (pegada) Est 3 AID 21K 729760 8051666 

40 1 Leopardus pardalis VE (pegada) Est 3 AID 21K 729712 8051588 

41 1 Myrmecophaga tridactyla RV - ADA 21K 729699 8051379 

42 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 3 ADA 21K 729768 8051329 

43 1 Dasyprocta azarae VE (pegada) Est 2 AID 21K 729851 8051342 

44 1 Tapirus terrestris RV Est 1 AID 21K 727975 8050501 

45 1 Tapirus terrestris VE (pegada) - AII 21K 723007 8053260 

46 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 AID 21K 729697 8051037 

47 1 Felino n.i. VE (pegada) Est 1 AID 21K 729470 8050890 

48 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 AID 21K 729455 8050666 

49 1 Tapirus terrestris RV - AII 21K 729457 8050530 

50 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 AII 21K 729459 8050468 

51 1 Mazama sp. VE (pegada) Est 1 AII 21K 729472 8050348 
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REG Campanha Espécie 
Método de 
Registro 

Estações 
amostrais 

Área de Influência Coordenadas Geográficas (UTM) 

52 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est1 AII 21K 729486 8050297 

53 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 AII 21K 729491 8050267 

54 1 Pecari tajacu VE (pegada) Est 1 ADA 21K 729306 8051011 

55 1 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 AID 21K 728996 8050838 

56 1 Pecari tajacu VE (pegada) Est 1 AID 21K 729344 8050932 

57 1 Puma concolor VE (pegada) Est 1 AID 21K 729349 8050989 

58 1 Euphractus sexcinctus VE (pegada) Est 3 AID 21K 729758 8051671 

59 1 Leopardus pardalis VE (pegada) Est 1 ADA 21K 729305 8050991 

60 1 Dasypus sp. VE (toca) Est 2 ADA 21K 729667 8051313 

61 1 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 AID 21K 729594 8051491 

62 1 Tapirus terrestris VE Est 1 AII 21K 726773 8049360 

63 1 Sylvilagus brasiliensis VE Est 1 AII 21K 726572 8049265 

64 1 Dasypus novemcinctus VE Est 1 AII 21K 726489 8049285 

65 1 Mazama sp. VE Est 1 AII 21K 726016 8049506 

66 1 Dasyprocta azarae VE Est 1 AII 21K 725969 8049523 

67 1 Cerdocyon thous VE Est 1 AII 21K 726596 8049277 

68 1 Nasua nasua RV Est 1 AII 21K 726608 8049282 

69 1 Mazama sp. VE Est 1 AII 21K 728002 8049912 

70 1 Tapirus terrestris VE Est 1 ADA 21K 729686 8051385 

71 2 Euphractus sexcinctus RV - AII 21K 737584 8051687 

72 2 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 3 AID e ADA 21K 729961 8051536 

73 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 AID e ADA 21K 729306 8050602 

74 2 Cerdocyon thous RV - AID 21K 729757 8051758 

75 2 Chrysocyon brachyurus VE (pegada) Est 1 AID 21K 729376 8050280 

76 2 Procyon cancrivorous VE (pegada) Est3 AID 21K 7229590 8051593 

77 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 AID 21K 729855 8051706 
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REG Campanha Espécie 
Método de 
Registro 

Estações 
amostrais 

Área de Influência Coordenadas Geográficas (UTM) 

78 2 Eira barbara RV Est 2 ADA 21K 729470 8051192 

79 2 Hydrochoerus hydrochaeris VE (fezes) Est 3 ADA 21K 729834 8051471 

80 2 Dasyprocta azarae VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729834 8051471 

81 2 Pteronura brasiliensis VE (toca) Est 3 ADA 21K 730000 8051501 

82 2 Priodontes maximus VE (toca) Est 3 ADA 21K 729894 8051473 

83 2 Dasyprocta azarae VE (fezes) Est 2 ADA 21K 729506 8051279 

84 2 Cuniculus paca VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729648 8051318 

85 2 Nasua nasua VE (pegada) Est 1 AID 21K 728778 8050827 

86 2 Mazama guazoubira VE (pegada) Est 3 AID 21K 729855 8051706 

87 2 Mazama guazoubira RV Est 1 ADA 21K 727529 8050553 

88 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 AID 21K 729911 8051390 

89 2 Tapirus terrestris RV AID AID 21K 729911 8051390 

90 2 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729537 8051334 

91 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 2 ADA 21K 729537 8051334 

92 2 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727968 8050513 

93 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727968 8050513 

94 2 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727968 8050513 

95 2 Cerdocyon thous VE (pegada) - ADA 21K 727968 8050513 

96 2 Tapirus terrestris VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727968 8050513 

97 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 1 ADA 21K 727968 8050513 

98 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 ADA 21K 729911 8051390 

99 2 Tapirus terrestris RV Est 3 ADA 21K 729911 8051390 

100 2 Cerdocyon thous VE (pegada) Est 3 ADA 21K 729911 8051390 

101 2 Tapirus terrestris RV Est 3 ADA 21K 729911 8051390 
Legenda: Método de registro: VE – vestígios; RV – registro visual; CA – captura. / Estações amostrais: Est 1- Estação amostral 1; Est 2 – Estação amostral 2; Est 
3: Estação amostral 3; AID: Área de Influência Direta e ADA: Área Diretamente Afetada e AII: Área de /influência Indireta. 
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Figura 220: Espécies registradas por rastros na CGH Aquárius II: A: lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus.); B: rastro de mão-pelada (Procyon cancrivorus); C: veado 
(Mazama sp.); D: quati (Nasua nasua). Fotos- Leoni L. P. da Silva Neto. 

B A 

C D 
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Figura 221: Espécies registradas por rastros e vestígios na CGH Aquárius II: A: tatu-
canastra (Priodontes maximus.); B: anta (Tapirus terrestris); C: abrigo de ariranha 
(Pteronura brasiliensis); D: rastro de paca (Cuniculus paca); E: irara (Eira barbara); F: 
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Fotos- Leoni L. P. da Silva Neto. 
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C D 
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Figura 222: A: fezes de Puma concolor e B: fezes de cutia (Dasyprocta azarae). C: 
queixada (Tayassu pecari) registrado na estação 1; D: cateto (Pecari tajacu.), 
registrado na estação 2; E: tatu-peba (Euphractus sexcinctus) registrado em estrada 
de acesso; F: irara (Eira barbara) registrada na estação 2. Fotos A, B, D, F - Leoni L. 
P. da Silva Neto, foto D: Filipe Poerschke; foto E: Anônio Vicente Ferreira. 
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file:///C:/leoni/Documents/cedro/relatórios/AQUARIUS ii/Relatório parcial Mastofauna.docx
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Figura 223: A: capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) registrada próximo à estação 3; 
B: anta (Tapirus terrestris); C: lobo-guará (Chrysocyon brachyurus); D: cachorro-do-
mato (Cerdocyon thous) registrado na estação 1; E: tatu-do-rabo-de-couro (Cabassous 
unicinctus) e F: gambá-de-orelhas-branca (Didelphis albiventris). Fotos- A, B e F - 
Leoni L. P. da Silva Neto; fotos C, D e E - Anônio Vicente Ferreira. 

E F 
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A B 
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Armadilhas fotográficas 

Através das armadilhas fotográficas, foram obtidos trinta registros com cinco 

espécies de mamíferos, na primeira e segunda campanha: Tayassu pecari 

(queixada) na estação um (Figura 224 - A) ; Mazama americana (veado-mateiro) 

registrado na estação um (Figura 224 - B), Tapirus terrestris (anta) registradas na 

estação um e dois (Figura 224 – C e D); Pecari tajacu (cateto) registrado na estação 

2 (Figura 224 – E) e Dasyprocta azarae (cutia) registrada na estação 3 (Figura 224 

– F).  

A Tabela 57 mostra as espécies de mamíferos registradas através das 

Armadilhas Fotográficas. Na primeira campanha duas espécies foram registradas, 

as espécies registradas nas duas campanhas foram diferentes, sendo que a 

segunda campanha a espécie Tayassu pecari foi registrada em dois dias com uma 

foto até de cinco indivíduos, mas o número da vara é bem superior já que no dia 

05/07/2017 foi visualizado dez indivíduos próximo ao local, mas não foi obtido o 

registro de todo o grupo junto devido a estar espalhados na floresta da área 

pertencente estação um, além disso o número do grupo pode ser bem superior. 
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Tabela 57: Espécies de mamíferos registradas através das Armadilhas Fotográficas. 
REG Campanha Data de registro Espécie Local Armadilha Ponto (UTM) 

- - - Sem Registros Estação 1 1 21K   0727535 - 8050544 
1 1 ? Pecari tajacu Estação 2 2 21K   0729605 - 8052121 
2 1 ? Pecari tajacu Estação 2 2 21K   0729605 - 8052121 
3 1 ? Dasyprocta azarae Estação 3 3 21K    0729732 - 8051840 
4 2 03/07/2017 Tapirus terrestris Estação 2 1 21k    0729513 - 8051244 
5 2 03/07/2017 Tapirus terrestris Estação 2 1 21k    0729513 - 8051244 
6 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
7 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
8 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
9 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 

10 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
11 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
12 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
13 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
14 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
15 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
16 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
17 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
18 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
19 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
20 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
21 2 04/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
22 2 05/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
23 2 05/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
24 2 05/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
25 2 05/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
26 2 05/07/2017 Tayassu pecari Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
27 2 08/07/2017 Tapirus terrestris Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
28 2 08/07/2017 Tapirus terrestris Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
29 2 08/07/2017 Mazama americana Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
30 2 08/07/2017 Mazama americana Estação 1 3 21K   0727923 - 8050527 
- 2 - Sem registros Estação 3 2 21K    0729998 - 8051577 
- 2 - Sem registros Estação 1 4 21 K 0727973 - 8050416 
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Entrevistas 

Nas entrevistas com moradores e trabalhadores locais foram citadas a 

ocorrência de 18 espécies de mamíferos. Como esperado, praticamente todas as 

A B 

C D 

E F 

Figura 224: Espécies registradas por armadilha fotográfica durante a 2ª campanha 
de campo: A: queixada (Tayassu pecari) registrado na estação 1; B: veado-mateiro 
(Mazama americana) registrado na estação 1; C: anta (Tapirus terrestris) registrado 
na estação 1; D anta (Tapirus terrestris) registrado na estação 1 e 2; E: cateto (Pecari 
tajacu); F: Cutia (Dasyprocta azarae). 
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citações referem-se a espécies de médio e grande porte, destacando-se as 

seguintes: Pecari tajacu (cateto), Tapirus terrestris (anta), Hydrochoerus 

hydrochaeris (capivara), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá bandeira), 

Tamandua tetradactyla (tamanduá mirim); Dasyprocta azarae (cutia), Puma 

concolor (puma), Leopardus sp.(gato do mato); Cerdocyon thous (cachorro-do-

mato); Dusicyon vetulus (raposinha do campo); Eira Barbara (irara), Lontra 

longicaudis (lontra), Nasua nasua (quati), Procyon cancrivorous (mão-pelada); 

Periodontes maximus, Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Euphractus 

sexcinctus (tatu peba) e Mazama sp. (veado). 

Armadilhas de Interceptação e Queda (pitfall-traps) e live traps 

Através das Armadilhas de Interceptação e Queda (pitfall-traps) foram 

registrados três indivíduos (Tabela 58) pertencentes a três espécies: Akodon cursor 

(rato-do-mato - Figura 225), Calomys sp. (rato-do-mato - Figura 226) e Didelphis 

albiventris (gambá de orelha branca). Nas armadilhas do tipo live trap foram 

registrados três indivíduos da espécie Didelphis albiventris (gambá de orelha 

branca). 

Tabela 58: Espécies de mamíferos de pequeno porte não-voadores registradas nas 
estações amostrais. 

CAP Campanha Est Método Local Espécie Sexo 
Biometria 

Peso CT CC CA O 

01 

1 

2 PF PF 2.1 
Akodon cursor. M 4 184 89 76 14 

02 Calomys sp. M 6 150 80 70 14 

03 3 PF PF 31 Didelphis albiventris       

04 1 

Grade 

TA 1 Didelphis albiventris       

05 2 TA 2 Didelphis albiventris       

06 3 TA 3 Didelphis albiventris       

Legenda: Método: PF - Armadilha de Interceptação e Queda (pitfall-traps), Grade - Transectos de 
armadilhas live trap. Sexo: M - Macho, F - Fêmea. Biometria: Peso em gramas (g), CT - 
Comprimento Total, CC - Comprimento Corpo, CA: Comprimento cauda; PP – Pata Posterior (mm); 
O – Orelha (mm). 

  



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            413  

 
 

 
  

Figura 225: Indivíduo da espécie Akodon cursor capturado na Armadilha de 
Interceptação e Queda (pitfall-traps) (Est 2). 

Figura 226: Indivíduo da espécie Calomys sp. capturado na Armadilha de 
Interceptação e Queda (pitfall-traps) (Est 2). 
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Na segunda campanha, não foram obtidos registros de mamíferos nas pitfall-

traps em nenhuma das estações. Nas armadilhas tipo gaiola e sherman teve duas 

capturas sendo uma delas de um indivíduo sub-adulto da espécie Didelphis 

albiventris (Figura 227) este registro foi na data de 04/07/2017 e ponto 21K 0729983 

– 8051643, ocorreu também uma captura da mesma espécie no dia 09/07/2017 

(Figura 228) porém o animal foi vítima de predação, a armadilha foi deslocada pelo 

predador cerca de 10 m² da linha de armadilhas, o crânio será caminhado para 

instituição para estudos. 

Didelphis albiventris possui um porte médio que varia do comprimento da 

cabeça e corpo de 305 a 890 mm, comprimento da cauda entre 290 a 430 mm e 

massa corporal entre 500g a 2750 g. (EISENBERG & REDFORD, 1999; CÁCERES 

& MONTEIRO-FILHO, 1999; REIS, 2011), Está classificada como frugívora- 

onívora, pode consumir roedores, aves de pequeno porte, rãs, cobras, lagartos, 

insetos, caranguejos e frutos, sua distribuição no Brasil também inclui as porções 

leste e centro-oeste do Brasil. Na IUCN está classificada como grau de ameaça 

pouco preocupante, o que significa que ela é uma espécie categorizada pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais como 

avaliada mas não considerada em nenhuma categoria de ameaça de extinção. 

 
  

Figura 227: Didelphis albiventris capturado na Estação 3 em armadilha do tipo 
tomahawk. 
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Redes de Neblina 

1ª Campanha 

Através das redes de neblina foram registrados 67 indivíduos, representando 

duas famílias e seis espécies (Tabela 59): Anoura caudifer (morcego), Molossus 

rufus (Figura 229), Carollia perspicillata (Figura 230), Platyrrhinus lineatus, 

Molossops temminckii, Lonchophylla dekeyseri (Figura 231). Na 1ª campanha a 

maior abundância encontrada foi para a espécie Anoura caudifer N = 45. 

Todos os espécimes foram capturados em redes de neblina e soltos após a 

obtenção dos dados biométricos. Eventualmente, quando os animais capturados 

apresentavam-se em condições que necessitavam de cuidados específicos, estes 

foram devidamente acondicionados e tratados para posterior soltura no local onde 

o espécime foi capturado. 

Tabela 59: Espécies de mamíferos de pequeno porte voadores (morcegos) registradas, 
estações de captura e abundância absoluta das espécies. 

Campanha Espécie Est N 

1 

Platyrrhinus lineatus 1, 2, 3  9 

Carollia perspicillata 1, 2  4 

Anoura caudifer 1, 2, 3 45 

Molossus rufus 3 1 

Figura 228: Didelphis albiventris vítima de predação na gaiola na estação 3. 
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Campanha Espécie Est N 

Molossops temminckii 3 1 

Lonchophylla dekeyseri 1, 2 7 

2 

Platyrrhinus lineatus 3 13 

Anoura caudifer 2,3 9 

Anoura geoffroyi 2,3 7 

Molossops temminckii 1 1 

Peropteryx macrotis 3 1 

Phyllostomus hastatus 2 42 

Legenda: Est- Estações amostrais; Abundância absoluta (N). 

 

 

Figura 229: Indivíduo da espécie Molossus rufus capturado em rede de neblina na 
Est 3. 
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Figura 230: Indivíduo da espécie Carollia perspicillata capturado na Est 1 

Figura 231: Indivíduo da espécie Lonchophylla dekeyseri capturado em RN na Est 
2. 
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2ª Campanha 

Através das redes de neblina foram registrados 21 indivíduos, representando 

duas família e quatro espécies, além da rede de neblina, foi obtido registros de 

colônias de Phyllostomus hastatus em caverna com aproximadamente 42 

indivíduos (Figura 233 - D e F), uma colônia Platyrrhinus lineatus também foi 

registrado em uma casa abandonada com doze indivíduos além desta espécie foi 

encontrado um indivíduo da espécie Peropteryx macrotis no mesmo abrigo (Figura 

233 - C). Na rede de neblina foram capturados, Anoura caudifer (morcego) (Figura 

232 - D), Platyrrhinus lineatus (Figura 233 – B), uma captura de Molossops 

temminckii na estação 01 (Figura 233 – A), Anoura geoffroyi (Figura 234 – B). 

Dentre as espécies capturadas somente um espécime de Anoura caudifer foi 

coletado em rede de neblina e será depositado em museu. 

Carollia perspicillata – Seu tamanho é considerado intermediário, o 

comprimento do corpo varia entre 42,5 a 62mm e antebraço varia de 37,5 a 45mm, 

possui coloração de castanho-acinzentada, que pode ser mais escura, até ferrugem 

clara. A espécie forrageia no sub-bosque, sendo dispersora de plantas primárias, 

pode se deslocar até 5 km por noite; tem preferência por habitat florestados, mas 

se adapta a áreas degradadas (REIS et. al., 2017). 

Molossus rufus – É caracterizada pela pelagem de coloração castanho-

escuro, variando de avermelhada a enegrecida, o ventre é mais claro que o dorso. 

É a maior espécie do gênero com comprimento da cabeça-corpo de 71 a 98mm, 

antebraço varia de 46,1 a 55,2 mm. Sua base alimentar é insetívora, ou seja, se 

alimenta de insetos. Não consta em lista de ameaça de extinção (REIS et al. 2017). 

Lonchophylla dekeyseri – Seu ventre é claro em relação às outras 

espécies do gênero, o comprimento do antebraço varia de 34 a 37,7mm. O seu 

deslocamento máximo pode chegar até 3,8 km por noite. A espécie é categorizada 

em Perigo (EN) pela lista Nacional e Quase Ameaçada (NT) em escala global 

(IUCN 2017). Sua principal ameaça é a diminuição de abrigos provocados pela 

degradação ambiental. 

Phyllostomus hastatus – É a maior espécie do gênero de Phyllostomus, 

com comprimento total de 94 podendo atingir 124 mm, o comprimento de antebraço 

varia entre 77,5 a 94mm. A pelagem do dorso e ventre são relativamente uniformes, 

os pelos são curtos e as cores podem ser marrom-escura, vermelha ou alaranjada 
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(SANTOS et. al., 2003; BREDT et al., 1999; REIS 2017). É considerado onívora, 

porém pode ser concentrado em alguns itens, que varia conforme a região e a 

época do ano. Pode consumir vertebrados como Carollia perspicillata e 

Glossophaga soricina. É considerado dispersora de algumas plantas e importante 

polinizadora. Utiliza cavernas como abrigos diurnos, pode ser encontrada em 

ambientes bem preservados, mas também em habitat urbanos e rurais (REIS et al., 

2017). 

Platyrrhinus lineatus – Tem tamanho médio que varia de 60 a 78 mm e 

comprimento de antebraço de 46 a 48 mm. Sua pelagem é marrom-escura, possui 

uma listra branca dorsal mediana bem marcada e listras faciais supra orbitais e 

malares. Sua dieta basicamente é frugívora, considerada também dispersora. No 

Brasil só não ocorre no bioma Amazônia, no restante do país ocorre em todos os 

biomas, com preferência em baixas altitudes (REIS et al., 2017). Está no apêndice 

CITES III. 

Peropteryx macrotis – Está distribuído em todos os biomas brasileiros com 

exceção do Pampa (PAGLIA et. al., 2012), se alimenta de coleópteros e dípteros, 

gosta de forragear em áreas abertas e próximas a habitações urbanas como 

estradas e ao redor de luzes. É a menor espécie do gênero, seu comprimento do 

corpo fica em torno de 53 a 65mm e antebraço 38,3 a 48,2 mm. A coloração geral 

da pelagem pode variar do cinza, marrom ou avermelhada na região dorsal e um 

pouco mais clara na região ventral (REIS et al., 2017). 

Molossops temminckii – Tem pelagem castanho-claro a chocolate, seu 

ventre é mais claro e grisalho. O comprimento dessa espécie varia de 50 a 54 mm, 

de antebraço possui 27,7 a 32,5 mm. Alimenta-se de Coleoptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Orthoptera e mais frequentemente de Lepidoptera. Habita florestas 

densas e úmidas, semiárido brasileiro e ambientes urbanos. Não consta em 

nenhuma lista de ameaça de extinção. 

Anoura geoffroyi – É a maior espécie do gênero, seu antebraço está em 

torno de 39 a 47 mm e o peso varia entre 13 e 18g. Está espécie caracteriza-se 

pela ausência da cauda, a sua dieta pode ser insetívora e nectarívora. Ocorre em 

todos os biomas brasileiros, podendo ser encontrado em floresta primária, 

secundária e também em áreas já alteradas na zona urbana e rural (REIS et al., 

2017). 
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Anoura caudifer – Seu principal recurso alimentar é néctar/pólen, seu 

antebraço varia de 33,6 a 39 mm, peso 8 a 13,5 g, se caracteriza pela cauda 

diminuta em um uropatágio estreito. Utiliza como abrigos túneis, ocos de árvores e 

fendas de rochas, mas pode habitar bueiros e outros tipos de construções urbanas 

(REIS et al., 2017). 

 
 

 

  

Figura 232: Espécies morcegos registradas durante a 2ª campanha de campo: A: 
Platyrrhinus lineatus registrado na estação 3; B: Detalhe da listra branca dorsal. C: 
Platyrrhinus lineatus estação 3; D: Anoura caudifer registrado na estação 3. 

B A 

C D 
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Figura 233: A: Molossops temminckii registrado na estação 1; B: colônia de 
Platyrrhinus lineatus registrados na estação 3; C: Peropteryx macrotis registrado em 
colônia junto a Platyrrhinus lineatus; D: Phyllostomus sp., registrado em colônia com 
mais de trinta indivíduos; E: busca por quirópteros em abrigos próximos as estações; 
F: Colônia de Phyllostomus sp., registrado na 2ª campanha de campo próximo à 
estação 2. 

C 

A B 

E 

D 

F 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            422  

 

Na 2ª campanha as espécies com maior número de indivíduos encontrados 

foram Phyllostomus hastatus e a espécie Platyrrhinus lineatus, isso por que foi 

encontrado as colônias destas espécies podendo assim contar os indivíduos, já na 

captura através da rede de neblina foi o gênero Anoura, com o decorrer das 

campanhas estes números poderão mudar no decorrer das campanhas. Em 

conjunto nas duas campanhas (Tabela 60) as espécies com maior abundância 

foram Anoura caudifer, Phyllostomus hastatus e Platyrrhinus lineatus (Figura 235 e 

Figura 236). 

   

Figura 234: A: procedimento de regulagem de bolsas de captura da rede de neblina e 
B: Registro de Anoura geoffroyi capturado na estação 3. 

B A 

Figura 235: Abundância de espécies durante as 2 campanhas de campo. 
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Tabela 60: Presença de espécies na área de estudo durante a campanha 1 e 2 nas 
estações. 

Família / Espécie Estações amostrais 

Est 1 Est 2 Est 3 

Família Didelphidae    

Caluromys philander  X  

Didelphis albiventris X X X 

Família Dasypodidae    

Euphractus sexcinctus  X X 

Cabassous unicinctus    

Priodontes maximus  X X 

Dasypus novemcinctus X X  

Família Myrmecophagidae    

Myrmecophaga tridactyla  X  

Família Tayassuidae    

Tayassu pecari X   

Pecari tajacu X X  

Família Tapiridae    

Tapirus terrestris X X X 

Família Felidae    

Puma concolor X X  

Leopardus pardalis X X X 

Família Canidae    

Figura 236: Abundância de quirópteros encontrados na área do estudo 
com duas campanhas. 
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Família / Espécie Estações amostrais 

Est 1 Est 2 Est 3 

Cerdocyon thous X X X 

Chrysocyon brachyurus X   

Família Mustelidae    

Eira barbara  X  

Lontra longicaudis    

Pteronura brasiliensis   X 

Família Procyonidae    

Nasua nasua X   

Procyon cancrivorus X X X 

Família Cervidae    

Mazama sp. X X X 

Mazama gouazoubira   X 

Família Leporidae    

Sylvilagus brasiliensis X   

Família Cricetidae    

Akodon sp.  X  

Calomys sp.  X  

Família Caviidae    

Hydrochoerus hydrochaeris   X 

Família Cuniculidae    

Cuniculus paca  X  

Família Dasyproctidae    

Dasyprocta azarae X X X 

Família Emballuronidae    

Peropteryx macrotis   X 

Família Molossidae    

Molossops temminckii X  X 

Molossus rufus   X 

Familia Phyllostomidae    

Platyrrhinus lineatus X X X 

Phyllostomus hastatus  X  

Lonchophylla dekeyseri X X  

Carollia perspicillata X X  

Annoura geoffroyi  X X 

Anoura caudifera X X X 

Total 19 23 18 
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B. Mamíferos Ameaçados de Extinção e/ou Indicadores de Qualidade 

Ambiental 

Dentre as espécies listadas a partir dos dados primários sem contar os 

registros por entrevistas, seis espécies estão categorizadas em algum grau de 

ameaça (VU, EN, CR) em pelo menos uma das listas consultadas e duas espécies 

constam na lista por ser considerada “dados deficientes” (DD). Todas elas serão 

descritas a seguir: 

Tayassu pecari – Pode ser considerado indicador ambiental devido a ser 

intolerante a ambientes degradados, na região Amazônica são abundantes, sua 

distribuição geográfica vai dos Estados Unidos até o sul do Brasil. Possuem 

coloração de pelagem que varia do marrom escuro ao negro. Sua principal ameaça 

é a caça e a perda de habitat (REIS, 2011).  

Nesta segunda campanha teve o registro visual de vários espécimes na EST 

1, mas se tratando de registros diretos foram avistados dez indivíduos, esta espécie 

também foi registrada na armadilha fotográfica. No total foram 21 fotos de Tayassu 

pecari nos dias 4 e 5 de Julho, das fotos teve um registro com 5 indivíduos no ponto 

21K 0727923/8050527, esse ponto está localizado nas proximidades de uma 

extensa área de mata preservada o que pode justificar a sua presença no local, 

uma vez que é uma espécie bastante exigente. 

Puma concolor – Entre os felídeos é considerado o de maior distribuição no 

continente americano, sua distribuição vai do oeste do Canadá ao extremo sul do 

continente sul-americano. É adaptável a diversos tipos de ambientes e climas, no 

Brasil ocorre em todos os estados brasileiros com exceção do sul do Rio Grande 

do Sul. É a segunda maior espécie de felídeo do Brasil (REIS, 2011). É uma espécie 

generalista que pode predar o que aparecer, sendo espécimes como queixada, 

capivara, tamanduá-bandeira e também espécimes de paca e tatus algumas de 

suas presas.  

Na área foi encontrado vestígios durante a campanha de campo no ponto 

21K 0730466/8051709 próximos à estação 3, mas devido ao seu território ser 

amplo pode ter a sua presença do mesmo indivíduo nas 3 estações. 

Chrysocyon brachyurus – É sem dúvida o maior canídeo silvestre da 

América do Sul, sendo a única espécie do gênero Chrysocyon. O seu peso varia 

entre 20 e 30 kg, possui comprimento de 95,0 a 115,0 cm, dentre as suas 
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características marcantes estão as suas pernas longas, que chegam a medir 75 cm 

auxiliando no deslocamento em locais com vegetações de altas gramíneas no 

campo. A sua área de vida varia de 5 a 115 km². (REIS, 2012). Dentre as suas 

principais ameaças estão a perda de habitat, atropelamentos, caça por causa de 

crendices populares, conflitos com agricultores, atropelamentos causam perda de 

até um terço de filhotes de lobo-guará (RODRIGUES, 2002).  

É considerado vulnerável na lista nacional (MMA, 2007), quase ameaçada 

na lista internacional e consta no apêndice II da CITES. Dentre as ações do plano 

de conservação do lobo-guará proposto por Braga 2009 estão: 

  Promover a integração entre instituições de pesquisa, agências de 

fomento e de financiamento, poder público, organizações da sociedade civil e 

instituições mantenedoras  

 Caracterizar, avaliar e gerir o impacto de alterações ambientais sobre 

as populações de lobo-guará. 

 Aumentar a efetividade da educação para a conservação do lobo-

guará. 

 Reduzir conflitos entre as comunidades e o Lobo-guará. 

Pteronura brasiliensis – É semelhante a lontra porém é bem maior, seu 

peso está em torno de 25,0 a 35,0 kg e tem seu comprimento entre 100 a 180 cm 

de comprimento, possui pelagem curta e coloração castanho escura, com manchas 

claras na região do peito e garganta que podem diferenciar indivíduos (REIS, 2011). 

É o maior mustelídeo brasileiro (EISENBERG & REDFORD, 1999). Na década de 

80 a principal ameaça às ariranhas foi a caça para comercialização da sua pele, a 

captura para zoológicos e a criação como animal de estimação (SMITH 1981, 

SCHWEIZER, 1992). Nos dias atuais as suas ameaças são a destruição de habitat, 

superexploração da pesca, contaminação dos corpos d’água com mercúrio, 

agrotóxicos ou outros poluentes, caça ilegal e zoonoses que podem ser 

transmitidas por animais domésticos (DUPLAIX et. al., 2008).  

Consta como Vulnerável na lista de espécies ameaçadas do Brasil, Em 

Perigo na lista internacional (IUCN, 2017) e citada no apêndice I da Cites. O plano 

nacional de conservação da ariranha estabelece algumas ações que foram 

publicadas em 2010 com vigência até 2015 cuja previsão de implementação tem 

validade até 2020, segue abaixo (ICMBIO, 2010): 
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 Minimizar conflitos entre populações humanas e ariranhas; 

 Aumentar o conhecimento sobre a biologia e a ecologia da espécie; 

 Estabelecer um programa de conservação em cativeiro; 

 Regulamentar as atividades turísticas nas áreas onde ariranhas 

ocorrem; 

 Favorecer a proteção e conectividade das populações e avaliar a 

viabilidade de recolonização em parte de sua distribuição histórica; 

Além dessas ações, são necessários monitoramentos de longo prazo, para 

avaliar o impacto de Usinas Hidrelétricas e PCHs a populações de ariranhas, 

devendo ser instituídos com nível de obrigatoriedade ao processo de licenciamento 

ambiental nas regiões onde a espécie ainda ocorre. 

Na área do estudo foi obtido uma visualização pela equipe de ictiofauna 

durante a campanha e foi encontrado um possível abrigo de ariranha no ponto 21K 

0730000/8051501 próximo ao local de avistamento. 

Tapirus terrestris – É o maior mamífero terrestre neotropical, seu 

comprimento total do corpo varia de 221 cm para fêmeas e 204 cm nos machos 

(REIS et. al., 2011). Quanto a sua alimentação, basicamente é de frutos caídos, 

folhas, caules tenros, brotos, pequenos ramos, organismos aquáticos e pastam em 

monoculturas. No Brasil há populações consideráveis na Amazônia, Mato Grosso 

e Mato Grosso do sul, mas estes números vêm decaindo em função da caça, 

desmatamento e sua baixa taxa reprodutiva, que somados ao número baixo de 

filhotes (REIS, 2011).  

Nas listas de ameaça, se encontra Vulnerável na lista internacional (IUCN, 

2017) e Vulnerável na lista Nacional. Sua ameaça é a caça e perda de habitat. 

Dentre os planos para conservar está espécie estão: 

  assegurar a conectividade do habitat da Anta Brasileira; 

  controlar a caça da Anta Brasileira; 

 promover a incorporação dos custos ambientais da produção 

convencional  à valorização dos serviços ambientais; 

 melhorar a coordenação entre níveis de Governo Federal Estado e 

Municípios; 

 reduzir o impacto da caça esportiva sobre as populações de Anta 

Brasileira em sua área de distribuição; 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            428  

 diminuir impacto de atropelamentos sobre as populações de Anta 

Brasileira em sua área de distribuição. 

Está espécie foi registrada em todas as estradas, os registros foram por 

rastros, armadilha fotográfica e também registro visual direto. 

Priodontes maximus –Esta espécie está presente nos biomas Amazônia, 

Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. O comprimento do corpo varia entre 75 e 100 

cm pode chegar a pesar 60 kg em cativeiro, sua carapaça tem de 11 a 13 cintas 

móveis. A principal alimentação é composta por formigas e cupins. Essa espécie 

raramente é vista devido aos seus hábitos noturnos, sua área de vida mínima 

registrada é de 726,5 ha. (NOWAK, 1999; PARERA, 2002; REIS, 2011). Consta 

como Vulnerável na lista internacional (IUCN 2017), na Lista Nacional também 

consta como Vulnerável (IBAMA, 2014) e consta no parâmetro I da CITES. 

Na primeira e segunda campanha de campo esta espécie foi registrada 

apenas por tocas nas estações 1 e 2. 

Mazama americana – Registrado na armadilha fotográfica na estação 01, 

ocorre em todas as formações florestais brasileiras, no cerrado ocorre em mata 

ciliares, mata de galeria e florestas semi-decíduas. É a maior espécie do gênero no 

Brasil com aproximadamente 500mm de altura da região escapular e 25 kg 

(DUARTE, 1996). Seus dados são deficientes para medir seu grau de ameaça, mas 

é uma espécie bastante exigente, consta Em Perigo de extinção no Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro. Suas principais ameaças são a caça e a destruição de matas 

contínuas. 

Dasyprocta azarae – Tem hábito é caracterizado por se alimentar de frutas, 

sementes, raízes e plantas suculentas, são diurnas e crepusculares, sendo mais 

ativas no início da manhã e no final da tarde, são mamíferos comuns em 

inventários, os casais são permanentes, sua área de vida varia de dois a três 

hectares, tem locais fixos para dormir, são importantes dispersores de espécies 

vegetais. (REIS, 2011). Na IUCN consta como Vulnerable A2cde+3cdel. 

Na 1ª campanha teve registro em armadilha fotográfica e registro visual, na 

2ªcampanha foi registrada na área da EST 3 e próximo a EST 2.  
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C. Curva do Coletor 

Na Figura 237 está representada a curva do coletor com os dados 

observados na área e um estimador com a riqueza de espécies esperada para a 

área de estudo. A curva demonstra que ainda não foi atingido a amostragem total 

de espécies para a localidade. Ressalta-se que os dados são de campanhas 

parciais, as quais serão complementadas por mais duas campanhas para 

completar a sazonalidade local. 

O índice de similaridade (Figura 238) demonstra que as Estações 1 e 2 são 

mais similares, isso pode ser explicado pelo fato das áreas serem mais próximas. 

Como as áreas de vida dos mamíferos podem ser grandes, principalmente nos 

mamíferos de porte médio e grande, é provavél que índividuos possam utilizar 

áreas das três estações amostrais. 

A Figura 239 mostra a quantidade de espécies registradas por método de 

amostragem. O método de amostragem que teve maior número de espécies obtido 

foi o método de transectos lineares, a rede de neblina foi o método que apresentou 

o segundo maior número de registros, lembrando que pode ter espécies registradas 

por mais de um método de amostragem. 

Figura 237: Curva do coletor e a estimativa de espécies para o local. 
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Figura 238: Dendograma de Similaridade das estações. 

Figura 239: Espécies registradas por método de amostragem. 
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Na Figura 240 mostra que a estação 01 apresentou maior riqueza de 

espécies, e as estações 02 e 03 apresentaram números semelhantes de espécies 

mostradas, isso pode mudar com a soma das demais campanhas. 

 

 Considerações Finais 

Apesar de que algumas espécies não terem sido registradas em todas as 

áreas, não se pode concluir que não existam no local, pois as estações são 

próximas e a área de vida dos mamíferos são extensas. Como ainda serão 

realizadas mais duas campanhas para complementação do estudo, provavelmente 

serão registradas novas espécies. O baixo número de espécies de pequeno porte 

como roedores e marsupiais registrados nas áreas, pode ser explicado pelo fato do 

sub-bosque estar bem aberto nesta campanha o que facilita o avistamento destes 

seres por seus predadores, por exemplo Cerdocyon thous e Didelphis albiventris 

registrados na área de estudo. 

Os principais impactos que o empreendimento poderá causar ou causará é 

a diminuição de habitat para as espécies, atropelamentos em vias, caça de animais 

como paca, anta, cutia e tatu por funcionários contratados ou tercerizados.  

As medidas mitigadoras para reduzir estes impactos são: educação 

ambiental, sinalizações nas vias e reduzação de velocidade, fiscalização, 

recuperação dos corredor ecologico de ligação de fragmentos florestais, 

recuperação da área equivalente a área suprimida, programa de resgate de fauna, 

Figura 240: Riqueza de espécies por estação amostral. 
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monitoramento de fauna, acompanhamento específico para espécies ameaçadas 

e acompanhamento dos impactos gerados pelo empreendimento, como resíduos 

sólidos e líquidos provocados pela instalação do empreendimento.  

Além dos impactos negativos podem haver os impactos positivos como o 

aumento de áreas de mata nativa, aumento da proteção ambiental contra 

caçadores e impactos gerados pela invasão de área urbana nas áreas de floresta. 

 ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

As dimensões de um ecossistema podem variar consideravelmente desde 

uma poça de água até a totalidade do planeta terra que pode ser considerado como 

um imenso ecossistema composto por todos os ecossistemas existentes 

(ecosfera). Mas, não se deve confundir “ecossistema” com “bioma”. O bioma é 

geograficamente mais abrangente e é predominantemente definido de acordo com 

um conjunto de vegetações com características semelhantes além de outros 

requisitos (como a Mata Atlântica). 

Ecossistemas aquáticos continentais abrangem os ecossistemas aquáticos 

de água doce, como rios, lagos, lagoas e geleiras; assim como os recursos hídricos 

subterrâneos que são os lençóis freáticos e reservatórios subterrâneos. Os 

ecossistemas aquáticos continentais são importantes componentes da biosfera 

pois participam intensamente no processamento e fluxo de matéria entre ambientes 

terrestres, aquáticos e atmosfera. 

Ecossistemas aquáticos em boas condições ecológicas provém água de boa 

qualidade tanto para suprimento humano como para manutenção da 

biodiversidade. Entretanto, o avanço da ocupação humana tem modificado a 

condição natural de ecossistemas aquáticos, diminuindo sua integridade 

ecossistêmica e causando perda de biodiversidade.  

Esses ecossistemas abrangem interações complexas e dinâmicas entre 

seres vivos e os nutrientes e as condições ambientais, contribuindo para os ciclos 

biogeoquímicos globais. Além disso, os ecossistemas aquáticos continentais são 

compostos por diferentes habitats ou compartimentos, que apesar de distintos 

mantêm estreita comunicação entre si. 
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 INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

 Introdução 

Os artrópodes formam o maior filo do reino animal, e, embora o exato 

número de espécies não seja conhecido, estima-se que possua mais de um milhão 

de espécies descritas, mais do que três vezes o número de todas as outras 

espécies de animais combinadas (RUPPERT; BARNES, 1996).  

Pelo critério de diversidade de espécies, distribuição e números absolutos, 

os artrópodes devem ser considerados como os mais bem-sucedidos de todos os 

filos animais (CAMPBELL; REECE, 2010), tendo sua superioridade numérica uma 

trajetória filogenética de pelo menos 600 milhões de anos (BRUSCA; BRUSCA, 

2003). Atualmente existem 4 subfilos de artrópodes vivos: Crustacea, Hexapoda, 

Myriapoda e Chelicerata.  

A maior parte do fluxo energético dos ecossistemas passa pelo corpo desses 

animais, auxiliando na manutenção do equilíbrio ambiental, facilitando a 

compreensão da distribuição e abundância das espécies nos diferentes 

ecossistemas (AQUINO, 2006).  

Também possuem papel importante como bioindicadores, fornecendo 

importantes informações para a conservação efetiva e o uso sustentável dos 

recursos naturais (LEWINSOHN; FREITAS; PRADO, 2005).  

Além disso, atuam na polinização, dispersão e predação de sementes, 

regulação de populações de plantas e de outros animais e diversas interações 

ecológicas (ANTONINI et al., 2003). 

