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 APRESENTAÇÃO 1.

Os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Arinos incluíram o trecho médio 
do rio Claro, seu afluente pela margem esquerda, no qual foram identificados dois 
empreendimentos previstos para operação em cascata: PCH Perdidos e PCH 
Sumidouro. 

O Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Perdidos, localizada no 
Rio Claro, Estado do Mato Grosso, teve o DRS-PCH publicado por meio do 
Despacho ANEEL nº 51, de 10 de janeiro de 2017. 

Após a emissão do referido documento, o empreendimento foi habilitado 
para participação no 26º Leilão de Energia Nova, realizado em 20 de dezembro de 
2017, com efetivação da comercialização 16,4 MW médios de energia. 

A partir da emissão do DRS-PCH e da participação no Leilão de Energia 
Nova, ações específicas visando à otimização do empreendimento vem sendo 
promovidas, objetivando a sua efetiva implantação, incluindo diversos estudos e 
avaliações, visitas de campo, investigações e negociações com fornecedores de 
equipamentos. 

Como resultado dos trabalhos de campo vislumbrou-se a necessidade de 
deslocamento para jusante do eixo do barramento, em local com melhores 
condições geológicas e morfológicas. Este deslocamento, de aproximadamente 2 
km, resultou no aumento da área do reservatório e também da área necessária à 
implantação do empreendimento.  

Ante ao exposto, e tendo em vista que nos estudos de otimização de arranjo 
foram promovidas algumas alterações conceituais nas estruturas da PCH, julgou-se 
necessário elaborar uma versão atualizada do projeto básico, que teve como 
principais elementos: 

- Atualização da série de vazões médias mensais; 

- Incorporação das vazões para usos consuntivos, definidas na Portaria SEMA 
nº 718, de 06 de setembro de 2017; 

- Deslocamento do eixo da barragem para jusante; 

- Revisão da curva-chave no canal de fuga, em função do deslocamento da 
barragem; 

- Revisão e otimização do projeto do circuito de adução, resultando na 
implantação de duas unidades geradoras Kaplan “S” de montante; 

- Revisões e atualização de alguns parâmetros para cálculo da Garantia Física. 

Dessa forma, a EECO Jacutinga  – Empreendimentos Energéticos do Centro 
Oeste S.A. submeteu à Agência Nacional de Energia Elétrica o Relatório do Projeto 
Básico Atualizado da PCH Perdidos, com atendimento a todos os aspectos de 
engenharia, ambientais e socioeconômicos envolvidos. 

Os estudos de engenharia foram elaborados tendo como referências as 
seguintes publicações: 

- “Diretrizes para Estudos e Projeto Básico de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas”, editadas pela ELETROBRÁS/ANEEL-MME em 1999; 
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- Projeto Básico emitido em 2016, com DRS-PCH emitido por meio do 
Despacho ANEEL nº 51/2017. 

- Condicionantes da Licença Prévia Ambiental SEMA nº 308717/2017; 

- Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, emitida pela Portaria 
SEMA nº 718/ 2017. 

Ante ao exposto, as empresas EECO Perdidos Empreendimentos 
Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Perdidos, e EECO Saracura 
Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Sumidouro, 
optaram por elaborar a revisão dos projetos básicos dos empreendimentos, 
mantendo a premissa de operação em cascata prevista no inventário de referência. 

Os projetos desenvolvidos tiveram como objetivo a maximização do 
aproveitamento energético deste trecho do rio Claro, levando em conta também os 
aspectos econômicos, ambientais e de preservação da logística já implantada na 
região. O quadro comparativo com os dados dos Estudos de Inventário elaborados 
em 2003, Projeto Básico de 2016 e Projeto Básico Atualizado de 2018 está 
apresentado a seguir. 

Quadro 1: Estudos de Inventário elaborados em 2003, Projeto Básico de 2016 e 
Projeto Básico Atualizado de 2018 da PCH Perdidos. 

Características 
Estudos de 
Inventário 

(2003) 

Projeto Básico 
LEN A-6 2017 

(2016) 

Projeto Básico 
Atualizado 

(2018) 

Coordenadas de referência 13°48’32,24” S 

56°41’24,35” W 

13°48’05” S 

56°41’33,7” W 

13° 47’ 42,09” S  

54° 42’ 04,62” W 

Distância até a foz (km) 82,23 81,17 79,18 

Área de drenagem (km²) 2.883 2.883 2.975 

Potência instalada (MW) 24,50 28,00 28,00 

Nível d’água de montante (m) 330,00 333,00 333,00 

Nível d’água normal de jusante (m) 310,00 304,89 304,38 

Queda bruta nominal (m) 20,00 28,11 28,62 

Vazão de projeto-vertedouro (m³/s) 1.066 518 518 

Área do reservatório (km²) 0,34 1,47 3,13 

Vazão média de longo termo (m³/s) 82,16 77,80 78,01 

 

Em 04 de junho de 2018 foi publicada a Portaria MME nº 199/2018, que 
autorizou a EECO Jacutinga  – Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A. 
a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a 
implantação e exploração do aproveitamento. 

Em 16 de agosto de 2017 foi protocolado na SEMA/MT o pedido de 
Retificação da Licença Prévia nº 308717/2017, em função da alteração do nome do 
empreendimento de PCH Jacutinga para PCH Perdidos e da adequabilidade ao 
projeto de acordo com a DRS-PCH/QNEEL, aprovado em janeiro de 2017, no qual 
consta a Alteração de Arranjo e Potência Instalada do empreendimento para 28MW. 
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Em resposta ao requerimento a SEMA encaminhou o Parecer Técnico 
nº112757/CLEIA/SUIMIS/SEMA/2017, no qual solicita a atualização de estudos dos 
meios: físico, biótico e sócio econômico.  

Para atendimento a essas solicitações da SEMA, neste estudo definiu-se 
como Área de Influência Ambiental Indireta (AII) toda a sub-bacia hidrográfica do rio 
Claro a montante dos empreendimentos, enquanto que à jusante, considerou-se um 
raio médio de 6 km a partir do eixo do barramento da PCH Perdidos. A Área de 
Influência Econômica, com enfoque a Área de Abrangência Regional (AAR), foi 
considerada a região a ser beneficiada e assistida pelas obras dos 
empreendimentos, em especial, os municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro. Como área de Influência Ambiental Direta (AID) delimitou-se um raio de 1000 
metros no entorno da área de intervenção direta das obras de construção dos 
empreendimentos, inclusive a área de inundação do reservatório. 

Assim, para a Retificação da LP encaminha-se a atualização dos estudos 
ambientais e sociais atualizados, nos seguintes volumes:  

 Volume I - Diagnóstico do Meio Físico;  

 Volume II - Diagnóstico do Meio Biótico;  

 Volume III - Diagnóstico do Meio Socioeconômico e Arqueológico;  

 Volume IV - Análise dos Impactos Ambientais.  

O Projeto de Engenharia elaborado pela PRIME Projetos e Consultoria Ltda. 
que também encaminhado com essa atualização dos Estudos Ambientais prevê o 
atendimento a todas as normas de segurança da barragem, atende as restrições 
ambientais e deverá ser construído com o menor impacto ambiental possível. 

Neste documento apresenta-se a síntese dos trabalhos realizados, que 
envolveram levantamentos de campo e estudos do Meio Físico, na região e local 
onde pretende-se implantar a PCH Perdidos. Os dados levantados foram 
consolidados em um conjunto de textos, tabelas e figuras. 
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 OBJETIVO 2.

O objetivo deste estudo foi detalhar alguns aspectos do Meio Físico da área 
onde será construída a Pequena Central Hidrelétrica Perdidos, de sorte a atualizar 
informações já existentes e permitir, após os trâmites legais junto ao Poder 
Concedente e Órgão Ambiental, realizar a implantação do empreendimento. 

De maneira específica, a elaboração destes estudos contemplou as 
seguintes fases: 

  Levantamento de dados secundários de relatórios e de trabalhos 
científicos relacionados ao meio físico, já realizados na região do Planalto 
dos Parecis, e mais especificamente nos Municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro; 

 Levantamento de dados primários nas áreas diretamente afetadas e de 
influência direta; 

 Tabulação e análise dos dados primários coletados a campo bem como 
de dados disponíveis em vários documentos e instituições públicas e 
privadas; 

 Elaboração de relatório que fornece subsídios para as análises de 
impacto local e regional. 

Os levantamentos atuais foram realizados de forma integrada entre os vários 
temas pesquisados possibilitando uma visão abrangente e ao mesmo tempo 
específica dos aspectos físicos e ambientais da área de interesse. 
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 ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS E FISIOGRÁFICOS 3.

Este capítulo consolida os estudos hidrometeorológicos realizados para o 
Projeto Básico da PCH Perdidos, localizada no rio Claro, afluente pela margem 
esquerda do rio Arinos, o qual é afluente do rio Juruena, sendo este um dos 
formadores do rio Tapajós, sub-bacia 17, no Estado do Mato Grosso. 

Estão apresentados neste item a caracterização fisiográfica e climatológica 
da bacia, os estudos hidrológicos que abrangeram a coleta, análise e tratamento de 
dados pluviométricos e fluviométricos na região de interesse, geração da série de 
vazões médias mensais e permanência de vazões, vazões máximas, vazões 
mínimas; estudos estes atualizados e detalhados pela empresa de Engenharia 
PRIME Projetos e Consultoria Ltda. 

3.1. Caracterização Fisiográfica da Bacia 

As principais características físicas da bacia hidrográfica do rio Claro, no 
local da PCH Perdidos, são analisadas neste item, de modo a identificar as suas 
influências e relações com o comportamento do escoamento fluvial. 

3.1.1. Localização e Hidrografia 

A bacia hidrográfica do rio Claro é parte integrante da Bacia 1 – Bacia do rio 
Amazonas, sendo afluente do rio Arinos, compreendo a sub-bacia 17. 

O rio Claro nasce próximo à Chapada de Parecis, no município de 
Diamantino. Ainda no seu trecho alto, percorre o municípios de São José do Rio 
Claro até sua foz no rio Arinos. 

Desenvolve, aproximadamente, no sentido Sudoeste-Nordeste, com bacia 
de contribuição localizada entre as latitudes 13° 30’ e 14° 45’ Sul e longitudes 56° 
30’ e 56° 45’ Oeste. 

Caracteriza-se por rede de drenagem com padrão semelhante ao paralelo e 
forma alongada em praticamente toda a sua extensão. É formada por conjunto de 
sub-bacias alongadas que convergem para um mesmo curso, com relativa simetria 
de afluentes em suas margens. Limita-se à Oeste com a bacia do rio Arinos (sub-
bacia 17), à Leste com a bacia do rio Alegre (sub-bacia 17), e ao Sul com as 
nascentes do rio Santana (sub-bacia 66) no Alto Paraguai. 

Os principais afluentes do rio Claro, pela margem esquerda são o Ribeirão 
Água Verde e Ribeirão Santo Antônio, e pela margem direita o Córrego Cágado e o 
Ribeirão Sumidouro. 

 

3.1.2. Área de Drenagem e Perímetro 

Para a determinação das áreas de drenagem no local da PCH Perdidos, no 
rio Claro, foram utilizadas cartas na escala 1:100.000, resultantes da restituição 
aerofotogramétrica, detalhadas na tabela seguinte. 
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Tabela 3.1: Cartas utilizadas nos levantamentos de áreas de drenagem na bacia. 