Apesar de haver uma dificuldade taxonômica em muitos táxons, os 

artrópodes estão sendo cada vez mais utilizados para avaliar a diversidade e a 

composição de espécies de habitats ou fisionomias distintas e para avaliar 

respostas a diferentes regimes de perturbação ou manejo, por possuírem respostas 

demográficas e dispersivas mais rápidas, e por serem amostrados em maior 

quantidade e em escalas mais refinadas do que os organismos maiores 

(LEWINSOHN; FREITAS; PRADO, 2005).  

Tendo em vista a grande importância do filo, é pertinente avaliar e comparar 

a diversidade desses animais para se obter maiores conhecimentos acerca dos 

processos ambientais envolvidos nos ecossistemas, nos quais estes animais se 
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encontram. Conhecer a diversidade de artrópodes constitui uma questão que 

fundamenta os estudos destes seres vivos e das interações entre eles e o 

ambiente. Além disso, com essas informações, aprofunda-se o entendimento das 

interações ecológico-evolutivas constitutivas da biodiversidade, bem como as 

relações entre ser humano e natureza. 

Os insetos constituem importantes representantes da biodiversidade do 

planeta. Se considerarmos todas as espécies animais conhecidas, 70% delas serão 

de insetos (Almeida et. al. 1998).  

O conhecimento sobre a diversidade de insetos é importante para discutir a 

função de cada um desses, já que desempenham um papel fundamental no 

funcionamento dos ecossistemas terrestres.  

Estão envolvidos em importantes processos ecológicos, tais como a 

decomposição, ciclagem de nutrientes, polinização, dispersão e predação de 

sementes, além da regulação de populações de plantas e animais (Didham et al., 

1996; Speight et al., 1999).  

A diversidade e o sucesso dos artrópodes estão relacionados com o seu 

plano corporal: corpos segmentados, exoesqueleto duro e apêndices articulados 

(CAMPBELL; REECE, 2010), adaptando-os para os diversos nichos ecológicos, 

possibilitando a ocupação de praticamente todos os ambientes da Terra e 

explorando todos os estilos de vida (BRUSCA; BRUSCA, 2003).  

 Material e Métodos 

Para o monitoramento das espécies de invertebrados aquáticos foi utilizada 

a seguinte metodologia: 

Armadilha aquática: Consiste em revirar o solo no corpo d’água e com uma 

rede de malha de geralmente 0,50mm efetuar a coleta (Figura 241). Utilizado para 

a captura de animais bentônicos. Foram amostrados três pontos para a Fauna 

Aquática. 

Aplicação: Foram efetuados transectos de 2m em três pontos. 
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Os indivíduos coletados foram determinados em nível de Ordem, divididos 

em morfoespécie. As analises compreenderam o número total de espécimes 

coletados, constatando sua frequência total dentro de cada metodologia.  

As amostras de cada coleta foram separadas de acordo com a metodologia 

empregada e estocadas em potes com álcool 70% (Figura 242 a Figura 244). 

Posteriormente analisados em laboratório com ajuda de um estereoscópio Carl 

Zeiss Stemi DV4 e chaves de identificação (RAFAEL et al. 2012). 

  

Figura 241: Profissional realizando a coleta aquática. 

Figura 242: Profissional adicionando álcool 70% para conservação da 
amostragem. 
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O grau de ameaça de extinção será baseado na Lista das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, Portaria nº444, de dezembro de 2014 (MMA, 

2014), Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção, Mato grosso do Sul e 

consultas no site da IUCN - International Union for Conservation of Nature.  

 Resultados e Discussão 

Foram coletados, na primeira campanha, 184 indivíduos da macrofauna 

bentônica nos três pontos amostrais, divididos em 11 táxons. Na segunda 

Figura 243: Estereoscópio Carl Zeiss 400X para identificação do 
material coletado. 

Figura 244: Separação das amostras coletadas e identificadas para 
posterior tombo em coleção científica. 
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campanha, realizada em julho de 2017, foram amostrados um total de 1.040 

indivíduos, divididos em 21 ordens. A Tabela 61 apresenta os taxa coletados nas 

duas campanhas de campo realizadas na área de implantação da CGH Aquarius 

II.  

Tabela 61: Lista das espécies de invertebrados aquáticos e terrestres nas áreas de 
influência do empreendimento. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular Formação 

Risco de 
Extinção / 

Endemismo / 
Indicador 

FILO ANNELIDA    

SUBCLASSE OLIGOCHAETA  Cerrado  

FILO ARTHROPODA    

ORDEM AMPHIPODA   Cerrado   

CLASSE INSECTA       

ORDEM PLECOPTERA   Cerrado   

ORDEM ODONATA   Cerrado   

Família Coenagrionidae  Cerrado  

Família Libellulidae  Cerrado  

ORDEM TRICOPTERA   Cerrado   

ORDEM HYMENOPTERA   Cerrado   

Família Formicidae  Cerrado  

Pachycondyla sp. Formiga Cerrado  

Atta sp. Formiga Cerrado  

Família Apidae  Cerrado  

ORDEM COLEOPTERA   Cerrado   

Família Scarabaeidae  Cerrado  

Família Staphylinidae  Cerrado  

ORDEM LEPIDOTERA   Cerrado   

ORDEM EPHEMEROPTERA   Cerrado   

Família Baetidae  Cerrado  

ORDEM BLATTARIA   Cerrado   

ORDEM MANTODAE  Cerrado  

ORDEM HEMIPTERA   Cerrado   

Família Belastomatidae  Cerrado  

ORDEM DIPTERA   Cerrado   
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Formação 

Risco de 
Extinção / 

Endemismo / 
Indicador 

Família Simuliidae  Cerrado  

Família Chironomidae  Cerrado  

ORDEM DERMAPTERA   Cerrado   

ORDEM COLLEMBOLA   Cerrado   

ORDEM PSCOCOPTERA   Cerrado   

ORDEM ORTHOPTERA   Cerrado   

ORDEM THYSAURANA   Cerrado   

ORDEM ISOPODA   Cerrado   

ORDEM ISOPTERA  Cerrado  

ORDEM NEUROPTERA  Cerrado  

CLASSE ARACHNIDA     

ORDEM ARANEAE  Cerrado  

ORDEM OPILIONES  Cerrado  

ORDEM SCORPIONES    

Tytyus cf. mattogrossensis  Cerrado  

SUBCLASSE ACARI  Cerrado  

SUBFILO MYRIAPODA    

CLASSE CHILOPODA  Cerrado  

CLASSE DIPLOPODA  Cerrado  

SUBCLASSE CHILOGNATHA  Cerrado  

Foram coletados, na primeira campanha, 184 indivíduos da macrofauna 

bentônica nos três pontos amostrais (Tabela 62). Na segunda campanha realizada, 

foram amostrados um total de 1.040 indivíduos, divididos em 21 ordens (Tabela 

63). 

Tabela 62: Distribuição das ordens, famílias e indivíduos nas estações de estudo. 
Táxon Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Chironomidae 34 37 17 

Baetidae 11 28 11 

Oligochaeta 8 6 0 

Odonata 3 3 2 

Bivalvia 3 3 0 
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Táxon Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Hemiptera 1 5 0 

Trichoptera 0 5 0 

Coleoptera Adulto 0 1 1 

Coleoptera Larva 1 1 0 

Diptera 0 2 0 

Collembola 0 0 1 

Riqueza 7 10 5 

Abundancia 61 91 31 

 

Tabela 63: Distribuição das ordens, famílias e indivíduos nas estações de estudo. 
Táxon EST 1 EST 2 EST 3 

Chironomidae 41 56 1 

Trichoptera 34 0 1 

Baetidae 7 12 2 

Bivalve 2 11 3 

Hemiptera 2 7 0 

Libellulidae 4 4 1 

Larva de Coleoptera 2 1 0 

Hirudinea 2 0 0 

Araneae 0 0 2 

Oligochaeta 1 0 0 

Formicidae 0 0 1 

Coleoptera 0 0 1 

Plecoptera 0 0 1 

Diptera 0 0 1 

Riqueza 9 6 10 

Abundancia 95 91 14 

As frequências dos indivíduos amostrados na primeira campanha, sendo as 

ordens mais representativas, as seguintes: Diptera, família Chironomidae (47.83%), 

Ephemeroptera, família Baetidae (27.17%), Classe Oligochaeta (7.61%) Odonata 

(4.35%) e Classe Bivalvia (3.26%) totalizando 90.22% da amostragem (Figura 245).  

As ordens que apresentaram maior representatividade na segunda 

campanha, com 92,87% da amostragem total foram respectivamente: 

Hymenoptera, Família Formicidae (36.74%), Isoptera (23,07%), Coleoptera 

(12.72%), Blattaria (11.30%), Orthoptera (5.71%) e Araneae (3.33%) (Figura 246). 
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Foram encontrados a ordem Ephemeroptera, família Baetidae, juntamente 

com a ordem Diptera, família Chironomidae, nas três estações amostradas. Essas 

ordens são, em grande parte, a base da cadeia alimentar de grandes predadores, 

servindo de alimento para outras ordens, como Trichoptera e Plecoptera (BENKE 

et al. 2001). As EST 1 e 2 tiveram a maior abundancia, o porem a maior riqueza foi 

encontrada na EST 1 e 3. A EST 1 apresentou o melhor resultado comparado com 

as outras duas áreas amostrais. 

Figura 245: Total de ordens e famílias e sua frequência total amostradas 
durante a primeira campanha. 

Figura 246: Total de ordens e famílias e sua frequência total amostradas 
durante a segunda campanha. 
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A presença das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT), nos 

pontos, podem ser considerados com boa qualidade ambiental, pois estas três são 

consideradas sensíveis a alterações ambientais (ROSENBERG & RESH, 1993), 

estes organismos têm sido frequentemente utilizados na avaliação e 

biomonitoramento da qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos (BAPTISTA, 

2008).  

Os efemerópteros constituem a maior parte da biomassa de 

macroinvertebrados em ambientas aquáticos (BRITTAIN e SARTORI, 2003). Suas 

ninfas constituem uma parte importante na dieta alimentar de peixes e outros 

animais aquáticos (FUGI et al. 2007; SILVA e UIEDA, 2007), corroborando com os 

dados amostrados nessa campanha. A família Baetidae, ocorre em águas limpas, 

com alta concentração de oxigênios dissolvidos na água. Pode ser encontrado 

associado a pedras, tronco ou ainda na vegetação submersa e são considerados 

como bons indicadores de qualidade da água (UFMG, 2008), correspondendo ao 

tipo de ambiente que foram efetuadas nas amostragens. 

Apesar de representarem apenas 2.72% da amostragem total, sendo 

encontrados apenas no ponto 2, a ordem Trichoptera é muito importante no ponto 

de vista da qualidade ambiental dos corpos d’agua. Os tricópteros se destacam no 

monitoramento da qualidade da água por apresentarem elevada riqueza e 

abundância, níveis variados de sensibilidade a alterações físicas e químicas e à 

poluição dos ecossistemas aquáticos (ANGRISANO & KOROB, 2001). 

Também foram registrados indivíduos mais relevantes para as análises de 

macroinvertebrados bentônicos, sendo eles: Classe Oligochaeta e as Ordens 

Trichoptera, Odonata e Hemiptera. 

A ordem Trichoptera, encontrada também possui grande importância 

ecológica, pois as larvas ocupam diferentes nichos tróficos tendo importante papel 

nas transferências de energia e exigem boa qualidade da água para sua 

preservação. As larvas são aquáticas, vivendo principalmente em águas correntes, 

porém são também encontradas em ambientes lênticos, alimentam-se de algas ou 

são carnívoras (FROEHLICH, 1999). A ordem Trichoptera, que vive, em geral, em 

tubos confeccionados com grãos de areia e fragmentos de folhas, costumam ser 

mais abundantes em trechos mais arenosos e de águas mais limpas (WIGGINS, 

1987). 
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Os indivíduos da classe Oligochaeta foram encontrados nos pontos 1 e 2, no 

entanto, em quantidades muito baixas, não passando de 8% da amostragem total. 

Sua presença sempre está relacionada por indicar baixa qualidade ambiental. 

Porém são organismos de hábito fossorial, não possuindo nenhum tipo de 

exigência quanto à diversidade de habitats e microhabitats (GOULART; CALLISTO, 

2003), logo sua presença se deve mais ao fato de ser um organismo generalista do 

que ser considerado como um indicador de baixa qualidade ambiental nos pontos 

amostrados. 

Os organismos tolerantes são representados por uma ampla variedade de 

insetos aquáticos e outros invertebrados, incluindo moluscos, bivalves e 

principalmente, por representantes das ordens Hemiptera, Odonata e Coleoptera, 

embora algumas espécies desses grupos sejam habitantes típicos de ambientes 

não poluídos. 

Para análise estatística dos três pontos amostrais, foram somadas todas as 

ordens, famílias e indivíduos encontrados. Os índices de diversidade de Shannon 

(H’) e Equitabiliade (J) (Tabela 64), juntamente com a análise de agrupamento 

(UPGMA), utilizando o coeficiente de similaridade de Jaccard, foram realizadas 

para verificar riqueza taxonômica e a similaridade da comunidade de invertebrados 

nas diferentes estações amostradas. 

Tabela 64: Diversidade de Shannon-Wienner (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’) nas três 
estações amostrais (P) e nas duas fases de campo realizadas (F). 
Índices P1-F1 P2-F1 P3-F1 P1-F2 P2-F2 P3-F2 

Shannon-Wienner (H’) 1.92 2.35 1.57 2.06 1.73 3.18 

Equitabilidade de Pielou (J) 0.68 0.71 0.67 0.65 0.67 0.95 

Os índices de Shannon amostrados para os três pontos, mostram diferença 

entre eles. O ponto mais rico e com mais espécies consideradas de boa qualidade 

ambiental foram o Ponto 2, na primeira campanha e a Est. 1 na segunda. Para o 

índice de Equitabilidade, percebe-se que houve pouca diferença entre os pontos.  

Os pontos tiveram os índices muito parecidos na primeira campanha, 

indicando a dominância de espécies, no caso, muitos indivíduos das famílias 

Chironomidae e Baetidae. Porém, na segunda campanha, o maior índice foi 

encontrado na Est. 3. Isso se deve pelo falo que as espécies amostradas na 
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estação estão quase igualmente dividias entre si, com poucos indivíduos entre 

várias ordens. 

Para o dendograma de similaridade (Figura 247), pode-se perceber que as 

Est. 1 e 2 foram as mais similares entre si na questão de compartilhamento de 

espécies nas duas campanhas realizadas na área de implantação da CGH 

Aquarius II. A similaridade atingida entre as duas foi de aproximadamente 0.7. Isso 

se deve principalmente pelos dois pontos se encontrarem no mesmo rio, um na 

jusante e outro ponto no montante da barragem. 

 

A presença das ordens Ephemeroptera e Trichoptera (Figura 248 e Figura 

249), nos pontos, podem ser considerados com boa qualidade ambiental, pois estas 

duas ordens são consideradas sensíveis a alterações ambientais.  

A ordem Diptera, família Chironomidae (Figura 250) foi a mais presente na 

primeira campanha, são organismos relativamente sedentários, abundantes e 

apresentam uma alta diversidade de espécies, constituindo um grupo importante 

sob o ponto de vista ecológico amplamente utilizados como indicadores ambientais. 

Figura 247: Dendograma de similaridade da comunidade 
de invertebrados nos três pontos amostrais, utilizando o 
índice de Jaccard e o método de ligação UPGMA 
(coeficiente de correlação cofenética = 0,997). 
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Figura 248: Espécime da ordem Ephemeroptera, família Baetidae. 

Figura 249: Espécimes da ordem Trichoptera. 
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 Considerações Finais 

Nas coletas aquáticas, os táxons encontrados na primeira campanha, apesar 

de poucos, demonstram bons parâmetros da qualidade ambiental. A presença das 

ordens Ephemeroptera e Trichoptera mostram que a qualidade da agua é boa, 

tendo bastante oxigenação e sem poluição, já que indivíduos dessas ordens são 

intolerantes a lugares poluídos ou enriquecidos com componentes orgânicos 

gerado por esgotos.  

A presença de muitos indivíduos da ordem Diptera, família Chironomidae é 

mais por conta da sua grande habilidade de colonizar ambientes do que ser 

considerado como indicador de má qualidade ambiental. Estes organismos 

constituem o grupo de maior abundância e diversidade dentre as famílias de insetos 

aquáticos em ecossistemas dulciaquícolas, pois ocupam uma ampla variedade de 

nichos.  

E como ordens indicadoras de boa qualidade ambiental foram coletas 

juntamente com representantes da família Chironomidae, é mais plausível o 

ambiente estar bem, com uma diversidade maior do que ele estar degradado com 

uma baixa riqueza. 

Por fim, com a continuação das campanhas é necessária para se 

acompanhar o monitoramento das espécies, procurando encontrar novos registros 

que são importantes para o meio ambiente, já que os invertebrados desempenham 

Figura 250: Espécimes da ordem Diptera, família Chironomidae. 
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um papel importante na ciclagem da matéria orgânica do solo e bem como a base 

da cadeia trófica para outras espécies. 

 ICTIOFAUNA 

 Introdução e Justificativa 

O Brasil possui a maior rede de rios e bacias hidrográficas do planeta, tendo 

como consequência uma ictiofauna das mais ricas e diversificadas do mundo, o 

que reflete numa ampla variedade de formas e padrões comportamentais 

(AGOSTINHO et al., 2007). Entre as espécies, os peixes de maior importância para 

a pesca são os popularmente conhecidos como de piracema, isto é, peixes que 

migram sazonalmente rio acima entre os locais de alimentação e de reprodução. 

Os peixes representam um dos grupos faunísticos de maior diversidade nos 

sistemas aquáticos continentais e são vários os atributos que contribuem para o 

grande interesse voltado para a ictiofauna por parte do público geral, gestores de 

meio ambiente e cientistas. Primeiramente, a pesca pode ser fonte de recursos 

financeiros importantes para a manutenção de diversas comunidades, além disso, 

os peixes respondem a uma série de variáveis hidrológicas, de qualidade da água 

e de outras relacionadas à estrutura do ambiente, servindo como ferramentas para 

o entendimento da dinâmica de corpos de água (GUTREUTER et al., 1995). 

A bacia do rio Paraguai possui comunidades de peixes com muitas espécies 

e com inter-relações complexas entre seus membros, como consequência de uma 

ampla área de drenagem e grande heterogeneidade ambiental (LOWE-

MCCONNELL, 1987). A participação das diferentes ordens reflete a situação 

descrita para os rios neotropicais, sendo que mais de 90% dos peixes pertencem 

as ordens Characiformes e Siluriformes (AGOSTINHO et al., 1997).  

A ocorrência de distintos ambientes propicia a manutenção dessa grande 

biodiversidade. As espécies apresentam variações na sua abundância e na fase de 

desenvolvimento de acordo com o ambiente considerado. Segundo Agostinho et 

al., (1997), este fato pode estar relacionado: (i) às maiores faixas de tolerância às 

condições físicas, químicas e biológicas; (ii) a diferentes exigências e tolerâncias 

durante o ciclo de vida; e (iii) a um comportamento nômade ou errante da espécie, 

permanecendo em cada ambiente enquanto as condições limnológicas estão 

próximas ao seu ótimo ecológico. 
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 Objetivos 

Geral 

O objetivo deste trabalho é realizar o diagnóstico ictiofaunístico, abrangendo 

a diversidade de habitats da área de influência do empreendimento fornecendo 

informações para subsidiar as tomadas de decisões referentes à conservação e 

manejo da ictiofauna local, durante a implantação e operação CGH Aquarius II. 

Específicos 

 Inventariar quali-quantitativamente a ictiofauna existente na área 

diretamente afetada e na área de influência direta da CGH Aquarius II; 

 Destacar as espécies ameaçadas de extinção, vulneráveis, endêmicas, 

migratórias, bioindicadoras ou que sejam objeto de captura, pesca, apanha ou 

perseguição; 

 Identificar as possíveis espécies afetadas pelo alagamento, bem como 

aquelas com potencial para avaliação continuada da qualidade de habitats na área 

de influência do empreendimento; 

 Obter dados de história natural e ecologia das espécies ou grupos e gerar 

base de dados para comparações a longo prazo no empreendimento; 

 Estabelecer um comparativo entre as espécies registradas em áreas que 

apresentam diferentes estágios de conservação, com o intuito de auxiliar nas 

estratégias a serem adotadas no programa de recuperação de áreas degradadas; 

 Identificar os períodos de maior atividade reprodutiva da ictiofauna regional, 

bem como períodos de ocorrência local de espécies migratórias, visando a 

determinação de períodos mais adequados à formação do reservatório; 

 Propor estratégias para minimizar os impactos sobre as comunidades da 

ictiofauna atingidas; 

 Disponibilizar inventários ictiofaunísticos obtidos; 

 Estabelecer a coleta de exemplares da ictiofauna local com o intuito de 

formar uma coleção testemunho para o aproveitamento didático e científico. 

 Metodologias de Coleta de Dados  
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A atividade de diagnóstico compreenderá o levantamento de dados 

primários e secundários da ictiofauna presente na área do futuro empreendimento. 

Assim, para obtenção dos dados secundários, serão realizados 

levantamento bibliográfico, levantamento dos resultados obtidos nos trabalhos de 

campo já realizados, por meio de consultas via Internet; revistas, periódicos; 

instituições públicas e privadas. Também serão obtidos dados de consultas on-line 

em bancos de dados ictiofaunísticos, como os bancos de dados do FishBase 

(www.fishbase.org) e dos Projetos PRONEX e Neodat II (www.neodat.org) para 

peixes; Taxonline (http://taxonline.nerdweb.com.br), SpeciesLink 

(http://www.splink.org.br), Sistema de Informações sobre a Biodiversidade 

Brasileira - SiBBr (http://www.sibbr.gov.br) e Global Biodiversity Information Facility 

(http://www.gbif.org) para todos os grupos da fauna aquática e macrófitas. 

Para o levantamento de dados primários, foram realizadas coletas de 

amostras de peixes adultos e jovens, conforme descrito no plano de trabalho, para 

análise dos parâmetros taxonômicos, biológicos e físico-químicos necessários para 

o alcance dos objetivos propostos, e elaboração de relatórios de andamento e de 

consolidação dos resultados obtidos. 

Nas amostragens da ictiofauna as metodologias possíveis de serem 

utilizadas são padronizadas e empregadas de acordo com as características dos 

ambientes encontrados em cada área de trabalho. Dependendo do local, nem todas 

as metodologias são utilizadas, mas as possíveis de serem usadas são as 

seguintes: 

 Eletropesca – A eletropesca é o método preferencial para pequenos 

corpos d’água, pois apresenta grande eficiência e baixa seletividade para coletas 

em riachos. É utilizado em ambientes com até 1 metro de profundidade. Para tanto, 

é utilizado um gerador Toyama de 2 tempos e 120V, com dois puçás condutores 

de 0,34 cm x 0,40cm e com malha de 3 mm ligados a um cabo de 50 m, sendo 

amostrada uma distância de 100m em cada riacho, no sentido jusante-montante. É 

um método muito eficiente para coligir todos os tipos de peixes, tendo especial 

importância na captura de peixes criptobióticos e/ou de difícil captura pelos demais 

métodos de coleta. 

http://www.fishbase.org/
http://www.neodat.org/
http://taxonline.nerdweb.com.br/
http://www.splink.org.br/
http://www.sibbr.gov.br/
http://www.gbif.org/


 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            449  

Em locais onde não é possível utilizar a pesca elétrica, devido às 

características específicas de cada ambiente a ser amostrado, outros métodos 

podem ser empregados: 

 Peneira – usa-se uma peneira redonda com 0,76 cm de diâmetro e 

com malha de 5 mm; é um método eficiente para espécies de pequeno porte se 

utilizada de forma correta, sempre próximo à margem e onde ocorre vegetação 

ripária e/ou aquática. Ideal para pequenos riachos. A padronização do método pode 

ser feita por tempo de utilização ou pelo número de “passadas”. Para o presente 

trabalho foram definidas 10 passadas em cada margem por ponto de captura. 

 Cerco – é usado um peneirão retangular de 0,56 cm x 0,96 cm com 

malha de 3 mm entre nós. Método muito eficiente para animais encontrados em 

locais de corredeiras de pequeno e médio porte. É muito útil na captura de espécies 

criptobióticas, e especialmente útil quando associado à eletropesca. A 

padronização do método é feita pelo número de “cercos” efetuados, se houver local 

propício para sua utilização. Para o presente trabalho foram definidos 3 cercos em 

cada ponto de captura. 

 Puçá – utiliza-se um puçá retangular de 0,34 cm x 0,40cm e com 

malha de 5 mm. É um método eficiente para animais pelágicos, principalmente de 

pequeno porte. Também eficiente na vegetação ripária e para pequenos riachos, 

ou onde seja inviável a entrada na água. A padronização do método pode ser feita 

por tempo de utilização ou pelo número de “passadas”. Para o presente trabalho 

foram definidas 10 passadas em cada margem por ponto de captura. 

 Arrasto - método eficiente para animais encontrados em áreas de 

remanso e/ou pouco correntosas, mas nunca muito profundas, em rios com até 1,5 

m de profundidade e pelo menos 2 m de largura, onde a condutividade não seja 

boa para a utilização da eletropesca. É especialmente útil na captura de espécies 

nectônicas, mas também muito útil para espécies bentônicas. Usa-se uma rede 

com 1,40 m x 3 m com malha de 5 mm para arrasto. Método sistematizado por 

número de arrastos realizados em cada ponto amostral. Para o diagnóstico foram 

efetuados 5 arrastos em cada local. 

 Tarrafa – são realizados vários arremessos nos pontos onde este 

método se mostra viável, ou seja, com profundidade moderada (mais de 1m de 

profundidade), fluxo pouco lótico e ausência de detritos subaquáticos onde a tarrafa 
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possa ficar enroscada. Método sistematizado em número de arremessos. Para este 

diagnóstico foram utilizadas tarrafas com 2 m de diâmetro e 1 m de altura, com 

malha de 12 mm entre nós e tarrafa com 10 m de diâmetro, 2,5 m de altura, com 

malha de 30 mm entre nós e serão feitos 30 lances com cada tarrafa por ponto de 

amostragem. 

 Covo - método eficiente para animais encontrados em áreas de 

remanso e/ou pouco correntosas, mas nunca muito profundas - a partir de 1,5m de 

profundidade. É especialmente útil na captura de espécies bentônicas, mas 

também muito útil para espécies nectônicas. Será usada como isca Whiskas® 

(ração para gatos), cuja eficácia já foi comprovada em outros trabalhos realizados 

por nossa equipe e ficaram no local por 24h com revisão a cada 8h. Para o 

diagnóstico foram usados 02 (dois) covos. 

 Espera - método eficiente para animais encontrados em áreas de 

remanso e pouco correntosas, profundidade maior que 1,5 m. É especialmente útil 

na captura de espécies nectônicas, mas também muito útil para espécies 

bentônicas. Foram colocadas redes de espera nos pontos amostrais por um 

período de 24h com revisões a cada 8h. Os tamanhos de malhas usadas para este 

trabalho são de 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm e 80 mm entre nós 

consecutivos. 

Algumas das espécies migradoras de longa distância conhecidas para a 

Bacia do Rio Paraná, são espécies predadoras e para a sua captura é necessária 

a utilização de métodos como o espinhel e os anzóis. 

 Espinhel - é definido como um método de pesca passivo com a 

utilização de iscas para a atração dos peixes. É utilizado em todo o mundo em 

operações de pesca de diferentes magnitudes, da pesca artesanal a modernas 

pescarias mecanizadas, tem sido considerado um dos métodos que mais satisfaz 

às premissas da pesca responsável, por permitir a seleção de espécies e 

comprimentos, alta qualidade do pescado, baixo consumo de energia e pouco 

impacto sobre o substrato aquático (BJORDAL; LØKKEBORG, 1996; ÁVILA-DA-

SILVA et al., 2001). 

O espinhel é classificado principalmente quanto à sua posição na coluna 

d’água e a espécie alvo. Existem vários tipos de espinhel, mas os mais utilizados 
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são os de superfície, que é deixado à deriva sustentado por boias, e o de fundo, 

que permanece fixo ao fundo com emprego de âncoras ou poitas.  

Principais espécies capturadas por espinhel de superfície: dourado, 

piracanjuba, curimba. Principais espécies capturadas por espinhel de fundo: bagres 

em geral, como o mandi, o jundiá, o pintado e o jaú. A grande vantagem do espinhel 

sobre outras artes de pesca é que se dirige diretamente às espécies que se 

pretende capturar. A padronização do método é realizada pelo número de anzóis 

utilizados e pelo tempo de exposição do petrecho no ambiente. 

 Anzol é considerado eficiente para a pesca de espécies consideradas 

predadoras ativas. A captura é realizada com anzóis e iscas específicos para as 

espécies alvo selecionadas e com o auxílio de carretilhas ou molinetes, aparelhos 

distribuídos comercialmente com vara feita de material diverso e com dispositivo de 

recolhimento da linha. O método é padronizado pelo número de arremessos 

realizados pelos integrantes da equipe de campo. 

Todos os peixes coletados foram fixados em formaldeído à 10% por 48h e 

após este período, transferidos para uma solução de álcool etílico a 70% onde são 

preservados. 

Em paralelo às amostragens ictiofaunísticas foram mensurados alguns 

parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido (O2), pH, temperatura, 

condutividade e transparência. As medições foram realizadas em campo por 

laboratório responsável pela análise da qualidade da água. 

Os espécimes coletados foram identificados, pesados e medidos para a 

realização de todas as análises solicitadas neste projeto. Posteriormente serão 

depositados em coleções científicas credenciadas e fiel-depositárias do IBAMA, ou 

em instituições indicadas pelo órgão ambiental responsável. 

 Análise dos Resultados 

A partir das coletas efetuadas, são realizadas as análises das informações 

que permitem qualificar e, se possível, quantificar os impactos sofridos pela 

ictiofauna regional em função do represamento do curso d’água. As análises são 

realizadas se a captura ou coleta de dados primários forem suficientes para a 

realização dos respectivos cálculos. 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            452  

Para tanto, são analisados os parâmetros comparativamente entre as áreas 

a montante, a jusante e no local onde será o reservatório (AGOSTINHO & GOMES, 

1997). 

As análises realizadas no presente relatório são: cálculo da abundância total 

e relativa, análise de similaridade, análise de diversidade, cálculo da riqueza de 

espécies e cálculo da constância por espécie, utilizando os programas estatísticos 

disponíveis.  

 Cálculo da Abundância Total e Relativa 

A abundância total e a relativa de cada espécie serão calculadas por meio 

dos dados das capturas com redes de emalhar, com a equação da Captura por 

Unidade de Esforço (CPUE), em número e biomassa. O cálculo das CPUEs será 

efetuado, para cada coleta e ambiente amostrado. 

A abundância relativa será determinada pela captura por unidade de esforço 

(CPUE), definida como o somatório do número (CPUEn) ou biomassa (CPUEb em 

kg) de peixes em 100 m² das redes empregadas por 24 horas. Este procedimento 

possibilita comparações quantitativas entre espécies, estações e períodos 

amostrados, sendo obtido da seguinte forma: ��� = �/� ∗ ��� = /� ∗  

Onde: 

CPUEn = captura em número em 100 m2 por unidade de esforço;  

CPUEb = captura em biomassa (kg) em 100 m2 por unidade de esforço;  

N = nº de peixes capturados para um determinado tamanho de malha;  

n = tamanhos de malha empregados em centímetros;  

B = biomassa (kg) dos peixes capturados para um determinado tamanho de malha;  

E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) 

durante o tempo de exposição. 

 Análise de similaridade 

A homogeneidade e/ou heterogeneidade da área de estudo será avaliada 

para fins de estabelecimento de estratégias adequadas de conservação das 

espécies, objetivando-se evitar a aplicação de esforços de recuperação entre áreas 
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muito distintas entre si e direcionando tais esforços para áreas onde, efetivamente, 

se observem possibilidades de estabelecimento de fluxos gênicos de populações 

presentes em comunidades similares. Está análise será efetuada com base na 

riqueza observada para cada área amostral delimitada na região. Para tanto, as 

áreas amostrais serão comparadas entre si por meio da aplicação do Coeficiente 

de Similaridade de Jaccard (Sij), com variação de 0 (sem similaridade) a 1 

(similaridade total ou 100%). Este Coeficiente consiste em um parâmetro útil para 

a identificação de diferenças de composição das comunidades naturais ou para a 

avaliação de níveis de impactos sofridos por estas em regiões similares, mas 

sujeitas a pressões distintas, por exemplo, e é obtido aplicando a seguinte fórmula: 

Sij = a / a + b + c 

Onde: 

Sij = Coeficiente de Similaridade entre duas áreas (i e j) 

a = Número de espécies em comum registradas entre duas áreas 

b = Número de espécies presentes na primeira área (i); 

c = Número de espécies presentes na segunda área (j). 

A partir dos dados de similaridade para os diferentes grupos estudados, 

serão construídos dendrogramas de proximidade entre as diferentes áreas 

amostrais, os quais serão estabelecidos pelo método de análises pareadas não 

ponderadas de grupos (UPGMA - Unwighthed Pair Group Method Using an 

Arithmetic Average – Sneath; Sokal, 1973).  

A análise de similaridade também é efetuada comparando-se a fauna 

regional com outras áreas próximas já avaliadas e cuja biota seja conhecida. Esse 

índice será útil para se avaliar, juntamente com os valores de riqueza e, quando 

disponível, de diversidade dos diferentes grupos amostrais, qual a significância da 

região e dos impactos ambientais para a biota. 

 Variação espacial e temporal - Diversidade 

A análise da variação temporal e espacial da diversidade ictiofaunística (H’) 

será realizada com base nos resultados obtidos pelo índice de diversidade de 

Shannon-Wiener (PIELOU, 1975).  
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A Diversidade compreende uma relação entre a riqueza e a abundância 

relativa das espécies. Consiste em um valor numérico que pode na prática, auxiliar 

na interpretação das condições de conservação de diferentes áreas com 

características similares em termos de paisagem, porém com comunidades que 

podem ser distintas em sua composição (equabilidade). 

Para a análise da diversidade, os diferentes grupos amostrais (taxocenoses) 

usam preferencialmente o índice de Shannon (H'), o qual estabelece valores para 

o encontro de espécies consideradas como mais raras dentro das comunidades 

biológicas. Esse índice é estabelecido para cada ponto amostral, permitindo 

verificar eventuais variações entre estes, e é obtido aplicando-se a seguinte 

fórmula: 

�′ =  −      ∑ ��
�= × � �  

Onde: 

S = número total de espécies na amostra;  

i = espécie 1, 2, 3 ...i na amostra;  

pi = proporção do número de indivíduos da espécie i na amostra, por meio da CPUE 

em número.  

A base logarítmica utilizada para o cálculo do índice de diversidade é a base 

e.  

O índice de diversidade de Shannon é utilizado como referencial para o 

monitoramento dos impactos sobre a ictiofauna regional, na medida em que é 

utilizado para o balizamento das informações sobre condições de alteração ou não 

de determinado ecossistema ou microrregião ao longo do tempo. 

Por fim, todo o conjunto de informações (riqueza específica, diversidade, 

similaridades observadas e análise da paisagem) será aplicável para a definição de 

áreas prioritárias para conservação das espécies, comunidades e ecossistemas 

presentes na região de interesse. Por meio destes instrumentos, busca-se 

identificar quais as áreas que reúnem um conjunto de atributos biológicos que as 

destaquem como importantes para a conservação de ambientes e de espécies.  

 Equitabilidade 
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Expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre 

as diferentes espécies, isto é, indica se as diferentes espécies possuem 

abundância (número de indivíduos) semelhantes ou divergentes. É proporcional à 

diversidade, ou seja, a relação entre a diversidade real e a diversidade máxima 

existente. 

A equitabilidade é mais comumente expressada pelo Índice de Pielou (J’): 

�′ =  �′�′ �. 
Onde: 

H’ é o valor obtido para o índice de Shannon-Wiener; 

H’ max é o valor máximo teórico do mesmo, que é dado por ln (S).  

A equitabilidade varia entre 0 e 1, atingindo o máximo quando todas as 

espécies estão representadas pelo mesmo número de exemplares. 

 Riqueza de espécies 

É o número total de espécies (S) em uma unidade amostral. 

Consequentemente, a riqueza de espécies é muito dependente do tamanho 

amostral – quanto maior a amostra, maior o número de espécies que poderão ser 

amostradas. Assim, a riqueza de espécies diz pouco a respeito da organização da 

comunidade, aumentando em função da área, mesmo sem modificação do habitat. 

É utilizado para o cálculo da equitabilidade. 

 Constância das espécies 

Cada espécie é classificada, conforme a sua constância na comunidade 

amostrada, como constante, acessória ou acidental. O critério para essa 

classificação é baseado no percentual do número de amostras em que a espécie 

for registrada, em relação ao número total. Assim, a espécie é considerada 

constante quando esse percentual ultrapassar 50%; acessória, quando situar-se 

entre 25% e 50%; e acidental, quando for inferior a 25%. 

 Ictioplâncton 

A coleta das formas jovens é realizada ao longo das margens do rio principal, 

em braços e na foz dos tributários, em lagoas com comunicação com o rio e junto 

a bancos de macrófitas. Os petrechos que podem ser utilizados são: 
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 Redes de Arrasto – rede com malha de 5 mm entre nós consecutivos, fio 

210/08, com 1,5 m de altura e 5 m de comprimento. Para cada trecho escolhido são 

efetuados cinco arrastos para estimativa de esforço.  

 Redes de Plâncton - rede tipo cônico-cilíndrica (malha 0,5 mm) e fluxômetro 

acoplado à boca para a obtenção do volume de água filtrada. Em ambientes lóticos 

as redes são fixadas a um cabo estendido perpendicularmente à superfície da 

água, sendo uma rede de superfície e uma de fundo, todas expostas por 15 

minutos. Nos ambientes lênticos as redes fazem arrastos horizontais na superfície 

e fundo, por 10 minutos. Nos pontos de amostragens selecionados, as coletas, em 

cada campanha, são realizadas nos períodos noturno e diurno, tanto na superfície 

como no fundo do rio. 

 Picaré – usado em regiões de praias e áreas rasas, esse equipamento 

consiste em uma rede de malha fina (3 mm), com comprimentos variáveis, cuja 

parte central é dotada de um saco com malha menor que a do restante (0,5 mm) 

para a captura de peixes miúdos (piabas). Utilizado em amostragem de áreas 

marginais rasas de rios, lagos e canais desprovidos de vegetação ou obstáculos ao 

arraste da rede. Eficiente na captura de juvenis e mesmo de adultos. O tempo de 

arrasto poderá variar de acordo com as condições locais. 

 Peneirão - é recomendado para ser usado nas bordas da vegetação aquática 

flutuante e marginal de rios e lagoas. Consiste de uma rede presa a um aro 

retangular por intermédio de uma lona, com tamanho variável (no caso: 0,9 m x 0,7 

m). O equipamento é introduzido abaixo da vegetação flutuante e levantado 

rapidamente, procedendo-se em seguida, a retirada da vegetação e dos detritos e 

guardando os peixes em frascos com formol; a malha empregada será de 0,5 mm 

O material coletado (ovos e larvas) é fixado em formalina 4%, acondicionado 

em sacos plásticos, por ponto de coleta e encaminhado para análises posteriores.  

As amostras coletadas são conduzidas ao laboratório para triagem e análise. 

Posteriormente as amostras são analisadas com auxílio de estereomicroscópio 

sendo que as larvas e os ovos são separados e contados, e, acondicionados em 

frascos separados (ovos e larvas) para posterior identificação. As identificações são 

obtidas em literatura especializada e encaminhadas para confirmação, se 

necessário. 
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 Pontos Amostrais  

Tendo em vista a realização do Levantamento das Macrófitas e da Fauna 

Aquática para a implantação do empreendimento, foram delimitados 03 pontos de 

amostragem que compreendem toda a ADA pelo empreendimento e localizam-se 

próximos aos pontos de amostragem da Fauna Terrestre. As áreas amostrais 

definidas procuram abranger um local à montante da futura barragem, um próximo 

de onde será a cauda (o final) do reservatório; um ponto próximo ao local onde será 

a construção do eixo; e à jusante, na futura área de vazão reduzida (Figura 251 e 

Tabela 65). 

 

Tabela 65: Coordenadas dos pontos de amostragem da biota aquática. 

Ponto Local 
Localização Geográfica 

Latitude Longitude 

PTA 1 
Área de montante, próximo ao local onde 
ficará a cauda do futuro reservatório 

17°36'34.29"S 54°49'47.39"O 

PTA 2 
Ponto localizado próximo ao futuro eixo da 
barragem. 

17°36'39.82"S 54°49'57.84"O 

PTA 3 
Ponto à jusante da casa de força do futuro 

empreendimento. 
17°37'21.60"S 54°51'33.34"O 

Figura 251: Área de influência da CGH Aquárius II, com os pontos de amostragem de 
macrófitas e fauna aquática. 
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 Resultados e Discussão 

  Dados Secundários 

De acordo com o levantamento de dados secundários, o Alto Paraguai 

contém pelo menos 35 famílias e aproximadamente 124 espécies de peixes de 

pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e grande porte (>40cm), conforme a 

Tabela 66. A comunidade de peixes desta região pode ser dividida basicamente em 

formas residentes, que desenvolvem todo o ciclo de vida na área, e migradoras, 

que utilizam a calha do rio para realizar migrações reprodutivas. Boa parte das 

espécies ocorrem nas áreas alagáveis do Pantanal. 

A ictiofauna desta bacia pode ser caracterizada em formas migradoras, de 

ocorrência generalizada na região e que usam a calha do rio para deslocamentos 

reprodutivos, alimentares e de crescimento; formas de ocorrência generalizada, 

normalmente de médio (entre 20 e 40 cm) e grande (>40 cm) porte; formas 

introduzidas, que ocorrem nesses rios por causa da introdução acidental 

(aquicultura) ou intencional (“peixamento” de represas); e formas de sistemas 

fluviais pequenos, com ictiocenoses normalmente formadas por espécies de 

pequeno porte que ocorrem em riachos. A categoria composta pelas espécies que 

realizam migração é caracterizada principalmente por peixes de médio e grande 

porte. 

Tabela 66: Lista de espécies de peixes da bacia do rio Paraguai, a partir de dados 
secundários. 

Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

BELONIFORMES 

BELONIDAE  

Potamorrhaphis eigenmanni Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. Alto Rio Madeira e 
tributários. 

 

CHARACIFORMES 

ACESTRORHYNCHIDAE 

Acestrorhynchus pantaneiro 
Bacias dos rios Paraguai, da 
Prata, Mamoré, Uruguai e 
Paraná. 

 

ANOSTOMIDAE  

Leporinus friderici 

Bacias dos rios Paraguai-
Paraná e Prata (Brasil e 
Argentina), rio Amazonas e 
Rio Suriname (Guiana 
Francesa). 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

Leporinus lacustris Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. 

 

Leporinus cf. L. obtusidens 

Bacias dos rios São 
Francisco, rio Paraná, rio 
Paraguai, rio Uruguai, Prata. 
Paranaíba e Guaíba. 

 

Leporinus striatus 

Bacias dos rios Paraguai, 
Paraná e Amazonas, rio 
Magadalena e Orissanga. 
Rio Uruguai no Brasil. 

 

Schizodon cf. dissimilis Rio Poti (Bacia do Rio 
Paranaíba, Estado do Piauí).  

 

CHARACIDAE 

Aphyocharax anisitsi 
Bacias dos rios Paraná, 
Paraguai, Guaporé e 
Uruguai. 

 

Aphyocharax dentatus Bacias dos rios Paraguai e 
Guaporé. 

 

Aphyocharax paraguayensis Bacia do rio Paraguai.  

Astyanax fasciatus 

Américas do Norte, Central e 
do Sul (ocorre em quase 
todas as bacias de água 
doce do México até a 
Argentina). 

 

Astyanax lineatus Drenagem do rio da Prata, 
rio Paraguai, rio Paraná. 

 

Astyanax marionae Bacia do rio Paraguai.   

Astyanax paraguayensis Bacia do rio Paraguai  

Astyanax pellegrini Bacia do rio Paraguai e 
Bahia Negra.  

 

Brachychalcinus retrospina Bacia do rio Paraguai.  

Bryconamericus exodon Bacia do rio Paraguai.  

Charax leticiae Bacias dos rios Tocantins, 
Alto Paraguai e Alto Paraná. 

 

Charax stenopterus 

Sistema do rio da Prata nas 
bacias dos rios Paraguai, 
Baixo Paraná e rios do leste 
do Rio Grande do Sul e 
Uruguai. 

 

Galeocharax gulo 
Bacias dos rios Amazonas e 
São Francisco e no Rio 
Araguaia (Mato Grosso). 

 

Gymnocorymbus ternetzi Bacias dos rios Paraguai 
(até a Argentina) e Guaporé. 

 

Hemigrammus cf. H. lunatus 
Bacias dos rios Paraguai, 
Amazonas, Corantjin e 
Orinoco.  

 

Hemigrammus cf. H. tridens Bacia do rio Paraguai.  
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

Hyphessobrycon eques Bacias dos rios Paraguai, 
Guaporé e Amazonas. 

 

Jupiaba acanthogaster Bacias dos rios Paraguai, 
Tocantins e Alto Tapajós. 

 

Moenkhausia dichroura Bacias dos rios Paraguai e 
Orinoco. 

 

Moenkhausia intermedia 

Bacias dos rios Paraguai, 
Prata, Amazonas, Orinoco, 
Approuague, Marona e 
Mana. 

 

Moenkhausia sanctaefilomenae 
Bacias dos rios Paraguai, 
Alto Paraná, Paranaíba, São 
Francisco e Uruguai. 

 

Odontostilbe paraguayensis Rio Paraguai e bacia do 
Baixo Paraná. 

 

Odontostilbe pequira Bacias dos rios Paraguai e 
Baixo Paraná. 

 

Odontostilbe cf. O. stenodon Bacia do rio Paraná.   

Piabarchus cf. P. analis Bacias dos rios Alto 
Paraguai e Amazonas. 

 

Poptella paraguayensis Bacias do rio Paraguai e 
Baixo rio Paraná. 

 

Prionobrama paraguayensis  Bacias do rio Paraguai e 
Baixo rio Paraná. 

 

Psellogrammus kennedyi  Bacias dos rios Paraguai e 
São Francisco. 

 

Roeboides cf. R. descalvadensis Bacia do rio Paraguai, Baixo 
e Médio Paraná e Uruguai. 

 

Roeboides prognathus Bacia do rio Paraguai, Baixo 
e Médio Paraná e Uruguai. 

 

Salminus brasiliensis Bacias dos rios Paraguai, 
Uruguai e Amazonas. 

 

Serrapinnus piaba Bacia do rio São Francisco.  

Tetragonopetrus argenteus 
Rios da América do Sul, 
Bacias dos rios da Prata e 
Amazonas. 

 

Xenurobrycon macropus Bacia do rio Paraguai.  

CRENUCHIDAE 

Characidium cf. fasciatum 
Bacias dos rios das Velhas, 
Alto Paraná e drenagem do 
São Francisco. 

 

Microcharacidium sp.  

Bacias dos rios Negro e 
Orinoco, rios do Suriname e 
Guiana Francesa. 
Microcharacidium weitzmani 
tem registro no rio Guaporé 
(Buckup, 1993). 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

CURIMATIDAE 

Curimatella dorsalis 
Bacias dos rios Paraguai, 
Baixo Paraná, Amazonas, 
Tocantins e Orinoco. 

 

Potamorhina squamoralevis Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. 

 

Psectrogaster curviventris 
Bacias dos rios Paraguai e 
porção sudeste da bacia do 
rio Madeira.  

 

Steindachnerina brevipinna 
Bacias dos rios Paraguai, 
Baixo Paraná e Baixo 
Uruguai. 

 

Steindachnerina conspersa Bacia do rio Paraguai, Baixo 
rio Paraná. 

 

Steindachnerina insculpta 

Bacia do Alto rio Paraná. 
Sua ocorrência na Bacia do 
Alto rio Paraguai pode ser 
uma introdução. 

 

CYNODONTIDAE 

Rhaphiodon vulpinus 
Bacias dos rios Amazonas, 
Orinoco, Paraguai, Paraná, 
Uruguai e rios das Guianas.  

 

ERYTHRINIDAE 

Erythrinus erythrinus 
Américas Central e do Sul. 
Bacias dos rios Orinoco e 
Amazonas. Rios da Guiana.  

 

Hoplias malabaricus 
Américas Central e do Sul, 
Da Costa Rica até a 
Argentina. 

 

GASTEROPELECIDAE 

Thoracocharax stellatus Bacias dos rios Amazonas, 
do Paraná e do Orinoco. 

 

HEMIODONTIDAE 

Hemiodus orthonops Bacias dos rios Paraguai e 
do Baixo Paraná. 

 

IGUANODECTIDAE 

Piabucus melanostomus Bacias dos rios Paraguai e 
Madeira. 

 

LEBIASINIDAE 

Pyrrhulina australis Bacias dos rios Paraguai, 
Paraná e norte do Guaporé. 

 

PARODONTIDAE 

Apareiodon affinis Bacia do rio da Prata.  

PROCHILODONTIDAE 

Prochilodus lineatus Bacias dos rios Paraguai, 
Paraná e do Paraíba do Sul.  
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

SERRASALMIDAE 

Metynnis mola Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. 

 

*Myleus tiete Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná. 

MMA 2014-EN 

Piaractus mesopotamicus Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná. 

 

Pygocentrus nattereri 

Bacias dos rios Amazonas, 
Paraguai – Paraná, 
Essequibo rios costeiros do 
Nordeste do Brasil e rio 
Uruguai no Brasil. 

 

Serrasalmus cf. S. elongatus Bacia do rio Amazonas e rio 
Guaporé. 

 

Serrasalmus marginatus Bacias dos rios Paraná e 
Paraguai. 

 

Serrasalmus spilopleura 
Bacia do rio Guaporé e 
Bacia do rio Paraná na 
Argentina. 

 

TRIPORTHEIDAE 

Clupeocharax anchoveoides 

Bacias dos rios Paraguai, do 
Alto Amazonas e bacia do 
rio Paraná em Corrientes, na 
Argentina.  

 

Triportheus nematurus Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná. 

 

Triportheus paranensis Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná e rio da Prata. 

 

GYMNOTIFORMES 

APTERONOTIDAE 

Apteronotus albifrons 

Rios da Venezuela até o 
Paraguai e rio Paraná. 
Também na bacia 
Amazônica no Peru. 

 

GYMNOTIDAE 

Gymnotus carapo 
Do sul do México até o 
Paraguai, incluindo 
Trinidade. 

 

HYPOPOMIDAE 

Brachyhypopomus cf. B. brevirostris Rios Orinoco e da Prata, e 
Amazonas no Peru. 

 

RHAMPHICHTHYIDAE 

Rhamphichthys rostratus 

Rhamphichthys hahni é a 
única espécie do gênero 
Rhamphichthys que ocorre 
nas Bacias do rio Uruguai e 
Paraná. A presença de R. 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

rostratus ainda não foi 
confirmada. 

STERNOPYGIDAE 

Eigenmannia trilineata Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. 

 

LEPIDOSIRENIFORMES 

LEPIDOSIRENIDAE 

Lepidosiren paradoxa Bacias dos rios Amazonas, 
Paraguai e Baixo Paraná.  

 

PERCIFORMES 

CICHLIDAE 

Apistogramma borellii Bacias dos rios Paraguai do 
Baixo Paraná na Argentina. 

 

Apistogramma commbrae 
Bacias dos rios Paraguai, 
Uruguai e Médio Paraná na 
Argentina. 

 

Apistogramma trifasciata 

Bacia do rio Amazonas, na 
drenagem do rio Guaporé 
(Brasil); Bacias dos rios 
Paraguai (Brasil e Paraguai) 
e Paraná (Argentina).  

 

Astronotus crassipinnis  
Bacias dos rios Paraná e 
Paraguai, rio Amazonas e rio 
Madre de Dios no Peru.  

 

Chaetobranchopsis australis 
Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná. Provável ocorrência 
na Bacia do Amazonas. 

 

Crenicichla lepidota 

Bacias dos rios Paraná e 
Paraguai (no Brasil e 
Paraguai e no Baixo Paraná 
(no Paraguai e Argentina). 
Também ao longo da costa 
do Rio Grande do Sul, no 
Médio e Baixo rio Uruguai 
(no Brasil e Uruguai e, ainda 
na Bacias do rio Amazonas, 
drenagem do rio Guaporé 
(no Brasil e Bolívia).  

 

Crenicichla vittata 

Bacias dos rios Paraná e 
Paraguai (Brasil e Paraguai) 
e na drenagem do rio 
Paraná na Argentina. 
Também ocorre na 
drenagem do Médio Uruguai 
no Brasil. 

 

Cichlasoma dimerus Bacias dos rios Paraguai e 
Paraná.  

 

RAJIFORMES 

POTAMOTRIGONIDAE 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

Potamotrygon histrix Baixo rio Paraná, rio 
Paraguai. 

 

Potamotrygon motoro 
Bacias dos rios Paraguai, 
Paraná, Amazonas e 
Orinoco. 

 

SILURIFORMES 

ASPREDINIDAE 

Bunocephalus doriae Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná e Uruguai. 

 

Pseudobunocephalus rugosus Bacias dos rios Paraguai – 
Paraná.  

 

AUCHENOPTERIDAE 

Ageneiosus cf. A. inermis 

Bacias hidrográficas de toda 
a América do Sul (Guiana 
Francesa; Amazonas, rio 
Paraguai, rio Paraná, rio 
Orinoco). 

 

Auchenipterus nuchalis Bacias dos rios Amazonas e 
Tocantins, até o Marowijne. 

 

Tatia aulopygia 

Drenagem do rio Madeira na 
bacia Amazônica. Muito 
comum nas bacias do Alto 
Guaporé e Mamoré. 

 

Trachelyopterus cf. P. galeatus Região Norte da América do 
Sul. 

 

CALLICHTHYIDAE 

Callichthys callichthys Ocorre em toda a América 
do Sul. 

 

Corydoras aeneus 
Colômbia e Trinidade até a 
bacia do rio da Prata no 
Leste dos Andes.  

 

Corydoras cf. C. ellisae Bacia do rio Paraguai e Alto 
Paraná. 

 

Corydoras hastatus Bacias dos rios Paraguai e 
Amazonas. 

 

Hoplosternum littorale 

Maioria das drenagens dos 
rios Sul-Americanos e Cis-
Andinos, até o Norte de 
Buenos Aires, Argentina. 

 

Lepthoplosternum pectorale Bacia do rio Paraguai.  

Megalechis thoracata 

Bacias dos rios do Norte do 
Brasil, Alto rio Paraguai, 
Amazonas, Orinoco e rios 
costeiros da Guiana. 

 

CETOPSIDAE 

Cetopsis gobioides Alto São Francisco e bacias 
dos rios Paraná e Uruguai. 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

DORADIDAE 

Anadoras grypus 

Bacias dos rios Paraguai, 
Pilcomaya, do Alto 
Amazonas e do Alto 
Mamoré. 

 

Ossancora eigenmanni Bacias dos rios Amazonas e 
Alto Paraguai.  

 

HEPTAPTERIDAE 

Imparfinis minutus Bacia do Alto São Francisco.  

Pimelodella gracilis Bacias dos rios Amazonas, 
Prata e Orinoco. 

 

Pimelodella laticeps Bacia do Baixo Paraguai e 
do Paraná. 

 

Pimelodella mucosa Bacia do rio Paraguai, e rio 
Mamoré. 

 

Rhamdia cf. quelen 
Américas Central e do Sul, 
do México até o centro da 
Argentina. 

 

LORICARIIDAE 

Ancistrus cf. A. pirareta 
Bacia do Alto Tebicuary-mi, 
na drenagem do Baixo rio 
Paraguai. 

 

Ancistrus cf. A. piriformis Bacia do rio Acaraí na 
drenagem do Médio Paraná. 

 

Farlowella paraguayemis Endêmica da Bacia do rio 
Paraguai. 

 

Hypoptopoma cf. H. inexspectatum Bacias de drenagem dos rios 
Paraguai e Paraná. 

 

Loricariichthys cf. L. platymetopon Bacia do rio da Prata.  

Otocinclus mariae Bacias dos rios Alto Madeira 
e Baixo Amazonas. 

 

Otocinclus vestitus Bacias dos rios Amazonas e 
Baixo Paraná. 

 

Otocinclus vittatus 
Bacias dos rios Amazonas, 
Orinoco, Paraguai, Paraná, 
Xingu e Tocantins. 

 

Pseudohemiodon laticeps Bacias dos rios Paraguai; 
Paraná e Uruguai. 

 

Pterygoplichthys anisitsi 
Bacias dos rios Paraguai, 
Médio Paraná, Bermejo e 
Uruguai.  

 

Rineloricaria lanceolata Alto Amazonas e rio 
Guaporé. 

 

Rineloricaria parva 
Bacia do rio Paraguai 
(Pantanal) (Fowler, 1954; 
Britski et al., 1999). 
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Ordem/Família/Espécie Distribuição Status de Conservação 

PIMELODIDAE 

Hemisorubim platyrhynchus Bacias dos rios Orinoco, 
Amazonas Maroni e paraná. 

 

Pimelodus blochii 
Bacias dos rios Amazonas, 
Corantijn, Essequibo, 
Orinoco e Golfo de Paria, 

 

Pimelodus maculatus Bacias dos rios Paraná e 
São Francisco. 

 

Pinirampus pirinampu 
Bacias dos rios Paraná, 
Amazonas, Orinoco e 
Essequibo. 

 

Sorubim lima 
Bacias dos rios Amazona, 
Orinoco, Paraná e 
Paranaíba. 

 

PSEUDOPIMELODIDAE 

Microglanis cf. M. parahybae Bacia do rio Paraíba do Sul.   

SYNBRANCHIFORMES  

SYNBRANCHIDAE 

Synbranchus marmoratus Desde o México até o norte 
da Argentina. 

 

FONTES: FISHBASE (2016); NEODAT III (2016).  

A. Espécies Ameaçadas 

Duas espécies de peixes consideradas como ameaçadas de extinção na 

bacia do rio Paraguai, segundo a lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil 

(MMA, 2014) uma é o cascudo Ancistrus formoso, uma espécie cavernícola 

encontrada em ambientes cársticos da serra da Bodoquena (ROSA & LIMA, 2008) 

e a outra é o pacu prata, Myleus tiete. Destas, apenas M. tiete pode ocorrer na área 

de influência do empreendimento. 

O pacu-prata (ou peba), Myleus tiete habita diferentes tipos de ambiente, 

com preferência para rios de médio porte e com características lóticas. São típicos 

do pantanal Mato-grossense, dos rios amazônicos e bacia do Prata, e originários 

dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Alimenta-se de frutos, caranguejos e de 

detritos orgânicos encontrados na água. No passado, aparentemente distribuída 

originalmente por todo o sistema do alto Paraná, Myleus tiete, nunca foi um peixe 

comum. A espécie tem sido encontrada com certa frequência em tributários do rio 

Paraná, e populações mais numerosas têm sido registradas na bacia do rio 

Paranaíba (MMA, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pantanal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_Prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Detrito_org%C3%A2nico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Da mesma forma que para outros peixes reofílicos, os represamentos 

constituem a principal ameaça à existência dessa espécie. Muito mais que 

constituírem um obstáculo à migração rio acima na estação reprodutiva (e que pode 

ser parcialmente mitigado pela construção de escadas de peixes), as barragens 

modificam profundamente o regime dos rios aos quais os peixes reofílicos estão 

adaptados, a espécie jamais é registrada nos trechos internos dos reservatórios, o 

que a coloca em alto risco de extinção. Dada a natureza de sua dieta, o 

desmatamento também deve ter contribuído significativamente para conduzir a 

espécie a seu presente status de ameaçada. Além disso, o fato de a espécie 

desovar em rios de médio a pequeno porte, a torna especialmente susceptível aos 

efeitos da poluição, dada a maior fragilidade destes ambientes a cargas poluidoras 

(ALVES; POMPEU, 2010). 

  Dados Primários 

A. Descrição dos Pontos Amostrais 

O ponto amostral denominado ICTIO-01 (Figura 252) situa-se no trecho de 

vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, próximo ao vertedouro. Apresenta-se 

como um trecho correntoso (ambiente lótico), com algumas áreas de remanso nas 

margens sendo a profundidade média entre 0,2 e 2,5 metros. O substrato de fundo 

apresenta fina granulometria próximo às margens e em pontos mais profundos, 

sendo comum também a ocorrência de lajes basálticas e grandes pedras ao longo 

do leito do rio em locais mais rasos.  

O ponto amostral ICTIO-02 (Figura 253) localiza-se na área onde será o 

reservatório da CGH Aquárius II, é um trecho correntoso (ambiente lótico) próximo 

à entrada do sumidouro do rio Correntes, com algumas áreas de remanso nas 

margens sendo a profundidade média entre 0,2 e 3,0 metros. O substrato de fundo 

apresenta arenoso próximo às margens e em pontos mais profundos, sendo 

comum também a ocorrência de lajes basálticas e grandes pedras ao longo do leito 

do rio em locais mais rasos.  

O ponto de amostragem ICTIO-03 (Figura 254) localiza-se a montante do 

reservatório da CGH Aquárius, à jusante de onde será implantada a barragem da 

CGH Aquárius II apresenta características lóticas, alternando áreas de corredeira 

com trechos de remanso. A profundidade no local varia de 1,0 à 2,0 m e o substrato 

de fundo é composto por areia, seixos de maior granulometria e rochas. 
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Figura 252: Ponto Ictio-01, trecho de vazão reduzida (TVR) da UHE Ponte de 
Pedra, à montante da futura área de alagamento da CGH Aquárius II. 

Figura 253: Ponto Ictio-02, área da futura área de alagamento da CGH 
Aquárius II. 
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B.  Inventário Ictiofaunístico 

As campanhas de coleta da ictiofauna contempladas no Estudo Ambiental 

Simplificado, foram realizadas entre os dias 23 e 29 de maio; e de 04 a 10 de julho 

de 2017.  

As artes de pesca utilizadas nas amostragens durante a campanha foram: 

redes de espera de diferentes aberturas de malhas, tarrafas, covos, pinda e anzol.  

As redes de espera utilizadas são divididas em baterias compostas por três 

redes (Bateria 1 – malhas 15, 20 e 30 mm; Bateria 2 – malhas 40, 60 e 80 mm), 

sendo utilizadas duas baterias para cada ponto de amostragem (Figura 255 e 

Figura 256). 

As redes são distribuídas nas regiões marginais dos rios (menores malhas) 

e na calha central do rio (maiores malhas) nos pontos amostrais fixos definidos, 

respeitando a altura das redes, os tamanhos de malhas e a profundidade do local.  

  

Figura 254: Ponto Ictio-03, a montante da cauda do reservatório da PCH 
Aquárius, e à jusante da futura secção de controle da CGH Aquárius II. 
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Figura 255: Disposição das redes no ponto Ictio-02. 
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Com as tarrafas são realizados vários arremessos nos pontos onde este 

método se mostra viável, ou seja, com profundidade moderada (mais de 1m de 

profundidade), fluxo semi-lêntico e ausência de detritos subaquáticos onde a tarrafa 

possa ficar enroscada (Figura 257). Método sistematizado em número de 

arremessos. Para este diagnóstico foram feitos 30 lances por ponto de 

amostragem. 

  

Figura 256: Revisão das redes do ponto Ictio-01. 

A 

B 
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Os exemplares capturados são identificados em campo, quando possível, 

sendo libertados imediatamente após a tomada dos dados biométricos, evitando 

assim sacrifícios desnecessários e contribuindo para a conservação da ictiofauna 

local.  

Todos os peixes coletados que necessitem ser levados ao laboratório para 

a correta identificação, são anestesiados conforme determinação da Resolução n° 

301 de 08 de dezembro de 2012 do Conselho Federal de Biologia – CFBio e 

Portaria CFBio nº 148/2012 que “Regulamenta os procedimentos de captura, 

contenção, marcação e coleta de animais vertebrados previstos nos Artigos, 4º, 5º, 

6º e 8º da Resolução CFBio nº 301/2012”, em conjunto com as normativas do 

Figura 257: Arremesso de tarrafa nos pontos Ictio-01 (A) e outro 
nas proximidades do ponto Ictio-02 (B). 

A 

B 
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Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA (Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI). 

Portanto são seguidos os protocolos e utilizada a imersão em solução 

anestésica, que é o método mais adequado para administrar anestésicos 

objetivando a eutanásia em peixes e anfíbios. É uma técnica análoga àquela de 

anestesia inalatória para animais terrestres.  

Assim, esses medicamentos são depositados na água e absorvidos pelo 

sistema respiratório dos animais. No Brasil, o agente anestésico mais empregado 

para produzir eutanásia por meio da imersão é a benzocaína, utilizada em 

concentrações entre 100 e 150 mg/1000ml. Essa substância tem como vantagens 

o baixo custo e a segurança para o manipulador.  

Depois de anestesiados, os espécimes são fixados em formaldeído à 10% 

por 48h e após este período, transferidos para uma solução de álcool etílico a 70% 

onde são preservados. Todos os peixes coletados são identificados pesados e 

medidos. Posteriormente serão depositados em coleção ictiológica credenciada, 

fiel depositária do IBAMA, ou em instituições indicadas pelo órgão ambiental 

responsável. 

O material de referência utilizado na identificação dos exemplares são 

relatórios de trabalhos de campo já realizados, consulta em bancos de dados 

ictiofaunísticos (FishBase e NEODAT), artigos científicos de taxonomia, consulta 

em coleções ictiológicas da região e da bacia hidrográfica e consulta aos 

especialistas em taxonomia quando necessário. 

A partir das coletas efetuadas, são realizadas análises das informações que 

permitam qualificar e, se possível, quantificar os impactos sofridos pela ictiofauna 

regional em função do represamento do curso d’água. Para tanto, são analisados 

os parâmetros comparativamente entre as áreas a montante, a jusante e no 

reservatório.  

São realizadas as seguintes análises: cálculo da abundância total e relativa, 

frequência de ocorrência das espécies, análise de similaridade, análise de 

diversidade, cálculo da riqueza de espécies e cálculo da constância por espécie, 

utilizando os programas estatísticos disponíveis.  
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Nas campanhas de ictiofauna realizadas em maio e julho de 2017 na área 

de influência direta (AID) da CGH Aquárius II, foram capturados um total de 39 

exemplares, totalizando 33.845 gramas (33,84 Kg) de biomassa. Tais exemplares 

encontram-se divididos em três das principais ordens de peixes de água doce: 

Characiformes, Siluriformes e Perciformes.  

A identificação dos espécimes (Tabela 67) foi realizada ao menor nível 

taxonômico possível, utilizando as chaves sistemáticas e bibliografias 

especializadas disponíveis e atualizadas, incluindo-se consultas on-line aos bancos 

de dados ictiofaunísticos conhecidos, como os do FISHBASE (www.fishbase.org), 

Catalog of Fishes Online 

(http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog), e dos Projetos 

PRONEX e NEODAT III (Fish Collection: www.mnrj.ufrj.br/search1.htm).  

Foram identificadas seis (06) famílias, sete (07) gêneros e oito (08) espécies. 

A Tabela 67 apresenta a lista das espécies coletadas nas duas campanhas 

realizadas, de acordo com sua classificação taxonômica.  

Tabela 67: Classificação taxonômica das espécies coletadas na área de influência da CGH 
Aquarius II. 

Ordem / Família Espécie 

CHARACIFORMES 

Characidae Astyanax sp. aff. scabripinnis (Jenyns, 1842) 

Astyanax sp.  

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

PERCIFORMES 

Cichlidae Cichla piquiti (Kullander & Ferreira, 2006) 

 Cichlasoma dimerus (Heckel, 1840) 

SILURIFORMES 

Callichthydae Hoplosternum littorale Hancock, 1828 

Heptapteridae Rhamdia quelen Quoy & Gaimard, 1824 

Pimelodidae Pseudoplatystoma corruscans, Agassiz, 1829 

A Tabela 68 apresenta a lista das espécies coletadas nas duas campanhas 

realizadas, de acordo com sua classificação taxonômica e abundância numérica 

em cada um dos pontos amostrados nas duas campanhas. 

http://www.fishbase.org/
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog
http://www.mnrj.ufrj.br/search1.htm
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Tabela 68: Abundância numérica das espécies capturadas nas duas campanhas de campo 
realizadas na área de influência da implantação da CGH Aquarius II. 

Espécie 
F1 F2 

P01 P02 P03 Riacho P01 P02 P03 Riacho 

Astyanax sp. aff. scabripinnis        2 

Astyanax sp.         1 

Cichla piquiti  2    8 1  

Cichlasoma dimerus     6 1 1  

Hoplias malabaricus      1   

Hoplosternum litoralle   4      

Pseudoplatystoma corruscans  5    2   

Rhamdia cf. quelen    1   4  

A análise do material coletado revelou que a ordem taxonômica que se 

sobressaiu foi Perciformes, com o maior número de espécimes coletados – 19 

exemplares nas duas etapas de campo realizadas. Com relação à biomassa, 

Characiformes contribuiu com 1.850 g, Siluriformes com 19.465 g e Perciformes 

com 12.530 g. 

Com relação à distribuição dos resultados por família, a maior contribuição 

numérica foi da família Cichlidae com duas (02) espécies e 19 indivíduos, sendo 

Cichla piquiti a espécie que teve o maior número de exemplares coletados, sendo 

onze (11) espécimes no total.  

A Tabela 69 e a Figura 258 e Figura 259 mostram os valores numéricos e 

percentuais das espécies capturadas nas duas campanhas já executadas do 

diagnóstico da ictiofauna na CGH Aquárius II. 

Tabela 69: Dados numéricos e percentuais das espécies capturadas nas duas campanhas 
realizadas na área de influência da CGH Aquarius II. 

Espécie  Nome Comum Exemplares 
Coletados 

Percentual (%) 

Astyanax sp. aff. scabripinnis  Lambari  2 5,13 

Astyanax sp.  Lambari  1 2,56 

Cichla piquiti Piava 11 28,21 

Cichlasoma dimerus Cará 8 20,51 

Hoplias malabaricus  Traíra 1 2,56 

Hoplosternum littorale Tamboatá 4 10,26 

Pseudoplatystoma corruscans Pintado 7 17,95 

Rhamdia cf. quelen  Jundiá 5 12,82 

TOTAL   39 100% 
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Com relação à biomassa, na campanha de amostragem realizada em 

Julho/2017 foi obtido um total de 17.2955 gramas (g) coletadas, sendo que a 

contribuição individual por espécie em termos numéricos e percentuais consta da 

Tabela 70 e das Figura 260 e Figura 261.  

Figura 259: Distribuição percentual (%) das espécies capturadas. 

Figura 258: Contribuição numérica das espécies capturadas. 
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Tabela 70: Dados totais e percentuais da biomassa das espécies coletadas. 
Espécie  Nome Comum Biomassa Percentual (%) 
Astyanax sp. aff. scabripinnis  Lambari  50 0,15 
Astyanax sp.  Lambari  30 0,09 
Cichla piquiti Piava 11750 34,71 
Cichlasoma dimerus Cará 780 2,31 
Hoplias malabaricus  Traíra 1770 5,23 
Hoplosternum littorale Tamboatá 690 2,05 
Pseudoplatystoma Pintado 17855 52,74 
Rhamdia cf. quelen  Jundiá 920 2,72 
TOTAL   33845 100% 

 

 

 

 

Figura 260: Biomassa em gramas (g) coletada por espécie na CGH 
Aquarius II. 

Figura 261: Contribuição percentual (%) da biomassa (peso em 
gramas – g) coletada por espécie. 
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O índice de captura por unidade de esforço (CPUE) é utilizado com o 

propósito de observar possíveis mudanças de espécies dominantes na área 

avaliada, sendo um índice de abundância relativa que auxilia também na avaliação 

do tamanho dos indivíduos capturados em função dos tamanhos das malhas das 

redes utilizadas. O cálculo da CPUEn é realizado com base na abundância das 

espécies por pela área e tamanho de malha da rede utilizada. 

Como as capturas nas redes de espera foram muito baixas, não é possível 

com estes dados calcular a CPUE. Com o aumento nos esforços durante as 

próximas amostragens, a tendência é que ocorra uma incrementação na 

capturabilidade permitindo a realização destes cálculos. 

A aplicação de índices ecológicos tem sido explorada em pesquisas com a 

ictiofauna tropical e é uma ferramenta muito útil no entendimento da dinâmica 

populacional das diversas espécies. Para a avaliação da ecologia das espécies são 

aplicados alguns destes índices que, assim como a análise de similaridade, não 

são testes estatísticos, mas medidas empíricas de heterogeneidade considerados 

poderosos auxiliares na compreensão geral do sistema. Estes índices foram 

calculados com base na abundância das espécies encontradas em cada ponto de 

coleta. 

A diversidade é a medida da complexidade de um ecossistema e, muitas 

vezes, de sua idade. A zona fluvial de um reservatório tem, com frequência, a maior 

diversidade de espécies por incluir as espécies típicas de ambientes lóticos, além 

das espécies que ocorrem nas zonas de transição e lacustre. 

As análises dos índices ecológicos para as etapas de campo realizadas em 

Maio e Julho de 2017, foram realizadas, mesmo com uma abundância numérica e 

de riqueza de espécies baixas, em todos os pontos avaliados. Os resultados, ainda 

pouco expressivos obtidos nas duas etapas já concluídas de trabalhos de campo, 

podem estar relacionados a fatores como esforço amostral, eficiência dos 

petrechos de pesca, características biológicas das espécies e características do 

habitat. Este período do ano, estações Outono e Inverno, denominadas época de 

seca na região de estudos, apresenta as águas dos corpos d’água com níveis mais 

baixos e muito transparentes, fato que influencia na eficiência de captura na região. 

No caso específico da área onde será implantada a CGH Aquarius II, o fator 

que está influenciando no baixo índice de capturas de peixes é a característica do 
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local, pois os pontos amostrais encontram-se limitados por duas barragens já 

consolidadas, deixando um trecho bastante curto de rio para a avaliação da 

ictiofauna. 

As análises dos índices ecológicos demonstraram que a Diversidade (H’) e 

Equitabilidade (J’) apresentaram maiores valores nos pontos Riacho, ICTIO-02 e 

ICTIO-03 e a Dominância (D) apresentam valores maiores para o ponto ICTIO-01 

(Tabela 71 e Figura 262). Estes resultados indicam uma maior estabilidade 

ecológica entre as espécies nos pontos Riacho, ICTIO-02 e ICTIO-03. 

Tabela 71: Índices ecológicos de diversidade da ictiofauna na área de influência da CGH 
Aquarius II. 
ÍNDICES DE DIVERSIDADE P01 P02 P03 RIACHO 

RIQUEZA S 2 3 3 3 
ABUNDÂNCIA N 7 19 9 4 
DIVERSIDADE H' 0,4101 0,8393 0,965 1,04 

EQUITABILIDADE J' 0,5917 0,7639 0,8783 0,9464 
DOMINÂNCIA D 0,7551 0,4737 0,4074 0,375 

 

 

No ponto ICTIO-01, o valor de dominância (D) apresentou maior valor, 

influenciado pelo baixo número de espécimes capturados neste local. Os valores 

encontrados também podem estar indicando que este ambiente se apresenta mais 

instável, com a dominância de uma espécie, provavelmente mais oportunista neste 

local, estes índices indicam a ocorrência de um processo de adaptação das 

espécies ao ambiente, gerado pela interferência das duas outras barragens (uma 

Figura 262: Índices Ecológicos de Diversidade da ictiofauna na área de 
influência da CGH Aquárius II. 
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à montante e outra à jusante) e outras possíveis intervenções ambientais na área 

amostrada. 

A similaridade da fauna de peixes (Figura 263), entre os pontos amostrais, 

foi avaliada segundo Jaccard (Sij) (1902), in Krebs (1989). O índice de Jaccard varia 

entre 0 (comunidades totalmente diferentes quanto à composição de espécies) e 1 

(comunidades totalmente semelhantes quanto à composição de espécies). Este 

coeficiente consiste em um parâmetro útil para a identificação de diferenças de 

composição das comunidades naturais e para a avaliação de níveis de impactos 

sofridos, por estas, em regiões similares, mas sujeitas a pressões distintas, por 

exemplo.  

Cada área exibe uma composição de espécies, que parece resultante de 

uma série de fatores, que variaram diferentemente ao longo do espaço e do tempo. 

O dendograma de similaridade obtido para a área de influência da implantação da 

CGH Aquarius II, separou as amostras em dois grupos distintos – pontos ICTIO-01 

e ICTIO-02 e pontos Riacho e ICTIO-03, revelando que a composição da ictiofauna 

de cada ambiente possui características pouco distintas. 

A semelhança nos pontos ICTIO-01 e ICTIO-02 se deve ao fato de se 

constituírem em locais muito próximos, influenciados pela barragem da UHE Ponte 

de Pedra e pela ausência de afluentes de grande porte. 

 

Figura 263: Dendograma de similaridade ictiofaunística dos 
pontos amostrais na área de influência da CGH Aquarius II. 
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 Considerações Finais 

Os valores de capturas em termos de espécies e número exemplares foram 

baixos na área de estudo, espera-se que o número de espécies aumente nas 

estações de primavera (enchente) e verão (cheia). Ao final do diagnóstico será 

possível realizar as análises ecológicas para inferir sobre os possíveis impactos da 

implantação da CGH Aquárius II. 

A baixa diversidade de espécies encontrada pode ser reflexo da pequena 

distância avaliada no trecho do rio estudado, que está localizado entre duas 

hidrelétricas já consolidadas na região.  

Ao longo do gradiente lótico (no sentido nascente – foz) a heterogeneidade 

espacial e a complexidade estrutural tendem à aumentar, propiciando o aumento 

na disponibilidade dos habitats, permitindo que um maior número de espécies 

possam coexistir em trechos mais inferiores da bacia.  

Ressalta-se que cada região e cada hidrelétrica apresentam características 

próprias com tempos e capacidades diferentes de resiliência das populações locais 

de se adaptarem às mudanças no meio e os resultados obtidos no diagnóstico da 

ictiofauna na área de implementação da CGH Aquárius II indicam que as 

populações ictiícas da área de estudos provavelmente serão poucos afetadas pelas 

mudanças ocorridas no meio. 

Os resultados apresentados demonstram que estudos envolvendo a 

ecologia de espécies demandam tempo e esforços, por períodos maiores, para que 

os resultados possam ser avaliados, como consistentes e indicativos de mudanças 

ou adaptações ocorridas nos ambientes analisados.  

Os dados obtidos no diagnóstico da comunidade ictiológica na AID do futuro 

reservatório da CGH Aquárius II podem atuar como importantes auxiliares na 

análise e eventual elaboração de medidas conservacionistas que visem a 

manutenção da diversidade ictiofaunística local. 

 Meio Socioeconômico 

Estes estudos subsidiam a avaliação das interferências decorrentes da 

implantação da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Aquarius II sobre o meio 

socioeconômico, por meio do diagnóstico sociocultural e econômico dos municípios 
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de Itiquira (MT) e Sonora (MS), inseridos na Área de Influência Indireta do 

empreendimento. 

As particularidades dos municípios serão fatores norteadores para a 

avaliação dos impactos, a proposição de medidas e programas ambientais entre 

outras análises que serão tratadas ao longo desse subcapítulo. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada baseou-se no levantamento de dados primários e 

secundários (ao trabalhar com fontes estatísticas pesquisadas em diversos sites 

institucionais oficiais), referentes aos municípios de Itiquira e Sonora, 

caracterizando seus aspectos sociais, históricos e econômicos.  

Segundo Oliveira (2000), em qualquer etapa da pesquisa de campo deve-se 

realizar uma revisão bibliográfica sobre o objeto/assunto que será investigado, 

construindo expectativas, direcionando os objetivos e, por conseguinte, a 

observação.  

Da mesma forma, faz-se necessário o reconhecimento prévio do local do 

empreendimento por meio da observação participativa in loco. 

Complementarmente, a relação entre os dados secundários e a observação de 

campo servirá de subsídio para as percepções que surgirão ao longo do estudo.  

 ASPECTOS GEOPOLÍTICOS 

ITIQUIRA 

Localização 

De acordo com a divisão regional do estado de Mato Grosso, o município de 

Itiquira fica situado na mesorregião do Sudeste Mato-Grossense (Figura 264), 

conforme categorização do IBGE. A mesorregião do Sudeste Mato-Grossense é 

uma das cinco mesorregiões do estado do Mato Grosso. 

O município de Itiquira é cortado pelas estradas federais BR-163 e BR-364, 

estaduais MT-299 (Liga BR-163 a BR-364), MT-370 (Rod. Joaquim Domingos do 

Amaral, liga a BR-163) e MT-040 (Liga a Alto Garças / Rondonópolis). 
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Encontra-se a 522 metros de altitude acima do nível do mar e está à 347 km 

da capital. Limita-se com os municípios de Rondonópolis, Pedra Preta, Sonora, Alto 

Garças, Alto Araguaia, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e Coxim. 

Contextualização Histórica 

Inicialmente, a região de Itiquira era habitada por povos indígenas, sendo 

provavelmente o extremo sul da área de atuação do povo bororo. Em junho de 1897 

foi realizada a primeira exploração no sertão leste Mato-Grossense, na qual foi 

percebido o potencial econômico da região voltado às atividades agropecuárias 

(ITIQUIRA, 2014). 