Codificação Nome Escala 
Voo 

Data Executora 

SD-21-X-C-I MI-1973 Córrego Jacamim 1:100.000 1967 USAF 

SD-21-Z-A-I  Nortelândia 1:100.000 1967 IBGE 

SD-21-V-D-VI  Rio Alegre 1:100.000 1967 IBGE 

SD-21-X-C-IV  Rio Claro 1:100.000 1967 IBGE 

SD-21-Y-B-II MI-2062 Rio Maracanã 1:100.000 1974 VASP 

SD-21-X-C-II  Rio Marape 1:100.000 1967 IBGE 

SD-21-X-C-III  Rio Teles Pires 1:100.000 1967 IBGE 

 

Estas cartas foram escaneadas, digitalizadas e trabalhadas no software 
AutoCad e posteriormente as áreas de drenagem nos locais de interesse aos 
estudos hidrológicos foram determinadas com base na delimitação dos divisores 
topográficos. 

Com o objetivo de refinar o traçado preliminar e agregar maiores detalhes e 
precisão ao traçado do divisor de águas, optou-se por utilizar procedimento similar 
ao que vem sendo adotado pela ANA para revisão das áreas de drenagem de sua 
rede básica de estações fluviométricas. Para tal, foi levantado o modelo digital do 
terreno da bacia, com base no traçado preliminar. Os MDEs foram obtidos a partir 
dos dados SRTM disponibilizados e consistidos pela Embrapa no programa “Brasil 
em Relevo”. 

Por meio da utilização do software ArcGIS e das ferramentas disponíveis na 
extensão Spatial Analyst Tools pode-se delimitar com maiores detalhes o divisor de 
águas e os respectivos perímetros da bacia hidrográfica do rio Canamã e seus 
pontos de interesse. 

Após esse procedimento, constatou-se que o local da PCH Perdidos 
apresenta área de drenagem de 2.975 km² e perímetro igual a 450 km. 

3.1.3. Índice de Compacidade 

O Índice de Compacidade é definido como a relação entre o perímetro da 
bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia. Relacionando-se 
este com a superfície da bacia hidrográfica obtém-se: 

)(28,0
5,0A

P
Kc   

onde P = perímetro da bacia, e A = área de drenagem. 

O Coeficiente de Compacidade é uma medida do grau de irregularidade da 
bacia, já que para uma bacia circular ideal ele é igual a 1. Desde que outros fatores 
não interfiram, quanto mais próximo da unidade for o índice de compacidade maior 
será a propensão à ocorrência de picos elevados de enchentes. Para a bacia do rio 
Claro, no local d da PCH Perdidos, Kc é igual a 2,31, o que reflete a predominância 
de sua forma alongada. 
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3.1.4. Fator de Forma 

O Índice de Conformação ou Fator de Forma (Kf) é a relação entre a área de 
drenagem da bacia hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao 
longo do curso d’água principal, desde a foz até a cabeceira (nascente) mais 
distante, próxima do divisor de águas (topográfico) da bacia, ou seja: 

2L

A
K f   

O Índice de Conformação relaciona a forma da bacia com um retângulo. 
Numa bacia estreita e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas 
cobrindo, ao mesmo tempo, toda sua extensão, é menor que em bacias largas e 
curtas. Desta forma, para bacias de mesmo tamanho, será menos sujeita às 
enchentes aquela que possuir menor fator de forma. 

Para a bacia do rio Claro, no local da PCH Perdidos, Kf é igual a 0,31, que 
demonstra sua baixa propensão à enchentes. 

3.1.5. Declividade Média 

A velocidade do escoamento em um rio depende da declividade dos canais 
fluviais. Quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento e mais 
pronunciados e estreitos serão os hidrogramas das enchentes.  

A Declividade Total (ITotal m/km) de um rio é calculada por: 

L
ITotal

mínmáx HH 
  

Onde: Hmáx e Hmín são as cotas na nascente e na foz, (m), e L é o comprimento do 
rio no trecho (km). Para a bacia do rio Claro, no local da PCH Perdidos, a 
declividade total é igual a 3,5 m/km. 

A Declividade Média (S), em m/km, é dada pela seguinte expressão: 

A

HH
I mínmáx
_ 
  

Onde: I é a declividade média (m/km) da bacia; Hmáx e Hmín são as cotas máxima 
e mínima da bacia (m), respectivamente; e A é a área da bacia hidrográfica (km²). 
Para a bacia do rio Claro, no local da PCH Perdidos, a declividade média é igual a 
15,3 m/km. 

3.1.6. Densidade de Drenagem 

A densidade de drenagem (Dd) é a relação entre o comprimento total dos 
cursos d’água de uma bacia e sua área total. Este índice fornece uma indicação da 
eficiência da drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água 
deixa a bacia hidrográfica. É obtida pela seguinte equação: 

A

L
D t

d 
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 Bacias com drenagem pobre → Dd< 0,5 km/km² 

 Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd< 1,5 km/km² 

 Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd< 2,5 km/km² 

 Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd< 3,5 km/km² 

 Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km² 

Para a bacia do rio Claro, no local da PCH Perdidos, a densidade de drenagem é 
pobre, uma vez que Dd é igual a 0,14 km/km². 

3.1.7. Tempo de Concentração 

O Tempo de Concentração (tc) mede o tempo necessário para que toda a 
bacia contribua para o escoamento superficial numa seção considerada, ou seja, é o 
tempo em que a gota que se precipita no ponto mais distante da seção considerada, 
leva para atingir essa seção. Pela Fórmula de Kirpich, o tempo de concentração de 
uma bacia, em minutos, é dado pela seguinte equação: 

385,0
3

57 











H

L
tc  

Sendo: 

tc: tempo de concentração (min); 

L: comprimento total da bacia, medido ao longo do talvegue principal até o divisor de 
águas (km); 

∆H: diferença de nível entre o ponto mais a montante da bacia e seu exutório na foz, 
em (m). 

Para a bacia do rio Claro, no local da PCH Perdidos, o tempo de 
concentração pela fórmula de Kirpich é igual a 1.190 minutos (19,8 horas). 

 

3.1.8. Interpretação do Escoamento Fluvial 

As características fisiográficas apresentadas nos itens anteriores, 
especialmente as geológicas, permitem concluir que a bacia de contribuição no local 
da PCH Perdidos, encontra-se totalmente localizados nos domínio geológicos do 
Planalto dos Parecis, cujos arenitos apresentam elevada capacidade de infiltração, 
indicando grande contribuição do lençol freático para o escoamento fluvial, 
resultando em uma distribuição mais homogênea do escoamento superficial ao 
longo do ano. Isto acarreta um regime de vazões com pequena sazonalidade, o que 
confere elevada capacidade de regularização natural à bacia de contribuição. 

 

3.2. Caracterização Climatológica 

Este item contém a análise dos fatores que determinam o clima na região 
em estudo, o qual influencia diretamente no comportamento das vazões. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  9 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

Inicialmente analisa-se a circulação de grande e média escala, para possibilitar a 
compreensão da formação do clima regional e de sua inter-relação com os diversos 
parâmetros utilizados para caracterização climática. 

A ausência de estações meteorológicas com observações de longo período 
impôs que a análise dos parâmetros climáticos locais fosse realizada a partir dos 
dados da estação Diamantino (código INMET 83309), operada pelo INMET – 
Instituto Nacional de Meteorologia. 

3.2.1. Aspectos Gerais da Climatologia 

O clima da bacia do rio Claro é resultante da circulação atmosférica de larga 
escala, recebendo influência das perturbações atmosféricas extratropicais e dos 
sistemas tropicais. As perturbações extratropicais que atingem a região são 
representadas, principalmente, pelas incursões de massas de ar frio (polares), 
provenientes do sul do continente americano. As perturbações tropicais são 
representadas pelos sistemas convectivos oriundos dos contrastes térmicos sobre o 
continente. 

A disposição e a localização geográfica da bacia do rio Claro lhe dão uma 
característica predominante de clima tropical de natureza continental de verão úmido 
e período de estiagem no inverno. Apresenta época sazonal seca e fria bem 
definida, que é equilibrada em suas necessidades hídricas, por meses chuvosos de 
uma época sazonal mais úmida e quente. 

O grande afastamento em relação à borda ocidental do Oceano Atlântico 
reduz muito as influências marítimas na região Centro-Oeste. Esta região, como um 
todo, apresenta grande diversificação térmica, em função da disparidade entre suas 
vastas superfícies baixas, as extensas chapadas sedimentares e as elevadas superfícies 

cristalinas, somadas a uma grande extensão latitudinal.  

O semestre primavera-verão caracteriza-se por ter temperaturas se 
mantendo quase constantemente elevadas, principalmente nos primeiros três 
meses, ocasião em que o sol passa pelos paralelos da região dirigindo-se para o sul, 
e a estação chuvosa ainda não teve início. 

Sob a ação do ar continental úmido, entre outubro e abril, são precipitadas 
quantidades de chuvas superiores a 95% do total médio anual, que varia entre 1.780 
mm na parte alta da bacia (Província Serrana), e 1.820 mm trecho médio do rio 
Claro (Planalto dos Parecis), caracterizando uma estação pluvial relativamente 
intensa, de 7 meses (outubro a abril). 

Desta forma, o clima da bacia apresenta uma sazonalidade bem definida, 
com a ocorrência de um período seco, marcado por três meses, entre junho e 
agosto, e um período chuvoso, entre os meses de outubro a abril (total pluviométrico 
de 95% do total anual), com índices mensais superiores a 100 mm, dando-se 
destaque para os meses de novembro a março, quando a precipitação é superior a 
200 mm. 

A classificação climática de Koppen fundamenta-se em limites térmicos, 
pluviométricos e nas características das estações. A bacia do rio Claro apresenta 
uma grande uniformidade climática, com clima equatorial continental com estação 
seca definida, do tipo “Aw”. 
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3.2.2. Características Climatológicas 

Para subsidiar os estudos climatológicos, que consistiram da análise dos 
fenômenos responsáveis pela definição e comportamento dos diversos parâmetros 
climáticos, considerou-se a estação Diamantino (código INMET 83309), localizada 
na cidade de Diamantino – MT, nas coordenadas 14º 24’ S e 56º 27’ W, a uma 
altitude de 286 m. Esta estação dista, aproximadamente 55 km da região estudada, 
localizando-se no domínio geomorfológico Província Serrana (trecho alto da bacia). 
Os seus dados, a nível médio mensal, abrangendo o período de 1961 a 1990, 
constam das “Normais Climatológicas”, publicadas em 1992 pelo INMET. 

A posição latitudinal e a homogeneidade topográfica regional, associada à 
dinâmica da radiação global e suas relações meteorológicas explicam a pequena 
amplitude térmica anual da bacia. Verifica-se um predomínio de médias mensais 
próximas a 25ºC ao longo do ano, com variação anual da temperatura inferior a 4ºC. 

O mês mais quente, outubro, corresponde ao início da primavera, quando 
ocorre a maior incidência solar na região, com alta disponibilidade de energia 
radiante. Considerando o grau de ressecamento da paisagem, com pouca umidade 
no solo para ser evaporada, a maior parte da radiação líquida é transformada em 
fluxo de calor sensível. O mês mais frio é julho, embora ainda exista umidade no 
ambiente para consumir o excesso de radiação líquida. Essa análise confirma o 
caráter tropical do clima regional, com elevada disponibilidade energética para a 
realização dos processos naturais. 