A pecuária foi a atividade que impulsionou o desenvolvimento da região, 

atraindo novos moradores devido a divulgação da qualidade das terras, surgindo 

assim grandes e prósperas fazendas.  

Itiquira é uma palavra de origem tupi que significa “água vertente”, “água em 

abundância” e dá nome ao rio onde a exploração de diamantes atraiu diversos 

aventureiros. Em 1932 a exploração do diamante ganhou força na região, atraindo 

pessoas de diversas regiões em busca do sonho de riqueza. (MARQUES, 2004). 

Com a chegada de novos exploradores, outras áreas propícias para extração de 

diamante foram encontradas, como o Vale do Ribeirão das Velhas, atraindo ainda 

Figura 264: Localização de Itiquira no estado do Mato Grosso. 
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mais garimpeiros que sofreram com um surto de malária. A exploração de 

diamantes continuou após a epidemia, e mais garimpeiros, principalmente vindos 

do Rio das Garças, instalaram-se às margens do Rio Itiquira e assim formaram o 

primeiro povoado. 

Itiquira era vinculada ao município de Coxim, sendo elevado à categoria de 

Distrito de Paz em abril de 1936, através da Lei Estadual n° 13 (MARQUES, 2004). 

Com o aumento de moradores na região, foi aprovada em 1937 a Lei Estadual n° 

118 que reservou a área de 3.600 hectares para a instalação oficial do patrimônio 

de Itiquira. 

Nos anos 1940, a atividade garimpeira começou a perder força na região, 

mas o povoado continuou a crescer, com fatores marcantes na época, como a 

chegada do primeiro padre e do médico Dr. Varela. Assim começaram os primeiros 

passos para a emancipação do município, iniciados com a visita do governador 

Julio Muller, o qual possuía a intenção de fixar a mão-de-obra ociosa dos garimpos 

decadentes.  

Além de aprovar a instalação oficial do patrimônio de Itiquira, delegou ao juiz 

de paz do município de Alto Araguaia ensinar o ofício a José Ferreira de Carvalho, 

não sendo mais necessário aos moradores se deslocarem até o referido município 

para registrar nascimentos e casamentos (MARQUES, 2004). 

Para efetivar a emancipação era necessária a existência de 500 eleitores, 

mas na época poucos possuíam o título de eleitor. Coube então a Adelino Campos 

empreender uma odisseia pela região para inscrever e fotografar 509 eleitores, e 

depois de muitas dificuldades conseguiu registrar todos os títulos. Itiquira foi 

emancipada em 01 de dezembro de 1953, através da Lei Estadual n° 654. 

A região voltou a crescer quando, no final dos anos 1960, uma iniciativa 

governamental com incentivos fiscais que tinha objetivo de atrair capital e 

tecnologia para o desenvolvimento da região trouxe investidores das regiões sul e 

sudeste, principalmente na atividade pecuária.  

No início da década de 1970 os gaúchos e paranaenses tentaram implantar 

a lavoura mecanizada, sem obter sucesso devido a diferença de clima, solo e 

tecnologia do sul do país. Foi então que o governo, percebendo o potencial da 

região, implantou o programa Polocentro, para incentivar a produção agrícola no 

cerrado, sendo fundamental para o estímulo da produção de grãos em Itiquira, além 
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de promover aumento populacional, que registrou o maior crescimento na década 

de 1970. 

Atualmente o município de Itiquira possui sua economia baseada na 

agricultura e pecuária, sendo um dos maiores produtores de soja do Estado de 

Mato Grosso (ITIQUIRA, 2014). 

SONORA 

De acordo com a divisão regional do estado de Mato Grosso do Sul, o 

município de Sonora fica situado na mesorregião Centro Norte de Mato Grosso do 

Sul (Figura 265), conforme categorização do IBGE. 

 

A mesorregião do Centro Norte do Mato Grosso do Sul é uma das quatro 

mesorregiões do estado do Mato Grosso do Sul. 

O município de Sonora é cortado pela rodovia federal BR-163, que ao sul faz 

ligação com a capital do estado, Campo Grande, e ao Norte, com Cuiabá (MT). 

Encontra-se a 442 metros de altitude acima do nível do mar, e distante à 363 

km da capital. Faz divisa com os municípios de Coxim, Pedro Gomes, Corumbá, 

Alto Araguaia (MT) e Itiquira (MT).  

Figura 265: Localização de Sonora no estado do Mato Grosso 
do Sul. 
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Contextualização Histórica 

Sonora, originalmente, integrava o município de Pedro Gomes, cujos 

primeiros registros da chegada de colonizadores datam de 1838, quando foram 

formadas fazendas de gado. Só em 1950 surgiu um povoado reunindo as 

residências dos fazendeiros, chamado de Amarra Cabelo, o qual, em 1963 foi 

constituído como município, com a denominação de Pedro Gomes. Nele se 

instalou, em 1978, a Usina Aquárius, voltada para a produção de álcool a partir da 

cana-de-açúcar, que deu origem a um povoado para abrigar seus funcionários e 

trabalhadores. Em 1983, a usina foi adquirida por uma subsidiária da Fiat Italiana, 

mudando seu nome para Companhia Agrícola Sonora Estância.  

Na mesma década em que foi emancipado o município de Pedro Gomes, os 

incentivos fiscais do governo para atrair capitais e tecnologias para o 

desenvolvimento da região, mais precisamente no final dos anos 60, favoreceram 

uma nova ocupação, trazendo proprietários paulistas, mineiros, gaúchos e 

paranaenses. A construção de rodovias como a Cuiabá–Campo Grande, em 1947, 

a Belém–Brasília, nos anos 60, além da BR-364 e da BR-070, foram fatores 

determinantes para que esse fluxo populacional alcançasse o território mato-

grossense, incluindo a área estudada. Já nos anos 70, a ocupação por grandes 

proprietários era predominante, destacando a criação de gado e o cultivo de 

cereais. 

 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

ITIQUIRA 

Dinâmica Populacional 

O município conta com uma população de 11.478 habitantes (IBGE, 2010), 

em uma área total de 8.722,48 km². A estimativa total para a população em 2017 é 

de 12.789 habitantes. Itiquira apresenta densidade demográfica de 1,32 hab./km² 

(IBGE, 2010), valor inferior ao registrado no estado (3,36 hab./km²) e no país (23 

hab./km²). 

Entre os 141 municípios do estado do Mato Grosso, Itiquira está na posição 

de número 58 em relação ao número de habitantes. Assim, a população de Itiquira 

representa 0,37% da população do estado, sendo as cidades mais populosas a 

capital Cuiabá, seguida de Várzea Grande e Rondonópolis (IBGE, 2010). 
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Quanto à distribuição espacial, verifica-se que a maior parte da população, 

7.036 habitantes (61%), reside na área rural, sendo apenas 4.442 pessoas 

residentes da área urbana, configurando uma taxa de urbanização de 39%, 

bastante inferior à do estado de 82%, e do país, 85% (IBGE, 2010). 

Embora a minoria da população resida na área urbana (pequena parcela do 

território) do município, a densidade demográfica registrada para 2010 foi bastante 

superior à densidade rural. Os setores que abrangem a sede urbana do município 

apresentaram densidades demográficas que variaram de 873 a 3.522 habitantes 

por km², enquanto que na área rural ficaram entre 0,14 a 1,33 hab./km². 

Indicadores de Desenvolvimento Humano  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida geral do 

desenvolvimento de cada país, utilizando dados de três pilares principais 

(educação, longevidade e renda), formando o índice de forma sintética para 

representar o desenvolvimento. Esse índice foi criado para contrapor outro muito 

utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que só utiliza dados econômicos 

(PNUD, 2013b). 

Uma variação metodológica do IDH, que é global, criou o IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal como uma forma de acompanhar a evolução 

dos municípios nas três principais dimensões de desenvolvimento: oportunidade de 

ter uma vida longa e saudável, ter um padrão de vida que garanta as necessidades 

básicas e ter acesso ao conhecimento, ou seja, longevidade, renda e educação 

(PNUD, 2013c). 

Itiquira apresentou um IDHM em 2010 de 0,693, o que configura o município 

na faixa de Desenvolvimento Humano Médio, que ocorre nos valores de IDHM entre 

0,600 e 0,699. De acordo com os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil 2013, o município figura a 2.105° posição no ranking do IDHM nacional, 

calculado com base nos 5.565 municípios do Brasil, dentre os quais 2.104 estão 

em situação melhor e 3.461 em situação pior. Entre os 141 municípios de Mato 

Grosso, Itiquira ocupa a posição de número 55.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ainda 

analisa que entre 2000 e 2010, Itiquira apresentou o IDHM com uma taxa de 

crescimento de 28,10%, passando de 0,541 para 0,693. Entre as dimensões que 

apresentaram o maior crescimento em termos absolutos estão educação, seguida 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            488  

de renda e longevidade, conforme a Figura 266. O município apresentou um 

crescimento maior que do Estado, que obteve a taxa de crescimento entre 2000 e 

2010 de 20,63%. Contudo Itiquira ainda possui o IDHM menor que do Estado, que 

em 2010 foi de 0,725. 

Outro indicador positivo foi a redução da distância entre o IDHM e o limite 

máximo do índice, chamado hiato de desenvolvimento, que foi reduzido em 66,88% 

entre 2000 e 2010. Esse valor foi muito próximo do obtido pelo Estado, que 

apresentou redução de 68,92% para o mesmo período (PNUD, 2013a). 

SONORA 

Dinâmica Populacional 

Os dados do IBGE (2010) apontam o município com uma área de 4.075,40 

km², representando 1,19% da área do Estado. A densidade populacional em 

Sonora era, em 2014, de 4,18 pessoas por km², enquanto a média do MS era de 

7,57 pessoas por km². 

O município tinha em 2014, 17.019 habitantes, segundo a estimativa do 

IBGE a população do município aumentou 78%, entre 2000 e 2014, a ritmo mais 

acelerado que o crescimento médio registrado no Estado de MS (26%). A taxa 

média de crescimento anual da população de Sonora neste período foi de 4,22% e 

a do Estado de 1,67% (IBGE, 2014). 

O processo de urbanização foi acelerado no município (Figura 267). Em 

1991 cerca de 15% da população morava no campo. A população rural cresceu 

58%, enquanto a população urbana cresceu 169%, chegando a representar 90% 

da população total do município (IBGE, 2010). 

Figura 266: IDHM de Itiquira e Mato Grosso. 
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Entre os anos censitários de 2000 e 2010, a quantidade de pessoas do 

município de Sonora aumentou 55%, mas com a diminuição do tamanho médio das 

famílias, o número de domicílios cresceu 84% no mesmo período, passando de 

2.617 para 4.805 domicílios no município. 

A pirâmide etária (Figura 268) da população é a distribuição dos indivíduos 

de uma população segundo diferentes grupos de idades (classes etárias). 

 A estrutura etária da população sonorense, pode ser dividida em três 

grandes grupos etários: jovens de 0 a 14 anos (28%), adultos de 15 a 60 anos 

(67%) e idosos, acima de 60 anos (5%). 

Figura 267: Evolução da população no município de 
Sonora/MS. 

Figura 268: Pirâmide etária do município de Sonora/MS. 
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A grande maioria dos moradores está na faixa adulta composta por 53% de 

homens e 47% de mulheres. Aproximadamente 87% das pessoas com mais de 5 

anos são alfabetizadas (IBGE, 2010). 

Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem por objetivo avaliar a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população, partindo do 

pressuposto de que é preciso ir além do viés puramente econômico. O IDH reúne 

três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: 

a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável (saúde), ter acesso ao 

conhecimento (educação) e poder desfrutar de um padrão de vida digno (renda) 

(PNUD, 2013). 

O índice IDH varia entre zero e um, e mostra que quanto mais próximo a 1, 

mais desenvolvida é a região. No Brasil a metodologia adaptada para os municípios 

gerou o IDH Municipal (IDHM). Seus resultados são divididos em cinco 

classificações: de 0,000 a 0,499 é considerado grau de desenvolvimento Muito 

Baixo; de 0,500 a 0,599 é considerado Baixo; de 0,600 a 0,699 é considerado 

Médio; de 0,700 a 0,799 é considerado Alto e de 0,800 a 1,000 é considerado Muito 

Alto. 

O município de Sonora, em 1991, possuía um IDH considerado muito baixo. 

Em 2010, melhorou a sua posição com relação a outros municípios e, em termos 

de desenvolvimento, apresentou melhorias nas condições de vida da população. O 

fator principal que levou ao aumento do IDH foi a melhoria na educação (Figura 

269). 

 
Outro índice que visa mensurar o grau de desenvolvimento é o Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (Figura 270). O IFDM acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros 

Figura 269: Evolução do índice de desenvolvimento humano municipal. 
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em três áreas de atuação: Emprego e Renda, Educação e Saúde. O índice varia 

de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) com o objetivo de classificar o nível de 

desenvolvimento de cada localidade em quatro categorias: 

- Baixo (resultado inferior a 0,4); 

- Regular (resultado entre 0,4 a 0,6); 

- Moderado (resultado entre 0,6 a 0,8) 

- Alto (resultado superior a 0,8). 

Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento da localidade. 

 
Segundo o IFDM, o município de Sonora, apresentou, nos últimos anos, 

evolução favorável em relação a outros municípios, tanto em nível nacional quanto 

em nível estadual. De 2005 para 2011, passou de nível de desenvolvimento regular 

para moderado. Este índice também indica que a área com maiores ganhos no 

município foi a de educação. 

 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA 

ITIQUIRA 

Aspectos Econômicos 

Produto Interno Bruto - PIB 

Para estudo da economia de um município, é necessária a análise do PIB 

(Produto Interno Bruto), que representa a contabilização dos bens e serviços 

produzidos num dado período. Este indicador fornece dados quantitativos para 

examinar o nível de desenvolvimento de uma economia. 

O PIB de Itiquira quintuplicou de 2002 a 2012, o que representa um 

crescimento acumulado de 207,16%. Neste período o PIB apresentou crescimento 

médio anual de 20,72%, porém não linear, conforme Figura 271. 

Figura 270: Evolução de índice FIRJAN de desenvolvimento municipal. 
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Nos anos 2005 e 2006 o PIB decresceu consideravelmente por conta da 

crise brasileira no setor agropecuário. Tal setor é bastante representativo no 

município, e portanto o PIB oscilou bastante, dado o cenário de queda dos preços 

das commodities e elevado grau de endividamento do setor. 

Nos anos seguintes o crescimento do PIB começa a ascender novamente 

(exceto em 2009), e a partir de 2011 atinge marcas de crescimento expressivas, de 

42% em 2011 e 58% em 2012. Isto se deve, entre outros fatores, ao lançamento 

do terminal ferroviário da Ferronorte. 

Ainda no período 2002-2012, o PIB de Mato Grosso cresceu 3,86 vezes, 

enquanto que o de Itiquira aumentou 5,08; ultrapassando portanto o crescimento 

percentual do estado. A Figura 272 demonstra o crescimento percentual do 

município e do estado. 

  

Figura 271: PIB a preços correntes e seu crescimento anual. Fonte: IBGE, 
2012. 

Figura 272: Comparativo do crescimento percentual do PIB de Itiquira e MT. 
Fonte: IBGE, 2012. 
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Entre os anos 2005-2009 a taxa de crescimento do PIB foi menor em Itiquira 

se comparado ao estado. Porém, a partir de 2010 o município se recupera mais 

rapidamente que Mato Grosso. No biênio 2005-2006 há desaceleração da 

economia pela crise brasileira no setor agropecuário. 

Analisando a participação percentual de Itiquira no PIB do Mato Grosso, este 

ocupa a 13ª posição dentre os 141 municípios do estado no ano de 2012, 

relacionado na Figura 273. 

 
O município apresentou participação no PIB estadual de 1,68% em 2012, 

valor contundente com o percentual médio para o período de 2002-2012, que foi de 

1,27%. O percentual médio de participação municipal no PIB de Mato Grosso é 

0,71%, portanto muito abaixo da porcentagem de Itiquira. 

Em relação à composição do PIB do município de Itiquira, o setor de serviços 

responde pela maior participação, seguido pela agropecuária, impostos e indústria; 

esta última bastante inexpressiva se comparada com os outros setores, ilustrada 

na Figura 274. 

  

Figura 273: Municípios com maior PIB do estado de MT. 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            494  

 

Em série histórica, podemos observar que o valor adicionado bruto do setor 

da agropecuária diminuiu e deixou de responder pela maior parte do PIB, enquanto 

o setor de serviços aumentou a porcentagem de participação no PIB até ultrapassar 

o setor de agropecuária. As principais atividades econômicas do município são 

agricultura de soja, milho e algodão; bovinocultura e silvicultura (seringueira e 

eucalipto). 

Em relação ao saldo da balança comercial, no período 2004-2014 (Figura 

275) o município apresentou superávit em todos os anos, aumentando o montante 

das exportações consideravelmente a partir de 2008. 

 
Enquanto as importações no período analisado foram muito baixas e 

esporádicas (anos de 2004, 2006, 2007 e 2008 não houve importações), as 

exportações cresceram consideravelmente no período, passando de US$2,4 

Figura 274: Evolução da Composição do PIB (2002-2012). 
Fonte: IBGE, 2012. 

Figura 275: Evolução da Balança Comercial de Itiquira. Fonte: IBGE, 2015. 
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milhões em 2004 para US$171,8 milhões em 2014, o que representa um aumento 

em mais de 70 vezes do montante exportado. 

A Figura 276 demonstra que toda a exportação foi de produtos básicos, 

exceto pelos anos 2007 e 2013. 

Ocupação e renda 

O IBGE conceitua a PEA (População Economicamente Ativa) como os 

indivíduos que representam o potencial de mão-de-obra que o setor produtivo pode 

contar, ou seja: a população que está trabalhando (formalmente ou não, 

remunerados ou não) e a que está desempregada (Figura 277), porém procurando 

emprego (IBGE, 2015). 

 

Figura 276: Evolução das exportações por fator agregado. Fonte: IBGE, 2014. 

Figura 277: PEA por idade. Fonte: IBGE, 2010. 
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Entre as pessoas economicamente ativas, quase metade (48%) têm entre 

30 e 49 anos, o que representa 2.728 pessoas. É importante observar que os 

trabalhadores abaixo desta faixa etária (entre 10 e 29 anos) representam 34% - 

1.920 pessoas, e que continuarão no mercado de trabalho por tempo significativo; 

e portanto políticas públicas voltadas à educação e profissionalização são 

essenciais no município. 

Os dados relativos ao emprego são importantes no diagnóstico da dinâmica 

econômica de um município. A Figura 278 relaciona os empregos formais por setor. 

O setor primário é o que mais emprega, responsável por 70% dos empregos 

formais no município. A Figura 279 mostra os dados relativos às admissões e 

desligamentos. 

Figura 278: Empregos formais por setor no ano de 2015. 
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Apenas nos anos 2010, 2011 e 2013 o saldo foi positivo (a diferença entre 

admissões e desligamentos), significando que somente nestes anos a quantidade 

de admissões superou ao de desligamentos. 

Os estabelecimentos são geradores de empregos formais e, portanto, as 

análises quantitativa e qualitativa destes são importantes para observar a dinâmica 

econômica do município. A Figura 280 expõe a quantidade de estabelecimentos 

em Itiquira, que aumentou em 45,71% de 2002 para 2013. 

A análise dos estabelecimentos por tipo de atividade econômica (Figura 281) 

também é essencial para explicar a dinâmica. 

Figura 279: Evolução das admissões e desligamentos. Fonte: Brasil, 2015. 

Figura 280: Evolução da quantidade de estabelecimentos de Itiquira. 
Fonte: Brasil, 2013. 
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A quantidade de estabelecimentos nas áreas de agropecuária e serviços são 

maioria, em conformidade com a maior participação destes setores no PIB 

municipal. O município é pouco industrializado, uma vez que além do valor 

adicionado bruto do setor industrial ser baixo, há poucos estabelecimentos do setor. 

Conforme já citado, um dos indicadores componentes do IDHM é o IDHM 

Renda, cujo cálculo considera a renda per capita. Numericamente, este indicador 

pode ter valor de zero a um. A evolução deste indicador para o município de Itiquira 

está na Figura 282. 

 
O indicador melhorou ao longo dos anos, a renda per capita aumentou em 

20% de 2000 a 2010. Contudo, no comparativo do IDHM Renda com o estado e o 

país, Itiquira possui IDHM Renda menor, ressaltando a importância de 

investimentos nas políticas de geração de renda e aquecimento da economia, 

ilustrado na Figura 283. 

  

Figura 281: Quantidade de Estabelecimentos por setor econômico. 
Fonte: Brasil, 2013. 

Figura 282: Evolução do IDHM Renda e da Renda per capita. 
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O IDHM Renda é um indicador importante na avaliação da economia local. 

No entanto, este tem a limitação de não medir a desigualdade econômica da 

população. O índice de Gini, por sua vez, fornece o grau de concentração de renda, 

demonstrando a diferença entre o rendimento dos mais pobres e mais ricos. 

Numericamente, este instrumento vai de zero a um, sendo zero a situação de total 

igualdade (a população possui a mesma renda) e um a de total desigualdade 

(apenas um indivíduo ou um pequeno grupo detém toda a renda do local). A Figura 

284 expõe alguns indicadores relacionados à desigualdade. 

O município melhorou seus indicadores no período 2000-2010, reduzindo a 

pobreza significativamente e por consequência o índice de Gini diminuiu. 

Agricultura 

As principais atividades agrícolas de Itiquira estão divididas em culturas 

perenes (lavouras permanentes), que após a colheita não se faz necessário novo 

plantio, e as culturas anuais (lavouras temporárias) que após a colheita é preciso 

realizar um novo plantio. 

As produções das culturas perenes que se destacam são: borracha 

correspondendo a 98% e a banana correspondendo a 2% da produção (IBGE, 

2013). 

Em relação às produções das culturas anuais destacam-se a soja com 39% 

da produção (Figura 285), seguido do milho (Figura 286) com 32%, a cana-de-

açúcar com 23% e o algodão (Figura 287) e sorgo com 3% cada.  

Figura 283: Comparativo IDHM Rende da Itiquira. 

Figura 284: Indicadores de desigualdade em Itiquira. 
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Figura 285: Vista de plantio de soja. 

Figura 286: Vista plantação de milho. 

Figura 287: Vista de plantação de algodão. 
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Pecuária 

A pecuária em Itiquira tem como principal atividade a criação de bovinos, 

que corresponde 85% do rebanho efetivo no município, conforme pode ser visto na 

Figura 288. 

 

Segundo Itiquira (2015), o município conta com aproximadamente 386 

produtores de gado bovino, onde 90 deles se dedicam a bovinocultura de corte e o 

restante, que compreende 77% se dedicam a bovinocultura leiteira, com 

produtividade aproximada de 283 mil litros/mês. 

Silvicultura 

Segundo Shimizu et al. (2007), Itiquira possui área de floresta plantada de 

10.468 ha, com a espécime Seringueira ocupando 82% da área de silvicultura. Na 

Figura 289, é possível observar as proporções dos espécimes cultivados na região. 

 

Figura 288: Tipos de pecuária no município. 

Figura 289: Espécies de florestas plantadas em Itiquira. 
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A partir de 2009 a prática do cultivo de seringueira (Figura 290) se modificou 

com a venda das áreas de plantio. 

No município explora-se também o eucalipto, as duas espécies cultivadas 

são o Urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) e Camaldulensis 

(Ecalyptus camaldulensis), a primeira espécie tem como principal uso a fabricação 

de papel e a segunda é utilizada geralmente para reflorestamento e sua madeira 

pode ser usada para construção, dormentes, moirões e carvão. 

A Citriodora (Corymbia citriodora) que é espécie florestal com menor área de 

cultivo na região (SHIMIZU et al., 2007), tem sua produção destinada para a 

extração de óleos essenciais de grande valor comercial. 

Piscicultura 

A prática da piscicultura na região ainda é pequena, no entanto, de acordo 

com informações da Prefeitura, alguns assentamentos estão iniciando esta 

atividade. Segundo o IBGE (2013), em Itiquira existe a produção de algumas 

espécies de peixes, como pode ser visto na Figura 291. 

 

Figura 290: Vista de seringal e de área após arranque de árvores. 

Figura 291: Espécies e produção da piscicultura em Itiquira. 
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SONORA 

Aspecto Econômico 

No território do município de Sonora, 50% da área são dedicadas a 

pastagens, que abrigaram 136.963 cabeças de bovinos em 2013 (IBGE). 

A cultura temporária no município de Sonora se concentrou, em 2013, nos 

cultivos de milho e soja, que ocuparam, juntos, 83% da área. Outros 16% foram 

ocupados com cultivo de cana-de-açúcar. As culturas permanentes se limitaram a 

3 hectares de seringueiras. Dentre os produtos de origem animal, em 2013 

destacou- se a produção de um milhão de litros de leite (IBGE). 

Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Sonora (Figura 292) 

atingiu R$ 341.665.000,00. Considerando a população estimada para o mesmo ano 

pelo IBGE, o PIB per capita, produzido no município em 2012 correspondeu a R$ 

21.856,77 sendo semelhante ao valor médio do Estado de Mato Grosso do Sul, 

para o mesmo ano, de R$ 21.902,00. Sonora encontra-se na 27ª posição no ranking 

do Estado. 

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços, mas 

vem diminuindo a sua participação nos últimos anos. O setor agropecuário 

apresentou expressiva e crescente participação no valor da produção de 2012, 

contribuindo com cerca de 32% do PIB municipal, enquanto em nível estadual 

chega a apenas 12%. 

 

Figura 292: Composição do PIB. 
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Os dados censitários mais recentes (2010) apontam que a População 

Economicamente Ativa do município de Sonora era de 7.537 pessoas, 

correspondentes a 62% da população, sendo que a média do Estado de MS é de 

61%. 

A Figura 293 mostra a evolução da proporção de famílias do município 

favorecidas com o benefício social do Bolsa Família. Em 2014, último ano 

disponível, havia no município, 1.049 famílias beneficiadas. 

 
Pequenos Negócios 

Segundo a RAIS (2013) verifica-se que o número de empresas existentes 

em Sonora era de 663, gerando um total de 3.818 empregos com carteira assinada 

(Figura 294). Os setores de comércio, serviços e agropecuária apresentam maior 

número de empresas, sendo que a maior parte das empresas trabalham em 

atividades no setor do Comércio. 

Figura 293: Proporção de famílias beneficiadas pelo bolsa família. 
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Considerando todos os setores de atividade, a maior parte (99,1%) das 

empresas existentes em Sonora é Micro ou Pequena Empresa (MPE). 

Apesar de, individualmente, as MPEs contratarem poucos funcionários, o 

volume total de contratações torna-se significativo por existir grande quantidade de 

MPEs. Das pessoas empregadas no município de Sonora 33,6% da população 

trabalha em empresas comerciais, de serviços com até 49 funcionários e empresas 

agropecuárias, industriais e de construção civil com até 99 funcionários (RAIS, 

2013). 

Para cálculo das estatísticas a seguir, o NIT (SEBRAE) considerou como 

MPEs apenas empresas privadas, excluindo alguns setores de atividade como: 

agropecuária, utilidade pública (eletricidade, gás, água, correios, 

telecomunicações, serviços financeiros, saúde, educação), administração pública, 

organizações associativas, serviços domésticos e órgãos internacionais. Ao 

considerar somente parte das empresas, a participação das MPEs no emprego 

(Figura 295) diminui para os níveis apresentados a seguir. 

Figura 294: Empresas por setor de atividade. 
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Entre 2010 e 2013, o número de empregos nas empresas de Sonora 

aumentou 9,48%, enquanto em nível estadual aumentou em média 13,34% no 

mesmo período.  

A contribuição dos pequenos negócios apresentou leve diminuição, aonde o 

número de empregos que vinha crescendo nos últimos anos caiu em 2013. No 

município, 15% dos empregos formais correspondiam a funcionários públicos 

(RAIS, 2013). 

Dada a oscilação nos postos de trabalho, a massa de salários provenientes 

de todos os estabelecimentos apresentou queda em 2013. 

 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVIÇOS 

URBANOS NA AID 

ITIQUIRA 

Saúde 

De acordo com dados obtidos no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, Itiquira possuía, em 2014, um total de 23 

estabelecimentos de saúde, conforme a Figura 296 (BRASIL, 2014). 

  

Figura 295: Contribuição das MPES à geração de emprego. 
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Em 2014, o número total de leitos (Figura 297) em Itiquira somavam 36, e 

todos eram atendidos pelo SUS. 

 

Educação 

Conforme dados do Censo Escolar 2014 (INEP, 2014), o município de 

Itiquira possui dez estabelecimentos de ensino da rede pública em sua estrutura 

escolar. Dentre elas, oito são de dependência administrativa municipal e duas de 

Figura 296: Tipo de estabelecimentos de saúde em Itiquira. 

Figura 297: Número de leitos. 
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dependência administrativa estadual. A Figura 298 apresenta a estrutura 

educacional conforme a etapa de ensino e dependência administrativa. 

 

Em relação às etapas de ensino, a maior parte das escolas de dependência 

administrativa municipal atende a educação infantil e o ensino fundamental. Entre 

elas, duas são creches, quatro atendem à educação infantil e fundamental e duas 

são exclusivamente fundamentais. 

Já as duas escolas de dependência estadual atendem ensino fundamental 

e médio. O ensino de jovens e adultos (EJA) é ofertado em duas escolas 

municipais, a EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros, na zona rural, e na EMEB 

Anfilofio de Souza Campos, na zona urbana. De acordo com a Prefeitura, esse tipo 

de educação é atualmente ofertado a 178 alunos. 

Conforme o IBGE (2011), o município possui escolas da rede municipal 

aptas a receber pessoas com deficiência. Com base em dados disponibilizados 

pela Prefeitura, o número de alunos especiais chega a 60. 

Quanto à localização, Itiquira apresenta o mesmo número de escolas rurais 

e urbanas, sendo cinco em cada, demonstrando um equilíbrio em relação às etapas 

de ensino. A única etapa não ofertada na área rural é a educação infantil. 

Segundo o IBGE (2012), as matrículas ocorridas no município são todas 

feitas na educação pública, sendo que a maior parte, 65%, é realizada no ensino 

fundamental, seguido do ensino médio com 23% e a educação infantil, com 11%, 

num total de 2.936 matrículas. 

Figura 298: Estabelecimentos de ensino. 
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Avaliação dos indicadores de educação 

De acordo com o PNUD, um dos fatores que compõe o IDHM Educação é a 

proporção de jovens e crianças que completaram determinados ciclos de ensino 

(fundamental e médio) ou ainda estão frequentando a escola (PNUD, 2013a). 

Com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2013c), a dimensão da educação no município de Itiquira foi a que mais cresceu 

em termos absolutos (Figura 299), tanto entre os anos de 1991 a 2000 quanto de 

2000 a 2010, apresentando os crescimentos de 0,128 e 0,290 respectivamente.  

 

Esse crescimento se deve principalmente ao aumento da proporção de 

crianças que frequentavam a escola, indicador que serve para avaliar a situação da 

educação entre a população. A Figura 300 demonstra a proporção de crianças e 

jovens frequentando a escola ou com determinados ciclos de ensino completos, 

conforme a faixa etária para o período entre 1991 e 2010. 

  

Figura 299: Crescimento da dimensão Educação no IDHM. Fonte: Cia Ambiental, 
2015; com base em PNUD, 2013ª. 
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Em Itiquira, entre 1991 e 2010 a proporção de crianças entre cinco e seis 

anos na escola aumentou 68%. A proporção de crianças com idade entre 11 e 13 

anos com fundamental completo ou nos últimos anos do ensino aumentou em 51%, 

seguidos da faixa etária entre 15 e 17 anos com fundamental completo e 18 e 20 

anos com ensino médio completo, com aumento registrado em 50 e 34 pontos 

percentuais, respectivamente. (PNUD, 2013). Contudo, proporcionalmente, o maior 

aumento ocorreu na faixa dos alunos com 18 a 20 anos com Ensino Médio 

completo, com uma porcentagem 9,5 maior em 2010 em relação a 1991. 

Em relação à educação para adultos, de 18 anos ou mais, a Figura 301 

compara a situação do município de Itiquira, do Mato Grosso e Brasil. 

  

Figura 301: Percentuais educacionais de adultos. Fonte: Cia Ambiental, 2015; com 
base em PNUD, 2013ª. 

Figura 300: Fluxo escolar em Itiquira. Fonte: Cia Ambiental, 2015; com base em 
PNUD, 2013ª. 
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Para os dados totais de Itiquira, é possível observar que aproximadamente 

41% dos adultos possuíam o ensino fundamental completo, 27% o ensino médio 

completo e 7% o ensino superior completo. A maior porcentagem corresponde ao 

ensino fundamental completo, tanto em nível municipal, estadual e nacional, sendo 

respectivamente 41%, 48% e 51%. O município de Itiquira, em comparação com as 

taxas estadual e federal, possui menores porcentagens de adultos com ensino 

fundamental, médio e superior. Com relação ao analfabetismo, no entanto, Itiquira 

atingiu uma taxa de 9% da população, sendo menor que a do Estado, com 11% e 

que do país, com 12%. 

Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

O nível de atendimento em abastecimento de água por rede geral atende 

apenas a 66,6% de seus domicílios. Dentre seus domicílios localizados na área 

urbana, 97% são servidos por rede geral de água, mas na zona rural apenas 50,4% 

dispõem desse recurso, enquanto 48,6% fazem uso de poço ou nascente.  

Se, por um lado, essa situação parece conferir a Itiquira um quadro de 

abastecimento inadequado de água, por outro, é preciso que se leve em conta que 

o Estado de Mato Grosso só possui 7,6% de seus domicílios em zonas rurais 

servidos por rede geral de água.  

Sendo assim, Itiquira encontra-se em situação bastante favorável no interior 

do Mato Grosso.  

Esgotamento Sanitário 

A situação do esgotamento sanitário em Itiquira é bastante precária, onde 

apenas 0,9% dos domicílios estão servidos por rede geral de esgoto. O recurso à 

fossa séptica também é bastante restrito, estando presente em 12,3% dos 

domicílios. A fossa rudimentar é o sistema predominante na Área de Influência, 

sendo utilizada em 81,7% dos domicílios. 

O município não possui rede coletora de esgoto ou qualquer tipo de 

tratamento, tendo como destino final os cursos d’água. Cabe ainda ressaltar que 

uma porcentagem considerável não possui sanitário. 
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Resíduos Sólidos 

Em Itiquira, 67,1% dos domicílios se beneficiam da coleta de lixo, enquanto 

19,8% utilizam-se da queima, 7% enterram seu lixo na propriedade e 5,6% jogam-

no diretamente em terrenos baldios. A situação urbana apresenta um quadro 

favorável onde 94,6% do lixo de seus domicílios são coletados. Na zona rural, 

52,4% dos domicílios possuem coleta domiciliar de lixo, sendo o restante, 

queimado, enterrado ou jogado em terrenos baldios (IBGE, 2000). 

Não existe aterro sanitário nem sistemas de tratamento de lixo no município, 

a destinação final do lixo produzido são os lixões existentes no município. Sua 

disposição é feita em locais preestabelecidos pela administração local, os quais 

não interferem no cotidiano da população, de acordo com as informações obtidas 

na prefeitura. 

Em Itiquira, o lixo é depositado em uma chácara pertencente à Prefeitura 

Municipal, localizada a aproximadamente 4km da cidade. De acordo com 

informações da administração municipal, a Prefeitura está desenvolvendo um 

projeto visando à implantação de um aterro sanitário próximo à Rodovia MT-299, a 

cerca de 3km da cidade. Os estudos para sua implantação, em terreno já adquirido 

pela Prefeitura, estão em análise no Órgão Ambiental do estado, para obtenção 

das licenças ambientais necessárias. 

SONORA 

Saúde 

O município de Sonora possui infraestrutura de saúde precária, 

principalmente no que diz respeito ao atendimento das zonas rurais. A rede que 

integra o sistema de saúde é composta por 1 hospital privado e 4 unidades 

ambulatoriais. Segundo informações da Prefeitura Municipal, os casos graves são 

encaminhados prioritariamente para a cidade de Rondonópolis. Sonora oferece 32 

leitos hospitalares à sua população, o que representa taxas de 3,4 leitos por mil 

habitantes, taxa considerada extremamente baixa. 

Educação 

Em Sonora existem 12 unidades escolares, sendo a metade representada 

por Pré-Escolas, 5 escolas do Ensino Fundamental e 1 do Ensino Médio. Nas Pré-

Escolas, dentre as quais 2 são particulares e 4 são de responsabilidade do 
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município, encontram-se 377 alunos. Esse número é mais significativo do que o 

encontrado em Itiquira, na medida em que o público potencial da Pré-Escola em 

Sonora (crianças de 4 a 6 anos) totaliza 729 crianças, ou seja, são atendidas cerca 

de 52% do universo.  

O Ensino Fundamental é dividido entre as esferas estadual e municipal, 

sendo que a escola estadual absorve um contingente de alunos superior ao 

municipal. Com relação ao Ensino Médio, Sonora possui apenas uma unidade 

escolar estadual que atende 272 alunos matriculados, um pouco menos de 1/3 da 

população municipal de jovens na idade que corresponde a essa etapa. 

O município fornece material escolar e uniforme aos alunos carentes. Na 

zona rural, o transporte é gratuito para todos os estudantes e, na área urbana, é 

fornecido passe escolar a todos que residem a mais de 1,5km da escola. 

Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

A população se localiza predominantemente na área urbana, 86,9% de seus 

domicílios permanentes são servidos por rede geral de água, sendo que 99% de 

seus domicílios urbanos estão ligados à rede geral. Por outro lado, na zona rural, 

apenas 19,3% de seus domicílios são servidos por rede geral, enquanto 68,3% 

fazem uso de poço ou nascente, situação menos favorável do que na zona rural de 

Itiquira. Cabe também ressaltar que apenas 13,6% dos domicílios rurais do Estado 

de Mato Grosso do Sul são atendidos por rede geral de água, o que confere a 

Sonora uma situação favorável dentro do estado. 

Esgotamento Sanitário 

A situação do esgotamento sanitário no município de Sonora é bastante 

precária, apenas 0,4% dos domicílios de Sonora estão servidos por rede geral de 

esgoto. O recurso à fossa séptica também é bastante restrito, estando presente em 

0,2% dos domicílios de Sonora. A fossa rudimentar é o sistema predominante, 

sendo utilizado em 92,9% dos domicílios. 

Não possui rede coletora de esgoto ou qualquer tipo de tratamento, tendo 

como destino final os cursos d’água. Com relação ao esgotamento sanitário, a 

situação de Sonora é ainda menos favorável que a da média de seu respectivo 

estado.  
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Resíduos Sólidos 

Em Sonora, 98,4% dos domicílios urbanos são servidos por coleta domiciliar, 

mas este serviço é inexiste na zona rural, onde o destino do lixo é ser queimado ou 

enterrado nas propriedades (IBGE, 2000). 

A destinação final do lixo produzido é o lixão existente junto ao município, 

sua disposição é feita em locais preestabelecidos pela administração local, o qual 

não interfere no cotidiano da população, de acordo com as informações obtidas na 

prefeitura. 

Em Sonora, a disposição do lixo é feita em uma área pertencente à Fazenda 

Rio Corrente, também proprietária da Companhia Agrícola Sonora Estância, 

localizada a cerca de 1,3 km da cidade. Segundo informações obtidas na 

administração municipal, existe um projeto de reciclagem e compostagem a ser 

desenvolvido na área. Para isso, a área está sendo preparada para iniciar as 

atividades, logo após obter-se a Licença de Operação, que deverá ser emitida pelo 

Órgão Ambiental Estadual. 

 LAZER, TURISMO E CULTURA 

ITIQUIRA 

Arqueologia 

Conforme Zanettini (2012), o povoamento do estado do Mato Grosso se 

iniciou por volta de 1719, com a chegada de uma bandeira oriunda de Minas Gerais, 

iniciando a exploração de ouro nas jazidas próximas de Cuiabá. Após este evento, 

iniciou-se um novo movimento para os sertões de Mato Grosso por via fluvial, 

denominado de monções (LUREDEMANN, 2009). Tal afluxo de pessoas para o 

chamado sertão de Mato Grosso em busca de minerais preciosos foi o que deu 

origem mais tarde ao município de Itiquira. 

A formação dos municípios de Rondonópolis e Itiquira é ligada à expansão 

para o interior do território brasileiro em busca de pedras e metais preciosos e por 

terras para ampliação das fronteiras agrícolas e pecuárias, ocorridas no final do 

século XIX e início do século XX. Ambos os municípios tiveram sua origem em 

movimentos de interiorização no período mencionado (FERREIRA, 2001). 

Todavia, tendo em vista diversos fluxos populacionais que seguramente são 

expressos na cultura material da região, a Arqueologia Histórica é bastante 
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incipiente na região. A região onde se encontra o município de Itiquira, microrregião 

de Rondonópolis, vem sendo alvo de diversas pesquisas arqueológicas há mais de 

três décadas, com resultados bastante expressivos, com o registro de vários sítios 

arqueológicos, como demonstra a Figura 302. 

Destaca-se o trabalho realizado por Wüst (1990) na Bacia do Rio Vermelho 

e a atuação da denominada Missão Franco-Brasileira, coordenada por Vialou 

(2005-2006) na área da “Cidade de Pedra”, município de Rondonópolis. Podem-se 

destacar também pesquisas de cunho preventivo na área da UHE Rondonópolis e 

UHE João Basso e nas usinas Ponte de Pedra e Itiquira, embora os sítios 

identificados nesses empreendimentos ainda não figurem no Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

CNSA/IPHAN (ZANETTINI, 2012). 

A seguir, estão listados todos os cinco sítios arqueológicos cadastrados no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do IPHAN em Itiquira: 

Ressalta-se que a falta de cronologia é bastante comum nos sítios rupestres, 

devido à ausência de traços de carvão, e a datação geralmente é feita por 

associação cultural ou por datação indireta de materiais associados no sedimento 

dos abrigos, quando presente (VIALOU, 2005- 2006). Assim, estima-se que os 

sítios rupestres da região possuam entre 2.000 a 5.000 anos, como é o caso do 

Sítio Arqueológico Casa de Pedra, registrado durante os estudos da UHE Itiquira, 

atualmente alvo de monitoramento (OLIVEIRA, 2009).  

As representações rupestres revelam uma diversidade de motivos, sinais e 

figurações que retratam o pensamento dos grupos pretéritos, bem como suas redes 

de interação cultural. Apresentam temáticas diversas, como sinais não 

identificados, geométricos, formas humanas e animais (VIALOU, 2005-2006). 

Figura 302: Sítios arqueológicos cadastrados junto ao IPHAN. 
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SONORA 

Arqueologia 

Embora a área onde será implantado o empreendimento da CGH Aquarius 

II careça de informações arqueológicas específicas, ela está inserida em uma 

região mais ampla na qual estudos mais sistemáticos vêm sendo realizados na 

última década, com ênfase na região pantaneira. 

Os resultados das pesquisas apontam para uma diversidade e quantidade 

de sítios altamente significativos da importância da Região Centro-Oeste para o 

estudo das culturas passadas, com influência das diversas regiões que se limitam 

com ela, como, por exemplo, a Amazônica. 

A riqueza hidrográfica da região é um fator altamente favorável à ocupação 

e à utilização dos rios como meio de deslocamento para as populações. Esse fator 

foi relevante na Pré-História e também influiu na forma de colonização europeia ali 

registrada, destacando-se as expedições empreendidas que se adaptaram a essa 

realidade, denominadas “monções” e que contavam com os cursos fluviais para 

esse fim. 

A ocupação registrada no âmbito regional engloba a ocorrência de grupos 

caçadores coletores ligados à antiguidade, sendo crescente a possibilidade de 

serem encontrados os sítios desse tipo de ocupação em abrigos sob rocha e 

também a céu aberto, de acordo com as novas descobertas. Essa possibilidade se 

relaciona, também, à inclusão de áreas desse tipo nas pesquisas, revelando a 

existência de sítios antigos em grande profundidade em outras regiões. 

Conforme apontam OLIVEIRA & VIANA (2000), ocorrem sítios com datações 

de mais de 10 mil anos em Cuiabá e Rondonópolis, enquanto no nordeste de Mato 

Grosso do Sul, no alto Sucuriú, o material coletado referente à Tradição Itaparica 

foi datado em 10.340 ± 110 AP. 

A Tradição Itaparica define-se pela indústria lítica, com artefatos plano-

convexos característicos, denominadas “lesmas”. Segundo SCHMITZ, a indústria 

dos sítios desta Tradição seria composta por artefatos uni faciais, com predomínio 

de furadores e raspadores terminais encabados e pontas de projétil pedunculadas 

(em um contexto Itaparica mais recente, com cerca de 9 mil a 8 mil anos atrás). Em 

termos de subsistência dessas populações, o autor as caracteriza como a de um 
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caçador e coletor generalizado, que explora principalmente nichos diversificados, 

onde um extremo está o cerrado, a caatinga, ou o campo, no outro extremo a mata 

e, no meio, várias formas vegetais transicionais, como o agreste ou o cerradão. 

Sob essa referência cultural, estão inseridos diversos sítios, distribuídos em 

uma ampla área, com algumas transformações no período de 9 mil a 6 mil anos. 

Registram-se ocupações desta tradição até o período em que surgiram os primeiros 

povos horticultores, da Tradição Una, cujos vestígios de ocupação são comumente 

encontrados em abrigos sob rocha, com uma produção cerâmica ainda incipiente, 

se comparada aos períodos posteriores. 

Com datas mais recentes na região de interesse para o estudo, os sítios da 

Tradição Uru incorporam grupos horticultores estabelecidos em grandes aldeias. 

Confeccionavam-se vasilhames cerâmicos, predominantemente do tipo simples, 

com anti plástico de cariapé, e cuja maioria foi identificada como sendo pratos e 

tigelas de bases planas associadas ao consumo da mandioca brava. É citada 

também a ocorrência de carimbos cilíndricos feitos nessa matéria-prima. 

A Tradição Tupi-Guarani, que viria a ocupar mais tarde a região — haja vista 

os vestígios encontrados sobrepostos aos sítios de outras tradições culturais —, 

apresenta como traço principal a ocorrência de grandes residências multifamiliares, 

com a presença de cerâmica decorada, policrômica. Os enterros constatados 

indicam a prática de sepultamento em urnas ou secundários. O consumo da 

mandioca também pode ser inferido pela forma dos vasilhames. 

Da fusão entre diversas culturas, entre elas as Tupi-Guarani e Uru, teriam 

se originado os índios Bororo. Os sítios, normalmente, são encontrados próximo às 

margens de rios navegáveis, ricos em peixes. O contato com os colonizadores 

transformaria esse padrão, levando as populações a se fixarem em áreas de 

cabeceiras dos rios e áreas de Cerrado. Estabeleceriam grandes aldeamentos em 

forma circular ou elíptica, de acordo com padrões já existentes, como os da 

Tradição Uru. 

Considerando esse quadro descritivo dos grupos registrados 

arqueologicamente, no município de Sonora foi registrado 1 sítio arqueológico, 

conforme Tabela 72.  
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Tabela 72: Sítio arqueológico, município de Sonora/MS. 
CNSA Nome Tipo 

 Lagoa da Serra Cerâmica 
Fonte: IPHAN/2015. 

 ANÁLISE INTEGRADA 

A análise integrada consiste na interpretação das informações geradas pelos 

diagnósticos realizados, ressaltando suas interações com a área de influência do 

empreendimento. A análise foi desenvolvida a partir da integração das 

características do empreendimento com os resultados do diagnóstico ambiental, 

explicitando as relações de dependência ou sinergia entre os componentes 

antrópicos, bióticos e físicos avaliados.  

Dessa forma, buscou-se compreender a estrutura e a dinâmica da região e 

destacar os aspectos mais relevantes e os pontos julgados críticos no contexto 

ambiental, com uma análise das condições ambientais atuais e suas tendências 

evolutivas, conforme interação dos dados levantados no estudo em referência.  

O fato da CGH Aquarius II captar água de um reservatório já existente, não 

havendo novo represamento do rio Correntes, ameniza a geração de impactos 

ambientais pela implantação do empreendimento. Assim, os maiores impactos 

identificados ocorrerão na instalação do empreendimento, quando da abertura dos 

canais e do túnel de adução, a formação do lago de regularização, abertura de 

acessos e construção de infraestruturas.  

O projeto da CGH Aquarius II prevê a captação de água no trecho de vazão 

reduzida (TVR) da UHE Ponte de Pedra, ou seja, a jusante da mesma, e a 

restituição à montante da PCH Aquarius, num trecho do rio Correntes que 

compreende 7,75 km. Este aproveitamento terá sua operação “a fio d’água”, sem 

reservatório, desta forma, para garantir a manutenção da vazão sanitária exigida 

ambientalmente, será construída uma “secção de controle na margem esquerda do 

rio. 

A vazão sanitária (remanescente) adotada para a CGH Aquárius II é de 3,20 

m³/s, valor igual ao outorgado para a PCH Aquárius já existente, em operação 

desde setembro de 2006 e que se localiza a jusante do mesmo rio em estudo. Este 

valor foi validado e aceito pelo IBAMA em reunião técnica realizada no Núcleo de 

Licenciamento Ambiental do Mato Grosso do Sul na data de 26/04/2016. Esta 
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vazão sanitária de 3,20 m³/s será mantida pela CGH Aquárius II de forma 

ininterrupta, sem qualquer sistema mecânico que possa cortar o fluxo d’água. 

A implantação deste empreendimento trará uma série de obras de 

engenharia, que em vários graus podem impactar os recursos naturais existentes. 

Isto acarretará no aumento das fontes de impactos sobre a biota, como por 

exemplo, a supressão da vegetação, a remoção do solo, o uso de explosivos, o 

aumento de veículos, a alteração do padrão de qualidade da água, a constituição 

de áreas de empréstimo e bota-fora, entre outras.  

Atualmente a fauna e a flora da região encontram-se alteradas de seu estado 

original, por influência da forma de ocupação e uso do solo, neste caso, pela 

substituição de áreas com vegetação nativa para atividades agrícolas (canaviais). 

Nesta situação já ocorrem impactos como a presença de espécies exóticas e o 

efeito de borda sobre os remanescentes, indicando que a área de influência do 

empreendimento se encontra bastante fragmentada e com fortes indícios de 

alterações. Ainda assim, os remanescentes florestais localizados na área de 

influência do empreendimento, podem ser classificados como em estágio médio de 

regeneração natural.  

Nas coletas de invertebrados aquáticos, os táxons encontrados, apesar de 

poucos, demonstram bons parâmetros da qualidade ambiental. A presença das 

ordens Ephemeroptera e Trichoptera mostram que a qualidade da agua é boa, 

tendo bastante oxigenação e sem poluição, já que indivíduos dessas ordens são 

intolerantes a lugares poluídos ou enriquecidos com componentes orgânicos 

gerado por esgotos. Com relação aos representantes terrestres, o grande número 

de indivíduos da família Formicidae (formigas) demonstra que, grande parte das 

áreas estão degradas, pois espécies dessa família, como o gênero Pachycondyla 

sp. e Atta sp., costumam ser pioneiras, e se aproveitam de ambientes antropizados. 

Os dados obtidos no diagnóstico da comunidade ictiológica na AID da futura 

área de alagamento da CGH Aquárius II, mesmo ainda incipientes, podem atuar 

como importantes auxiliares na análise e eventual elaboração de medidas 

conservacionistas que visem a manutenção da diversidade ictiofaunística local. 

Ressalta-se que cada região e cada hidrelétrica apresentam características 

próprias com tempos e capacidades diferentes de resiliência das populações locais 

de se adaptarem às mudanças no meio e os resultados obtidos no diagnóstico da 
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ictiofauna na área de implementação da CGH Aquárius II indicam que as 

populações ictiícas da área de estudos provavelmente serão poucos afetadas pelas 

mudanças ocorridas no meio. 

Apesar das pressões antrópicas, relacionadas, sobretudo, a atividade 

agrícola, e da maior abundância relacionada às espécies generalistas da avifauna, 

ressalta-se que a ADA e AID ainda apresentam ambientes que podem ser 

considerados bastante íntegros, visto que 31% da riqueza primária de aves é 

representada por espécies de média e alta sensibilidade à distúrbios ambientais. 

Em relação à fauna de mamíferos, as espécies ocorrentes refletem o grau 

de descaracterização da região como um todo, onde apenas alguns remanescentes 

florestais podem dar suporte à mastofauna local. Mesmo que em um primeiro 

momento a implantação do empreendimento signifique impactar negativamente os 

recursos ambientais, no decorrer da execução dos programas ambientais 

compensatórios, as fontes de impacto diminuem consideravelmente, trazendo uma 

melhoria para as condições ambientais da região em relação ao estado inicial.  

Durante a construção do empreendimento haverá uma interferência na 

dinâmica da área de implantação do empreendimento, como a diminuição de 

habitat para as espécies, atropelamentos em vias e a caça de animais como a paca, 

anta, cutia e tatu. 

O aumento no tráfego de veículos pesados, os ruídos provenientes do 

canteiro de obras, a circulação de pessoas estranhas nas propriedades afetadas 

são alguns dos distúrbios que ocorrerão na fase de implantação do 

empreendimento. De acordo com as características populacionais na região do 

empreendimento, a construção da CGH Aquarius II indica que a mesma não irá 

gerar impactos por onde as estruturas do empreendimento serão construídas.  

Há que se considerar o maior impacto positivo do empreendimento que é o 

aumento da geração e oferta de energia elétrica na região. Isso acarretará em uma 

maior confiabilidade no fornecimento de energia para os consumidores locais, 

principalmente em períodos de contingências, e uma maior atratividade para novos 

investidores na região. Tais investimentos podem resultar em implantação de novas 

empresas e indústrias, melhorando a oferta de empregos, nível de renda, condição 

de vida, entre outros índices socioeconômicos relacionados a melhorias de 

infraestrutura.  
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Considerando-se a implantação da CGH Aquarius II, a transformação da 

área, se fará observar, pela implantação de novas vias de circulação, instalações 

de apoio e, sobretudo, da própria usina. Concluindo, esse contexto demonstra a 

necessidade de medidas preventivas e corretivas, voltadas para as características 

da região de maneira a evitar alterações significativas nos meios, físico, biótico e 

socioeconômico. Essas medidas podem ser caracterizadas por diretrizes capazes 

de prevenir, controlar e minimizar eventuais interferências ambientais, com 

implantação de programas de monitoramento e controle das interferências que 

possam ser causadas pela implantação do empreendimento. 

 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 Metodologia de Prognose e Avaliação de Interferências Ambientais 

O Prognóstico Ambiental analisa as consequências da instalação de 

empreendimentos sobre as áreas de influência dos estudos realizados no 

Diagnóstico Ambiental. 

Prognosticar significa ter conhecimento antecipado baseado em suposições 

(MOREIRA, 1993), o que traduz uma feição subjetiva, apesar de ser tratado com 

rigor científico através da aplicação de uma metodologia consagrada. O prognóstico 

resulta na identificação de uma série de interferências sobre o meio ambiente, nos 

quais estão incluídos elementos físicos, biológicos e sociais. 

Ele subsidia as suposições do cenário futuro tanto sobre os resultados dos 

estudos realizados nas áreas de influência, como dos conhecimentos técnico-

científicos dos profissionais integrantes de tais estudos, sendo estes elementos 

primordiais para a promoção de um prognóstico confiável.  

No presente estudo, cada impacto identificado, integrado, titulado e descrito 

é caracterizado pela utilização de 10 (dez) atributos, permitindo as análises 

dimensionais e temporais necessárias à compreensão das consequências da 

inserção do empreendimento, além de estabelecer condições para formulação das 

ações de mitigação ou compensação a serem tomadas. 

A identificação, integração e titulação dos impactos constituem aspectos 

primários ligados diretamente ao conhecimento técnico multidisciplinar. 

Primeiramente, os técnicos especialistas de cada área de estudo integrante do 
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diagnóstico ambiental identificam todos os impactos possíveis, nos quais são 

posteriormente analisados. 

Na análise efetuada, todos os impactos prognosticados são, quando 

pertinente, reagrupados e titulados, visando promover uma avaliação inter e 

multidisciplinar, culminando com uma descrição integrada. Isso resulta em maior 

objetividade e consistência nas descrições e nas avaliações, direcionando, 

também, para a proposição de medidas e de programas ambientais com 

abrangência otimizada. 

Depois de efetuadas essas ações, os impactos são descritos e 

caracterizados conforme descrito a seguir, para então atribuir-se uma nota, de 1 a 

3 de acordo com a gravidade ambiental ou benefício, que o parâmetro possa 

expressar.  

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO  

A descrição do impacto é a dissertação sobre sua causa direta, possíveis 

causas indiretas e as suas consequências previsíveis.  

 QUANTO À NATUREZA 

A natureza do impacto diz respeito à qualificação dos efeitos que ele pode 

causar ao ambiente, podendo ser positiva ou negativa. 

I. Positiva: quando gera efeitos benéficos. 

II. Negativa: quando os efeitos são prejudiciais. 

 LOCALIZAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO 

A localização e espacialização dos impactos esses serão indicados quanto 

a área de influência, sendo: 

I. ADA: Área Diretamente Afetada; 

II. AID: Área de Influência Direta; 

III. AII: Área de Influência Indireta. 

 QUANTO À FASE DE OCORRÊNCIA  

Um impacto pode ocorrer antes mesmo do início da sua implantação. É o 

que normalmente ocorre com empreendimentos no setor de infraestrutura, como 

hidrelétricas, reservatórios, estradas, portos, etc., cuja expectativa gerada na 
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sociedade em geral e na comunidade do local de implantação, em particular, pode 

originar impactos a partir da simples notícia de que tal obra será realizada. 

A identificação precisa da fase de ocorrência de um impacto é importante 

porque permite a adoção de medidas prévias, possibilitando a sua minimização, 

quando se tratar de impacto negativo; ou sua potencialização, quando se tratar de 

impacto positivo. No presente estudo foram considerados os seguintes atributos 

para os impactos, quanto à fase de ocorrência: 

I. Planejamento: a fase de planejamento consiste no período que 

compreende toda a fase de estudos até o início de mobilização para a instalação 

do(s) canteiro(s) de obras. A ocorrência de impactos nesta fase está relacionada à 

notícia da construção do empreendimento e à movimentação de pessoas na região 

de implantação em decorrência de estudos de engenharia ou ambientais, 

desenvolvidos antes do início da construção. 

II. Implantação: a fase de implantação compreende desde a mobilização 

para instalação do canteiro de obras até a conclusão da obra. É a partir da 

construção que começa a se manifestar a maioria dos impactos prognosticados, 

pois efetivamente principiam as alterações no ambiente original. Um impacto típico 

desta fase é a degradação da paisagem natural. 

III. Operação: a fase de operação, no caso de usinas hidrelétricas, ocorre 

desde o momento em que as turbinas são colocadas em funcionamento. 

IV. Desativação: a fase de desativação, para usinas hidrelétricas, ocorre ao 

término da vida útil do empreendimento. 

 QUANTO À INCIDÊNCIA 

A incidência dos impactos pode ocorrer de forma direta ou indireta, sendo: 

I. Direta: Quando a ação gera o impacto; 

II. Indireta: Quando depende de outro impacto para se manifestar. 

 QUANTO À DURAÇÃO 

A duração do impacto está relacionada à sua permanência no ambiente a 

partir da manifestação de sua causa, sendo classificada como: 

I. Temporária: quando o impacto desaparece após o encerramento de sua 

causa como, por exemplo, o aumento temporário da oferta de emprego. (01 ponto) 
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II. Permanente: quando o impacto não cessa com o passar do tempo, como 

é o caso da degradação da paisagem natural. (03 pontos) 

III. Cíclica: quando o impacto manifesta-se sob um padrão de sazonalidade. 

(02 pontos) 

 QUANTO À TEMPORALIDADE 

A Temporalidade indica o momento que o impacto ocorre, podendo ser 

classificada como: 

I. Imediato: ocorre imediatamente após uma ação;  

II. Médio Prazo: considerado como durante a fase de implantação do 

empreendimento;  

III. Longo Prazo: considerado como durante a fase de operação do 

empreendimento. 

 QUANTO À REVERSIBILIDADE  

Este aspecto deve ser analisado levando-se em conta as medidas 

compensadoras e mitigadoras que serão adotadas em relação ao impacto.  

Ele será reversível (01 ponto) caso existam e sejam adotadas medidas 

capazes de anular totalmente os seus efeitos.  

O impacto será irreversível (03 pontos) quando não existirem medidas 

capazes de anulá-lo totalmente. Pode-se ainda considerar um impacto 

parcialmente reversível (02 pontos) quando as medidas adotadas, embora não 

possam anular os seus efeitos, podem mitigá-los parcialmente. 

 QUANTO À OCORRÊNCIA 

Como o próprio título deste item sugere, muitos impactos aqui relacionados 

são prognoses e, em se tratando de previsão, pode haver um grau de incerteza 

quanto à sua manifestação.  

Não é o caso dos impactos inerentes à atividade modificadora do ambiente 

que têm, obviamente, ocorrência certa (03 pontos). Entretanto, existem os 

impactos de ocorrência provável (02 pontos), que dependem de uma combinação 

de fatores para se manifestar. Por fim, improvável (01 ponto) cuja possibilidade de 

ocorrência seja remota. 
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 QUANTO À IMPORTÂNCIA 

A importância do impacto é a medida da relevância do impacto e do fator 

ambiental afetado. Determinação do seu significado em termos relativos, ou seja, 

em comparação ao conjunto podendo ser: baixa (01 ponto), média (02 pontos) ou 

alta (03 pontos). 

 QUANTO À MAGNITUDE 

O julgamento da magnitude de um impacto pode ser muito subjetivo caso 

não exista um parâmetro bem definido que permita a sua comparação com outros 

de natureza ou causa similar.  

A magnitude é a medida da extensão do impacto no meio ambiente, podendo 

ser definida como abrangência de alteração de um atributo ambiental, em termos 

quantitativo e qualitativo.  

A magnitude pode se manifestar de forma alta (03 pontos), média (02 

pontos) e baixa (01 ponto). 

O resultado desta avaliação (pontuação) é determinado pela multiplicação 

dos fatores (Duração x Reversibilidade x Ocorrência X Importância x Magnitude). A 

classificação dos impactos segue conforme a Tabela 73. 

Tabela 73: Classificação da significância dos impactos. 
Pontuação Significância 

De 01 a 12 Pouco Significativo 

De 13 a 36 Significante 

Acima de 36 Importante 

 Meio Físico 

 FORMAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Descrição do Impacto 

A degradação do solo ocorre em geral a partir da interferência antrópica 

sobre esse recurso natural. As obras de implantação da CGH Aquarius II são 

fatores de geração de áreas degradadas, principalmente pela remoção da 

vegetação e do revolvimento do solo para a abertura de estradas de acesso, 

construção das ensecadeiras e da barragem, utilização de áreas para empréstimo 

e bota-fora, além de outras ações ligadas diretamente à construção e pertinentes 

ao tipo de empreendimento em questão. 
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Os resultados obtidos com formação de áreas degradadas representam um 

elemento altamente negativo na paisagem. Como também mostram potencial para 

formação de focos de erosão ou para estabelecimento de condições propícias ao 

desenvolvimento de patógenos, criando um ambiente favorável à reprodução de 

vetores de doenças (valas isoladas, acúmulo inadequado e abandono indevido de 

restos de obra e resíduos diversos, entre outros). 

A região de inserção da obra e formação do reservatório é formada por 

Neossolo Quartzarênico órtico, sendo um solo com pequeno desenvolvimento, 

textura arenosa e ausência de minerais alteráveis, sendo um solo raso com 

presença de minerais de fácil intemperização em um relevo plano a suave na região 

de barramento e tomada d´água, e mais íngreme para ondulado na região da casa 

de força. 

A declividade da área de inserção da obra está compreendida entre 0% a 

45%. Por estes fatores pedológicos deve-se ater aos aspectos de susceptibilidade 

à erosão, consequente aos aspectos de formação de áreas degradadas.  

Desta maneira, há necessidade de maiores cuidados durante o processo de 

implantação do empreendimento, devido às características físicas encontradas na 

região. 

Em relação aos acessos e estradas, deve-se prever a utilização ao máximo 

da infraestrutura viária existente (vias vicinais, de fazendas, etc.), reduzindo-se, 

dessa forma, desmatamentos e cortes no terreno capazes de desencadear ou 

acelerar os processos de erosão. 

No entanto, a melhoria de acessos existentes e a abertura de novos acessos 

para o Canteiro de Obras serão inevitáveis, com destaque para o acesso ao sítio 

do barramento e para a casa de força.  

Todos os acessos serão construídos nas regiões de Neossolo 

Quartezarênico Órtico, e irão provocar intervenções diretas na paisagem, 

constituindo-se em pontos favoráveis ao desencadeamento de processos erosivos 

e formação de áreas degradadas. 

Dessa forma, o impacto pode ser classificado como sendo de ocorrência 

certa (Tabela 74), principalmente na fase de construção do empreendimento, de 

natureza negativa, com duração temporária e reversível. 
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Tabela 74: Atributos do Impacto: Formação de Áreas Degradadas. 
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização ADA 

Fase de ocorrência Implantação  
Incidência Direta  
Duração Temporário  

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Certa 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  

Alteração da Qualidade da Água – Alteração da 
Qualidade das Águas Subterrâneas – 

Contaminação do Solo – Início ou Aceleração de 
Processos Erosivos – Impacto Visual 

Providências a serem Adotadas 

 Planejamento adequado das atividades de maior impacto em relação à  

formação de áreas degradadas; 

 Adoção de medidas preventivas de controle de formação de focos de  

erosão e carregamento de solo; 

 Melhoria e manutenção das condições das estradas e dos acessos; 

 Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental; 

 Controle da Formação de Focos de Erosão. 

 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Descrição do Impacto 

Quanto a qualidade da água, poderão ocorrer modificações tanto na fase de 

implantação da obra como na fase de operação.  

Na fase de implantação, a construção das ensecadeiras e da barragem, a 

exploração da área de empréstimo e o desvio do rio, podem acarretar no transporte 

de sedimentos para os corpos d’água, contribuindo para o aumento da turbidez e 

modificações das características do rio, devido ao assoreamento.  

Pode-se atribuir também para fase de implantação, a probabilidade de 

contaminação do rio Correntes por efluentes e resíduos domésticos, gerados pela 

instalação e operação do Canteiro de Obras. 
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Na fase de operação, com o direcionamento da água para o canal de adução 

e consequente mudança do ambiente lótico para lêntico, poderá ocorrer uma 

diminuição da disponibilidade de oxigênio dissolvido (OD) na água, afetando a 

autodepuração de vários poluentes. Esta diminuição de OD poderá ser agravada 

pelo aumento da demanda bioquímica de oxigênio, devido à presença de matéria 

orgânica proveniente do alagamento da biomassa vegetal. 

A mudança da dinâmica do rio para um ambiente lêntico favorece o aumento 

na concentração de nutrientes no corpo hídrico, podendo acarretar no crescimento 

excessivo de plantas aquáticas (macrófitas) e consequente eutrofização, cujos 

aspectos podem abranger o surgimento de algas e toxinas derivadas de seu 

florescimento, grandes infestações de algumas plantas aquáticas, maior incidência 

de doenças hidricamente transmissíveis, águas turvas, odores fétidos, água com 

mau paladar, diminuição do oxigênio dissolvido e mortandade de peixes. 

Também na fase de operação, a geração de resíduos sólidos e efluentes 

estão comumentemente associados com as atividades diárias do empreendimento, 

e consequentemente ao risco de contaminação da água pela geração dos mesmos.  

Esta interferência apresenta uma pequena magnitude (Tabela 75), em 

virtude das proporções a serem geradas serem inexpressivas, se restringindo aos 

resíduos provenientes da limpeza do canal, sanitário e cozinha da casa de 

máquinas, gerados pelo operador. 

Tabela 75: Atributos do Impacto: Alteração na Qualidade da Água  
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização AID 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 
Incidência Indireta 
Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  Formação de Áreas Degradadas – 
–

Providências a serem Adotadas 

 Adoção de medidas de Controle Sanitário e da Geração de Ambientes  

Patogênicos;  
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 Implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

 Implantação do Plano Ambiental de Construção – PAC; 

 Implantação do programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

Descrição do Impacto 

A CGH Aquarius II está sobre o Aquífero Furnas, que é um Aquífero poroso, 

porém sua porosidade é baixa devido a cimentação por caulinita. Estes arenitos 

possuem uma particularidade, a identificação de feições Cársticas, devido à 

tendência de dissolução do cimento caulinítico e consequente liberação dos grãos 

de quartzo.  

Essa característica torna a porosidade dos arenitos mais elevada e faz com 

que seja comum a ocorrência de dolinas, lagoas, sumidouros e fendas. Dentro da 

ADA encontra-se um sumidouro chamado de gruta sumidouro, no Rio Correntes. 

Os arenitos da formação Furnas tem vulnerabilidade natural à contaminação, 

intensificada em virtude do elevado grau de fraturamento e da tendência a 

dissolução de minerais. 

Quanto à qualidade das águas subterrâneas, poderão ocorrer modificações 

tanto na fase de implantação da obra como na fase de operação. 

Na fase de implantação, a construção das ensecadeiras e da barragem, a 

exploração da área de empréstimo e o desvio do rio, podem acarretar no transporte 

de sedimentos para os corpos d’água e consequentemente para o Aquífero, através 

do sumidouro ou pela infiltração no solo, contribuindo para o aumento da turbidez 

e modificações das características do Aquífero.  

Pode-se atribuir também para fase de implantação, a probabilidade de 

contaminação do Aquífero por efluentes e resíduos domésticos, gerados pela 

instalação e operação do Canteiro de Obras, carregados pelos corpos hídricos ou 

por infiltração no solo. Na fase de operação a alteração da qualidade das águas 

subterrâneas (Tabela 76), poderá ocorrer através do lançamento de efluentes 

sanitários, águas servidas contaminadas, derrames ou vazamentos de óleos, 

graxas ou produtos químicos, diretamente no solo ou nos corpos hídricos 

receptores. 
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Tabela 76: Atributos do Impacto: Alteração na Qualidade das Águas Subterrâneas  
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização AID 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 
Incidência Indireta 
Duração Permanente  

Temporalidade Médio a Longo Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  
Formação de Áreas Degradadas – 

Contaminação do Solo – Início ou Aceleração de 
Processos Erosivos 

Providências a serem Adotadas 

 Adoção de medidas de Controle Sanitário e da Geração de Ambientes  

Patogênicos;  

 Implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas  

Subterrâneas; 

 Implantação do Plano Ambiental de Construção – PAC; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DO AR 

Descrição do Impacto 

A emissão de poeiras e material particulado, gerado pelo processo de 

escavação do solo e de poluentes gasosos como SO2, NO2 e CO2 pelo tráfego nas 

vias de acesso ao empreendimento por veículos e maquinários (Tabela 77), pode 

vir causar danos à saúde humana, como doenças respiratórias, por exemplo, e 

também afetar de forma negativa a biota local (fauna e flora). 

Tabela 77: Atributos do Impacto: Alteração na Qualidade do Ar  
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização ADA 

Fase de ocorrência Implantação  
Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certa 
Importância Baixa 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Alteração do Tráfegos de Veículos  



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            531  

Providências a serem Adotadas 

 Umectação das vias internas e externas do empreendimento;  

 Transporte de material em caminhões com lonas; 

 Manutenção preventiva dos Veículos e Maquinários;  

 Utilização de Equipamentos de proteção Individual (EPI) e Coletiva; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 CONTAMINAÇÃO DO SOLO  

Descrição do Impacto 

Assim como os recursos hídricos, o solo na área do canteiro de obras, 

principalmente nas proximidades de instalações que envolvam produtos químicos, 

combustíveis, óleos lubrificantes e graxas, como as oficinas e pátios de 

abastecimento, estará sujeito à contaminação (Tabela 78), devido a possíveis 

derrames ou vazamentos. 

Tabela 78: Atributos do Impacto: Contaminação do Solo  
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização ADA 

Fase de ocorrência Implantação  
Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Provável 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  
Formação de Áreas Degradadas – Início ou 

Aceleração de Processos Erosivos – Alteração 
do Tráfego de Veículos  

Providências a serem Adotadas 

 Instalação de Redes de Drenagem e sistemas de tratamento de efluentes; 

 Elaboração de Plano de Contingência;  

 Manutenção preventiva dos Veículos e Maquinários; 

 Utilização de Equipamentos de proteção Individual (EPI) e Coletiva. 

 INÍCIO OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS  

Descrição do Impacto 
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Os materiais do solo, expostos por eventuais movimentos de terra, seriam 

retirados pelas águas pluviais e correntes, e transportados e depositados em locais 

mais baixos, atingindo, em última instância, o corpo receptor. Ao atingi-lo, parte do 

material (de granulometria mais grosseira) depositar-se-ia no fundo, enquanto que 

a porção mais fina permaneceria em suspensão por longo tempo, sendo 

transportada a maiores distâncias (Tabela 79). 

Tabela 79: Atributos do Impacto: Início ou Aceleração de Processos Erosivos 
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa  
Localização e espacialização AID 

Fase de ocorrência Implantação  
Incidência Indireta 
Duração Temporário  

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  Formação de Áreas Degradadas  

Providências a serem Adotadas 

 Execução de Obras de Drenagem;  

 Proteção do Solo; 

 Controle da Formação de Focos de Erosão; 

 Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 Meio Biótico 

 ALTERAÇÃO NA BIOTA AQUÁTICA 

Descrição do Impacto 

Poderão ocorrer modificações na qualidade da água tanto na fase de 

implantação da obra como na fase de operação.  

Na fase de implantação, a implantação do empreendimento, seja pela 

exploração da área de empréstimo e o desvio do rio, podem acarretar no transporte 

de sedimentos para os corpos d’água, contribuindo para o aumento da turbidez e 

modificações das características do rio, devido ao assoreamento. Pode-se atribuir 

também para fase de implantação, a probabilidade de contaminação do rio 
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Correntes por efluentes e resíduos domésticos, gerados pela instalação e operação 

do Canteiro de Obras. 

Na fase de operação, com o direcionamento da água para o canal de adução 

e consequente mudança do ambiente lótico para lêntico, poderá ocorrer uma 

diminuição da disponibilidade de oxigênio dissolvido (OD) na água, afetando a 

autodepuração de vários poluentes. Esta diminuição de OD poderá ser agravada 

pelo aumento da demanda bioquímica de oxigênio, devido à presença de matéria 

orgânica proveniente do alagamento da biomassa vegetal. 

A mudança da dinâmica do rio para um ambiente lêntico favorece o aumento 

na concentração de nutrientes no corpo hídrico, podendo acarretar no crescimento 

excessivo de plantas aquáticas (macrófitas) e consequente eutrofização, cujos 

aspectos podem abranger o surgimento de algas e toxinas derivadas de seu 

florescimento, assim como infestações de algumas plantas aquáticas, acarretando 

na incidência de doenças hidricamente transmissíveis, águas turvas, odores 

fétidos, água com mau paladar, diminuição do oxigênio dissolvido e mortandade de 

peixes.  

Cabe destacar que o empreendimento em questão situa-se no trecho de 

vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, sendo os impactos da implantação da 

CGH Aquarius II serão menores no que diz respeito a sua magnitude (Tabela 80). 

Tabela 80: Atributos do Impacto: Alteração na Biota Aquática.  
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 
Localização e espacialização ADA e AID  
Fase de Ocorrência Implantação e Operação 
Incidência Direta 
Duração Temporário 
Temporalidade Imediato 
Reversibilidade Reversível 
Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Média 
Sinergia Alteração na Qualidade da Água 

Providências a serem Adotadas 

 Adoção de medidas de Controle Sanitário e da Geração de Ambientes    

Patogênicos;  

 Implantação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 
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 Implantação do Programa de Monitoramento das Macrófitas; 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Ictiofauna; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES AQUÁTICAS 

Descrição do Impacto 

A modificação de rios para implantação de empreendimentos hidrelétricos 

promove mudanças de conectividade em sistemas rio-planícies de inundação e 

podem criar condições hidrodinâmicas e termais instáveis. Essa mudança do 

sistema lótico para lêntico implica na redução ou até mesmo desaparecimento de 

algumas espécies.  

Assim, pode ocorrer o desaparecimento local de algumas espécies (em 

especial aquelas que apresentam grande dependência de sistemas oxigenados de 

corredeiras ou de macrófitas associadas a esses sistemas, tais como crustáceos, 

insetos das Ordens Ephemeroptera, Megaloptera, Plecoptera e Trichoptera e 

peixes com hábitos reofílicos), enquanto outras espécies mais rústicas ou 

associadas às macrófitas aquáticas de ambientes lênticos (tais como anelídeos, 

mosquitos, moluscos e peixes com hábitos oportunísticos, tais como lambaris, 

traíras e espécies exóticas como carpas e tilápias) terão aumentos populacionais e 

aumentos de biomassa rápidos.  

Contudo, cabe destacar que a CGH Aquarius II está situada entre dois 

empreendimentos hidrelétricos já em operação, em área já impactada, e devido ao 

porte do empreendimento esses impactos tendem a se manifestar de forma bem 

reduzida.  

A diminuição de habitat causada pela supressão de vegetação ripária para 

implantação do empreendimento poderá implicar na a diminuição de hábitats 

disponíveis para desova e alimentação.  

No conjunto, essas modificações poderão provocar alterações na estrutura 

da comunidade de organismos aquáticos, com diminuição da diversidade de 

espécies que, por sua vez, poderá trazer reflexos na cadeia alimentar em função 

da interdependência biológica dos organismos. 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            535  

Outras ações que podem levar a diminuição da abundância de espécies 

aquáticas (Tabela 81) é o favorecimento de colonização de espécies exóticas e a 

prática de caça e pesca. Porém, ressalta-se que a CGH Aquarius II não terá 

formação de reservatório o que diminui a possibilidade dessas ações ocorrerem na 

implantação e operação do empreendimento.  

Tabela 81: Atributos do Impacto: Diminuição da abundância de espécies aquáticas. 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 
Localização e espacialização ADA e AID 
Fase de Ocorrência Implantação e Operação 
Incidência Indireta 
Duração Permanente 
Temporalidade Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 
Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Baixa 
Sinergia Alteração na Qualidade da Água 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Ictiofauna; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AUMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Descrição do Impacto 

A implantação do empreendimento, em função de sua potencialidade quanto 

a modificações ao ambiente, encontra-se condicionada ao desenvolvimento de 

estudos técnico-científicos multidisciplinares nas fases de licenciamento previstas 

na legislação ambiental. Desse modo, desde a fase de planejamento há um 

considerável aumento de conhecimentos relativos às áreas de influência do projeto, 

principalmente em decorrência da elaboração do diagnóstico ambiental. 

O conhecimento gerado através destes estudos é fator altamente positivo, 

pois, os dados coletados vêm a somar-se aos já existentes, incrementando o nível 

de informação disponível. Além disso, geram informações que podem ser utilizadas 

para correlações com outros locais pouco ou nada estudados, com características 

ambientais semelhantes.  
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Em muitas áreas do conhecimento científico, propiciará informações inéditas 

que não seriam produzidas sem a ocorrência dos estudos ambientais exigidos para 

a implantação do empreendimento (Tabela 82). 

Posteriormente, com o desenvolvimento de programas de monitoramento 

nas fases de implantação e operação do empreendimento, haverá constante 

produção de dados que podem conduzir para a interpretação da dinâmica das 

alterações ambientais promovidas. Com isso, medidas de controle adicionais 

podem ser criadas ou ajustadas com base em fundamentos técnico-científicos. Em 

função desse aspecto, as experiências adquiridas são de grande importância como 

fator de contribuição no processo de implantação de empreendimentos similares. 

Tabela 82: Atributos do Impacto: Aumento do Conhecimento Técnico-Científico 
Atributo Qualificação 
Natureza  Positiva 
Localização e espacialização ADA/AID 
Fase de ocorrência Planejamento/Implantação/Operação 
Incidência Indireta 
Duração Permanente 
Temporalidade Imediato 
Reversibilidade Irreversível 
Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Média 
Sinergia  

Providências a Serem Adotadas 

 Formação de um banco de dados constituído pelos relatórios dos estudos 

realizados e pelos resultados dos trabalhos de monitoramento a serem 

desenvolvidos (planilhas de dados e relatórios analíticos). O material deve 

ser depositado em local de referência, facilitando a consulta por parte de 

pesquisadores e interessados em geral. Também é recomendável que o 

empreendedor disponibilize, mesmo que parcialmente, estas informações à 

comunidade através de publicações técnicas, informativas e educativas. 

 DIMINUIÇÃO DE ESPÉCIMES VEGETAIS NA ADA 

Descrição do Impacto 

A necessidade de supressão da vegetação para a instalação de estruturas 

do empreendimento implicará na redução de espécimes vegetais ali existentes, 



 

Estudo Ambiental Simplificado para a implantação da CGH AQUARIUS II – Sonora (MS)                                            537  

advindo da diminuição do número de matrizes produtoras de sementes que, 

mediante várias formas de dispersão, tendem a perpetuar a diversidade florística.  

Este impacto, contudo, não causará a extinção de espécies vegetais da 

região, tendo em vista que no entorno do empreendimento remanescerá uma 

extensa área de vegetação, similar à vegetação a ser suprimida. 