O índice evaporimétrico na região acompanha as variações da insolação. Os 
dados disponíveis permitem verificar que o referido índice é muito mais elevado no 
período de junho até outubro e bem mais baixo na época chuvosa. A distribuição da 
umidade do ar na região é mais representativa na época quente e sem 
representatividade na época seca.  

A umidade do ar na região apresenta amplitude moderada, entre 60% e 
83%, apresentando-se mais significativa, a partir de novembro de cada ano, quando 
a umidade equatorial começa a chegar, dando início às chuvas sazonais.  

A nebulosidade apresenta baixos valores, sendo constante no período de 
outubro a maio.  

O número médio anual de horas de insolação fica em torno de 2.200 horas, 
sendo que os meses de abril a outubro apresentam os maiores valores mensais, em 
decorrência da menor nebulosidade. 

A distribuição das pressões na bacia mostra também uma grande 
homogeneidade nas massas de ar predominantes.  

O ano hidrológico inicia em outubro de um ano e vai até setembro do ano 
seguinte. Os valores médios mensais registrados nessa estação constam na tabela 
3.2 a seguir. 
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Tabela 3.2: : Características climatológicas – Estação Diamantino (INMET 83309), 

Mês Temperatura ( °C ) Evaporação Umidade 
Relativa 

Insolação Nebulo-
sidade 

Pressão 
Atmosférica 

(hPa) Média 
Máxima Mínima 

Média Absoluta Média Absoluta (mm) (%) (horas) (0-10) 

Jan 25,6 32,3 37,8 22,1 18,7 65 80,3 147,3 0,40 977,7 

Fev 25,5 31,6 37,0 22 17,6 58,5 83 142,2 0,40 978 

Mar 25,5 31,4 36,5 22 14,4 65,7 79,9 164,1 0,40 978,2 

Abr 25,3 32,3 36,8 21,5 11,6 69 80,1 187,6 0,40 979,1 

Mai 23,9 31,5 36,7 19,7 6,2 86,8 77,5 217 0,40 980,8 

Jun 22,5 32,1 37,5 17,6 4,4 105,8 70,1 223,9 0,30 982,2 

Jul 22,3 32,8 36,3 16,8 4,0 148,7 67,8 263,5 0,20 982,4 

Ago 24,5 34,2 41,0 18,5 6,0 182,9 60,7 218,6 0,20 980,7 

Set 25,9 34,1 40,2 20,6 10,4 149,9 64,5 163,9 0,30 979,5 

Out 26,2 33,5 40,0 21,6 13,7 112,3 69 189,6 0,40 978,4 

Nov 26 32,9 38,9 22 13,8 84 74,2 152,6 0,40 977,6 

Dez 25,6 32,9 38,7 22,3 18,2 69,1 72,2 137,2 0,40 977,4 

Ano 24,9 32,6 41,0 20,6 4,0 1197,7 73,3 2207,5 0,40 979,3 
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3.3. Dados Básicos 

A seguir são apresentados os dados básicos utilizados neste estudo, 
incluindo a análise e consistência dos mesmos. 

 

3.3.1. Dados Pluviométricos 

A avaliação da pluviosidade no presente estudo identificou a existência de 
duas regiões pluviométricas homogêneas, nos dois domínios geomorfológicos 
presentes na região, Província Serrana (nascentes do rio Claro, representada pelo 
posto Nortelândia) e no Planalto dos Parecis (representada pelos postos Nova 
Mutum e São José do Rio Claro). A tabela a seguir apresenta os postos utilizados. 

 

Quadro 3.1: Postos Pluviométricos – Bacia do rio Claro. 

Código Nome Município Latitude Longitude Responsável 

01356004 S. José do Rio 
Claro 

São José do Rio 
Claro 

13º26'42" 56º43'39" ANA 

01356002 Nova Mutum Nova Mutum 13º48'56" 56º07'20" ANA 

01456003 Nortelândia Nortelândia 14º27'04" 56º48'51" ANA 

 

A seguir apresenta-se as séries pluviométricas e a respectiva representação 
gráfica, para os postos utilizados. 

 

Tabela 3.3: Séries Pluviométricas– Bacia do rio Claro. 

Posto 
Pluviométrico 

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

S. José do Rio 
Claro 

302,6 304,4 267,5 123,4 24,7 21,0 5,7 1,5 52,7 124,1 188,0 264,8 1649,2 

Nova Mutum 338,6 301,1 235,4 152,3 38,0 18,8 6,3 15,5 58,0 172,3 227,2 288,8 1873,3 

Nortelândia 315,8 278,5 240,7 141,7 53,1 11,8 8,2 17,7 50,7 154,9 204,3 298,0 1799,3 

Média 325,4 306,6 261,4 127,2 39,3 11,5 4,7 10,5 55,3 152,0 212,7 288,2 1821,4 
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Figura 3.1: Precipitação Média – Postos Pluviométricas– Bacia do rio Claro. 
 

Observa-se que a região, na qual a bacia do rio Claro se localiza, apresenta 
precipitação anual variando, entre 1.650 mm a 1.870 mm, com média de 1.820 mm. 

 

3.3.2. Dados Fluviométricos 

O levantamento dos postos fluviométricos foi realizado no banco de dados 
da Agencia Nacional de Águas – ANA, no portal Hidroweb. 

Selecionaram-se postos fluviométricos instalados na região, tendo em vista 
que o rio Claro não apresenta postos em sua calha principal. Tais postos possuem 
séries razoavelmente longas e com qualidade suficiente para caracterizar o regime 
fluvial no rio Claro, com dados disponíveis a partir da década de 1970. 

A seleção realizada baseou-se na similaridade hidrogeológica (análise do 
regime de precipitações e geologia), mediante a definição de regiões homogêneas, 
cujo comportamento fluvial possa ser considerado semelhante. A tabela seguinte 
relaciona os postos fluviométricos utilizados no presente estudo. 

Quadro 3.2: Postos Fluviométricos Selecionados 

Código Nome Rio Área de 
Drenagem (km²) 

Latitude Longi-
tude 

Respon-
sável 

17093000 Fontanilhas Rio 
Juruena 

55.900 11°21'30" 58°20'34" ANA 

17094000 UHE Baruito Rio do 
Sangue 

2.910 13°21'16" 57°36'40" GLOBAL 

17095000 Fazenda 
Tombador 

Rio do 
Sangue 

24.700 11°43'05" 58°02'53" ANA 

17120000 Porto dos 
Gaúchos 

Rio Arinos 37.100 11°32'12" 57°25'25" ANA 
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3.3.2.1. Análise e Consistência de Cotas e Curvas-Chaves 

As curvas-chaves dos postos selecionados foram revisadas, tendo as 
vazões resultantes, apresentado pequenas diferenças em relação àquelas 
constantes na base de dados da ANA. 

As séries de cotas médias diárias dos postos fluviométricos passaram por 
uma análise visual, com a finalidade de determinar leituras absurdas, variações 
bruscas dos seus valores e erros de “metro inteiro”. Foram efetuadas correções dos 
valores incoerentes e as falhas em curtos períodos preenchidas, quando necessário, 
respeitando a tendência do comportamento do fluviograma, resultando em séries 
finais consistidas e de maior confiabilidade. Os longos períodos contínuos em que 
há falhas de observações não tiveram seus dados preenchidos nesta fase inicial de 
consistência dos dados. O número de medições, bem como o intervalo de cotas em 
que elas ocorreram, são perfeitamente adequados para o estabelecimento das 
curvas-chaves dos postos fluviométricos. 

Foram realizadas consistências dos resumos de medições a partir de análise 
gráfica do comportamento das grandezas vazão-cota, área-cota, largura-cota, 
velocidade-cota e profundidade-cota, conjuntamente com os perfis transversais dos 
respectivos postos, de forma a se identificar padrões temporais e ocorrência de 
eventos, como modificação de níveis de referência, queda da régua, 
transbordamento de seção, etc. 

A seguir apresenta-se as curvas-chaves obtidas, bem como as respectivas 
séries resultantes. 

a) Posto Fontanilhas (17093000) 

 

 

Figura 3.2: Curva-chave – Fontanilhas (17093000). 
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As curvas-chaves de cada posto fluviométrico obtidas a partir da plotagem 
dos resumos de medições respectivos, buscando-se o melhor ajuste possível no 
tramo inferior e superior (extrapolado) das curvas. 
 

Tabela 3.4: Série de Vazões Observadas – Fontanilhas (17093000). 

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

1978   1602 1887 1773 1579 1429 1295 1194 1180 1283 1335 1621   

1979 1863 1994 2148 2029 1701 1539 1410 1324 1361 1298 1449 1453 1631 

1980 1689 1894 2057 1945 1689 1699     1257 1223 1351 1618   

1981 1782 1860 1926 1917 1552 1369 1276 1211 1165 1283 1516 1554 1534 

1982 1871 1995 2129 1804 1316 1405 1388 1165 1334 1387 1422 1474 1557 

1983 1704 1766 1868 1753 1567 1446 1303 1232 1191 1275 1363 1710 1515 

1984 1635 1656 1771 1758 1612 1391 1279 1229 1228 1257 1374 1469 1472 

1985 1677 1658 1783 1754 1557 1363 1288 1233 1230 1296 1397 1428 1472 

1986 1822 1915 1873 1801 1609 1431 1310 1269 1261 1277 1303 1452 1527 

1987 1585 1778         1198 1123 1107 1136 1357 1516   

1988 1710 1836 1993 1932 1640 1484 1353 1267 1229 1235 1369 1552 1550 

1989 1769 2065 2090 1919 1773 1526 1437 1366 1290 1315 1341     

1990 1655 1843 1824 1722 1478 1327 1243 1191           

1991                   1268 1361 1431   

1992 1596 1724 1723 1738 1476 1318 1233 1184 1279 1270 1336 1546 1452 

1993 1540 1799 1722 1692 1495 1358 1274 1171 1158 1160 1179 1289 1403 

1994 1627 1762 1793 1755 1477 1394 1330 1251 1204 1226 1233 1425 1456 

1995 1717 1883 1863 1852 1625 1408 1306 1234 1181 1238 1343 1769 1535 

1996 1867 1807 1973 1811 1578 1429 1338 1291 1248 1306 1465 1488 1550 

1997 1676 1795 1981 2058 1738 1552 1384 1297 1255 1285 1338 1400 1563 

1998 1475 1726 1848 1610 1414 1309 1214 1191 1140 1232 1428 1541 1427 

1999 1610 1513 1720 1483 1376 1233 1195 1108 1139 1114 1313 1471 1356 

2000 1600 1679 1793 1602 1365 1238 1180 1133 1118 1143 1350 1431 1386 

2001 1599 1621 1800 1582 1405 1280 1189 1110 1115 1178 1297 1588 1397 

2002 1631 1708 1646 1504 1308 1198 1138 1100 1093 1082 1142 1279 1319 

2003 1483 1615 1594 1815 1435 1292 1178 1116 1110 1154 1242 1275 1359 

2004 1569 1974 1743 1615 1424 1287 1207   1109 1132 1230 1331   

2005 1535 1602 1823 1578 1350 1222 1141 1080 1078 1129 1173 1493 1350 

2006 1717 1847 1930 1914 1562 1406 1282   1192 1328 1312 1557   

2007 1671 1962 1717 1538 1364 1248 1178 1111           

2008 1583 1822 1773 1636 1452 1295 1196 1125 1105 1155 1263 1381 1399 

2009 1415 1596 1618 1632 1381 1244 1161 1099 1095 1126 1247 1396 1334 

2010 1680 1815 1807 1688 1372 1266 1178 1109 1078 1117 1228 1275 1384 

2011 1529 1699   1820 1425 1281 1189 1116 1083 1161 1246 1434   
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

2012 1600 1810 1732 1585 1436 1293 1180 1092 1060 1105 1217 1352 1372 

2013 1546 1920 1778 1723 1453 1330 1228 1128 1119 1225 1358 1474 1440 

2014 1623 1747 2009 1851 1618 1425 1302 1197 1180 1171 1308 1614 1504 

2015 1448 1654 1840 1772 1684 1420 1289 1186 1134 1155 1212 1204 1416 

2016 1438 1513                       

Média 1636 1775 1845 1749 1508 1365 1258 1183 1174 1215 1317 1465 1452 

 

 

Figura 3.3: Curva-Chave – Fontanilhas (17093000). 

b) UHE Baruíto (17094000) 

As vazões no local da UHE Baruito foram obtidas a partir dos registros de 
geração e vertimento da usina. Esses dados foram obtidos junto a Global Energia 
Elétrica S/A, empresa autorizada a operar o aproveitamento hidrelétrico. 