● Área total a ser suprimida: 8,23 hectares 

Esse número demonstra a baixa magnitude do impacto (Tabela 83). Quando 

ocorrer a recuperação das áreas onde ocorreu a supressão, deverá ser adotado 

um número considerável de espécies a serem inseridas por hectare, pois o que se 

busca é a recuperação das condições originais dos remanescentes florestais de 

entorno. 

Tabela 83: Atributos do Impacto: Diminuição de espécimes vegetais na ADA 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Localização e espacialização ADA 

Fase de ocorrência Implantação 

Incidência Direta 

Duração Temporário 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Certa 

Importância Alta 

Magnitude Baixa 

Sinergia Início ou Aceleração de Processos 
Erosivos – Impacto Visual 

Providências a Serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AUMENTO NA INCIDÊNCIA DE ATROPELAMENTOS  

Descrição do Impacto 

Com a implantação da CGH Aquarius II, é necessária a construção de 

acessos, podemos citar dois exemplos, são os acessos a casa de máquinas e o 

acesso para construção da seção controle e desvio da margem esquerda do rio.  
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Os grupos da fauna terrestre sofrerão impactos durante a implantação da 

obra, na construção de acesso para maquinários, construção da ensecadeira, e da 

secção controle, durante a exploração da área de empréstimo. 

O tráfego de veículos intensificado em decorrência da implantação do 

empreendimento potencializa a incidência de atropelamentos de animais silvestres. 

Várias espécies são frequentemente atropeladas nas estradas: em especial, 

espécies de mamíferos e répteis como serpentes, grandes lagartos e anfíbios. 

Diante do exposto, este impacto é considerado negativo (Tabela 84), 

temporário e principalmente vinculado à etapa de implantação do empreendimento. 

O impacto é reversível, e mitigável através da execução dos Programas Ambientais 

propostos. 

Tabela 84: Atributos do Impacto: Aumento na incidência de atropelamentos 
Atributo Qualificação 
Natureza  Negativa 
Localização e espacialização ADA/AID 
Fase de ocorrência Implantação 
Incidência Direta/Indireta 
Duração Temporário 
Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 
Ocorrência Provável 
Importância Média 
Magnitude Baixa 
Sinergia Alteração do Tráfego de Veículos 

Providências a Serem Adotadas 

 Fiscalização das atividades de supressão da vegetação; 

 Executar a vistoria e varredura antes do início das atividades de derrubada 

e da remoção do material em solo; 

 Realizar o afugentamento do resgate da fauna local quando necessário; 

 Realizar a soltura da fauna resgatada nas Áreas de Soltura pré-definidas, 

bem como respeitando a margem de captura do animal; 

 Colocar placas de sinalização no local e ao longo da estrada para evitar 

possíveis atropelamentos; 

 Conscientização de funcionários da importância da fauna com antes de 

iniciar as atividades; 

 Compensação da área suprimida  
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 Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

 Implantação do Programa de Educação Ambiental; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 INCIDÊNCIA DE AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

Descrição do Impacto 

A instalação do empreendimento poderá ocasionar o afugentamento de 

espécies silvestres que ocupam a área de influência direta do empreendimento, o 

que ocorrerá por diversos motivos, entre os quais se destacam a poluição sonora, 

a supressão de vegetação e a própria presença do ser humano.  

Diversas atividades rotineiras ou esporádicas para construção e operação 

de uma central hidrelétrica geram fontes de poluição sonora, entre as quais se 

destaca a operação de equipamentos (caminhões basculantes, escavadeiras 

hidráulicas, tratores de esteira, motosserras, entre outros). A poluição sonora 

atuará como um fator inibidor da ocupação de ambientes pelas espécies silvestres, 

tendo maior impacto para as espécies tidas como especialistas em relação a 

qualidade de habitat. 

Outra ação que pode resultar no afugentamento de fauna são escavações, 

podendo atingir abrigos de alguns animais, ocorrendo durante a fase de construção 

da CGH. Mas, de duração temporária (Tabela 85), visto que após as instalações 

essas valas serão fechadas. 

Espera-se que este impacto seja mais intenso durante a fase de instalação, 

quando o número de pessoas circulando e o nível de ruído produzido nas atividades 

construtivas serão maiores. Com a conclusão da fase de instalação, diversos 

agentes promotores do “afugentamento da fauna terrestre”, como a poluição sonora 

e a intensa ocupação humana, serão cessados ou amenizados, permitindo 

inclusive a recolonização de diversos ambientes adjacentes ao empreendimento. 

Tabela 85: Atributos do Impacto: Incidência de afugentamento de fauna. 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 
Localização e espacialização AID 
Fase de Ocorrência Implantação 
Incidência Direta 
Duração Permanente 
Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 
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Atributo Qualificação 
Ocorrência Certo 
Importância Alta 
Magnitude Média 

Sinergia Alteração do Tráfego de Veículos – Diminuição de 
Espécimes Vegetais 

Providências a Serem Adotadas 

 Instalação dos alojamentos e escritórios administrativos em áreas que já se 

encontram em fase de degradação, preservando as áreas que não estão 

impactadas; 

 Esclarecimentos aos trabalhadores envolvidos (palestras, reuniões, entre 

outros) visando minimizar a alteração de ambientes e evitar a circulação em 

áreas silvestres além dos limites da área do empreendimento;  

 Manutenção periódica em equipamentos visando à prevenção da emissão 

de ruídos intensos e desnecessários. 

 Realizar o manejo de espécimes durante a fase de supressão de vegetação 

para áreas conservadas adjacentes a área de influência do 

empreendimento; 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

 Implantação do Programa de Educação Ambiental; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

  DIMINUIÇÃO DO HABITAT FAUNÍSTICO 

Descrição do Impacto 

Para a implantação de algumas estruturas, é necessário o desvio da margem 

esquerda do rio, e necessária a supressão de vegetação ciliar, acarretando 

diretamente na diminuição de habitat para espécies faunísticas. 

Esse impacto é de natureza negativa (Tabela 86), por ocasionar a perda de 

habitat natural dos espécimes localizados nas áreas de influência diretamente 

afetada, apresenta influência direta de forma temporária, porque após a construção 

as estruturas ficarão próximas ao estado original na fase de operação. 

Tabela 86: Atributos do Impacto: Diminuição do habitat faunístico. 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 
Localização e espacialização ADA 
Fase de Ocorrência  Implantação 
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Atributo Qualificação 
Incidência Direta 
Duração Permanente 
Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Irreversível 
Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Baixa 
Sinergia Diminuição de Espécimes Vegetais 

Providências a Serem Adotadas 

 Compensação da área de supressão de vegetação e implantação da área 

de preservação permanente na área de influência diretamente afetada do 

empreendimento; 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

  DIMINUIÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA TERRESTRE 

Descrição do Impacto 

A diminuição de espécimes (Tabela 87) diz respeito àqueles exemplares que 

perecerão em decorrência da implantação do empreendimento, o que poderá 

ocorrer por diversos motivos, entre os quais se destaca a supressão da vegetação 

e consequente perda de hábitat, a pressão de caça e captura além dos possíveis 

animais vítimas de atropelamento pelas máquinas e veículos envolvidos nas fases 

de instalação e operação do empreendimento.  

Praticamente todos os outros impactos previstos neste estudo contribuirão 

para a diminuição de espécimes, direta ou indiretamente. As consequências da 

diminuição de espécimes variam aos extremos.  

Podem significar desde a ausência de alguns exemplares durante um ciclo 

reprodutivo (caso de espécimes afugentados pela poluição sonora e que 

recolonizarão a área após a fase de instalação) até a diminuição de populações 

locais.  

Tabela 87: Atributos do Impacto: Diminuição de espécimes da fauna terrestre. 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 
Localização e espacialização ADA/AID/AII 
Fase de Ocorrência Implantação/Operação 
Incidência Direta/Indireta 
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Atributo Qualificação 
Duração Permanente 
Temporalidade Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 
Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Média 
Sinergia Diminuição de Espécimes Vegetais – Diminuição 

do Habitat Faunístico 

Providências a Serem Adotadas 

 Direcionamento da frente de supressão vegetal diante do afugentamento 

dos espécimes para as áreas de remanescentes florestais; 

 Executar temas de educação ambiental, com os colaboradores das frentes 

de supressão vegetal e demais funcionários da Usina, a importância da 

preservação e conservação da fauna silvestre; 

 Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; 

 Implantação do Programa de Educação Ambiental; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 Meio Socioeconômico  

 GERAÇÃO DE EXPECTATIVA COM A COMUNIDADE 

Descrição do Impacto 

Na fase de planejamento a divulgação do empreendimento poderá criar 

expectativas negativas nos agentes sociais e econômicos direta e indiretamente 

afetados (Tabela 88).  

Essas expectativas adversas, que podem acarretar desconforto com os 

proprietários e a comunidade, estão relacionadas aos receios quanto à perda de 

área, benfeitorias e a chegada de pessoas advindas de outras regiões. 

Já na fase de implantação, a chegada de novas pessoas à região poderá 

também gerar algum desconforto a população, principalmente se estes 

trabalhadores tiverem hábitos sociais distintos da população residente.  

Nestas etapas, a falta de informações técnicas a respeito do 

empreendimento figura como o principal fator de atrito com a comunidade, devido 

ao grau de expectativa da população quanto às adversidades que a CGH poderá 

trazer à localidade. 
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Tabela 88: Atributos do impacto: Geração de expectativa com a Comunidade. 
Atributo Qualificação 
Natureza Negativo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Planejamento/Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Imediato 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Certa 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Alteração na Dinâmica Social 

Providências a serem Adotadas 

 Implementação do Programa de Comunicação Social, cujo objetivo deve ser 

a criação de canais de comunicação entre o empreendedor e sociedade 

local, de modo que todas as ações previstas nas diferentes etapas do 

empreendimento sejam transparentes e de pleno conhecimento da 

população; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AQUECIMENTO DOS INVESTIMENTOS E ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

Descrição do Impacto 

A expectativa é que o empreendimento possa provocar um aquecimento dos 

investimentos e das atividades econômicas nas propriedades e em pequenos 

estabelecimentos comerciais nas redondezas, principalmente na etapa de 

construção. 

Esse aquecimento também pode ser provocado pelas aquisições de bens e 

serviços, durante os estudos e levantamentos de campo na etapa de planejamento, 

entretanto, a incidência desse processo é muito menor (Tabela 89). 

O aumento da massa salarial poderá ser absorvido pelo comércio dos 

municípios próximos, e principalmente por Sonora e Itiquira, podendo provocar uma 

dinamização temporária da economia regional, durante a fase de implantação.  

Tabela 89: Atributos do impacto: Aquecimento dos Investimentos e Atividades 
Econômicas. 

Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AII 
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Atributo Qualificação 
Fase de Ocorrência Planejamento/Implantação 

Incidência Indireta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Média 
Magnitude Média 

Sinergia entre Impactos Aumento da Massa Salarial 
Incremento da Arrecadação Tributária 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Comunicação Social; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 ALTERAÇÃO DA DINÂMICA SOCIAL 

Descrição do Impacto 

Notícias sobre a implantação de empreendimento em locais habitados em 

maior ou menor grau provocam alterações na situação de equilíbrio social 

anteriormente existente (Tabela 90). Essas mudanças no cotidiano da população 

se iniciam a partir da circulação de migrantes, mesmo que temporários, nas cidades 

ou comunidades próximas ao local de construção do empreendimento. 

Durante o período construtivo, com duração prevista de cerca de 18 meses, 

poderão ser verificados transtornos mais localizados, ligados a construção 

propriamente dita, tais como o tráfego de veículos nas vias internas dos municípios, 

poeira e ruído, e chegada de pessoas provenientes de outras regiões. 

Também poderão ser observados transtornos que afetem o dia-a-dia da 

população local, situação que poderá se intensificar, caso os trabalhadores de fora 

tenham hábitos sociais e culturais distintos da população residente. 

Tabela 90: Atributos do impacto: Alteração da Dinâmica Social. 
Atributo Qualificação 
Natureza Negativo 

Localização e Espacialização AID 
Fase de Ocorrência Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Imediato 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Média 
Magnitude Baixa 
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Atributo Qualificação 
Sinergia entre Impactos Geração de expectativas com a Comunidade 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa Ambiental de Construção em conjunto com o 

Programa de Educação Ambiental, que preveja a abordagem de um código 

de conduta para com todos os envolvidos na obra. 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 PRESSÃO SOBRE SERVIÇOS BÁSICOS 

Descrição do Impacto 

Esse impacto está vinculado à presença de cerca de 40 trabalhadores 

vinculados às obras de construção da CGH Aquarius II. Ainda que as obras estejam 

localizadas em uma área distante das cidades de Sonora e Itiquira, pode ser 

esperado o aumento da pressão sobre os serviços básicos disponíveis nos 

referidos núcleos urbanos, em função da presença desse contingente. 

Em relação ao sistema de educação não é esperada pressão adicional, uma 

vez que o contingente de trabalhadores que deverá se deslocar para a área com 

suas famílias deverá se restringir aos funcionários de nível superior, que constituem 

uma pequena parcela do total de trabalhadores. 

No que se refere à segurança, as consequências estarão vinculadas ao 

deslocamento dos trabalhadores para os centros urbanos de Sonora ou Itiquira, 

durante seus períodos de folga. A presença de novas pessoas na comunidade pode 

levar ao surgimento de sentimento de insegurança, implicando em incômodos e 

preocupação da população local, além de aumentar as possibilidades de ocorrência 

de eventos vinculados à segurança pública. 

O aspecto mais relevante estará relacionado à questão de saúde, devido à 

precariedade dos serviços prestados nas cidades próximas. O diagnóstico 

socioeconômico da Área de Influência Indireta da CGH identificou a deficiência da 

rede de saúde e equipamentos associados na região.  

Por isso, a estrutura e as medidas de controle sanitário e epidemiológico 

deverão ficar, diretamente sob responsabilidade do empreendedor nos canteiros 

de obras, para atender aos trabalhadores no que se refere às demandas inerentes 
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a obra e, para evitar pressão adicional sobre a infraestrutura de saúde existente 

nos municípios. 

Pode-se prever que os trabalhadores envolvidos nas diversas etapas de 

construção estarão, permanentemente, expostos a riscos de acidentes, próprios da 

atividade. Os trabalhadores envolvidos diretamente nas frentes de obra estarão 

expostos também à possibilidade de acidentes com animais peçonhentos. 

Mesmo com reduzidas possibilidades de ocorrência (Tabela 91) desse tipo 

de acidentes, deve-se prever a utilização de estruturas de primeiros socorros, nos 

canteiros e, no caso de acidentes mais graves, de remoção para centros urbanos 

que estejam mais próximos e que contem com melhor infraestrutura, no caso 

Rondonópolis/MT e Coxim/MS, evitando-se pressão nas cidades de Sonora e 

Itiquira. 

De todo modo, ainda que os acidentados sejam deslocados para 

Rondonópolis ou Coxim, haverá uma pressão adicional sobre os sistemas de 

saúdes destes municípios, uma vez que de modo geral, os referidos serviços 

encontram-se sobrecarregados, ainda que em menor grau. 

Tabela 91: Atributos do impacto: Pressão sobre Serviços Básicos. 
Atributo Qualificação 
Natureza Negativo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Geração de expectativas com a Comunidade 
Alteração na Dinâmica Social 

Providências a serem Adotadas 

 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR-07, do Ministério 

do Trabalho;  

 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 

Construção – PCMAT, segundo a NR-18; 

 Manutenção de estruturas de primeiros socorros nos canteiros de obras e 

de veículos para remoção e transporte de acidentados. Deverá ser feita a 
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remoção dos pacientes, em casos graves, para os centros com maiores 

recursos hospitalares, sem que haja sobrecarga na infraestrutura local; 

 Deverão ser realizados exames admissionais e periódicos na mão-de-obra 

empregada. Deverão ser realizadas campanhas de vacinação dos 

trabalhadores e de esclarecimento acerca de doenças endêmicas; 

 Aplicação do Código de Conduta com ações de educação em saúde junto à 

mão-de-obra e à população local; 

 Implantação do Programa de Educação Ambiental; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 ALTERAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS 

Descrição do Impacto 

A circulação de veículos nas proximidades do local onde será construída a 

CGH Aquarius II, para atendimento das demandas da obra, irá contribuir para o 

aumento do tráfego nas vias próximas ao empreendimento. 

Vale ressaltar que o tráfego vinculado ao empreendimento é temporário e 

não deverá representar um aumento substancial nestas vias, o que define este 

processo como eventual (Tabela 92). 

Este processo será mais intenso na área do canteiro de obras, onde não foi 

verificado, no diagnóstico, o intenso tráfego de veículos. De outra parte, este trecho 

está localizado em terrenos já adquiridos pelo empreendedor, o que restringe seu 

acesso por usuários estranhos ao empreendimento, definindo o pequeno tráfego 

no trecho. 

Tabela 92: Atributos do impacto: Alteração do Tráfego de Veículos. 
Atributo Qualificação 
Natureza Negativo 

Localização e Espacialização AID 
Fase de Ocorrência Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Imediata 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Baixa 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Geração de expectativas com a Comunidade 

Providências a serem Adotadas 
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 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS 

Descrição do Impacto 

O aumento do tráfego nas rodovias e vias internas dos municípios afetados, 

utilizadas para o transporte de equipamentos, materiais e mão-de-obra para 

construção da CGH, poderá contribuir para o aumento dos riscos de acidentes 

(Tabela 93). Os fatores para justificar tal fato estariam relacionados com a fadiga 

dessas vias causando, principalmente, o surgimento de buracos e desníveis na 

pista, que podem provocar a perda no controle do veículo e o acidente. 

O volume de veículos que utilizará a BR-163, que já recebe um número 

acentuado de veículos, para o transporte de máquinas e equipamentos que serão 

utilizados na construção do empreendimento, será muito pouco sentido, uma vez 

que esse tipo de transporte não ocorrerá de forma constante, apenas em 

determinados períodos do processo construtivo. 

Já nas vias internas dos municípios, que serão utilizadas com maior 

frequência no acesso às obras, apesar do pequeno tráfego na maior parte do 

tempo, a circulação de veículos pesados poderá alterar o cotidiano normal dos 

usuários locais, com a diminuição da velocidade de operação e por afetar a fluidez 

do tráfego devido à poeira em dias secos e aos atoleiros em dias chuvosos.  

Tabela 93: Atributos do impacto: Aumento do Risco de Acidentes Rodoviários. 
Atributo Qualificação 
Natureza Negativo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Reversível 

Ocorrência Provável 
Importância Baixa 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Alteração do Tráfego de Veículos 

Providências a serem Adotadas 

 Tomar cuidados para evitar que o tráfego rodoviário que será acrescido, não 

afete os usuários normais das vias internas dos municípios e potencialize os 

riscos de acidentes, através da implantação de sinalização adequada e 
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redutores de velocidade. Para isso deverão ser estabelecidos contatos com 

os órgãos responsáveis pelas vias e com a participação das comunidades, 

visando esclarecer sobre as possíveis alterações temporárias no tráfego;  

 Promover campanhas de esclarecimento, através do Programa de 

Comunicação Social, sobre as ações de mobilização da mão de obra e de 

equipamentos, de forma a minimizar as perturbações no cotidiano das 

populações residentes próximas aos acessos que serão utilizados; 

 Planejar o horário de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, 

evitando-se os horários de pico e noturnos, para não perturbar o sossego 

das comunidades próximas; 

 Realizar campanha de informação e educação dirigida aos motoristas 

alocados nas obras, sobre os locais e a presença de veículos de carga e de 

passeio, composta principalmente por informações sobre direção defensiva 

no trânsito; 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AUMENTO DA MASSA SALARIAL  

Descrição do Impacto 

A escassez de oportunidades de trabalho é um dos grandes problemas que 

enfrenta a maioria dos municípios brasileiros, consequentemente, os que também 

integram a Área de Influência Indireta da CGH Aquarius II. A construção do 

empreendimento poderá, por sua vez, contribuir para aumentar, mesmo que por 

um curto período (18 meses), a massa salarial na região, proporcionando assim 

uma melhora no poder de compra dos trabalhadores da região, provocando uma 

dinâmica no comércio da área de influência. 

Para a execução das obras, serão alocados cerca de 40 trabalhadores, entre 

mão-de-obra direta e indireta, durante os meses de pico da obra. Os empregos 

diretos representados pelos cargos de maior qualificação serão preenchidos por 

funcionários pertencentes ao quadro permanente da empreiteira tais como 

engenheiros, técnico de segurança do trabalho, topógrafos, mestres de obra, 

encarregados e pessoal da administração. Os demais trabalhadores tais como 

pedreiros, carpinteiros, serventes e trabalhadores braçais, dentre outros, poderão 

ser recrutados na região. 
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Há que considerar, ainda, que a geração de novos empregos e de renda faz 

com que haja um aquecimento da economia, através de uma demanda maior por 

bens e serviços, permitindo o crescimento desses setores, embora que 

temporariamente e de média proporção (Tabela 94), em virtude do número de 

trabalhadores que serão utilizados na fase de implantação. 

Tabela 94: Atributos do impacto: Aumento da Massa Salarial. 
Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Implantação 

Incidência Direta 
Duração Temporária 

Temporalidade Médio Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certo 
Importância Média 
Magnitude Média 

Sinergia entre Impactos Aquecimento dos Investimentos e Atividades 
Econômicas 

Providências a serem Adotadas 

 Solicitar apoio das prefeituras dos municípios que integram a Área de 

Influência Indireta do empreendimento, para cadastrar a mão de obra local 

disponível; 

 Priorizar a contratação da mão de obra local; 

 Promover esclarecimentos quanto ao perfil e à qualificação da mão de obra 

que será contratada, assim como também a quantidade necessária de 

profissionais necessários para o desempenho das atividades. 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Descrição do Impacto 

Os novos trabalhadores representam um crescimento na massa salarial da 

região, que deverá gastar no consumo de bens e serviços locais, potencializando 

a expansão no setor terciário, principalmente. Trata-se de um crescimento de 

demanda efetiva, uma vez que é acompanhada não só pelo crescimento do 

consumo, mas também, pela consolidação de investimentos produtivos.  
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Esse crescimento caracteriza-se por gerar efeitos multiplicadores sobre as 

economias locais, na proporção em que os investimentos e o consumo de bens e 

serviços se concentrarem nos municípios da área afetada. 

Como a demanda agregada deverá se elevar, aumentarão, 

consequentemente, a circulação de mercadorias e a prestação de serviços, 

principalmente nos municípios que servirão de apoio às obras. Será necessária a 

aquisição ou locação de materiais, locação de imóveis e equipamentos, instalação 

de canteiros de obras e alojamentos, dentre outros fatores que contribuem para o 

aumento da atividade econômica na região, que também implica aumento da 

arrecadação tributária.  

Esse crescimento significará a elevação das arrecadações municipais, 

basicamente, através do recolhimento de ICMS, na medida em que as 

administrações locais sejam capazes de manter um sistema de fiscalização de 

arrecadação adequada e eficiente (Tabela 95). 

A economia do município onde será implantado o canteiro de obras poderá 

ser aquecida ainda através do aumento do consumo de bens e serviços, como, por 

exemplo, os de abastecimento de combustíveis, reparação de máquinas e veículos 

e energia elétrica, estimulando o crescimento das atividades econômicas. Essa 

dinamização será mais intensa quanto maior for o grau de desenvolvimento da 

infraestrutura local. 

Tabela 95: Atributos do impacto: Incremento da Arrecadação Tributária. 
Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Implantação/Operação 

Incidência Indireta 
Duração Permanente 

Temporalidade Médio e Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certo 
Importância Média 
Magnitude Média 

Sinergia entre Impactos Aquecimento dos Investimentos e Atividades 
Econômicas 

Aumento da Massa Salarial 
Valorização das Propriedades 

Providências a serem Adotadas 

 Priorizar a contratação da mão de obra local; 
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 Privilegiar a aquisição de materiais e equipamentos necessários a 

construção do empreendimento nos municípios afetados; 

 Privilegiar, sempre que possível, a contratação de empresas sediadas nos 

municípios afetados pelo empreendimento e, resguardadas as condições 

técnico-econômicas, contratar empresas sediadas nos estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 VALORIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES  

Descrição do Impacto 

Esse impacto está vinculado às expectativas da população relacionadas à 

divulgação do empreendimento. É importante destacar que a experiência em 

projetos similares revelou que, nem sempre, as interferências geradas pelas 

expectativas são negativas. 

Nesse caso, a expectativa se prende à possibilidade de o empreendimento 

vir a valorizar a região através da ampliação da oferta de energia elétrica, atraindo 

novos investimentos (Tabela 96). Em consequência, haverá a valorização das 

propriedades na área de influência direta. 

Tabela 96: Atributos do impacto: Valorização das Propriedades. 
Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AID 
Fase de Ocorrência Operação 

Incidência Direta 
Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Provável 
Importância Alta 
Magnitude Média 

Sinergia entre Impactos Geração de expectativas com a Comunidade 
Aquecimento dos Investimentos e Atividades 

Econômicas 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 CRESCIMENTO DA CONFIABILIDADE DO S ISTEMA ELÉTRICO 

Descrição do Impacto 
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A geração de energia elétrica é um dos grandes impulsionadores do 

desenvolvimento econômico, na medida em que possibilita a dinamização dos 

processos industriais e comerciais, proporcionando um aquecimento dos serviços 

públicos e privados, contribuindo assim, para o aumento da oferta de empregos e 

a melhoria da qualidade de vida de determinada região. 

Além desses aspectos, deve-se considerar que, com ou sem o 

reaquecimento econômico pelo qual o Brasil possa passar, já se vivencia uma 

situação de déficit de energia elétrica em algumas regiões do país, em face do 

aumento da demanda e da atual dificuldade de atendimento ao consumo, o que 

tem gerado uma crescente necessidade de implantação de novas fontes de 

geração. 

Neste contexto, a implantação de centrais de energia elétrica se constitui em 

indutores da confiabilidade do sistema interligado, por proporcionar um aumento de 

energia disponível, permitindo que o sistema esteja mais seguro contra quedas de 

energia (Tabela 97). 

Tabela 97: Atributos do impacto: Crescimento da Confiabilidade do Sistema Elétrico. 
Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Operação 

Incidência Direta 
Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certo 
Importância Média 
Magnitude Média 

Sinergia entre Impactos Aquecimento dos Investimentos e Atividades 
Econômicas 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 AUMENTO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Descrição do Impacto 

Deve-se considerar que, com ou sem o reaquecimento econômico pelo qual 

o Brasil possa passar, já há um déficit de energia elétrica no País, devido ao 

aumento da demanda e da atual dificuldade de atendimento ao consumo, face aos 
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baixos níveis d’água dos reservatórios, o que tem gerado a necessidade de 

implantação de novas fontes de geração. 

A CGH Aquárius II auxiliará no atendimento à demanda existente no 

mercado da região, colaborando assim para diminuir esse déficit e aumentando as 

possibilidades de desenvolvimento regional (Tabela 98). A geração de 5MW irá 

contribuir em grande escala. 

Tabela 98: Atributos do impacto: Aumento da Oferta de Energia Elétrica 
Atributo Qualificação 
Natureza Positivo 

Localização e Espacialização AII 
Fase de Ocorrência Operação 

Incidência Direta 
Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certo 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos Aquecimento dos Investimentos e Atividades 
Econômicas 

Crescimento da Confiabilidade do Sistema 
Elétrico 

Providências a serem Adotadas 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 IMPACTO VISUAL 

Descrição do Impacto 

O impacto visual da construção de um empreendimento ocorre 

principalmente da ruptura com a harmonia da paisagem conhecida, além da 

associação da alteração da paisagem original em virtude da supressão da 

vegetação. 

Este impacto é de natureza negativa (Tabela 99) surgirá durante a etapa de 

construção da obra, permanecendo durante a etapa de operação, sendo, portanto, 

de duração permanente.  

Sua probabilidade de ocorrência é certa e irreversível. Tendo em vista a 

estrutura relativamente pequena do projeto, ele pode ser classificado como de 

baixa magnitude. 
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Tabela 99: Atributos do Impacto: Impacto Visual.  
Atributo Qualificação 

Natureza do impacto Negativa 
Localização e espacialização ADA 

Fase de ocorrência Implantação  
Incidência Direta 
Duração Permanente 

Temporalidade Imediato 
Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência Certa 
Importância Média 
Magnitude Baixa 

Sinergia entre Impactos  Formação de Áreas Degradadas – Diminuição de 
Espécimes Vegetais 

Providências a serem Adotadas 

 Execução do Programa de Comunicação Social; 

 Controle da Formação de Focos de Erosão; 

 Recuperação de Áreas Degradadas. 

 Implantação do Programa de Gestão Ambiental. 

 Matriz de Impactos 

A Matriz de Leopold, com diversas variantes, tem sido utilizada em estudos, 

procurando associar os impactos de uma determinada ação de um 

empreendimento com as diversas características ambientais de sua área de 

influência 

O método além de permitir fácil compreensão dos resultados, aborda fatores 

biofísicos e sociais. Também permite utilizar poucos dados na sua elaboração, 

sendo eles qualitativos e quantitativos.  

Possui caráter multidisciplinar, baixo custo e simplicidade na elaboração, 

apresentando boa orientação e disposição visual. Até mesmo os métodos mais 

simples de avaliação oferecem uma base adequada para o processo de tomada de 

decisão. 

A adaptação na Matriz de Leopold (Tabela 100) provou ser eficaz, 

identificando a atividade mais impactante, através da interação entre as ações do 

empreendimento e seus impactos sobre as diversas características de um meio, 

contendo quadros onde são identificados e avaliados os impactos de cada 

atividade. 
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Tabela 100: Matriz de Leopold. 

Impacto 

  Avaliação     Resultado 

N Lo Fa In 
Du
r 

Te
m 

R
e 

Oc
o 

Im
p 

Ma
g 

Resulta
do Significância 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 

Formação 
de áreas 
degradadas 

N ADA I D 1 M 1 3 2 1 6 Pouco 
Significante 

Alteração 
da 
Qualidade 
da Água 

N AID I/O I 3 M 1 2 3 1 18 Significante 

Alteração 
da 
Qualidade 
das Águas 
Subterrâne
as 

N AID I/O I 3 M 1 2 3 1 18 Significante 

Alteração 
na 
Qualidade 
do Ar 

N ADA I D 1 M 3 3 1 1 9 
Pouco 

Significante 

Contaminaç
ão do Solo N ADA I D 1 M 3 2 2 1 12 

Pouco 
Significante 

Início ou 
aceleração 
de 
processos 
erosivos 

N AID I I 1 M 1 2 2 1 4 Pouco 
Significante 

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 

Alteração 
na Biota 
Aquática 

N ADA I/O D 1 I 1 2 3 2 12 
Pouco 

Significante 

Diminuição 
da 
abundância 
de espécies 
aquáticas 

N ADA/AID I/O I 3 L 3 2 3 1 54 Importante 

Aumento do 
conhecimen
to técnico-
científico 

P ADA/AID 
P/I/
O I 3 I 3 2 3 2 108 Importante 

Diminuição 
de espécies 
vegetais na 
ADA 

N ADA I D 1 M 1 3 3 1 9 
Pouco 

Significante 

Aumento na 
incidência 
de 
atropelame
ntos 

N ADA/AID I 
D/
I 1 M 1 2 2 1 4 

Pouco 
Significante 
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Impacto 

  Avaliação     Resultado 

N Lo Fa In 
Du
r 

Te
m 

R
e 

Oc
o 

Im
p 

Ma
g 

Resulta
do 

Significância 

Incidência 
de 
afugentame
nto de 
fauna 

N AID I/O D 3 M 1 3 3 2 54 Importante 

Diminuição 
do habitat 
faunístico 

N ADA I D 3 M 3 2 3 2 108 Importante 

Diminuição 
de 
espécimes 
da fauna 
terrestre 

N ADA/AID/
AIII I/O D/

I 3 L 3 2 3 2 108 Importante 

M
E

IO
 S

O
C

IO
E

C
O

N
O

M
IC

O
 

Geração de 
expectativa 
com a 
comunidade 

N AII P/I D 1 I 1 3 2 1 6 
Pouco 

Significante 

Aqueciment
o dos 
investiment
os e 
atividades 
econômicas 

P AII P/I I 1 M 1 2 2 2 8 
Pouco 

Significante 

Alteração 
da dinâmica 
social 

N AID I D 1 I 1 2 2 1 4 
Pouco 

Significante 

Pressão 
sobre 
serviços 
básicos 

N AII I D 1 M 3 2 3 1 18 Significante 

Alteração 
do tráfego 
de veículos 

N AID I D 1 I 1 2 1 1 2 
Pouco 

Significante 

Aumento do 
risco de 
acidentes 
rodoviários 

N AII I D 1 M 1 2 1 1 2 
Pouco 

Significante 

Aumento da 
massa 
salarial 

P AII I D 1 M 3 3 2 2 36 Significante 

Incremento 
da 
arrecadaçã
o tributária 

P AII I/O I 3 M 3 3 2 2 108 Importante 

Valorização 
das 

P AID O D 3 L 3 2 3 2 108 Importante 
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Impacto 

  Avaliação     Resultado 

N Lo Fa In 
Du
r 

Te
m 

R
e 

Oc
o 

Im
p 

Ma
g 

Resulta
do 

Significância 

propriedade
s 

Cresciment
o da 
confiabilida
de do 
sistema 
elétrico 

P AII O D 3 L 3 3 2 2 108 Importante 

Aumento da 
oferta de 
energia 
elétrica 

P AII O D 3 L 3 3 2 1 54 Importante 

Impacto 
visual N ADA I D 3 I 3 3 2 1 54 Importante 

Aplicando a metodologia supracitada foi possível classificar os impactos 

conforme sua significância, considerando o sinergismo entre as características 

(duração, reversibilidade, ocorrência, importância e magnitude de cada impacto).  

Foram levantados um total de 26 impactos, onde 19 foram considerados de 

natureza Negativa e 7 de natureza Positiva (Figura 303). 

Figura 303: Natureza dos impactos. 
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Dentre os 26 impactos, a metodologia identificou 12 impactos pouco 

significativos (46%), 04 impactos significativos (15%) e 10 impactos classificados 

importantes (39%), conforme expressa na Figura 304. 

 
Os impactos positivos por sua vez, abrangeram 25% da classe significativa, 

8% da classe pouco significativa, e 50% dos impactos considerados importantes, 

conforme apresenta a Figura 305. 

De acordo com a Figura 306, foram identificados 11 impactos negativos 

considerados pouco significativos, totalizando 58%, 03 impactos negativos 

Figura 305: Significância dos Impactos Positivos do empreendimento. 

Figura 304: Significância dos Impactos. 
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considerados significativos, 16%, e 5 impactos considerados importantes, 

totalizando 26%. 

Com base nos dados apresentados acima, considera-se que as 

caracterizações dos aspectos físico, biótico e socioeconômico das áreas de 

influência representam uma paisagem de média complexidade. Portanto, a 

conjuntura resultante da implantação e operação da CGH Aquarius II sobre este 

cenário, não apresentará complexidade socioambiental elevada. 

As medidas e programas socioambientais propostos neste estudo visam 

mitigar e compensar os impactos negativos, assim como potencializar os impactos 

positivos decorrente da implantação e operação deste empreendimento. 

Fundamentado nas análises socioambientais apresentadas neste Estudo 

Ambiental Simplificado estima-se que a CGH Aquarius II apresente viabilidade 

ambiental e locacional desde que implante todas as medidas e programas 

socioambientais previstas neste documento. 

 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS OU MITIGADORAS E PROGRAMAS 

AMBIENTAIS 

A seguir apresentam-se sucintamente os objetivos e as principais diretrizes 

metodológicas dos programas socioambientais a serem implantados para atenuar 

Figura 306: Significância dos Impactos Negativos do empreendimento. 
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(mitigar) e/ou compensar os impactos negativos, assim como potencializar os 

impactos positivos promovidos pela implantação/operação deste empreendimento. 

 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Durante a implantação deste empreendimento são desenvolvidos diversos 

programas socioambientais e múltiplas ações institucionais, portanto para otimizar 

a dedicação dos profissionais envolvidos, bem como supervisionar a qualidade de 

execução destes trabalhos torna-se necessário uma gestão geral visando sua 

integração e padronização. 

Este programa possui função estratégica fundamental, pois visa organizar 

todas as informações geradas nos programas socioambientais, bem como realizar 

a mediação da comunicação entre o empreendedor, comunidade local e Órgãos 

Ambientais responsáveis.  

A) Objetivos 

 Acompanhamento e supervisão de todos os programas e ações 

socioambientais relacionadas à construção e operação da CGH Aquárius II 

visando a maior mitigação possível dos impactos negativos. 

 A comunicação institucional periódica com órgãos gestores dos recursos 

naturais (IBAMA) e recursos hídricos (ANA/ANEEL). 

B) Diretrizes Metodológicas 

 As diretrizes metodológicas deste programa são distribuídas em três frentes 

de trabalho: Acompanhamento/supervisão dos Programas Socioambientais; 

Comunicação/ouvidoria junto aos Proprietários da AID (e seus vizinhos) e 

Reuniões Técnicas/Elaboração de Relatórios ao Órgão Ambiental 

Licenciador (IBAMA) e Demais Instituições Públicas Interessadas no 

Empreendimento. 

B.1) Acompanhamento e supervisão dos programas socioambientais: 

 Deverá ser prestado acompanhamento técnico e supervisão no andamento 

dos programas socioambientais previstos neste documento, especialmente: 

recuperação de áreas degradadas, gestão de resíduos sólidos, supressão 

da vegetação (e suas medidas mitigadoras e compensatórias), 

monitoramento da qualidade da água, monitoramentos da fauna, 
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comunicação social e educação ambiental; 

 Além dos programas socioambientais mencionados anteriormente, este 

programa também possui compromisso com a fiscalização interna 

relacionada com a instalação dos mecanismos de manutenção da vazão 

suficiente à manutenção dos ambientes aquáticos no trecho de vazão 

reduzida (TVR); 

 Participação em reuniões periódicas (no mínimo quinzenais) com o(s) 

gerente(s) da(s) empreiteira(s) visando realização de ajustes na conduta, 

nos procedimentos de minimização de danos ambientais, esforço máximo 

na recuperação de áreas degradadas e gestão adequada dos resíduos 

sólidos (da obra e domésticos) gerados durante a implantação do 

empreendimento; 

 Apoiar e fiscalizar os treinamentos realizados com os trabalhadores 

contratados pela empreiteira visando a sensibilização sobre a importância (e 

necessidade) da conduta socioambiental adequada, principalmente em 

relação aos cuidados com os resíduos gerados, fauna e flora local e respeito 

aos moradores locais (vizinhos do empreendimento). 

B.2) Comunicação / ouvidoria junto aos Proprietários da AID (e seus 

vizinhos): 

 Participação das reuniões promovidas pelo Programa de Comunicação 

Social e programa de Educação Ambiental; 

 Realização de visitas periódicas aos moradores da AID visando colher 

reclamações, sugestões e solicitações relacionadas com possíveis 

transtornos à população residente nestas localidades. Nestes encontros 

devem ser fornecidas informações da obra, dos programas socioambientais 

e do licenciamento ambiental do empreendimento. 

B.3) Reuniões Técnicas/Elaboração de Relatórios ao Órgão Ambiental 

Licenciador (IBAMA) e demais Instituições Públicas Interessadas no 

Empreendimento: 

 Participação de reuniões temáticas ou demandada por Instituição 

interessada no empreendimento e suas repercussões coletivas (Comitê de 

Bacia, Prefeitura, IBAMA, entre outras), visando Informar o Órgão Ambiental 
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(IBAMA) sobre o andamento dos programas socioambientais através de 

periódicos Relatórios de Supervisão Ambiental. 

 Acompanhamento nas atividades de fiscalização ambiental, evitando o uso 

desordenado na pesca e demais pressões à faixa ciliar (APP) e fauna nativa 

presentes na AID. 

C) Cronograma Básico 

 Durante a implantação do empreendimento o trabalho deve prever o 

acompanhamento DIÁRIO das atividades da empreiteira e dos demais 

programas ambientais. Os relatórios de acompanhamento ao empreendedor 

poderão ter periodicidade mensal e ao Órgão Ambiental periodicidade 

semestral; 

 Durante a operação do empreendimento o trabalho pode ser realizado em 

eventos trimestrais de acompanhamento, a supervisão e o relato deverão 

ser entregues trimestralmente ao empreendedor. Para o Órgão Ambiental os 

Relatórios de Supervisão Ambiental poderão ter periodicidade semestral 

nesta fase. 

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

ou, eng. florestal ou eng. sanitarista/ambiental com experiência em gestão e 

supervisão ambiental. 

 PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO (PAC) 

O Plano Ambiental para Construção (PAC) apresenta medidas preventivas 

destinadas ao ordenamento das atividades de construção, a serem adotadas desde 

o início das obras, programando-as de forma a evitar ou reduzir os processos de 

degradação e contribuindo para a manutenção de um elevado padrão de qualidade 

ambiental, além de minimizar ações posteriores para a recomposição das áreas 

afetadas.  

A) Objetivos 

 Estabelecer de critérios e requisitos destinados a nortear as ações dos 

construtores em relação ao trato com o meio ambiente e com os 

trabalhadores da obra, ao longo da execução e ainda na fase de elaboração 
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das propostas técnicas para construção; 

 Assegurar o cumprimento continuado da legislação ambiental aplicável; 

 Conciliar as atividades das obras com a conservação e controle ambiental;  

 Estabelecer diretrizes, critérios, procedimentos básicos e responsabilidades 

ambientais a serem observados pelas empreiteiras execução das obras;  

 Desenvolver medidas integradas para prevenção e controle de processos de 

degradação;  

 Minimizar as alterações no meio ambiente durante a execução das obras;  

 Minimizar os riscos de contaminação dos solos e dos recursos hídricos;  

 Facilitar os trabalhos de recomposição e reintegração final das áreas das 

obras à paisagem de entorno;  

 Acompanhar a prevenção e controle da situação de saúde dos trabalhadores 

da obra, segundo a NR-18 do Ministério do Trabalho, viabilizando a 

implantação de uma infraestrutura de assistência médica, sanitária e 

primeiros socorros no canteiro de obras;  

 Acompanhar a aplicabilidade do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – NR-07, do Ministério do Trabalho, pela atuação dos 

construtores no controle de saúde dos seus empregados;  

 Orientar os trabalhadores da obra a desenvolverem hábitos e procedimentos 

voltados à higiene e à saúde;  

 Assegurar o menor nível de interferência das atividades do canteiro e dos 

trabalhadores com o cotidiano da comunidade local.  

B) Diretrizes Metodológicas 

Diretrizes e os critérios a serem considerados para locação das estruturas 

provisórias e definitivas do canteiro de obras:  

 Implantação das estruturas em áreas preferencialmente já impactadas 

(áreas de capoeirinha, pastagem ou culturas anuais), evitando-se áreas 

florestadas ou inundadas naturalmente (banhados – áreas sensíveis);  

 Em caso de necessidade de supressão, obtenção de licença de supressão 
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expedida pelo Órgão Ambiental responsável;  

 Retirada da vegetação existente nos limites da área estipulada em Projeto, 

restringindo-se ao espaço efetivamente necessário e evitando a realização 

de desmatamentos supérfluos e fora dos limites estabelecidos;  

 Conservação da vegetação remanescente nas áreas vizinhas aos locais das 

obras, evitando-se o uso de árvores como ponto de apoio ou para 

ancoragem de serviço e de esforços requeridos na obra;  

 Onde houver necessidade de terraplanagem, deverá ser feita remoção e 

estocagem adequada da camada de solo orgânico para posterior utilização 

no processo de recuperação das áreas degradadas;  

 Inclusão de técnicas de prevenção contra a erosão no planejamento e 

execução dos serviços de terraplanagem previstos na área das obras;  

 Execução de escavações com técnicas que evitem o espalhamento e o 

deslizamento de materiais para fora dos locais de trabalho;  

 Adoção de técnicas que garantam a estabilidade dos taludes de escavação 

e aterro localizados em áreas de empréstimo ou em escavações que se 

mostra em instáveis;  

 Tratamento e proteção dos taludes e bermas das escavações das estruturas 

permanentes;  

 No final das obras serão removidas todas as estruturas temporárias do 

canteiro, sobras de material, sucatas e entulhos de construção de qualquer 

espécie.  

 As edificações, instalações industriais, equipamentos fixos e outros, serão 

mantidos limpos e em perfeitas condições de funcionamento, conforme 

previsto nas normas ambientais e de segurança usuais;  

 O canteiro de obras será dotado de um sistema de proteção contra incêndio, 

conforme normas específicas;  

 Onde necessário haverá tratamento acústico no ambiente interno de salas 

de acordo com as normas da NBR 10152 - níveis de conforto acústico;  

 As instalações dos refeitórios deverão prever o uso de telas, boa ventilação, 

contar com sanitários em número adequado e demais equipamentos, em 
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conformidade com as melhores práticas de higiene e saúde. 

Abastecimento de água 

A água destinada ao consumo humano, para garantir um abastecimento 

adequado, este será feito através da implantação de um poço artesiano ou 

fornecimento de água engarrafada. 

No caso da utilização de qualquer produto químico para tratamento ou 

desinfecção, seu armazenamento e manipulação serão efetuados de forma segura, 

evitando riscos às pessoas, animais e ao meio ambiente.  

Todo o sistema de abastecimento deverá estar protegido contra 

contaminação, devendo-se ter especial atenção quanto à escolha adequada do 

local das estruturas do sistema. O local escolhido deverá ser cercado para evitar 

depredações e entrada de animais de grande porte. Periodicamente, o sistema de 

armazenamento de água deverá ser objeto de inspeção e limpeza para garantir a 

potabilidade da água servida.  

Sistema de drenagem 

Este sistema tem por objetivo coletar, conduzir e bombear as águas de 

infiltração, vazamentos e de limpeza providas na Casa de Força. Será constituído 

de um poço de drenagem localizado no piso das unidades, dotado de duas bombas 

centrífugas, separador de óleo, chaves de nível para controle, canaletas nas 

galerias, tubulações de condução, painel de comando e controle. 

Em nenhuma hipótese serão interligados os sistemas de drenagem e 

sistemas de esgotamento sanitário, que deverão estar contemplados por sistemas 

próprios.  

As melhorias ou aberturas de acessos devem considerar obras de 

drenagem, de modo a levar em conta a drenagem natural do terreno e evitar a 

formação de focos de erosão. Essas obras incluem inclinações transversais nas 

plataformas e acostamentos.  

Todos os taludes produzidos por corte ou aterro serão drenados por 

canaletas, com utilização de degraus, onde necessário. Os taludes serão 

dimensionados segundo os critérios de estabilidade adotados no projeto, 
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protegidos pelo plantio de espécies rasteiras, arbustivas e/ou arbóreas. Isto deve 

ser providenciado imediatamente após os serviços de terraplanagem.  

Tratamento de efluentes  

Efluentes Sanitários  

Os efluentes sanitários incluem basicamente o esgoto doméstico que será 

produzido na usina. O sistema de tratamento implantado será composto de rede de 

coleta, filtro anaeróbico e sumidouro. 

O sistema de tratamento sanitário será projetado pela empreiteira, sendo 

dimensionado em relação ao tempo de permanência e intensidade da ocupação 

humana, considerando, neste caso, um pico de 40 trabalhadores, conforme a NBR 

7229/1993 e a NBR 13969/1993.  

Controle de Áreas de Estoque de Lubrificantes 

As áreas de estoque de lubrificantes devem ser isoladas por diques, evitando 

a contaminação dos cursos d’água em caso de vazamento ou acidentes.  

Essas áreas serão conectadas por canaletas ou tubulações a um tanque 

separador de água e óleo, do tipo API, CPI, IPI ou similar, que receberá também a 

água da chuva que estiver contaminada por óleos e combustíveis para proceder à 

necessária separação. Os resíduos serão dispostos adequadamente e a água 

efluente dos tanques separadores só poderá ser lançada em curso de água próximo 

quando com qualidade adequada de acordo com os parâmetros legais vigentes.  

Manejo de Efluentes Industriais  

O manuseio de óleos e graxas e a lavagem de máquinas e veículos serão 

efetuados em áreas destinadas especificamente para esses fins, incluindo sistemas 

de coleta (caixas coletoras) de águas residuais e condução à bacia de 

sedimentação. Os sólidos decantados na bacia serão dispostos em aterro 

industrial. 

A lavagem de caminhões de transporte de concreto será efetuada em locais 

específicos, com rampa e sistema de coleta e separação de sólidos finos. Este 

sistema incluirá caixa de areia compartimentalizada, a fim de possibilitar a 

separação da areia do cimento, permitindo coleta e destino adequado desses 

materiais.  
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Gestão de Resíduos Sólidos  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 307, definem-se como resíduos 

sólidos aqueles provenientes da construção, demolição, reformas, reparos e da 

preparação e escavação do solo.  

Uma grande quantidade desses resíduos é gerada durante a implantação de 

empreendimentos do porte de uma CGH, podendo acarretar em impactos como a 

degradação de Áreas de Proteção Permanente, formação de sítios para 

proliferação de vetores de doenças, poluição de recursos hídricos, obstrução de 

vias públicas, entre outros.  

Com o intuito de evitar ou minimizar tais problemas, o gerenciamento de 

resíduos sólidos deve priorizar a não geração desses resíduos e proibir a 

disposição final em locais inadequados.  

Conscientização dos trabalhadores  

A conscientização dos trabalhadores quanto aos problemas oriundos da 

geração e destinação inadequada dos resíduos será realizada pela equipe de 

gerenciamento ambiental do empreendimento. Isto é de fundamental importância 

para o devido andamento do gerenciamento dos resíduos, tendo em vista que os 

trabalhadores estão diretamente envolvidos com a geração, separação e 

destinação dos resíduos.  

Diretrizes relacionadas à mão de obra  

Para os serviços de implantação da CGH Aquárius está prevista a 

mobilização de uma equipe de aproximadamente 40 pessoas, estimando-se um 

período de cerca de 18 meses para conclusão do empreendimento. Deve-se 

lembrar de que esta estimativa pode sofrer modificações tendo em vista 

características próprias da empresa de construção a ser mobilizada para as obras.  

Código de Conduta dos trabalhadores  

Visando estabelecer regras de convivência, toda mão de obra contratada, 

independente de especialização e permanência ou não no canteiro de obras, será 

submetida às normas estabelecidas no Código de Conduta a ser elaborado pela 

empresa contratada para construção do empreendimento.  
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Este documento deverá conter orientações sobre o cumprimento de normas 

e procedimentos frente às questões ambientais e de convivência no canteiro de 

obras e arredores, destacando-se as seguintes diretrizes:  

 Não será permitida em nenhuma hipótese a caça, a comercialização, a 

guarda ou maus-tratos a qualquer tipo de animal silvestre;  

 Caso algum animal silvestre seja ferido em decorrência das atividades de 

obra, o fato deverá ser comunicado à equipe responsável pela implantação 

do Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre, que tomará 

as providências necessárias;  

 A manutenção de animais domésticos deverá ser desencorajada, uma vez 

que frequentemente tais animais são abandonados nos locais após o 

término da obra;  

 Não será permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies 

vegetais nativas; 

 As atividades de desmatamento deverão ser acompanhadas de um ou mais 

especialistas em fauna;  

 Não será permitido o porte de armas brancas e/ou de fogo nos alojamentos, 

canteiros e demais áreas da obra. O uso de canivetes será permitido nos 

acampamentos, cabendo à equipe de segurança da obra eventuais 

apreensões;  

 A equipe de segurança da obra poderá portar armas de fogo. A empreiteira 

assegurará o necessário treinamento do pessoal da segurança;  

 Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como 

armas (facões, machados, moto serras) deverão ser recolhidos diariamente 

após o término dos trabalhos;  

 Será proibida a venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nos 

alojamentos e demais dependências da obra;  

 Será expressamente proibido o uso ilegal de drogas nas dependências do 

canteiro de obras;  

 Deverão ser incentivados programas de lazer e serviços de entretenimento 

no próprio canteiro de obras, principalmente práticas desportivas e culturais, 
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no sentido de se minimizar as horas sem atividade, atendendo aos critérios 

preconizados nos normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

em especial a ABNT-NBR 12284/91 - NB –1367 (Áreas de Vivência em 

Canteiros de Obras);  

 A realização de comemorações e de acontecimentos deverá ser feita dentro 

dos limites dos acampamentos, em local adequado;  

 O uso de aparelhos sonoros deverá ser restrito à área do acampamento, 

respeitando-se os limites razoáveis de volume de som e o horário limite das 

22h;  

 Deverão ser observadas as normas de higiene e saneamento previstas para 

o canteiro de obras, entre elas o uso adequado dos sanitários e o não 

lançamento de resíduos no meio ambiente, tais como recipientes e restos de 

refeições, bem como materiais descartados na manutenção de veículos (ex.: 

filtros de ar e/ou óleo);  

 Não será permitido o uso da água de rios ou riachos para consumo próprio, 

sem tratamento adequado;  

 Não será permitido o uso de fogo para cozimento dentro ou fora dos 

acampamentos, exceto quando preparado e supervisionado por profissional 

responsável;  

 Os trabalhadores deverão se comportar de forma adequada no contato com 

a população, evitando a ocorrência de brigas e desentendimentos, e 

alterações significativas do cotidiano local. Este comportamento deverá ser 

estendido aos horários de folga, mesmo que o trabalhador esteja fora das 

dependências do canteiro de obras;  

 Deverão ser respeitadas as normas gerais de trânsito estabelecidas para o 

canteiro de obras, em especial os limites de velocidade impostos;  

 Os motoristas de máquinas e equipamentos deverão respeitar 

rigorosamente os itinerários traçados;  

 Serão proibidas pichações nas instalações do canteiro de obras e/ou em 

qualquer elemento da paisagem (pedras, árvores, etc.);  

 Não é permitida visitação ao canteiro de obras por parte de pessoas não 
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autorizadas;  

 Especial atenção deverá ser dada para a circulação de crianças nos 

arredores da obra;  

 A permanência e o tráfego de carros particulares nos limites do canteiro 

deverão ser restritos àqueles previamente autorizados.  

Caberá a empreiteira a divulgação e o treinamento dos trabalhadores em 

relação ao Código de Conduta. O treinamento deverá ser efetuado no momento da 

contratação do operário e sempre que necessário ao longo da implantação da obra. 

A divulgação, por sua vez, deverá ocorrer de forma sistematizada, através da 

distribuição de cartilhas contendo o resumo do Código de Conduta e de material de 

divulgação, em especial cartazes, a serem expostos em locais estratégicos e de 

grande circulação.  

A conscientização de todo o pessoal envolvido com as obras será 

fundamental para o sucesso do controle ambiental e da convivência harmônica dos 

trabalhadores entre si e com a população em geral, especialmente aquela residente 

na Área de Influência Direta.  

Durante a execução das obras deverá haver um acompanhamento e 

permanente intercâmbio entre os especialistas das áreas de meio ambiente e de 

engenharia para garantir que, efetivamente, a agressão ao meio ambiente causada 

pelas obras seja a menor possível. Este intercâmbio de informações será também 

realizado por intermédio do Programa de Comunicação Social e Programa de 

Educação Ambiental.  

Em caso de não observância das normas, caberá à empreiteira estabelecer 

as devidas punições. Os casos mais graves deverão acarretar no imediato 

desligamento do operário do quadro de funcionários da empresa, sem prejuízo aos 

demais processos criminais ou civis.  

Os casos mais brandos poderão ser punidos com carta de advertência e, em 

casos de reincidência, com multa, suspensão temporária ou desligamento. Caso 

ocorram problemas de desempenho profissional ou de conduta, deverão ser 

estabelecidos procedimentos de acompanhamento, relato e julgamento.  

Um relato de negligência, incompetência ou conduta inadequada proposital 

de trabalhador deverá ser apresentado pelo encarregado ao gerente ou supervisor 
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correspondente. As investigações deverão ser prontamente executadas, de forma 

clara e completa, e suas conclusões apresentadas aos gerentes correspondentes. 

Será concedida ao trabalhador a possibilidade de resposta escrita ou verbal em 

reunião privada com o representante da empreiteira.  

O empreendedor notificará por escrito a empreiteira as objeções a respeito 

de qualquer trabalhador que esteja envolvido em negligência, incompetência ou 

conduta inadequada proposital. A empreiteira deverá conduzir a sua investigação 

de forma rápida, e caso conclua pela confirmação das condutas acima referidas, 

deverá demitir o trabalhador e providenciar seu substituto. Durante as 

investigações, o trabalhador será afastado do local de trabalho.  

Treinamento e Segurança Operacional dos Trabalhadores  

Além de práticas preventivas de controle ambiental, a empreiteira será 

responsável por implantar medidas que visam o treinamento e segurança 

operacional dos trabalhadores no período de obras.  

A maioria destas práticas é prevista na legislação trabalhista e visa a 

segurança e o bem estar do trabalhador durante a execução dos serviços, conforme 

disposto na Lei 6.514 de 22/12/1977, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho, 

e a Portaria nº 3.214 de 08/08/1978 do Ministério do Trabalho, com destaque para 

as seguintes Normas:  

 NR – 4 – Trata dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho – SESMET;  

 NR – 5 – Trata de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;  

 NR – 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;  

 NR – 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;  

 NR – 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;  

 NR – 12 – relativa a Máquinas e Equipamentos;  

 NR – 15 – referente às Atividades e Operações Insalubres;  

 NR – 16 – concernente às Atividades e Operações Perigosas;  

 NR – 17 – relativa à Ergonomia;  

 NR – 18 – normatiza as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
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de Construção;  

 NR – 19 - trata da utilização de Explosivos;  

 NR – 21 - regulamenta os Trabalhos a Céu Aberto;  

 NR – 26 - trata da Sinalização de Segurança.  

 Além das normas citadas acima, a empreiteira deverá atender possíveis 

alterações na legislação, novas exigências do Ministério do Trabalho, do 

Ministério da Saúde e Legislações Estaduais e Municipais sobre trabalho, 

saúde e meio ambiente. Para isso deverá:  

 Elaborar e implantar o PMSCO, o PPRA, o PCMAT e as demais Normas 

Regulamentadoras;  

 Comprovar perante inspeção do trabalho a execução das despesas 

relacionadas ao PMSCO, PPRA, PCMAT e demais NRs;  

 Providenciar médico responsável pela execução do PMSCO;  

 Organizar e manter em funcionamento uma CIPA;  

 Atender a exigência de contratação de profissionais habilitados para o 

SESMET, observando o dimensionamento para este serviço (NR-4);  

 Manter arquivo médico com os prontuários relacionados com os 

trabalhadores da obra;  

 Realizar exame médico admissional para os trabalhadores da obra;  

 Registrar, analisar e encaminhar os dados atualizados de acidentes do 

trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade (NR-18);  

 Contatar os órgãos públicos do setor de saúde para a formulação de 

estratégias voltadas ao controle de saúde do trabalhador, incluindo o 

fornecimento ou disponibilização de medicamentos;  

 Acionar a Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual nos casos em que 

houver necessidade de combate de vetores;  

 Elaborar planos de controle de efeitos de catástrofes, de combate a 

incêndios e de imediata atenção às vítimas de acidentes;  

 Informar os trabalhadores sobre os riscos ambientais que podem originar-se 
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nos locais de trabalho, sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar 

tais riscos e para proteger-se dos mesmos;  

 Treinar os trabalhadores adequadamente para o uso de máquinas e 

equipamentos, assim como sobre os métodos de trabalho que deverá 

utilizar, com vistas a salvaguardar a sua saúde e prevenir acidentes;  

 Treinar os trabalhadores sobre a correta utilização de EPI;  

 Dotar os locais de trabalho de sinalizações de segurança (NR-26).  

 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS  

A Geração de resíduos sólidos e geração de efluentes estão vinculadas as 

condições de saúde dos trabalhadores da obra e relaciona-se à estrutura dos 

alojamentos, canteiro de obras, bem como aos resíduos domésticos e da 

construção gerados durante a implantação do empreendimento. Considera-se que 

as atividades de supressão da vegetação, construção de canteiro de obras, 

instalação e operação do empreendimento geram grandes quantidades de 

resíduos, deste modo, a gestão adequada de resíduos e efluentes, pois estes 

podem afetar a qualidade ambiental da AID.  

A) Objetivos  

 Gestão eficiente dos resíduos gerados nas fases de instalação e operação; 

 Promoção do menor lançamento possível de resíduos em aterros sanitários; 

 Promoção segregação e destinação adequada dos resíduos recicláveis e 

orgânicos. 

B) Diretrizes Metodológicas 

 Para implantar o PGRS deverão ser realizadas avaliações preliminares 

sobre os quantitativos e tipologias de resíduos gerados antes do início da 

obra, assim como os locais adequados para sua disposição final adequada.  

 Planejamento adequado das atividades de maior impacto (abertura dos 

acessos, locação do canteiro de obras e áreas de bota-fora) em relação à 

geração de resíduos orgânicos decorrentes da sua implantação; 

 Após este diagnóstico deverão ser elaboradas rotinas com ações 

estratégicas para classificar, reciclar e destinar corretamente estes resíduos, 
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visando atender a demanda do projeto básico do empreendimento, 

estabelecendo condições efetivas para minimização destas interferências 

sobre os sistemas naturais e comunidades locais; 

 Os resíduos líquidos gerados nos banheiros dos alojamentos serão tratados 

através de um sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio e zona de raízes (ou 

sumidouro); 

 As águas de pias e chuveiros, quando não forem recicladas, serão 

destinadas para um sistema independente de tratamento, através de filtro 

anaeróbio, zona de raízes e/ou vala de infiltração/sumidouro; 

 Todas as atividades deverão ter acompanhamento por profissional 

competente com experiência em gestão de resíduos e manejo de efluentes 

domésticos/industriais que fará avaliações periódicas e elaboração de 

Relatórios técnicos que comporão este programa. 

O projeto de gerenciamento de resíduos sólidos deve caracterizar os 

resíduos e indicar os procedimentos de triagem, acondicionamento, transporte e 

destino. Isto está intimamente relacionado ao não desperdício de materiais e mão 

de obra na execução do empreendimento, implicando inclusive em redução de 

custos. Além disso, permitirá que o canteiro de obras permaneça mais organizado 

e limpo.  

A Resolução CONAMA nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, 

de 5 de julho de 2002, apresenta uma classificação e possível destinação de 

resíduos sólidos:  

 Classe A: alvenaria, concreto, argamassas e solos. Destinação: reutilização 

ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da disposição final em 

aterros licenciados;  

 Classe B: madeira, metal, plástico e papel. Destinação: reutilização, 

reciclagem ou armazenamento temporário;  

 Classe C: produtos sem tecnologia disponível para recuperação (por 

exemplo, gesso). Destinação: conforme norma técnica específica;  

 Classe D: resíduos perigosos conforme NBR 10004:2004 (Resíduos Sólidos 

– Classificação). Destinação: conforme norma técnica específica.  
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Caracterização dos resíduos  

Os resíduos são divididos em dois grupos conforme sua origem:  

Resíduos oriundos de atividade construtiva: 

 Blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, outros componentes 

cerâmicos, concreto, tijolos e assemelhados, matacões, pedregulhos; 

 Madeira;  

 Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de tubulações etc.);  

 Papelão (sacos e caixas de embalagens dos insumos utilizados durante a 

obra) e papéis (escritório);  

 Metal (ferro, aço, fiação revestida, arame etc.);  

 Vidro;  

 Serragem;  

 Gesso de revestimento, placas acartonadas e artefatos;  

 Solos;  

 Telas de fachada e de proteção;  

 EPS (Poliestireno expandido, como o isopor);  

 Resíduos perigosos presentes em embalagens plásticas e de metal, 

instrumentos de aplicação como broxas, pincéis, trinchas e outros materiais 

auxiliares como panos, trapos, estopas, etc.;  

 Restos de uniforme, botas, panos e trapos sem contaminação por produtos 

químicos. 

 Resíduos oriundos de atividade não construtiva: 

 Restos de alimentos, e suas embalagens, copos plásticos usados e papéis 

sujos (refeitório, sanitários e áreas de vivência); 

 Resíduos de ambulatório.  

Acondicionamento  

O acondicionamento é realizado observando a classe do resíduo, visando o 

manejo interno, facilitando a verificação, controle dos estoques e utilização.  
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O acondicionamento dos resíduos poderá ser feito em:  

 Cestos plásticos: restos de alimentos, separação inicial de material 

reciclável, resíduos de ambulatório, etc.  

 Bombonas plásticas: indicadas para materiais recicláveis (metal, papel, 

plástico, etc.);  

 Sacos de ráfia reforçados: serragem, restos de uniformes, etc.;  

 Baias: geralmente construídas de madeira para guardar metal, isopor, 

madeira, etc.;  

 Caçambas metálicas estacionárias: blocos e outros componentes 

cerâmicos, argamassas, matacões, pedregulhos, etc.  

 Em alguns casos, os resíduos devem ser empilhados, em local abrigado se 

necessário.  

Destino dos resíduos  

O destino dos resíduos sólidos inclui:  

 Reciclagem: plásticos, papéis, metais e vidros, entre outros;  

 Reutilização: formas de madeira, blocos de concreto e cerâmico 

parcialmente danificado, bem como solo, a ser reutilizado em processo de 

reaterro, e rochas, armazenadas próximas dos locais de britagem;  

 Aterros sanitários: restos de alimentos, papéis sujos provenientes de 

refeitório e sanitários, etc.;  

 Aterros especiais licenciados: resíduos perigosos e de ambulatório.  

Para que os resíduos sólidos tenham a destinação adequada, antes do início 

das obras a empreiteira deverá entrar em contato com uma empresa de reciclagem 

da região para firmar convênio visando a coleta do material separado na obra.  

Da mesma forma, a empreiteira deverá realizar levantamento dos aterros 

sanitários registrados junto ao Órgão Ambiental responsável e existentes nas 

proximidades da obra para encaminhamento dos resíduos sólidos a serem 

descartados.  

Transporte interno dos resíduos  
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A circulação sistemática pelo canteiro de obras é prática útil na identificação, 

coleta e destino de resíduos. A condução dos resíduos desde sua origem até o 

destino deve ser efetuada com transporte adequado ao tipo e volume de resíduo, 

garantindo a manutenção de sua qualidade para posterior uso.  

Os funcionários encarregados do transporte e manuseio dos resíduos devem 

utilizar os equipamentos de proteção individual adequados à classe do resíduo, 

como botas e luvas de borracha, capacete, macacão, óculos e máscara.  

C) Cronograma Básico 

 Durante a fase de construção deste empreendimento, os resíduos gerados 

na fase inicial (bota-fora, aterros, entulhos, resíduos de construção civil) 

serão depositados na periferia do canteiro de obras para classificação e 

destino adequado. 

 Durante a fase de operação do empreendimento o volume de resíduos 

gerados no empreendimento será de ínfima relevância, pois haverá 

permanência de poucas pessoas no local (responsáveis pela manutenção 

dos equipamentos e auxiliar de serviços gerais). 

 Nesta fase haverá estruturas permanentes de tratamento de efluentes (fossa 

séptica, filtro anaeróbico e sumidouro) e segregação dos resíduos sólidos 

com destino final adequado (coleta seletiva e coleta convencional). 

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de eng. 

sanitarista, biólogo ou eng. Ambiental. 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Considerando que na fase de implantação, haverá a construção das 

ensecadeiras, secção controle, exploração da área de empréstimo e o desvio do 

rio, podendo acarretar no transporte de sedimentos para os corpos d’água, e na 

fase de operação, com o direcionamento da água para o canal de adução e 

consequente mudança do ambiente lótico para lêntico, poderá ocorrer uma 

diminuição da disponibilidade de oxigênio dissolvido (OD) na água.  

Nesse sentido deverão ser realizadas durante a fase de instalação e 

operação do empreendimento, amostragens sistemáticas da água drenada na AID 
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do empreendimento. O objetivo central deste programa é a manutenção (ou 

melhoria) da qualidade ambiental do trecho do rio Correntes afetado. 

A) Objetivos 

 Monitorar a qualidade de água do trecho do rio Correntes afetado pelo  

referido empreendimento; 

 Evitar ao máximo possível alteração sobre a qualidade das Águas na  

Área de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal (ARL); 

 Informar o Órgão Ambiental o estágio atualizado da qualidade  

ambiental deste corpo hídrico. 

B) Diretrizes Metodológicas 

 Amostragem sistemática de quatro pontos localizados da seguinte forma: 

(PTA1) trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, a cerca de 135m 

à jusante do vertedouro; (PTA2) trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de 

Pedra, aproximadamente 485 metros à jusante da usina em operação; 

(PTA3) trecho de vazão reduzida da UHE Ponte de Pedra, a jusante da 

futura Casa de Força da CGH Aquárius II, a aproximadamente 4 km à 

jusante da UHE Ponte de Pedra. 

 Os parâmetros a serem analisados são: Cor Verdadeira, Turbidez, DBO, 

Sólidos Totais, Sólidos Dissolvidos, Sólidos Suspensos, Dureza Total, Ferro 

Total, Alcalinidade Total, Nitrato, Condutividade Elétrica, Sólidos 

Sedimentáveis, DQO, Óleos e Graxas, Nitrogênio Kjeldahl, Nitrogênio 

Amoniacal, Fósforo Total, pH, Oxigênio Dissolvido, Coliformes Totais e 

Escherichia coli, Clorofila a. 

 As análises utilizarão como parâmetro de qualidade as determinações 

Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005); 

 Os resultados do monitoramento deverão ser encaminhados periodicamente 

ao Órgão Ambiental e anexados no processo de licenciamento.  

 Planejamento adequado das atividades de maior impacto (abertura de 

acesso, vias de circulação e pontilhões) visando evitar o contato direto dos 

corpos hídricos; 

 Priorização dos acessos existentes, evitando-se ao máximo a abertura de 
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novos acessos e quando necessários, deverão ser localizados, sempre que 

possível, fora das APPs e das áreas com vegetação de porte florestal; 

 Acompanhamento das atividades de supressão vegetal e da construção dos 

acessos e vias de circulação por profissional competente com experiência 

na supervisão ambiental; 

 Para garantir a proteção extra dos corpos hídricos, evitando a contaminação 

com cimento e outros materiais da construção civil, durante a construção das 

fundações de pontaletes deverá ser utilizado fôrmas estanques através da 

aplicação de geomembrana. 

C) Cronograma Básico 

 Durante a fase de implantação serão realizadas amostras trimestrais; 

 Na fase de operação o monitoramento será trimestral no primeiro ano e 

semestral a partir do 2º ano. 

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de eng. 

sanitarista, biólogo ou químico com experiência no assunto. 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

O monitoramento da qualidade da água subterrânea passa a ser um aliado 

do empreendedor, evitando que substâncias contaminantes acidentalmente atinjam 

a comunidade do entorno, causando prejuízos financeiros e para a imagem do 

empreendimento. 

As indicações para posicionamento dos poços de monitoramento da 

qualidade da água subterrânea pretendem facilitar o diagnóstico de qualquer 

alteração que possa ocorrer na qualidade da água subterrânea no local. Nesse 

sentido deverão ser realizadas durante a fase de instalação e operação do 

empreendimento. 

A) Objetivos 

 Estabelecer poços de monitoramento de água subterrânea na área de 

abrangência da mineradora;  
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 Identificar, caracterizar e cadastrar os pontos de água subterrânea na área 

de abrangência do programa;  

 Realizar monitoramento do nível do lençol freático e das características 

físico-químicas e bacteriológicas das fontes hídricas subterrâneas 

previamente selecionadas, com possíveis alterações na dinâmica do 

aquífero;  

 Gerar banco de dados georreferenciado com as informações relativas ao 

cadastramento, caracterização e monitoramento quali-quantitativo das 

fontes hídricas subterrâneas da área de abrangência do Programa.  

B) Diretrizes Metodológicas 

 Para o monitoramento da qualidade da água subterrânea serão indicados 

poços de monitoramento para o empreendimento. 

 Os resultados do monitoramento deverão ser encaminhados periodicamente 

ao Órgão Ambiental e anexados no processo de licenciamento.  

 Acompanhamento das atividades de supressão vegetal e da construção dos 

acessos e vias de circulação por profissional competente com experiência 

na gestão e supervisão ambiental; 

 Para garantir a proteção extra dos corpos hídricos, evitando a contaminação 

com cimento e outros materiais da construção civil, durante a construção das 

fundações de pontaletes deverá ser utilizado fôrmas estanques através da 

aplicação de geomembrana. 

 Os poços a serem implantados deverão obedecer aos procedimentos das 

normas ABNT NBR 15495-1 e 15495-2 que tratam do projeto, construção e 

desenvolvimento de poços de monitoramento de águas subterrâneas em 

aquíferos granulares.  

 Para o monitoramento da qualidade da água subterrânea se indica a 

realização das análises conforme parâmetros da Resolução CONAMA nº 

369/2008;  

 Realizar monitoramento para os parâmetros de características 

hidrogeológicas: arsênio, ferro, chumbo e crômio. E dentre os parâmetros 

selecionados, deverão ser considerados, no mínimo, pH, turbidez, 
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condutividade elétrica, nível da água, Sólidos Totais Dissolvidos, nitrato e 

coliformes termotolerantes.  

C) Cronograma Básico 

 Durante a fase de implantação serão realizadas amostras trimestrais, sendo 

uma antes do início das obras; 

 Na fase de operação o monitoramento será trimestral no primeiro ano e 

semestral a partir do 2º ano. 

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

ou químico com experiência no assunto. 

 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

A geração de áreas degradadas ocorrerá durante as obras de implantação 

da CGH Aquárius II, principalmente pela remoção da vegetação e do revolvimento 

do solo para a abertura de estradas de acesso, construção das ensecadeiras e da 

secção de controle, utilização de áreas para empréstimo e bota-fora, além de outras 

ações ligadas diretamente à construção e pertinentes ao tipo de empreendimento 

em questão. 

A) Objetivos 

 Planejar ações visando evitar a exposição de áreas não incluídas no projeto 

de engenharia; 

 Mobilizar as áreas pertencentes ao Projeto de Engenharia de forma 

responsável visando o mínimo impacto possível; 

 Promover a recuperação ambiental- das áreas alteradas e desestabilizadas 

durante o processo de implantação do empreendimento; 

 Monitorar a evolução dos processos naturais relacionados com a 

recuperação das áreas degradadas durante a fase inicial de construção do 

empreendimento. 

B) Diretrizes Metodológicas 

 Planejamento adequado das atividades de maior impacto (abertura dos 

acessos, locação do canteiro de obras e áreas de bota-fora) em relação à 
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formação de áreas degradadas; 

 Realização das atividades de maior impacto em períodos de menor 

pluviosidade, adotando medidas preventivas de controle de focos de erosão 

e carreamento do solo; 

 Manutenção da vegetação ciliar presentes nas APPs da AID. Caso ocorra 

queda ou supressão acidental de indivíduos nestas áreas, estes locais 

deverão ser revegetados; 

 Priorização dos acessos já existentes, quando necessários novos acessos 

deverão ser localizados fora das APPs e das áreas com vegetação de porte 

florestal; 

 Acompanhamento das atividades por profissional competente e com 

experiência em recuperação ambiental de áreas degradadas; 

 Nas atividades de terraplenagem, deverá ser reduzida a exposição do solo, 

evitando realizar terraplenagem simultânea em toda área e utilizando 

proteção superficial (vegetal e de drenagem); 

 As estabilidades dos taludes merecem especial atenção, buscando um 

planejamento adequado no tempo e espaço afim de não haver perdas, 

erosões e deslizamentos de solo/rocha. Na sua execução devem ser 

evitados dias de chuva ou logo a seguir a sua precipitação. 

 Conforme a norma adotada, os taludes eventualmente formados deverão 

possuir inclinação indicada não superior a 45°. Os aterros deverão ser 

tecnicamente realizados e compactados e de acordo com sua evolução e 

disposição (alturas), realizar a sua contenção ou enroncamento com blocos. 

 Medidas de drenagem das águas que incidem sobre o talude devem ser 

previamente estabelecidas. Concomitante deverá ser implantado nas faces 

dos eventuais taludes, gramíneas e outras herbáceas a fim de conter e 

minimizar a erosão. 

C) Cronograma Básico 

 Nos plantios serão utilizadas espécies nativas de importância ecológica; 

 Acompanhamento diário de todas as atividades durante a implantação do 

empreendimento; 
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 Durante a operação do empreendimento, no primeiro ano deverá ser 

realizada quatro campanhas de monitoramento para verificação da 

recuperação das áreas degradadas e realização de ações complementares 

(quando pertinentes). A partir do segundo ano as campanhas serão 

semestrais (duas por ano). 

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

ou eng. florestal ou eng. ambiental com experiência no assunto. 

 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO DA 

VEGETAÇÃO 

Para a implantação da CGH haverá necessidade de supressão da vegetação 

para abertura/melhoria de acessos, casa de força e canteiro de obras. Este 

programa visa minimizar ao máximo os impactos decorrentes desta atividade bem 

como amenizar o afugentamento da fauna nativa associada aos ambientes 

florestais. 

A) Objetivos 

 Organização das atividades de supressão da vegetação nativa (de porte 

florestal) presente nos acessos, casa de força, canteiro-de-obras. 

 Definição/demarcação da cota de inundação e demais áreas a serem 

suprimidas; 

 Evitar ao máximo possível intervenções sobre as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL).  

B)  Diretrizes Metodológicas 

 Solicitação da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) junto ao 

IBAMA de acordo com as diretrizes metodológicas e suficiência documental 

presentes na IN 06; 

 Como primeira ação deste programa ocorrerá à demarcação visível das 

áreas a serem suprimidas, com demarcação especial próxima aos limites 

das às APPs; 

 Treinamento dos trabalhadores (especialmente dos operadores das 
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retroescavadeiras e motosserras) visando acordar os procedimentos 

básicos para a realização desta atividade; 

 Todas as motosserras devem estar licenciadas junto ao IBAMA e seus 

operadores capacitados com treinamento pertinente a esta atividade; 

 Acompanhamento das atividades de supressão por profissional qualificado; 

 Quando necessário, realizar resgate de espécimes isolados e/ou de insetos 

sociais presentes nestas áreas; 

 As atividades de supressão deverão ser momentaneamente paralisadas 

quando ocorrer o aparecimento ou avistamento de qualquer animal, inclusive 

colônia de insetos sociais (abelhas, vespas e marimbondos – que deverão 

ser relocados previamente ás atividades), voltando à normalidade após o 

afugentamento e/ou manejo dos insetos sociais; 

 Evitar ao máximo possível as intervenções sobre as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL); 

 Os trabalhos de desmatamento e limpeza da área destinada ao 

empreendimento iniciam com a retirada da cobertura vegetal de porte 

florestal, enleiramento, carregamento, transporte e encaminhamento do 

material vegetal para destino final adequado; 

 Caso houver necessidade de deslocamento dos materiais vegetais 

suprimidos, deverão ser providenciados os DOFs (Documentos de Origem 

Florestal) junto ao IBAMA; 

 O desmatamento nas proximidades de corpos hídricos deverá observar a 

adoção de técnicas que impeçam ou inibam ao máximo o carreamento de 

sedimentos; 

 Os resíduos provenientes do desmatamento (folhas, galhos, troncos, entre 

outros) deverão ser enleirados em áreas pré-definidas, para posterior 

utilização na recuperação de áreas degradadas e/ou implantação da faixa 

ciliar (nunca depositar destes materiais dentro dos corpos hídricos); 

 As técnicas de desmatamento deverão ser compatíveis com as 

características da cobertura vegetal a ser retirada, havendo somente uma 

frente de supressão avançando de montante para jusante; 
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 Serão proibidos o uso de explosivos, agentes químicos (herbicidas, 

desfolhantes, etc.) e processos mecânicos ou físicos não controlados; 

 Não poderão ser realizados trabalhos noturnos; 

 A derrubada de árvores com presença significativa de epífitas deverá se dar 

de modo a facilitar a coleta destes vegetais, visando sua transposição para 

a futura faixa ciliar; 

 Os trabalhos de desmatamento deverão ser momentaneamente paralisados 

quando ocorrer presença de pessoas não autorizadas nas áreas de trabalho. 

É proibida a presença de menores de idade nas áreas de supressão. 

Deverão ser colocadas placas e estruturas de bloqueio proibindo entrada de 

pessoas não autorizadas; 

 Como medida de compensação pela supressão da vegetação de porte 

florestal será demarcada área equivalente a área suprimida para compor a 

compensação ambiental. 

C)  Cronograma Básico 

 Durante a implantação do empreendimento haverá acompanhamento diário 

das atividades de supressão da vegetação e uma campanha de 

monitoramento dos locais de supressão logo após a finalização destas 

atividades.  

 Após a conquista da Autorização de Supressão da Vegetação (pelo IBAMA) 

prevê-se que a execução das atividades de supressão se realize num 

período de 60 (sessenta) dias; 

 Após o término das atividades deste programa deverá ser elaborado um 

Relatório Técnico com registros de todos os procedimentos realizados. 

D)  Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

ou Engenheiro florestal com experiência no assunto. 
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 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA 

TERRESTRE 

Durante as atividades mais impactantes da implantação desta CGH, como a 

supressão da vegetação, abertura de acessos, construção dos canteiros de obras, 

acampamento e do pátio de máquinas, haverá o afugentamento da fauna terrestre, 

principalmente de hábitos diurnos presente na AID. Este programa visa realizar a 

avaliação da dinâmica da fauna terrestre antes, durante e depois do final das obras 

nos ambientes localizados próximos do empreendimento. 