A estimativa da soma das vazões se deu pelo conhecimento das 
características técnicas do empreendimento, a partir dos quais foi possível calcular 
as vazões diárias afluentes à usina, que são iguais às defluentes já que não há 
deplecionamento do nível do reservatório. 

A PCH Baruito possui ainda uma particularidade em seu projeto: as vazões 
vertidas não interferem no canal de fuga, tendo em vista que a restituição das 
vazões turbinadas se dá em laje de concreto com cota bastante elevada com relação 
ao nível natural do rio.  

Desta forma, o nível de jusante pode ser facilmente calculado, bem como a 
queda da usina. A partir dessas informações, junto aos dados de vertimento, foi 
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possível calcular as vazões em escala diária, as quais foram posteriormente 
transformadas em vazões médias mensais e são apresentadas na Tabela 3.5. 
 

Tabela 3.5: Série de vazões observadas – PCH Baruito (170940000).. 

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

2004 97,9 101 99,5 84,1 80,8 77,3 72,2 69 70,4 72,5 74,6 79,1 81,5 

2005 90 86,2 92,1 83,6 78,6 75,1 72,1 64,5 73,0 68,9 73,7 74,2 77,7 

2006 78,9 88,7 95,1 105,4 86,7 80,7 78,7 77,8 73,5 84,2 80,4 90,1 85,0 

2007 89,2 105,8 112,4 85,1 81,4 75,7 74,7 68,2 68,1 75,1 93,7 85,3 84,6 

2008 85,5 88,1 87,9 85,2 81,7 78,1 69,2 68,8 68,5 72,3 73,9     

2009 77,7 82,1 83,8 84,1 79,1 77,3 71,8 68 68,6 67,9 74,2 75 75,8 

2010 80,6 81,8 83 80,4 76,9 71,3 67 67,1 66,3 68,4 73 74,7 74,2 

2011   83,2 88,3 87,1 82,8 81,5 77,2 71,8 65,8 67,1 70,6 73,7   

2012 78,3 83,1 77,4 74 73,4 72,1 67,3 56,3 59,9 62,8 70,8 71,3 70,6 

2013 77 82,7 81,7 79,7 72,3 72,2 66,4 61,8 63,2 65,2 70,1 77,6 72,5 

2014 80,4 83,1 88,6 84,9 80,9 78,2 68,6 65,1 65,4 65,9 71,8 83,4 76,4 

2015 67,8 70,8 79,2 75 74 66,8 65 60,8 58,5 57,7 61,1 62,8 66,6 

2016 70 66,6 67,1 62,9 60,7 60,9 59,7 60,2 59,4 61,2 65,4 73 63,9 

2017 72,8 83,7 87,4 84,1 76,6 73,5 70,6 65,4 62,7 63,6 70,1 76,1 73,9 

Mínima 67,8 66,6 67,1 62,9 60,7 60,9 59,7 56,3 58,5 57,7 61,1 62,8 63,9 

Média 80,5 84,8 87,4 82,5 77,6 74,3 70,0 66,1 66,0 68,1 73,1 76,6 75,2 

Máxima 97,9 105,8 112,4 105,4 86,7 81,5 78,7 77,8 73,5 84,2 93,7 90,1 85,0 
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c) Posto Fazenda Tombador (17095000) 

 

 

Figura 3.4: Curva-chave – Fazenda Tombador (17095000).. 

 

Tabela 3.6: Série de Vazões Observadas – Fazenda Tombador (17095000). 

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

1984                 387 429 452 558   

1985 712 703 762 715 573 479 438 400 395 446 497 487 551 

1986 739 766 749 618 534 469 415 396 402 416 430 509 537 

1987 576 680 694 658 509 435 387 364 351 359 484 587 507 

1988 723 810 860 813 634 541 468 424 403 408 489 615 599 

1989 819 923 943 827 712 569 516 465 423 430 452 568 637 

1990 685 726 731 625 506 436 404 374 381 417 414 452 513 

1991 647 803 843 789 646 514 448 406 387 397 450 488 568 

1992 606 679 670 642 519 435 395 376 406 410 435 521 508 

1993 517 669 604 544 454 414 377 358 347 370 401 508 463 

1994 634 605 750 626 490 457 412 375 362 365 390 464 494 

1995 652 871 799 798 627 502 435 398 391 426 494     

1996 775   803 718 598 504 449 415 403 411 547 505   

1997 730 820 815 830 609 551 473 432           

1998             379 369 353 408 489 532   

1999 684 577         381 346 352 347 440 545   

3,00

4,00
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9,00
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Período: 03/09/1984 a 14/08/2018

Q=44,541392*(h-1,20)^1,755502
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

2000 594 692 685   461 403 371 342 346 357 445 514   

2001 572 588   554 463 410 370 336 327 374 415 560   

2002 600 677 594     376 350 334 337 341 372 462   

2003 656 625 687 676 500 429 380 344 347 372 413 480 493 

2004 632 902 831 675 557 473 434 385 372 385 436 477 547 

2005 590 625 766 587 474 409 371 342 340 359 384 580 486 

2006 741 734 741 779 564 480 423 380 383 467 430 572 558 

2007 659 814 656           332 354 432     

2008 615 756 755 657 545 450       368 456 562   

2009 558 632 654 625 505 432 382 352 357   399     

2010     748 706 491 438 386 353 335 361 407 457   

2011 638 676 791 751 523 446     334 394 420     

2012 632   670 591 498 435 378 350 329 350 369     

2013   787 755 720 597 609 394 355 345 394 474 629   

2014 722 804 918   599 496 435 389   372   665   

2015 561 665 698 605                   

2016         391 349 313     325 360     

2017       651 514 434 375 340 316 346 423 558   

2018   757 719 784 558 442 396             

Mínima 517 577 594 544 391 349 313 334 316 325 360 452 463 

Média 652 727 748 688 540 461 405 375 364 386 435 533 533 

Máxima 819 923 943 830 712 609 516 465 423 467 547 665 637 

  

d) Posto Porto dos Gaúchos (17120000) 

Tabela 3.7: Série de Vazões Observadas – Porto dos Gaúchos (17120000). 

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

1973                   574 933 1151   

1974 1219 1377 1486 1421 1226 928 541 399 378 463 519 682 887 

1975 899 1160 998 1053 767 473 445 388 355 373 511 750 681 

1976 744 873 994 818 708 533 423 376 364 469 504 637 620 

1977 902 1096 927 876 759 651 487 419 433 533 693 878 721 

1978 1323 1109   1013 981     493 474     867   

1979 1313     1594 1330 980 614 554 526 561 647 689   

1980 1152 1626 1768 1246 846 686 585 493 492 526 592 936 912 

1981 1360 1346 1395 1285 849 679 551 481 438 513 787 799 874 

1982 1170 1326   1167 807 647 536 478 532 549 576 659   

1983 935 1087     610 539 430 394 380 495 680 812   

1984 737 714 877 942 721 558 429 388 417 444 545 488 605 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

1985 963 1061 1174 1040 778 547 468 408 412 487 558 618 710 

1986 882 1190 1194 973 982 630 410 417 454 507 465 597 725 

1987 771 831 858 830 610 460 393 359 340 342 518 846 596 

1988 944 1105 1302 1102 767 594 474 417 390 423 544 795 738 

1989 498 583 976 1016 848 635 556 483 409 475 580 938 666 

1990 1245 1199 1401 962 710 546 486 421 475 496 588 685 768 

1991 1040 1259 1360 1440 954 616 523 450 474 544 678 756 841 

1992 929 1270 1421 1140 770 603 497 413 327 438 660 930 783 

1993 989 1088 1084 919 623 488 442 386 354 449 583 712 676 

1994 753 676 1150 1002 636 485 490 432 339 336 381 646 610 

1995 1234 1479 1453 1167 877 603 509 444 412 480 545 836 837 

1996 977 959 1134 940 673 540 462 431 408 438 610 686 688 

1997 1135 1290 1127 1086 766 615 486 428 407 411? 496 642 741 

1998 629 900 1109 746 510 431 377 362 337 373 550 618 579 

1999     1063 678 547 426 389 338 346 345 516 710   

2000 806 1143 1145 839 574 460 410 366 365 382 511 682 640 

2001 739 758 898 710 523 442 385 334 329 418 518 822 573 

2002 991 1104 1169 930 603 479 417 375 373 383 456 613 658 

2003 1019 1019 1218 1333 769 562 467 403 409 457 552 683 741 

2004 988   1287 913 704 566 504 423 406 457 576 648   

2005 948 1023 1172 866 624 491 428 377 375 414 456 750 660 

2006 1052 1052 1072 1219 725 570 471 400 393 620 603 821 750 

2007 934 1470 1023 833 657 521 424 388 362 429 584 784 701 

2008 942 1367 1387 1141 765 596 481 409 389 440 648 828 783 

2009 853 977 1026 1016 680 557 451 395 406 430 541 795 677 

2010 1102 1288 1124 1077 648 533 445 390 362 412 528 573 707 

2011 983 1054 1187 1156 667 531 451 395 356 461 557     

2012   1081 1099 866 672 566 449 381 362   489 583   

2013 795 1188 1117 1085 677   460 391 378 460 681 945   

2014 1112 1321 1691 1209 812 638 521 440 442 435 571 912 842 

2015 725 874 1043 935 798 556 460 396 370 383 431 458 619 

2016 781 900 1.113 781 537 476 402 365 392 419 537 818 627 

2017 926 1.299 1.286 1.099 798 602 481 423 371 417 551 846 758 

2018 883                         

Mínima 498 583 858 678 510 426 377 334 327 336 381 458 573 

Média 961 1.110 1.183 1.034 747 572 468 411 398 453 569 748 714 

Máxima 1.360 1.626 1.768 1.594 1.330 980 614 554 532 620 933 1.151 912 
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Figura 3.5: Curva-Chave – Porto dos Gaúchos (17120000). 