A)  Objetivos 

 Observação sistemática da dinâmica da fauna terrestre (anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos) na AID deste empreendimento, especialmente nos 

ambientes florestais próximos das estruturas do futuro empreendimento; 

 Observação da eficiência da recuperação das áreas degradadas e avaliação 

da recolonização faunística nos ambientes influenciados pelo 

empreendimento; 

 Acompanhamento das atividades de supressão da vegetação com ações no 

resgate de espécimes isolados e/ou de insetos sociais presentes nestas 

áreas; 

 Monitoramento e manejo da fauna terrestre afetada pelo empreendimento. 

B)  Diretrizes Metodológicas 

 Solicitação de autorização ao IBAMA para coleta/captura e transporte dos 

exemplares que forem encontrados mortos na área de estudo. Estes 

espécimes devem ser recolhidos ao acervo de alguma instituição de 

pesquisa e ensino; 

 Avaliação da ocupação e dinâmica da fauna terrestre nos ambientes 

próximos das estruturas do empreendimento durante a fase de implantação 

e operação; 

 Verificação das antigas áreas degradadas pelas obras e da futura faixa ciliar 

visando avaliar a dinâmica de recolonização faunística destes ambientes; 

 Monitoramento, através de campanhas trimestrais (com cinco dias 

consecutivos dos trabalhos de campo) utilizando equipamentos de captura 
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(gaiolas e redes de neblina), armadilhas fotográficas, registros auditivos e 

visuais, bem como análises biológicas e ecológicas das amostragens 

realizadas; 

 Observação e análise das consequências da implantação do 

empreendimento sobre a fauna local, possibilitando, caso necessário, a 

elaboração de ações em prol da conservação da biota local; 

 Interação com os programas de Comunicação Social e Educação Ambiental 

e Gestão e Supervisão Ambiental buscando sensibilizar os trabalhadores da 

obra para o respeito da fauna local. 

C)  Cronograma Básico 

 Durante a fase de implantação e no primeiro ano de operação as campanhas 

devem ter periodicidade trimestral. Após o 2ª ano de operação deste 

empreendimento os monitoramentos poderão ser semestrais com o mesmo 

esforço amostral realizados nas campanhas trimestrais. 

D)  Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogos 

com experiência nos quatro grupos faunísticos (anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos). 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA 

Durante a implantação do empreendimento, seja pela exploração da área de 

empréstimo e ou pelo desvio do rio, podem acarretar no transporte de sedimentos 

para os corpos d’água, contribuindo para o aumento da turbidez e modificações das 

características do rio, devido ao assoreamento. Já na fase de operação, com o 

direcionamento da água para o canal de adução e consequente mudança do 

ambiente lótico para lêntico, poderá ocorrer uma diminuição da disponibilidade de 

oxigênio dissolvido (OD) na água. Neste sentido, este programa visa avaliar as 

alterações na comunidade aquática local, analisando os efeitos das modificações 

causadas e planejar ações que visem a conservação das espécies da ictiofauna 

local. 

A)  Objetivos 

 Observação sistemática da dinâmica da ictiofauna na AID do 
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empreendimento; 

 Acompanhamento das atividades de implantação de ensecadeiras e desvio 

do rio com ações para o resgate de espécimes isolados; 

 Ações de monitoramento e manejo da Ictiofauna afetada pelo 

empreendimento. 

B)  Diretrizes Metodológicas 

 Solicitação de autorização ao IBAMA para coleta/captura e transporte dos 

exemplares que forem encontrados mortos na área de estudo. Estes 

espécimes devem ser recolhidos ao acervo de alguma instituição de 

pesquisa e ensino; 

 Avaliação na composição, distribuição e dinâmica da ictiofauna no decorrer 

das diferentes fases (implantação e operação) nos diferentes ambientes 

aquáticos afetados pelo empreendimento; 

 Monitoramento, através de campanhas trimestrais (com cinco dias 

consecutivos dos trabalhos de campo) utilizando todos os apetrechos 

disponíveis (redes, puçás, tarrafas e espinheis) e análises biológicas e 

ecológicas das amostragens realizadas; 

 Observação e análise visando avaliar as possíveis alterações na 

composição ictiofaunística local, possibilitando, caso necessário, a 

formulação de estratégias de conservação para a biota local; 

 Verificação sazonal do trecho de vazão reduzida, visando avaliar se a vazão 

remanescente é suficiente para manter a dinâmica da ictiofauna nestes 

ambientes; 

 Realização de vistorias nos trechos de vazão reduzida do empreendimento 

em períodos de estiagem prolongada, com o objetivo de verificar a presença 

de espécimes eventualmente aprisionados em poças formadas no leito do 

rio, promovendo seu salvamento. 

C)  Cronograma Básico 

 Durante a fase de implantação e no primeiro ano de operação as campanhas 

devem ter periodicidade trimestral; 

 Após o 2ª ano de operação deste empreendimento os monitoramentos 
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poderão ser semestrais, com campanhas realizadas nos períodos de 

estação seca e cheia com o mesmo esforço amostral das campanhas 

anteriores. 

D)  Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

com experiência em ictiofauna. 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA MACRÓFITAS  

As modificações na qualidade da água de um rio represado são decorrentes, 

em primeira instância, da diminuição da velocidade da corrente, o que determina 

alterações de natureza física (temperatura, cor, turbidez, transparência, etc.) e por 

consequência da estrutura biológica (peixes, fito e zooplâncton). Uma das 

comunidades bióticas que pode se beneficiar com esta nova situação são as 

macrófitas.  

Esse programa visa monitorar o desenvolvimento de macrófitas, 

considerando que as suas principais causas são: o tempo de residência, o 

sedimento estável, a quantidade de nutrientes, a corrente e a profundidade do lago. 

É fundamental o levantamento de informações sobre as espécies de 

macrófitas presentes na área de influência direta, sua biologia e ciclo de vida, de 

forma a definir os procedimentos a serem adotados, possibilitando a manutenção 

de suas populações em níveis seguros garantindo a qualidade de vida do 

empreendimento. 

A) Objetivos 

 Executar inspeções periódicas a fim de verificar a proliferação de macrófitas 

aquáticas; 

 Caso seja verificada a presença de macrófitas, gerenciar o desenvolvimento 

das plantas aquáticas a fim de atenuar os efeitos da eutrofização e impedir 

ou minimizar as suas consequências; 

 Propor medidas de controle. 

B) Diretrizes Metodológicas 

 O monitoramento das macrófitas aquáticas será feito através de trabalho de 
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campo periódico, por meio de inspeção visual na área do empreendimento. 

 Caso seja detectada a presença de macrófitas em níveis que possam 

prejudicar a operação normal da usina, ou que causem alterações 

significativas no ecossistema aquático, deverá ser tomado medidas de 

controle da proliferação das macrófitas. 

C) Cronograma Básico 

As campanhas de macrófitas devem ocorrer juntamente com as campanhas 

do Programa de Monitoramento de Ictiofauna.  

D) Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

com experiência no assunto. 

 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Comunicação Social servirá como canal de comunicação e 

interação entre o empreendedor e a comunidade, caracterizando-se como o 

programa de maior abrangência em relação ao público a ser atingido e aos 

impactos que a ele estão associados.  

A implantação deste Programa demonstra também o comprometimento do 

empreendedor com os grupos sociais envolvidos no tratamento dos impactos 

causados pelo empreendimento, com atuação baseada na transparência das 

informações e na parceria das ações mostrando a preocupação em apresentar 

ações que venham a influenciar positivamente no desenvolvimento dos trabalhos 

que se realizarão na região e ter perenidade ao longo do período de operação da 

usina. 

A) Objetivos 

 Criar um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a 

comunidade, especialmente a população diretamente afetada pelo 

empreendimento; 

 Divulgar a importância do empreendimento para o desenvolvimento local e 

regional, construindo uma imagem positiva do empreendimento junto ás 

comunidades do entorno; 

 Promover da integração social entre o empreendedor e a comunidade local. 
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B) Diretrizes Metodológicas 

 A dinâmica de execução do programa depende da manifestação da 

população, tanto em relação aos temas que serão enfocados com maior 

intensidade, quanto na forma de organização e andamento das ações que 

serão desenvolvidas. O Programa de Comunicação Social poderá, portanto, 

sofrer adaptações e alterações ao longo de sua execução. 

 Realização de reuniões com os moradores do entorno do empreendimento, 

visando o esclarecimento sobre as peculiaridades do projeto básico do 

empreendimento, os impactos positivos e negativos decorrentes da sua 

implantação e as medidas e programas que buscando a minimização dos 

efeitos adversos; 

 Elaboração de material informativo (folhetos) contendo as principais 

características do empreendimento, com destaque para os impactos 

gerados e riscos decorrentes, as providências a serem adotadas em casos 

de acidentes, ações e andamento das indenizações, entre outros;  

C) Cronograma Básico 

O Programa de Comunicação Social terá início a partir da emissão da 

Licença Ambiental de Instalação até seis meses após o início da operação do 

empreendimento. 

D)  Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo, 

eng. agrônomo, eng. florestal ou eng. ambiental com experiência em comunicação 

social. 

  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental visa a melhoria do processo de gestão 

ambiental do empreendimento, disseminando conhecimento ambiental a 

sociedade. A implantação desse programa é importante para envolver os diferentes 

atores sociais no processo de gestão ambiental e no entendimento de seus papéis 

como agentes multiplicadores e cidadãos responsáveis pela melhoria da qualidade 

de vida individual e coletiva. 
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Os setores sociais a serem priorizados no Programa de Educação Ambiental 

são os diretamente afetados pelo empreendimento, a comunidade escolar e a mão 

de obra contratada para a construção do empreendimento. 

A) Objetivos 

 Capacitar os setores sociais, principalmente os afetados pela implantação 

da CGH, através do desenvolvimento de ações educativas, formuladas 

através de processo participativo, descentralizado e multidisciplinar, 

buscando-se a melhoria da qualidade ambiental e de vida na região. 

 Conscientização ambiental dos trabalhadores para a importância da 

manutenção do equilíbrio do meio ambiente e da melhoria da qualidade de 

vida. 

 Minimização dos impactos ambientais e sociais decorrentes da implantação 

do empreendimento; 

B) Diretrizes Metodológicas 

 Realização de encontros interativos com Escolas situadas nas proximidades 

do empreendimento; 

 Desenvolvimento de Código de Conduta dos Trabalhadores e folheto de 

Educação Ambiental, contendo as normas individuais e de relacionamento 

com as comunidades locais e na relação com o meio natural (pesca, caça, 

captura de animais silvestres, etc.), uso de equipamentos de segurança, 

normas de saúde e de higiene, proibições expressas de uso de armas de 

fogo e drogas e respeito aos limites de velocidade.  

 Realização de palestras para os operários da obra, visando sensibilizar 

sobre a importância da utilização das orientações presentes no Código de 

Conduta do Trabalhador; 

 Elaboração do diagnóstico da realidade ambiental local, através dos estudos 

ambientais existentes e levantamento de dados, visando instrumentalizar a 

implementação de cursos, palestras, seminários e demais atividades de 

educação ambiental. 

 As atividades educativas para a população local e entidades representativas 

visando introduzir e reforçar noções de preservação ambiental e aumentar a 
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qualidade de vida das comunidades locais através da divulgação das 

principais características da região, com ênfase nas áreas ambientalmente 

críticas, e de tecnologias de baixo impacto ambiental.  

C) Cronograma Básico 

 As atividades do Programa de Educação Ambiental deverão começar um 

mês antes do início das obras, envolvendo o planejamento das ações, sendo 

desenvolvidas durante o período de obra. 

 Deverão ser elaborados relatórios do Programa de Educação Ambiental, 

contendo os resultados das atividades desenvolvidas. O relatório do 

Programa de Educação Ambiental deve ser incorporado ao Programa de 

Gestão Ambiental. 

D)  Equipe Técnica 

Para elaborar/coordenar este programa sugere-se a participação de biólogo 

ou eng. ambiental com experiência em educação ambiental. 

 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Para empreendimentos estratégicos que, a exemplo da CGH Aquarius II, 

utilizam recursos naturais para a produção de energia elétrica, a execução do 

Estudo Ambiental Simplificado (EAS), realizado para a CGH Aquarius II, vem a ser 

o instrumento ideal para garantir uma avaliação técnica dos aspectos 

socioambientais envolvidos na sua implantação, durante todo o processo de 

licenciamento ambiental.  

A análise do diagnóstico ambiental da Bacia Hidrográfica do Correntes e da 

região diretamente afetada pelo empreendimento hidrelétrico, permitiu avaliar a 

atual condição ambiental, nos meios físico, biótico e antrópico.  

 Prognóstico das Condições Ambientais na Ausência do 

Empreendimento 

A bacia do rio Correntes possui um uso do solo dominado pelas atividades 

agropastoris, com destaque para as plantações de cana-de-açúcar que domina a 

paisagem no entorno, e fragmentos florestais em diversos estágios sucessionais. 

A vegetação nativa, possui alguns fragmentos maiores isolados, predominantes 
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nas áreas marginais aos rios, formando corredores. As áreas de vegetação rasteira 

e banhados também se sobressaem na região do Pantanal no sudeste da bacia.  

Os remanescentes florestais ocorrentes na bacia hidrográfica do Correntes, 

embora pequenos em área e degradados sob a ótica sucessional, são de grande 

importância ecológica. Considerando os baixos índices de cobertura vegetal 

original, observados atualmente na região, os fragmentos remanescentes 

assumem a função de banco genético para a conservação de espécies de flora e 

fauna que dependem destes ecossistemas para sua sobrevivência;  

A maior parte das espécies da fauna terrestre diagnosticadas no estudo 

possui de média a alta plasticidade ecológica, isto significa dizer que possui amplo 

espectro de abrangência no território e habitam ambientes com diferentes graus de 

antropização. Por outro lado, os remanescentes florestais da região encontram-se 

bastante fragmentados, propiciando o isolamento das populações, reduzindo a 

riqueza das espécies e provocando um empobrecimento genético.  

A ictiofauna do trecho analisado tende a permanecer no mesmo status, com 

baixos valores de riqueza e de diversidade específica como consequência de 

atividades impactantes praticadas tanto nas margens quanto no leito do rio, como 

agricultura (uso de agrotóxicos que são carreados para a água) e a existência de 

outras duas hidrelétricas em operação, deixando um trecho curto de rio livre de 

obstáculos para a manutenção de populações viáveis da ictiofauna local. Estes 

fatores devem manter a situação desfavorável ao desenvolvimento pleno das 

comunidades ícticas no trecho. 

A existência de UHE Ponte de Pedra desde 2005 impede a migração para 

os trechos a montante de possíveis espécies de peixes que realizam grandes 

migrações ascendentes, e caso tenham existido antes da implantação da referida 

UHE, visto que próxima à casa de força da PCH Aquarius, existe uma cacheira com 

aproximadamente 20m de altura, hoje não estão mais presentes neste trecho do 

rio Correntes. Neste sentido, no que diz respeito a espécies migratórias (espécies 

reofílicas típicas de piracema) a não implantação do empreendimento não 

influenciará a diversidade e densidade de espécies de peixes local.  

A vegetação na área de influência direta do empreendimento encontra-se 

em grande parte alterada, em função da forte antropização do local. As formações 

naturais são formadas por vegetação secundária em estágio médio de 
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regeneração, além de um trecho com vegetação rupestre sobre afloramento 

rochoso. 

A não implantação do empreendimento não causará aumento da área 

florestal, uma vez que os ambientes antropizados são amplamente utilizados não 

possibilitando, a princípio, outra forma de ocupação. A vegetação em estágio médio 

de regeneração tenderia a cumprir seu curso sucessional. Também não há 

garantias de que as populações de espécies nativas serão mantidas caso o 

empreendimento não seja implantado no local, uma vez que esses indivíduos estão 

passíveis de exploração. 

Os índices de Qualidade da Água encontrados para a campanha deste 

estudo estão dentro da faixa boa. Porém, esses índices estão sujeitos a variações, 

em função dos processos erosivos a que os solos regionais estão expostos.  

De modo geral, os municípios da Área de Influência têm um perfil rural, com 

as respectivas economias pouco diversificadas. Nesse sentido, a sua situação 

social e econômica deve permanecer inalterada, tendo em vista sua grande 

dependência de repasse de verbas advindos da esfera estadual e federal, escasso 

e sem maiores perspectivas a curto e médio prazo, conforme se tem observado em 

todo país;  

A região estudada deverá, portanto, seguir as atuais tendências de 

concentração econômica e populacional das áreas urbanas consolidadas, bem 

como a manutenção da estrutura fundiária nas áreas mais afastadas dos centros 

populacionais;  

No que se refere ao setor secundário, a agricultura regional e a pecuária 

deverão continuar crescendo, com tendências a uma maior dinamização ou 

especialização da tecnologia agrícola.  

No campo da iniciativa privada, por sua vez, o quadro também não é 

favorável a um intenso desenvolvimento na região. O setor industrial é pouco 

representativo e as atividades agropecuárias dependem, em larga escala, da 

irrigação e de fatores climáticos, que podem comprometer o bom andamento das 

atividades e o retorno financeiro da produção;  

Com base nesses dados, pode-se concluir que a situação socioambiental da 

região de inserção do presente empreendimento, sem a instalação do projeto, 
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considerando as duas alternativas de localização propostas, tenderia a 

permanecer, numa previsão bem otimista, num estágio próximo ao que se encontra 

atualmente, e com tendência de piora em assuntos específicos, como o aspecto 

econômico devido à falta de grandes investimentos privados ou governamentais 

para a região.  

 Prognóstico das Condições Ambientais com o Empreendimento  

Não será afetada nenhuma Unidade de Conservação com a implementação 

da CGH Aquarius II.  

O projeto da CGH Aquarius II não contempla uma área de inundação para 

formação de reservatório, diminuindo de forma significativa os impactos mais 

frequentes em relação à ictiofauna que é a transformação do ambiente lótico em 

lêntico, sempre associado aos projetos hidroenergéticos. Os impactos sobre a 

fauna aquática e semiaquática ficarão restritos ao trecho entre a tomada d'água e 

o canal de fuga, denominado trecho de vazão reduzida, não desencadeando 

processos impactantes de grandes proporções para fauna local e regional;  

O principal impacto sobre a vegetação com a implantação do 

empreendimento será a perda de habitat causada pela supressão vegetal, 

sobretudo nas formações naturais em regeneração. A perda de alguns desses 

indivíduos de espécies nativas será mitigada com a implantação dos programas de 

recuperação de áreas degradadas e de salvamento de plantas, além da 

implantação ou recuperação da área de preservação permanente nas margens do 

rio.  

Essas ações deverão de certa forma, manter a dinâmica das populações 

dessas espécies na área de influência e irão gerar áreas florestadas, formando 

novos habitats e possibilitando, ainda, a formação de corredores ecológicos. 

Dessa forma, a paisagem na área de estudo com o empreendimento sofrerá 

alterações que não devem se refletir em níveis populacionais para as espécies de 

flora, uma vez que as mesmas já ocorrem em remanescentes do entorno e a própria 

cobertura vegetal suprimida será restabelecida com a implantação do programa de 

recuperação/restauração ambiental.  

Quanto aos ecossistemas terrestres, os representantes da fauna sofrerão 

pequena perturbação devido à supressão florestal, que mesmo restrita a uma 
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pequena área no local de implantação da casa de força, tomada d’água e emboque 

do túnel, tenderá a afugentar a fauna local. Esse impacto será localizado e sua 

consequência não será perceptível em nível regional ou de bacia hidrográfica.  

A utilização de áreas de empréstimo para a obra da CGH Aquarius II, bem 

como a criação de bota-foras, de forma inadequada, poderão concorrer para o 

aumento do transporte de sedimentos e o assoreamento dos cursos d’água. O 

material escavado poderá ser destinado para enchimento dos sacos de areia das 

ensecadeiras, aterros dos taludes do canal e junto às curvas de níveis margeando 

o canal como bota-fora lateral. 

No que se refere à qualidade da água, não deverá ocorrer modificações 

significativas na qualidade da água do rio Correntes.  

Entretanto, a implementação do programa de monitoramento quali-

quantitativo dos recursos hídricos, passará a fornecer maiores informações sobre 

a qualidade das águas do rio Correntes no trecho de intervenção e, portanto, 

maiores serão os instrumentos para se prevenir ou remediar eventuais impactos 

ambientais que venham a ocorrer no recurso hídrico.  

A construção da CGH Aquarius II deve durar cerca de 18 meses e a 

estimativa de funcionários é de apenas 40 pessoas. Embora a preferência seja por 

utilizar a mão-de-obra da região, poderá haver atração de pessoas ao entorno do 

empreendimento. O aquecimento da economia local durante a construção do 

empreendimento, e suas conseqüências no âmbito social, mesmo que com as 

devidas proporções, é um dos aspectos a ser considerado. Deverá ser estimulado 

o estabelecimento de novas atividades econômicas, bem como o aumento na 

arrecadação do ICMS e de recolhimento de ISS pelos municípios do entorno, 

melhorando a capacidade de investimento municipal durante o período da obra;  

Quanto às localidades próximas ao empreendimento, deverá haver, durante 

o período das obras, um aumento do fluxo de visitantes e pressão sobre a 

infraestrutura municipal existente, principalmente serviços, que diminuirão ao 

término das obras.  

Um dos aspectos mais significativos, tanto na bacia hidrográfica quanto em 

relação ao município diretamente atingido, se dará no campo político e 

sociocultural, já que um estudo deste porte acaba gerando novos conhecimentos 

sobre a região que podem despertar nas autoridades públicas da região, assim 
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como na comunidade em geral, a necessidade da recuperação e preservação 

ambiental.  

Neste sentido, os programas ambientais a serem implementados após o 

licenciamento ambiental, principalmente os de educação e comunicação ambiental, 

servirão de ferramentas para incentivar ações que visem mitigar os impactos e à 

adoção de políticas voltadas para as necessidades básicas da população, mesmo 

que em nível local, mas com argumentos que podem e devem ser utilizados pelo 

município como instrumentos de gestão pública para implementações de seu plano 

de trabalho.  

Nenhuma área de agricultura será afetada diretamente pelo 

empreendimento. 

Com a instalação do empreendimento haverá maior segurança quanto ao 

fornecimento de energia elétrica para a região, o que favorecerá a atração de novos 

investidores para a região.  

Assim, pode-se concluir que as mudanças mais decorrentes da implantação 

do empreendimento proposto irão ser de grande relevância para a sócio economia 

da região e que o percentual de agregação de valores econômicos positivo é mais 

significativo do que o percentual de contribuição para o decréscimo da qualidade 

ambiental da região onde está sendo proposta a sua implantação.  

É interessante enfatizar que as medidas, planos e programas ambientais 

sugeridos para mitigar ou compensar os impactos diagnosticados, em médio e 

longo prazo, contribuirão para a melhoria da qualidade ambiental da região. A 

implementação do programa de educação ambiental, mais especificamente, irá 

contribuir para que seu público alvo tenha uma melhor compreensão dos processos 

naturais de formação, recuperação, conservação e manejo do solo, do ciclo da 

água, das questões relativas ao lixo, à reciclagem, produtos perigosos ao meio 

ambiente, sua manipulação e substituição, à agricultura orgânica, legislação 

ambiental, entre outros.  

Isto porque, um dos princípios básicos da educação ambiental é formar 

disseminadores de novos conhecimentos, desencadeando um processo cíclico de 

interesse e disponibilização de informações. Essas pessoas, por sua vez, com 

maior volume e qualidade de informações, tendem a refletir e decidir com maior 
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clareza suas atitudes, tornando-se mais aptas a exercer seu direito de plena 

cidadania. 

 CONCLUSÃO 

Os estudos ambientais desenvolvidos nas duas etapas do levantamento 

permitem concluir pela viabilidade ambiental da CGH Aquarius II, pois a área de 

influência do empreendimento possui vegetação bastante alterada, com 

fragmentos florestais pequenos e esparsos e predomínio de pastagens e culturas.  

As alterações terão início efetivo a partir da decisão de licenciar o 

empreendimento, fato que ressalta a importância do presente estudo, pois este 

apresentou o levantamento de dados dos meios físico, socioeconômico e biótico, 

os impactos possíveis de ocorrerem em cada meio e as medidas a serem 

implementadas para evitar ou amenizar os efeitos destes impactos.  

Nos meios físico e socioeconômico os impactos ocasionados pela 

implantação do empreendimento são pouco significativos, pois não há 

propriedades no local de instalação das estruturas físicas da CGH Aquarius, e 

ocorre o predomínio de agricultura extensiva de cana de açúcar. A usina não 

afetará as atividades já existentes, como as de exploração dos recursos naturais e 

agropecuária nos municípios afetados.  

A retirada de floresta para a implantação da usina causará impactos diretos 

no meio físico e no meio biótico. No meio físico é possível que ocorra alteração na 

qualidade da água e processos erosivos na área durante a instalação do 

empreendimento, mas, com a implementação das medidas propostas no presente 

diagnóstico, estes efeitos negativos podem ser evitados.   

Quanto ao meio biótico foram levantados dados de macroinvertebrados, 

peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos ao longo do trecho do rio Correntes que 

será afetado pela implantação da CGH Aquarius II. 

A importância dos ambientes florestais remanescentes para a fauna, como 

as matas ciliares, várzeas e capões florestais são importantes para a biodiversidade 

regional como um todo, visto que segundo o diagnóstico apresentado esse mosaico 

é frequentado pela maior parte das espécies da fauna terrestre consideradas. 

Essa característica dificulta sobremaneira a permanência de populações de 

animais mais exigentes, como grandes mamíferos e grandes predadores, 
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elementos de extrema importância na teia trófica dos ecossistemas locais. Portanto, 

o impacto que o empreendimento causará à fauna local será muito menor que o 

impacto causado pelas interferências do homem ao longo de todos estes anos de 

ocupação. 

A existência de outros barramentos, um a 500 metros à montante (UHE 

Ponte de Pedra) e outro a aproximadamente 7 km à jusante (PCH Aquarius) do 

local pretendido para a obra, reduz os impactos a serem causados pelo 

empreendimento, especialmente na ictiofauna. 

Os resultados serviram de subsídios à realização de um prognóstico acurado 

relativo aos impactos sobre as faunas aquática e terrestre, permitindo a elaboração 

de programas e medidas adequadas para a conservação dos ecossistemas 

remanescentes. 

Por isso, recomenda-se que a LP (Licença Prévia) seja concedida para 

caracterizar formalmente a viabilidade ambiental do empreendimento. Assim, o 

projeto técnico poderá ter sua continuidade e, juntamente com o Projeto Básico 

Ambiental - PBA, o empreendimento poderá ter programada sua construção. 

Destaca-se que a LI (Licença de Instalação) somente será concedida após 

a aprovação do PBA, no qual estarão detalhadas as formas de execução das 

medidas e recomendações adicionais a serem estabelecidas ou eventualmente 

julgadas necessárias pelas equipes técnicas do órgão ambiental competente, 

durante o processo de concessão da LP. 

De acordo com os dados ambientais disponíveis e os estudos realizados, 

considerando ainda o cumprimento das medidas ambientais previstas, pode-se 

inferir que o empreendimento é ambientalmente viável, desde que se cumpram 

integralmente as medidas, os programas e os planos ambientais dispostos no 

presente documento. 

Os resultados apresentados por este estudo, com os impactos e medidas 

relacionados, fornecem subsídios ao órgão ambiental para deliberar pela 

continuidade ou não do processo de licenciamento prévio da CGH Aquarius II.  
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 EQUIPE TÉCNICA  

NOME FUNÇÃO 
CONSELHO DE 

CLASSE CTF 

Marcelo Silveira Netto Eng. Florestal - Coordenador Geral SC/S1 063731-7 338224 

Fabiana H. Amorim Bióloga – Coordenadora de Meio Ambiente 41786-03D 571857 

Andréa Sanches Bióloga – Vegetação 3440-07D 195062 

Andressa Camila da Silva Eng. Ambiental – Socioambiental SC/S1 36274-2  

Felipe Bernardi Geógrafo – Meio Físico SC/S1 087018-2 5170984 

Filipe Poerschke Biólogo – Avifauna 53991-03D 537757 

Francisco E. Carneiro Biólogo – Invertebrados 075820-03D 5188671 

Gislaine Otto Bióloga – Ictiofauna 34966-07D 1764669 

Leoni L. P. da Silva Neto Biólogo – Mastofauna 81157-03D 5516151 

Tânia A. Ramos Bióloga - Herpetofauna 70312-04D 4507207 
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 GLOSSÁRIO 

Afluente Afluente (ou menos comumente utilizado tributário) é o nome dado aos 

rios menores que desaguam em rios principais.  

Área de Influência São as áreas que sofrerão de alguma forma interferência pela 

implantação ou operação do empreendimento.  

Área de Preservação Permanente – APP Área protegida por lei, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Medida 

Provisória de 13/06/2001). 

Área degradada Área onde há a ocorrência de alterações negativas das suas 

propriedades físicas e químicas, devido a ação própria da natureza ou por uma 

ação antrópica. Assoreamento Deposição e acumulação de sedimentos ou outros 

materiais detríticos, provocando a redução de sua profundidade. Este fenômeno 

pode ser produzido naturalmente através da influência antrópica por obras de 

engenharia civil, tais como pontos e barragens.  

Autodepuração Capacidade de um corpo de água de, após receber uma carga 

poluidora, através de processos naturais (físicos, químicos e biológicos), recuperar 

suas qualidades ecológicas e sanitárias.  

Avifauna Conjunto das espécies de aves encontradas em uma determinada área. 

Bacia hidrográfica Área total de drenagem que alimenta uma determinada rede rio 

principal e de seus afluentes, onde normalmente a água se escoa dos pontos mais 

altos para os mais baixos.  

Biota (1) Conjunto dos componentes vivos (bióticos) de um ecossistema. (2) Todas 

as espécies de plantas e animais existentes dentro de uma determinada área.  
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Controle Ambiental De um modo geral, a faculdade de a Administração Pública 

exercer a orientação, a correção, a fiscalização e a monitoragem sobre as ações 

referentes à utilização dos recursos ambientais, de acordo com as diretrizes 

técnicas e administrativas e as leis em vigor.  

Cota de Alagamento Limite onde a água do reservatório atingirá.  

Degradação Ambiental Termo usado para qualificar os processes resultantes dos 

danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos 

ambientais. 

Desenvolvimento Sustentável Padrão de desenvolvimento no qual o crescimento 

da economia está integrado com a promoção da equidade social e preservação do 

patrimônio natural, garantindo assim que as necessidades das atuais gerações 

sejam atendidas sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações 

futuras.  

Diagnóstico Ambiental Estudo da situação de qualidade de um sistema ambiental 

ou de uma área, a partir do estudo das interações e da dinâmica de seus 

componentes, quer relacionados aos elementos físicos e biológicos, quer aos 

fatores socioculturais.  

Drenagem Coleta do excesso de água do solo e sua condução para rios ou lagoas, 

através de canais fechados ou abertos.  

Educação Ambiental (1) Processo de aprendizagem e comunicação de problemas 

relacionados à interação dos homens com seu ambiente natural. É o instrumento 

de formação de uma consciência, através do conhecimento e da reflexão sobre a 

realidade ambiental.  

Efluentes Líquidos Esgoto que podem ser domésticos ou industriais e podem 

levar à poluição ambiental.  

Eutrofização Falta de oxigênio na água que pode ser ocasionada por fenômenos 

naturais ou artificiais, causados pela ação do homem. A eutrofização natural pode 

surgir por uma falta de mistura entre as águas superficiais e profundas de um 

ecossistema ou também por um excesso de animais na água. Ali, a luta pelo 

oxigênio torna-se maior do que a luta pela alimentação. A eutrofização pode ser 

originada por esgotos e efluentes ricos em fosfato, nitratos e compostos orgânicos 
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elementos que acabam alimentando plânctons e bactérias, causando proliferação. 

A fauna passa a consumir mais oxigênio do que as plantas podem liberar.  

Erosão 1) Trabalho de desgaste e/ou arrastamento do solo realizado pelos 

diversos agentes do relevo, tais como as águas correntes, o vento, o gelo e 

desmatamentos. Obras de engenharia e movimentações de terra podem causar ou 

ocasionar erosão.  

Espécies Exóticas Espécie que é introduzida em uma área onde não existia 

originalmente. Várias espécies de importância econômica estão nessa categoria, 

como o pinus e o eucalipto. Espécies Nativas Espécie que ocorre naturalmente na 

região. 

Espécies Ameaçadas de Extinção Espécie vulnerável cuja população total está 

declinando rapidamente e que pode desaparecer, em áreas específicas ou em seu 

todo, como resultado de ações antrópicas diretas ou indiretas.  

Estação Ecológica Unidade de conservação que se destina à preservação integral 

da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites e à realização de 

pesquisas científicas. Não é permitida a visitação pública, admitindo-se, no entanto, 

de acordo com regulamento específico, a sua realização com objetivo educacional.  

Faixa Ciliar Área ao longo das margens dos rios, lagos, represas, córregos e 

nascentes, é a chamada faixa de preservação.  

Fauna Conjunto dos animais que vivem em uma determinada região. A existência 

e conservação da fauna está vinculada à conservação dos respectivos habitas.  

Fauna Silvestre Todos os animais pertencentes às espécies nativas, migratórias 

e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham seu ciclo biológico ou parte 

dele ocorrendo naturalmente dentro dos limites do Território Brasileiro e suas águas 

jurisdicionais.  

Flora A totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma 

determinada região.  

Herpetofauna Totalidade das espécies de répteis e anfíbios de uma região.  

Ictiofauna (1) Fauna de peixes de uma determinada região. (2) Totalidade das 

espécies de peixes de uma dada região. Pode-se falar também de um determinado 

meio (lago, rio, etc.).  
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Impactos Ambientais Qualquer alteração, benéficas ou não, das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, diretamente, afetem: (I) 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) as atividades sociais e 

econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

(V) a qualidade dos recursos ambientais.  

Indenização O termo indenização refere-se à compensação devida a alguém de 

maneira a anular ou reduzir um dano, geralmente, de natureza material.  

Lêntico Ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou 

estagnado.  

Lóticos Ambiente relativo a águas continentais moventes.  

Limnológico Estudo dos aspectos físicos, químicos e biológicos das águas 

interiores. Refere-se geralmente a lagos, tanques e reservatórios.  

Licenciamento Ambiental É o ato administrativo vinculado a definitivo pelo qual o 

Poder Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, 

permite o empreendedor de realizar o empreendimento requerido.  

Macrófitas As macrófitas aquáticas são plantas herbáceas que crescem na água, 

em solos cobertos por água ou em solos saturados com água.  

Manejo É o ato de intervir ou não no meio natural com base em conhecimentos 

científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da 

natureza. Medidas de proteção aos recursos, sem atos de interferência direta 

nestes, também fazem parte do manejo.  

Mastofauna A mastofauna é representada pelas espécies animais do grupo dos 

mamíferos que vivem em uma determinada área.  

Medidas de Controle Ambiental Medidas tomadas pelos responsáveis pela 

execução de um projeto, destinadas a compensar impactos ambientais negativos, 

notadamente alguns custos sociais que não podem ser evitados ou uso de recursos 

ambientais não renováveis.  

Medidas corretivas Ações para a recuperação de impactos ambientais causados 

por qualquer empreendimento ou causa natural. Significam todas as medidas 
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tomadas para proceder à remoção do poluente do meio ambiente, bem como 

restaurar o ambiente que sofreu degradação resultante destas medidas.  

Medidas mitigadoras São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou 

reduzir sua magnitude. É preferível usar a expressão "medida mitigadora" em vez 

de "medida corretiva", uma vez que a maioria dos danos ao meio ambiente, quando 

não pode ser evitada, pode apenas ser mitigada ou compensada.  

Medidas preventivas Medidas destinadas a prevenir a degradação de um 

componente do meio ou de um sistema ambiental. Monitoramento Observação e 

avaliação contínua de certos parâmetros ambientais ou populacionais, indicadores 

do funcionamento e da dinâmica de um ecossistema.  

Monitoramento Ambiental Determinação continua e periódica da quantidade de 

poluentes ou de contaminação radioativa presente no meio ambiente.  

Padrões de Qualidade Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade 

de um elemento (substância ou produto), que é próprio ou adequado a um 

determinado propósito. Os padrões são estabelecidos pelas autoridades, como 

regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos elementos. Nas 

ciências ambientais, são de uso corrente os padrões de qualidade ambiental e dos 

componentes do meio ambiente, bem como os padrões de lançamento de 

poluentes. Assim, a DZ 302 - Usos Benéficos da Água - Definições e Conceitos 

Gerais definem padrões como os “limites quantitativos e qualitativos oficiais, 

regularmente estabelecidos".  

Padrões de balneabilidade Condições limitantes estabelecidas para a qualidade 

das águas doces, salobras e salinas destinadas à recreação de contato primário 

(banho público).  

Padrões de qualidade ambiental Condições limitantes da qualidade ambiental, 

muitas vezes expressos em termos numéricos, usualmente estabelecidos por lei e 

sob jurisdição específica, para a proteção da saúde e do bem-estar dos homens.  

Padrões de qualidade da água Plano para o controle da qualidade da água, 

contemplando quatro elementos principais: o uso da água (recreação, 

abastecimento, preservação dos peixes e dos animais selvagens, industrial, 

agrícola); os critérios Para a proteção desses usos; os planos de tratamento (Para 
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o necessário melhoramento dos sistemas de esgotamento urbano e industrial); e a 

legislação antipoluição para proteger a água de boa qualidade existente.  

Padrões de potabilidade São as quantidades limites que com relação aos diversos 

elementos, podem ser toleradas nas Águas de abastecimento, quantidades essas 

fixadas, em geral, por leis, decretos ou regulamentos regionais. Padrões de 

efluentes (líquidos) Padrões a serem obedecidos pelos lançamentos diretos e 

indiretos de efluentes líquidos, provenientes de atividades poluidoras, em águas 

interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas.  

Padrões de emissão Quantidade máxima de poluente que se permite legalmente 

despejar no ar por uma única fonte, quer móvel ou não.  

Parque Estadual Áreas delimitadas e pertencentes ao poder público estadual com 

o objetivo de proteger unidades representativas de um ou mais ecossistemas 

naturais, visando à conservação de seus recursos genéticos, à investigação 

científica e possibilitando a visitação pública com fins educativos, culturais e 

recreativos.  

Parque Nacional Unidade de Conservação criada pelo Poder Público Federal com 

a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a 

proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com a utilização para 

objetivos educacionais, recreativos e científicos.  

Patógenos Organismo capaz de causar doenças.  

Piscicultura Criação e reprodução de peixes, cultivo de peixes.  

Pluviometria Ciência que estuda a quantidade de chuva.  

Qualidade Ambiental É o estado do ar, da água, do solo e dos ecossistemas, em 

relação aos efeitos da ação humana.  

Reserva Legal Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 

recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo de proteção de fauna e flora nativas.  

Resíduos sólidos Todos os resíduos sólidos ou semissólidos que não têm 

utilidade, nem valor funcional ou estético para o gerador e são originados em 

residências, indústrias, comércio, instituições, hospitais e logradouros públicos.  
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Sedimentação Processo de deposição, pela ação da gravidade, de material 

suspenso, levado pela água ou outros líquidos. É obtido normalmente pela redução 

da velocidade do líquido abaixo do ponto a partir do qual pode transportar o material 

suspenso.  

Sustentabilidade Ambiental Qualidade, característica ou requisito do que é 

sustentável. Num processo ou num sistema, a sustentabilidade pressupõe o 

equilíbrio entre 'entradas' e 'saídas', de modo que uma dada realidade possa 

manter-se continuadamente com suas características essenciais. Na abordagem 

ambiental, a sustentabilidade é um requisito para que os ecossistemas 

permaneçam iguais a si mesmos, assim como os recursos podem ser utilizados 

somente com reposição ou substituição, evitando-se a sua depleção, de maneira a 

manter o equilíbrio ecológico, uma relação adequada entre recursos e produção, e 

entre produção e consumo.  

Unidade de Conservação Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção.  

Vazão Sanitária Quantidade de água necessária a manter a qualidade cênica e 

ambiental do curso da água.  

Vetores Animal que transmite um organismo patogênico a outros organismos; 

portador de doença.  

Zoneamento ambiental O zoneamento ambiental foi declarado como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (inciso II, artigo 9°, Lei n° 6.938 

de 31.08.81). Em trabalho realizado pelo corpo técnico da FEEMA, como 

contribuição à regulamentação dessa lei, o zoneamento ambiental é definido como 

"a integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental ao planejamento 

dos usos do solo, com o objetivo de definir a melhor gestão dos recursos ambientais 

identificados". 
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 ANEXOS DO EAS 

 

 

 