 

3.3.2.2. Levantamentos Hidrométricos Realizados pelo Empreendedor 

No âmbito do presente estudo de Projeto Básico da PCH Perdidos, foram 
realizadas diferentes campanhas de medição no sítio da PCH Perdidos e no rio 
Claro.  

A partir do fim do ano de 2008, foi iniciado pelo empreendedor o 
monitoramento hidrométrico do rio Claro, por meio da instalação do posto MED-01. 
Conforme coordenadas e características apresentadas no Quadro 3.3, o posto MED-
01 está instalado muito próximo ao sítio da PCH Perdidos. Apesar de não terem sido 
realizadas exatamente no local da usina em estudo, os registros coletados no local 
da estação são de grande valia para a validação dos estudos hidrológicos aqui 
desenvolvidos. 

Em 2014, foram realizadas duas medições em um outro posto denominado 
MED-03, este com área de drenagem praticamente igual à da usina. 

Em adição, já visando o monitoramento do comportamento da seção do rio 
no local previsto para a implantação do canal de fuga, foi instalado no rio Claro o 
posto PCH Perdidos Jusante, em junho de 2018. Neste posto foram realizadas 
medições de vazões regulares. 

As características dos três postos em questão são apresentadas no Quadro 
3.3. 
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Quadro 3.3: Locais das medições realizadas – Rio Claro. 

Local 
Coordenadas A. D. (km²) 

“Zero” da 
Régua (m)* 

Tipo de Medição 

Latitude S Longitude W (km²) (m) (-) 

Posto MED-1  13º 51’ 17,7” S 56º 41’ 21,9” W 2.900 331,559 
Medição de Vazão e 

Leitura de Cotas 

Posto MED-03  13° 48’ 08,1” S 56° 41’ 34,2” W 2.970 303,755 Medição de Vazão 

Posto PCH 
Perdidos Jusante 

13° 47’ 34,3” S 56° 42’ 13,0” W 2.980 298,267 
Medição de Vazão e 

Sedimentos 

* Corresponde ao zero da régua para efeito de nivelamento topográfico. Não coincide com o 
“zero” da régua, obtido no ajuste da curva-chave. 

 

No local de instalação das réguas foram materializados os marcos 
topográficos georeferenciados próximos à margem, porém fora da influência das 
cheias, destinados ao nivelamento dos lances de régua e à amarração a RN’s 
oficiais, o que permitiu a determinação da cota do “zero” da régua limnimétrica. 

 

O Quadro 3.4 apresenta a ficha descritiva do posto PCH Perdidos Jusante. 
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Quadro 3.4: Características da estação fluviométrica PCH Perdidos Jusante. 

Item Descrição 

Entidade Operadora Hydroconsult 

Data de Instalação 20/06/2018 

Localização Margem direita do rio Claro 

Coordenadas 13º 47’34,30” de latitude sul e 56º 42’ 13,00” de longitude oeste 

Acesso Pela MT-249, sentido Nova Mutum a Campo Novo do Parecis, a cerca de 67Km vira a direita em estrada sem 
pavimentação asfáltica. O acesso a estação se faz por uma estrada interna da Fazenda Brilhante, onde percorre cerca 
de 12 km até a estação fluviométrica. 

 

Referência de Nível 1 régua, em suporte de madeira de lei 6,0 x12,0 cm  cotas 400-600 cm e 1 régua em suporte de madeira de lei 6,0 x12,0 
cm  cotas 600-700 cm, 1 PI-PF e 1 RRNN 

Medição de descarga 
líquida 

Utiliza-se guincho hidrométrico  
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Item Descrição 

Croquis 

 

Fotos 
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Item Descrição 
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A tabela seguinte apresenta o resumo das medições realizadas nas 
estações MED-01 e MED-03. 

Quadro 3.5: Medições de vazões realizadas – Rio Claro. 

Local Data 
Vazão Total Média Régua 

( m³/s )  (m) 

Posto MED-03 30/09/2014 50,00 0,21 

Posto MED-03 14/03/2015 80,90 não disponível 

Posto MED-01  11/10/2008 54,55 0,78 

Posto MED-01 13/12/2008 73,92 1,04 

Posto MED-01 14/03/2009 87,34 1,45 

Posto MED-01 08/05/2009 66,54 1,00 

Posto MED-01 17/07/2009 48,00 não disponível 

Posto MED-01 03/09/2009 40,40 não disponível 

Posto MED-01 11/12/2009 82,00 não disponível 

Posto MED-01 15/01/2010 139,00 não disponível 

Posto MED-01 12/03/2010 74,40 não disponível 

Posto MED-01 29/07/2012 50,12 não disponível 

Posto MED-01 24/11/2012 90,20 não disponível 

Posto MED-01 26/02/2013 68,93 1,30 

Posto MED-01 29/09/2014 50,04 0,77 

Posto MED-01 19/11/2014 49,35 0,80 

Posto MED-01 14/03/2015 79,67 1,42 

Posto MED-01 20/06/2015 56,79 0,92 

 

A seguir apresenta-se, para o posto MED-01, a curva-chave utilizada, o 
comportamento gráfico das vazões diárias e as vazões médias mensais resultantes. 

 

As tabelas a seguirErro! Fonte de referência não encontrada. apresentam 
os resumos das medições de vazão realizadas na estação PCH Perdidos. 
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Figura 3.6: Curva-Chave – Posto MED-1. 
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Figura 3.7: Vazões Diárias – Posto MED-1 (A.D.=2.900 km²). 
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Tabela 3.8: Vazões Mensais Posto MED-1 (A.D.=2.900 km²). 

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

2008                       94,3   

2009 67,9 100,8 113,1 115,2 79,3 69,0 59,7 55,3 57,9 59,1 71,8 86,6 78,0 

2010 144,7 158,0 124,3 104,6 81,1 70,8 64,4 57,8 52,4   76,1 75,4 91,8 

2011 222,1 145,0 142,0                     

Média 144,9 134,6 126,5 109,9 80,2 69,9 62,0 56,5 55,2 59,1 74,0 85,4 84,9 

 

Tabela 3.9: Medições realizadas na estação PCH Perdidos Jusante. 

Medição Data Leitura (cm) NA (m) Vazão (m³/s) Área (m²) Largura (m) Prof. (m) Veloc. (m/s) 

1 19/06/2018 490 303,17 49,16 51,54 20,95 2,46 0,954 

2 13/07/2018 482 303,09 43,34 49,52 20,87 2,37 0,875 

3 16/08/2018 465 302,92 38,71 47,67 20,83 2,29 0,812 

4 27/09/2018 462 302,89 45,59 50,46 20,70 2,44 0,904 

5 09/10/2018 471 302,98 46,81 52,00 20,95 2,48 0,898 

6 21/11/2018 517 303,44 69,83 61,24 21,13 2,90 1,140 
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3.3.2.3. Análise do Comportamento Hidrológico da Bacia 

O rio Claro, no local da PCH Perdidos, não apresenta dados fluviométricos 
observados, sendo a regionalização de vazões o processo usual para este caso. 
Este processo consiste na transferência de informações de um local, com dados, 
para outro, sem dados, dentro de uma mesma área com comportamento hidrológico 
semelhante. Portanto, a transferência de dados somente é permitida caso haja 
similaridade espacial entre as bacias.  

A semelhança hidrológica entre bacias pode ser estabelecida por meio do 
comportamento esperado de diversos parâmetros que influenciam o escoamento em 
uma calha fluvial. 

Em termos descritivos ou qualitativos, pode-se verificar que os parâmetros 
regime pluviométrico semelhante e hidrogeologia (tipo de embasamento geológico 
da bacia), podem explicar o comportamento hidrológico do rio. Com base na 
identificação de regiões homogêneas, agrupa-se os postos fluviométricos, avaliando-
se, em termos estatísticos ou quantitativos, o comportamento das séries. 

No presente estudo, tanto para a avaliação da pluviosidade quanto da 
geologia, foi identificada a existência de uma região homogênea em torno da bacia 
do rio Claro, assente sobre o domínio geomorfológico denominado Planalto dos 
Parecis. Assim, todos os postos fluviométricos utilizados no presente estudo drenam 
áreas assentes sobre os arenitos das Formações Utiariti (K2ut) e Salto das Nuvens 
(K2sn). 

A tabela seguinte apresenta as vazões médias de longo termo mensais para 
os postos fluviométricos utilizados. 

 

Tabela 3.10: Postos Fluviométricos – Vazões Médias. 

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

Qespe-

cífica 

m³/s m³/s 

UHE 
Baruito 

84,3 88,4 90,6 84,7 80,3 76,5 72,2 69,3 69,1 71,9 76,6 78,7 79,2 27,2 

Fazenda 
Tombador 

656 729 751 688 546 465 408 376 365 390 438 526 533 21,6 

Porto dos 
Gaúchos 

971 1117 1186 1041 750 573 468 412 398 457 574 747 714 19,2 

Fontanilhas 1647 1786 1845 1748 1503 1363 1255 1183 1176 1218 1320 1469 1452 26,0 

 

Verifica-se que a produção hídrica dos postos decresce a medida que a área 
de drenagem aumenta, com exceção do posto Fontanilhas, localizado no rio 
Juruena, à jusante da foz do rio Arinos neste rio, cujo comportamento difere dos 
demais postos utilizados, motivo pelo qual será utilizado neste estudo tão somente 
para preenchimento dos demais postos. 

Vale informar que o rio Juruena, especialmente em sua parte alta, apresenta 
grau de regularização natural e produção hídrica superior aos postos da vertente 
Leste (rios do Sangue e Arinos) em virtude de uma maior predominância do arenito 
da formação Utiariti (K2ut). Já os rios do Sangue e Arinos (do qual o rio Claro é 
afluente), apresentam predominância da formação Salto das Nuvens (K2sn). 
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A figura seguinte apresenta os hidrogramas adimensionais (divididas pela 
média de longo termo) comparativos para as vazões médias mensais de longo termo 
dos postos fluviométricos. 

 

Figura 3.8: Vazões Médias Mensais de  Longo Termo Adimensionais. 

 

Verifica-se que os postos localizados no rio do Sangue, Baruíto e Fazenda 
Tombador, apresentam maior grau de regularização natural, ou seja, indicam a 
existência de um regime de vazões com menor sazonalidade ao longo do ano. Já o 
posto Porto dos Gaúchos, no rio Arinos, apresenta menor grau de regularização 
natural.  

A avaliação da capacidade natural de regularização de uma bacia pode, 
também, ser estabelecida com base em escala classificatória, a qual relaciona 
percentualmente a vazão de longo termo do mês mais seco à vazão de longo termo, 
indicando a amplitude de oscilação média da série, conforme apresentado a seguir. 
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Quadro 3.6: Classificação – Capacidade Natural de Regularização. 

Percentual Vazão Média do Mês 
Mais Seco em Relação à MLT 

Capacidade Natural de 
Regularização 

> 75 % Muito Alta 

55 a 75 % Alta 

35 a 55 % Média 

15 a 35 % Baixa 

< 15 % Muito Baixa 

 

Com base nos dados apresentados, segue a classificação dos postos 
fluviométricos. 

 

Quadro 3.7: Classificação – Capacidade Natural de Regularização – Postos 
Fluviométricos. 

Posto Rio A.D. QMLT QMÍNIMA 
Relação Classificação 

(km²) (m³/s) (m³/s) 

UHE Baruito Rio do Sangue 2.875 75,2 56,3 75% Muito Alta 

Fazenda Tombador Rio do Sangue 24.700 533 313 59% Alta 

Porto dos Gaúchos Rio Arinos 37.100 714 327 46% Média 

 

Observa-se, nitidamente, que o comportamento hidrológico dos postos 
fluviométricos da região coincide com a caracterização prevista na classificação 
qualitativa utilizada neste estudo, baseada na avaliação do regime pluviométrico e 
da geologia. 

Com isso, pode-se definir uma curva de regionalização de vazões 
específicas, esperadas para a região (Figura 3.9). 

Pelo exposto, verifica-se que a bacia de contribuição no local da PCH 
Perdidos encontra-se totalmente inserida na região homogênea do Planalto dos 
Parecis, podendo-se admitir como válida a curva de regionalização definida para 
esta região.  

No que tange à seleção do posto base, o posto Porto dos Gaúchos mostrou-
se mais adequado e aderente às medições de vazões realizadas no local da PCH 
Perdidos, conforme será demonstrado adiante, em que pese sua maior área de 
drenagem em relação ao local da PCH. 

Para o local da PCH Perdidos (AD = 2.975 km²), estima-se uma vazão 
específica de 26,2 l/s/km². 
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Figura 3.9: Curvas de Regionalização de Vazões Específicas. 

 
 

3.3.2.4. Preenchimento da Série de Vazões do Postos Base 

A série de vazões médias mensais do posto base Porto dos Gaúchos 
(17120000) foi preenchida por correlação estatística com os postos Fazenda 
Tombador e Fontanilhas. 

No presente estudo as séries dos postos base não foram estendidas até o 
ano de 1931, em virtude da quantidade e qualidade de dados obtidos, o que permitiu 
a extensão das séries para o período de 10/1973 a 05/2018. Para o preenchimento 
do posto base, priorizou-se os postos com maior coeficiente de correlação. Julgou-
se que este procedimento caracteriza adequadamente o regime hidrológico na 
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Figura 3.10: Correlação Estatística – Fazenda Tombador x Porto dos Gaúhos 
(m³/s). 

 

Figura 3.11: Correlação Estatística – Fontanilhas x Porto dos Gaúchos (m³/s). 
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3.3.2.5. Série de Vazões Obtida no Posto Base 

A seguir é apresentada a série de vazões médias mensais, resultante para o 
posto base Porto dos Gaúchos (17120000).  

Os dados obtidos por correlação com o posto Fazenda Tombador estão em 
azul, e com o posto Fontanilhas estão em verde.  

 

Tabela 3.11: Vazões Médias Mensais – Posto Porto dos Gaúchos – 17120000 
(m³/s). 

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

1974 1219,0 1377,0 1486,0 1421,0 1226,0 928,0 541,0 399,0 378,0 463,0 519,0 682,0 886,6 

1975 899,0 1160,0 998,0 1053,0 767,0 473,0 445,0 388,0 355,0 373,0 511,0 750,0 681,0 

1976 744,0 873,0 994,0 818,0 708,0 533,0 423,0 376,0 364,0 469,0 504,0 637,0 620,3 

1977 902,0 1096,0 927,0 876,0 759,0 651,0 487,0 419,0 433,0 533,0 693,0 878,0 721,2 

1978 1323,0 1109,0 1235,2 1013,0 981,0 659,5 528,0 493,0 474,0 517,1 565,6 867,0 813,8 

1979 1313,0 1399,0 1654,8 1594,0 1330,0 980,0 614,0 554,0 526,0 561,0 647,0 689,0 988,5 

1980 1152,0 1626,0 1802,0 1307,0 846,0 686,0 585,0 493,0 492,0 526,0 592,0 936,0 920,3 

1981 1360,0 1346,0 1395,0 1285,0 849,0 679,0 551,0 481,0 438,0 513,0 787,0 799,0 873,6 

1982 1170,0 1326,0 1622,0 1167,0 807,0 647,0 536,0 478,0 532,0 549,0 576,0 659,0 839,1 

1983 935,0 1087,0 1207,3 1046,0 610,0 539,0 430,0 394,0 380,0 495,0 680,0 812,0 717,9 

1984 737,0 714,0 877,0 942,0 721,0 558,0 429,0 388,0 417,0 444,0 545,0 488,0 605,0 

1985 963,0 1061,0 1174,0 1040,0 778,0 547,0 468,0 408,0 412,0 487,0 558,0 618,0 709,5 

1986 882,0 1190,0 1194,0 973,0 982,0 630,0 410,0 417,0 454,0 507,0 465,0 597,0 725,1 

1987 771,0 831,0 858,0 830,0 610,0 460,0 393,0 359,0 340,0 342,0 518,0 851,0 596,9 

1988 1113,0 1105,0 1302,0 1102,0 767,0 594,0 474,0 417,0 390,0 423,0 544,0 795,0 752,2 

1989 498,0 583,0 976,0 1016,0 848,0 635,0 556,0 483,0 409,0 475,0 580,0 938,0 666,4 

1990 1245,0 1199,0 1401,0 962,0 710,0 546,0 486,0 421,0 475,0 496,0 588,0 690,0 768,3 

1991 1040,0 1259,0 1360,0 1440,0 954,0 616,0 523,0 450,0 474,0 544,0 678,0 756,0 841,2 

1992 929,0 1270,0 1421,0 1140,0 770,0 603,0 497,0 413,0 327,0 438,0 660,0 930,0 783,2 

1993 989,0 1088,0 1084,0 919,0 623,0 488,0 442,0 386,0 354,0 449,0 583,0 712,0 676,4 

1994 753,0 676,0 1150,0 1002,0 636,0 485,0 490,0 432,0 339,0 336,0 381,0 646,0 610,5 

1995 1234,0 1479,0 1453,0 1167,0 877,0 603,0 509,0 444,0 412,0 480,0 545,0 836,0 836,6 

1996 977,0 959,0 1134,0 940,0 673,0 540,0 462,0 431,0 408,0 438,0 612,0 686,0 688,3 

1997 1135,0 1290,0 1127,0 1093,0 766,0 615,0 486,0 428,0 407,0 411,0 496,0 642,0 741,3 

1998 629,0 900,0 1109,0 746,0 510,0 431,0 377,0 362,0 337,0 373,0 550,0 618,0 578,5 

1999 1099,0 933,0 1063,0 678,0 547,0 426,0 389,0 338,0 346,0 345,0 515,0 710,0 615,8 

2000 806,0 1144,0 1146,0 840,0 575,0 460,0 410,0 366,0 365,0 382,0 511,0 682,0 640,6 

2001 740,0 759,0 899,0 708,0 524,0 443,0 385,0 334,0 329,0 418,0 518,0 822,0 573,3 

2002 991,0 1104,0 1169,0 930,0 603,0 475,0 417,0 375,0 373,0 383,0 456,0 613,0 657,4 

2003 1019,0 1019,0 1218,0 1333,0 769,0 562,0 467,0 403,0 409,0 457,0 552,0 683,0 740,9 

2004 988,0 1741,0 1287,0 913,0 704,0 566,0 504,0 423,0 406,0 457,0 576,0 650,0 767,9 

2005 948,0 1023,0 1172,0 866,0 624,0 491,0 428,0 377,0 375,0 414,0 456,0 750,0 660,3 

2006 1052,0 1052,0 1072,0 1219,0 725,0 570,0 471,0 400,0 393,0 620,0 603,0 821,0 749,8 

2007 934,0 1470,0 1023,0 833,0 657,0 521,0 424,0 388,0 362,0 429,0 584,0 784,0 700,8 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

2008 942,0 1367,0 1387,0 1141,0 765,0 596,0 481,0 409,0 389,0 440,0 648,0 828,0 782,8 

2009 853,0 977,0 1026,0 1016,0 680,0 557,0 451,0 395,0 406,0 430,0 541,0 795,0 677,3 

2010 1102,0 1288,0 1124,0 1077,0 648,0 533,0 445,0 390,0 362,0 412,0 528,0 573,0 706,8 

2011 983,0 1054,0 1187,0 1156,0 667,0 531,0 451,0 395,0 356,0 461,0 557,0 694,7 707,7 

2012 904,9 1081,0 1099,0 866,0 672,0 566,0 449,0 381,0 362,0 407,0 489,0 583,0 655,0 

2013 795,0 1188,0 1117,0 1085,0 677,0 557,0 460,0 391,0 378,0 460,0 681,0 945,0 727,8 

2014 1111,6 1321,0 1691,0 1209,0 812,0 638,0 521,0 440,0 442,0 435,0 571,0 912,0 842,0 

2015 725,0 874,0 1043,0 935,0 798,0 556,0 460,0 396,0 370,0 383,0 431,0 458,0 619,1 

2016 781 900 1.113 781 537 476 402 365 392 419 537 818 627 

2017 926 1.299 1.286 1.099 798 602 481 423 371 417 551 846 758 

Mínima 498 583 858 678 510 426 377 334 327 336 381 458 573 

Média 962 1.118 1.202 1.034 747 581 469 411 398 450 561 737 723 

Máxima 1.360 1.626 1.768 1.594 1.330 980 614 554 532 620 787 945 982 

 

3.4. Vazões Médias Mensais 

3.4.1. Metodologia de Geração das Séries de Vazões 

A metodologia de cálculo da série vazões médias mensais para o local da 
PCH Perdidos (A.D.=2.975 km²), no rio Claro, compreendendo o período 01/1974 a 
12/2017, foi obtida mediante relação de área de drenagem entre o local do eixo e o 
local do posto base Porto dos Gaúchos (17120000 – AD=37.100 km²), com correção 
pela relação da vazão específica entre esses locais, obtida a partir da curva de 
regionalização obtida para a região. A equação de transferência para obtenção da 
série é apresentada a seguir. 

              (
              

                   
)   (

                
                     

)                       

 

Onde: A – área de drenagem; qesp – vazão específica estimada para os locais; Q –
série de vazões médias mensais. 

 

3.4.2. Séries de Vazões Médias Mensais – PCH Perdidos  

A série de vazões médias mensais para a PCH Perdidos, para o período 
01/1974 a 12/2017, é apresentada na tabela seguinte. 
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Tabela 3.12: Série de vazões médias mensais – PCH Perdidos (AD = 2.975 km²) 

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

1974 131,6 148,7 160,4 153,4 132,4 100,2 58,4 43,1 40,8 50,0 56,0 73,6 95,7 

1975 97,1 125,2 107,7 113,7 82,8 51,1 48,0 41,9 38,3 40,3 55,2 81,0 73,5 

1976 80,3 94,3 107,3 88,3 76,4 57,5 45,7 40,6 39,3 50,6 54,4 68,8 67,0 

1977 97,4 118,3 100,1 94,6 81,9 70,3 52,6 45,2 46,7 57,5 74,8 94,8 77,9 

1978 142,8 119,7 130,8 109,4 105,9 70,9 57,1 53,2 51,2 55,9 61,0 93,6 87,6 

1979 141,8 147,7 173,9 172,1 143,6 105,8 66,3 59,8 56,8 60,6 69,9 74,4 106,0 

1980 124,4 175,5 190,9 134,5 91,3 74,1 63,2 53,2 53,1 56,8 63,9 101,1 98,5 

1981 146,8 145,3 150,6 138,7 91,7 73,3 59,5 51,9 47,3 55,4 85,0 86,3 94,3 

1982 126,3 143,2 170,6 126,0 87,1 69,9 57,9 51,6 57,4 59,3 62,2 71,1 90,2 

1983 100,9 117,4 127,9 111,2 65,9 58,2 46,4 42,5 41,0 53,4 73,4 87,7 77,2 

1984 79,6 77,1 94,7 101,7 77,8 60,2 46,3 41,9 45,0 47,9 58,8 52,7 65,3 

1985 104,0 114,5 126,7 112,3 84,0 59,1 50,5 44,0 44,5 52,6 60,2 66,7 76,6 

1986 95,2 128,5 128,9 105,0 106,0 68,0 44,3 45,0 49,0 54,7 50,2 64,5 78,3 

1987 83,2 89,7 92,6 89,6 65,9 49,7 42,4 38,8 36,7 36,9 55,9 91,3 64,4 

1988 101,9 119,3 140,6 119,0 82,8 64,1 51,2 45,0 42,1 45,7 58,7 85,8 79,7 

1989 53,8 62,9 105,4 109,7 91,6 68,6 60,0 52,1 44,2 51,3 62,6 101,3 71,9 

1990 134,4 129,4 151,3 103,9 76,7 58,9 52,5 45,5 51,3 53,5 63,5 74,0 82,9 

1991 112,3 135,9 146,8 155,5 103,0 66,5 56,5 48,6 51,2 58,7 73,2 81,6 90,8 

1992 100,3 137,1 153,4 123,1 83,1 65,1 53,7 44,6 35,3 47,3 71,3 100,4 84,6 

1993 106,8 117,5 117,0 99,2 67,3 52,7 47,7 41,7 38,2 48,5 62,9 76,9 73,0 

1994 81,3 73,0 124,2 108,2 68,7 52,4 52,9 46,6 36,6 36,3 41,1 69,7 65,9 

1995 133,2 159,7 156,9 126,0 94,7 65,1 55,0 47,9 44,5 51,8 58,8 90,3 90,3 

1996 105,5 103,5 122,4 101,5 72,7 58,3 49,9 46,5 44,0 47,3 65,9 74,1 74,3 

1997 122,5 139,3 121,7 117,2 82,7 66,4 52,5 46,2 43,9 44,4 53,5 69,3 80,0 

1998 67,9 97,2 119,7 80,5 55,1 46,5 40,7 39,1 36,4 40,3 59,4 66,7 62,5 

1999 109,0 85,2 114,8 73,2 59,1 46,0 42,0 36,5 37,4 37,2 55,7 76,7 64,4 

2000 87,0 123,4 123,6 90,6 62,0 49,7 44,3 39,5 39,4 41,2 55,2 73,6 69,1 

2001 79,8 81,8 97,0 76,7 56,5 47,7 41,6 36,1 35,5 45,1 55,9 88,7 61,9 

2002 107,0 119,2 126,2 100,4 65,1 51,7 45,0 40,5 40,3 41,3 49,2 66,2 71,0 

2003 110,0 110,0 131,5 143,9 83,0 60,7 50,4 43,5 44,2 49,3 59,6 73,7 80,0 

2004 106,7 162,5 138,9 98,6 76,0 61,1 54,4 45,7 43,8 49,3 62,2 70,0 80,8 

2005 102,3 110,4 126,5 93,5 67,4 53,0 46,2 40,7 40,5 44,7 49,2 81,0 71,3 

2006 113,6 113,6 115,7 131,6 78,3 61,5 50,9 43,2 42,4 66,9 65,1 88,6 81,0 

2007 100,8 158,7 110,4 89,9 70,9 56,2 45,8 41,9 39,1 46,3 63,1 84,6 75,7 

2008 101,7 147,6 149,7 123,2 82,6 64,3 51,9 44,2 42,0 47,5 70,0 89,4 84,5 

2009 92,1 105,5 110,8 109,7 73,4 60,1 48,7 42,6 43,8 46,4 58,4 85,8 73,1 

2010 119,0 139,1 121,3 116,3 70,0 57,5 48,0 42,1 39,1 44,5 57,0 61,9 76,3 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

2011 106,1 113,8 128,2 124,8 72,0 57,3 48,7 42,6 38,4 49,8 60,1 71,4 76,1 

2012 97,2 116,7 118,7 93,5 72,6 61,1 48,5 41,1 39,1 41,4 52,8 62,9 70,5 

2013 85,8 128,3 120,6 117,1 73,1 92,1 49,7 42,2 40,8 49,7 73,5 102,0 81,2 

2014 120,1 142,6 182,6 130,5 87,7 68,9 56,2 47,5 47,7 47,0 61,6 98,5 90,9 

2015 78,3 94,4 112,6 100,9 86,2 60,0 49,7 42,8 39,9 41,3 46,5 49,4 66,8 

2016 84,3 97,2 120,2 84,3 58,0 51,4 43,4 39,4 42,3 45,2 58,0 88,3 67,7 

2017 100,0 140,2 138,8 118,7 86,2 65,0 51,9 45,7 40,1 45,0 59,5 91,3 81,9 

Mínima 53,8 62,9 92,6 73,2 55,1 46,0 40,7 36,1 35,3 36,3 41,1 49,4 61,9 

Média 103,9 120,7 129,8 111,6 80,7 62,7 50,6 44,4 43,0 48,6 60,6 79,6 78,0 

Máxima 146,8 175,5 190,9 172,1 143,6 105,8 66,3 59,8 57,4 66,9 85,0 102,0 106,0 

 

3.5. Permanência de Vazões Médias Mensais 

A seguir apresenta-se a curva de permanências de vazões médias mensais 
para o local da PCH Perdidos, em tabela e gráfico. 

Tabela 3.13: Permanência de vazões médias mensais – PCH Perdidos (m³/s) 

Permanência 
(%) 

Vazões (m³/s) Permanência 
(%) 

Vazões (m³/s) 

0% 190,9 50% 67,3 

1% 168,4 55% 62,7 

5% 142,8 60% 58,9 

10% 127,1 65% 55,9 

15% 119,0 70% 52,5 

20% 109,9 75% 49,7 

25% 101,7 80% 47,1 

30% 94,6 85% 45,0 

35% 87,1 90% 42,4 

40% 80,6 95% 40,3 

45% 73,2 100% 35,3 
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Figura 3.12: Curva de permanência – Vazões médias mensais – PCH Perdidos 
(m³/s). 

 

3.6. Vazões Extremas 

Os estudos de vazões extremas foram realizados para as cheias anuais e 
para o período de estiagem.  

Para o estudo de cheias anuais, o ano hidrológico foi considerado com início 
em outubro e indo até setembro do ano seguinte, tendo sido utilizado os anos com 
período de cheia completos de medição (sem falhas significativas) dos postos. 

Para as cheias no período de estiagem, considerou-se o período de 6 meses 
(maio a outubro), tendo em vista o alto grau de regularização do rio Claro. 

Os resultados obtidos com o uso do período de cheias anuais são utilizados 
para dimensionamento dos órgãos extravasores, enquanto que os resultados do 
período de estiagem são utilizados para dimensionamento das estruturas de desvio 
do rio. 

Para caracterização das cheias anuais no rio Claro, no local da PCH 
Perdidos, foi utilizada regionalização de vazões máximas diárias com base nos 
postos fluviométricos localizados na região, tendo em vista que o rio Claro não 
possui postos instalados. 

Foram utilizados os postos Fontanilhas (17093000), UHE Baruíto 
(17094000), Fazenda Tombador (17095000) e Porto dos Gaúchos (17120000). Vale 
ressaltar que na etapa de Estudos de Inventário foi utilizada regionalização de 
vazões máximas dos postos Cachoeirão (17280000), Porto dos Gaúchos 
(17120000), Porto Roncador (17200000) e Cachimbo (17350000). O posto 
Cachimbo, localizado no rio Braço Sul apresenta a menor área de drenagem (ordem 
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de 1.000 km²) dentre os postos utilizados, o que o torna determinante a definição 
das cheias no local da PCH Perdidos (2.975 km²). Cabe destacar que este posto 
situa-se na divisa dos Estados do Mato Grosso com Pará, distando mais de 600 km 
do local estudado, e apresenta regime hídrico completamente diferente da região do 
rio Claro, com elevado grau de sazonalidade (maior oscilação de vazões e menor 
grau de regularização), o que resulta em uma superestimativa de 45% nas cheias 
milenares, comparativamente aos resultados obtidos neste estudo. 
 

3.6.1. Dados Básicos 

As séries observadas de vazões máximas diárias para cheias anuais (ano 
hidrológico, outubro a setembro) e para o período de estiagem, para os postos 
fluviométricos utilizados, são apresentadas nas tabelas a seguir. 
 

Tabela 3.14: Vazões Máximas Diárias – Anuais – Postos Fluviométricos (m³/s). 

Ano Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto Fazenda 
Tombador 

(17095000) 

Porto dos 
Gaúchos 

(17120000) 

1973 - 1974       1.666 

1974 - 1975       1.235 

1975 - 1976       1.197 

1976 - 1977       1.313 

1977 - 1978         

1978 - 1979 2.354       

1979 - 1980 2.154     2.219 

1980 - 1981 2.101     1.781 

1981 - 1982 2.195     1.541 

1982 - 1983 2.027       

1983 - 1984 1.890     1.043 

1984 - 1985 1.915   854 1.333 

1985 - 1986 2.001   908 1.297 

1986 - 1987     877 1.104 

1987 - 1988 2.141   957 1.401 

1988 - 1989 2.326   1.127 1.193 

1989 - 1990     905 1.571 

1990 - 1991     1.017 1.644 

1991 - 1992 1.807   749 1.529 

1992 - 1993 2.027   816 1.156 

1993 - 1994 1.894   832 1.365 
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Ano Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto Fazenda 
Tombador 

(17095000) 

Porto dos 
Gaúchos 

(17120000) 

1994 - 1995 2.097   1.035 1.588 

1995 - 1996 2.144   908 1.266 

1996 - 1997 2.175     1.500 

1997 - 1998 2.000     1.373 

1998 - 1999 1.844     1.289 

1999 - 2000 2.060   805 1.393 

2000 - 2001 1.991     1.126 

2001 - 2002 1.869   972 1.321 

2002 - 2003 1.991   843 1.575 

2003 - 2004 2.130   993 2.112 

2004 - 2005 1.983 123 843 1.282 

2005 - 2006 2.148 129 922 1.417 

2006 - 2007   173   1.727 

2007 - 2008   118   1.541 

2008 - 2009 1.783   799 1.293 

2009 - 2010 1.966 119 1.033 1.618 

2010 - 2011 2.091   940 1.438 

2011 - 2012 1.987 95 777   

2012 - 2013 2.078 96 899 1.409 

2013 - 2014 2.397 116 1.005 2.035 

2014 - 2015 2.047 112     

2015 - 2016 1.714 89   1.345 

2016 - 2017 2.043 106   1.601 

Nº de Anos 34 11 24 39 

Mínima 1.714 89 749 1.043 

Media 2.040 116 909 1.457 

Máxima 2.397 173 1.127 2.219 

Desvio Pad. 155 23 95 263 

Assimetria 0,22 1,17 0,36 1,18 
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Tabela 3.15: Vazões Máximas Diárias – Estiagem  – Postos Fluviométricos (m³/s). 

Ano Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto Fazenda 
Tombador 
(17095000) 

Porto dos 
Gaúchos 

(17120000) 

1974       1.361 

1975       993 

1976       812 

1977       881 

1978 1.741       

1979 1.890     1.541 

1980 1.798     928 

1981 1.753     986 

1982 1.562     1.050 

1983 1.653     737 

1984 1.696     816 

1985 1.717   697 1.079 

1986 1.668   595 1.122 

1987     591 716 

1988 1.765   757 1.011 

1989 2.040   852 931 

1990     537 800 

1991     697 1.251 

1992 1.629   622 931 

1993 1.582   508 743 

1994 1.601   533 809 

1995 1.749   741 986 

1996 1.654   634 768 

1997 1.869     884 

1998 1.557     585 

1999 1.469     636 

2000 1.488   519 713 

2001 1.519   499 602 

2002 1.352   460 719 

2003 1.932       

2004 1.549 92 639 832 

2005 1.458 90 546 719 
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Ano Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto Fazenda 
Tombador 
(17095000) 

Porto dos 
Gaúchos 

(17120000) 

2006 1.666 103 627 904 

2007   108   768 

2008 1.607 113   1.053 

2009 1.526 84   796 

2010 1.428 82 526 737 

2011 1.568 96   816 

2012 1.519 80 588 762 

2013 1.599 82 723 918 

2014 1.710 84   924 

2015 1.848 90     

2016 1.291 89   616 

2017 1.592 95 581 904 

Nº de Anos 36 14 22 41 

Mínima 1.291 80 460 585 

Media 1.640 92 612 881 

Máxima 2.040 113 852 1.541 

Desvio Pad. 161 10 99 197 

Assimetria 0,27 0,87 0,68 1,26 

 

3.6.2. Vazões Máximas Anuais 

Para obtenção das cheias máximas, tanto para o ano hidrológico quanto 
para o período de estiagem, foram aplicadas às vazões máximas diárias 
distribuições de probabilidades.  

Para seleção da distribuição de probabilidades a ser empregada seguiu-se a 
recomendação da ELETROBRÁS, constante no “Guia Para Cálculo de Cheia de 
Projeto de Vertedores” (1987), que preconiza a utilização da distribuição de Gumbel 
para séries com assimetria inferior a 1,5, e distribuição exponencial para assimetrias 
superiores a 1,5.  

As tabelas seguintes apresentam os valores obtidos para os postos 
utilizados no estudo para o ano hidrológico e para o período de estiagem, 
respectivamente. 
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Tabela 3.16: Vazões máximas diárias anuais – Postos fluviométricos – m³/s 

Recorrência 
(anos) 

Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto Fazenda Tombador 
(17095000) 

Porto dos 
Gaúchos 

(17120000) 

2 2.015 109,1 893,4 1.399 

5 2.152 130,0 977,4 1.627 

10 2.242 145,8 1.033 1.778 

20 2.329 161,6 1.086 1.923 

25 2.356 166,7 1.103 1.968 

50 2.441 182,5 1.155 2.110 

100 2.526 198,3 1.207 2.250 

500 2.720 235,0 1.327 2.575 

1.000 2.804 250,8 1.378 2.714 

5.000 2.998 287,5 1.497 3.038 

10.000 3.081 303,3 1.549 3.177 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
55.900 2.910 24.700 37.100 

 

Tabela 3.17: Vazões máximas diárias na estiagem – Postos fluviométricos – (m³/s) 

Recorrência 
(anos) 

Fontanilhas 
(17093000) 

UHE Baruíto  
(17094000) 

Fazenda 
Tombador 

(17095000) 

Porto dos Gaúchos 
(17120000) 

2 1.614 90,3 610 849 

5 1.756 99,1 697 1.024 

10 1.850 105,0 754 1.139 

20 1.941 110,7 809 1.250 

25 1.970 112,5 827 1.285 

50 2.058 118,0 881 1.394 

100 2.146 123,4 934 1.501 

Área de 
Drenagem 

(km²) 
55.900 2.910 24.700 37.100 
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A partir dos valores estimados pelas distribuições estatísticas, pode-se 
elaborar curvas de regionalização associadas a cada período de retorno. As 
equações, do tipo potencial, têm seus coeficientes apresentados nas tabelas 
seguintes. 

 

Tabela 3.18: Coeficientes da equação de regionalização – Ano hidrológico 

Recorrência (anos) a b 

2 0,04210 0,98682 

5 0,06304 0,95816 

10 0,08320 0,93767 

20 0,10664 0,91936 

25 0,11489 0,91389 

50 0,14234 0,89832 

100 0,17263 0,88450 

500 0,25306 0,85776 

1.000 0,29163 0,84812 

5.000 0,38958 0,82891 

10.000 0,43502 0,82179 

 

Tabela 3.19: Coeficientes da equação de regionalização – Estiagem 

Recorrência (anos) a b 

2 0,04916 0,93815 

5 0,04965 0,94972 

10 0,05047 0,95558 

20 0,05149 0,96022 

25 0,05183 0,96158 

50 0,05286 0,96555 

100 0,05387 0,96920 

 

As aplicações dessas equações à área de drenagem da PCH Perdidos 
resultam nos valores apresentados nas tabelas seguintes. 
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Tabela 3.20: Vazões máximas diárias na PCH Perdidos –  
Ano hidrológico 

Recorrência (anos) PCH Perdidos – 
Regionalização 

Máximas diárias 

2 111,5 

5 132,7 

10 148,7 

20 164,7 

25 169,9 

50 185,9 

100 201,8 

500 239,0 

1.000 255,0 

5.000 292,2 

10.000 308,2 

 

Tabela 3.21: Vazões máximas diárias na PCH Perdidos –  
Estiagem 

Recorrência (anos) PCH Perdidos – 
Regionalização 

Máximas diárias 

2 89,2 

5 98,8 

10 105,2 

20 111,4 

25 113,4 

50 119,4 

100 125,3 

 

3.6.3. Cheias de Projeto da PCH Perdidos 

Em comparação às vazões máximas diárias apresentadas na versão anterior 
do projeto básico, pode-se notar que os valores calculados são muito inferiores 
àqueles antes calculados, conforme apresentado na Tabela 3.2222 e Tabela 3.23. 
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Tabela 3.22: Comparação vazões máximas diárias na PCH Perdidos –  
Ano hidrológico 

Recorrência 
(anos) 

Máxima Diária PB 
Anterior 

Máxima Diária 
Regionalização 

2 147 111 

5 194 133 

10 225 149 

20 254 165 

25 264 170 

50 293 186 

100 321 202 

500 388 239 

1.000 417 255 

5.000 483 292 

10.000 512 308 

 

Tabela 3.23: Comparação vazões máximas diárias na PCH Perdidos –  
Estiagem 

Recorrência 
(anos) 

Máxima Diária PB 
Anterior 

Máxima Diária 
Regionalização 

2 142 89 

5 157 99 

10 167 105 

20 177 111 

25 180 113 

50 190 119 

100 199 125 

 

As vazões máximas diárias calculadas para a PCH Perdidos apresentadas 
nas tabelas anteriores indicam baixas de vazões específicas, tendo em vista os 
tempos de recorrência e a importância das estruturas que utilizam esses valores 
para seus dimensionamentos. 

Visando a maior segurança das estruturas da usina, optou-se por manter as 
vazões de cheia de projeto calculadas no projeto básico anterior, as quais além de 
serem mais conservadoras, já passaram pela aprovação da ANEEL. 

Aos valores máximos diários calculados, aplicou-se o coeficiente de Fülle 
para considerar a ocorrência de cheia em horário do dia em que não há medição de 
nível d’água no rio, transformando as vazões máximas diárias em vazões 
instantâneas. O coeficiente é definido pela seguinte equação:  
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1+ 2,66 x (Área de Drenagem)–0,3 

 

A seguir seguem as vazões máximas instantâneas para o ano hidrológico e 
estiagem na PCH Perdidos. 

Tabela 3.24: Vazões instantâneas no ano hidrológico – PCH Perdidos 

Recorrência (anos) PCH Perdidos - Cheia Instantânea (m³/s) 

2 183 

5 241 

10 280 

20 316 

25 328 

50 364 

100 400 

500 482 

1.000 518 

5.000 601 

10.000 636 

 

Tabela 3.25: Vazões instantâneas na Estiagem – PCH Perdidos 

Recorrência (anos) PCH Perdidos - Cheia Instantânea (m³/s) 

2 176 

5 195 

10 208 

20 220 

25 224 

50 236 

100 248 
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3.7. Vazões Mínimas 

As vazões mínimas deverão ser mantidas à jusante do barramento no trecho 
ensecado durante a etapa de enchimento do reservatório. No tipo de arranjo 
adotado (circuito de geração compacto), não há trecho de vazão reduzida. 

A vazão mínima de jusante deverá ser definida a partir de estudos 
ambientais junto aos órgãos competentes. Preliminarmente, adotou-se como critério 
o percentual de 10% da vazão média mensal de longo termo. 

 

Tabela 3.26: Vazões mínimas – PCH Perdidos (m³/s) 

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

QMLT 104,8 121,2 128,5 111,4 80,3 61,6 50,3 44,2 42,7 48,7 60,6 79,0 

10% da QMLT 10,5 12,1 12,9 11,1 8,0 6,2 5,0 4,4 4,3 4,9 6,1 7,9 
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 QUALIDADE DA ÁGUA E CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS DO RIO CLARO NA 4.
ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FUTURA PCH PERDIDOS 

4.1. Introdução 

A intervenção antrópica nos cursos hídricos, seja pela transformação de 
ambientes lóticos em lênticos quando da formação de reservatórios de água, como 
em pequenas centrais hidrelétricas, provoca modificações nos ecossistemas 
naturais, desencadeando uma série mudanças no ambiente aquático que podem 
resultar em danos e impactos ambientais, o que torna a avaliação da qualidade da 
água e limnológica um importante instrumento de gerenciamento da qualidade dos 
recursos hídricos atual e futuro. 

Neste contexto o presente relatório contempla apresentação dos dados 
parciais gerados para a complementação e atualização dos Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) da PCH Perdidos. 

A PCH Perdidos visa o aproveitamento do potencial hidroelétrico do rio 
Claro, juntamente com a PCH Sumidouro, localizados na Região Hidrográfica 
Amazônica no Estado de Mato Grosso, especificamente da Bacia Hidrográfica 
Juruena -Teles Pires e Unidade de Planejamento e Gerenciamento UPG A12 – 
Arinos, conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso (MATO 
GROSSO, 2009). 

Este relatório apresenta os dados do diagnóstico limnológico e da qualidade 
da água do rio Claro, no período chuvoso, visando disponibilizar informações que 
subsidiem a avaliação técnica sobre a sustentabilidade da geração de energia 
elétrica no trecho de interesse da futura PCH Perdidos. 

 

4.2. Objetivos 

 Avaliar as características físicas, químicas e microbiológicas da água do rio 
Claro na área de influência da futura PCH Perdidos no mês de março de 
2018; 

 Comparar a qualidade da água do rio Claro com os padrões do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - Conama nº 357/2005, Art. 15 para rios de 
classe 2, como é o caso; 

 Analisar as condições limnológicas do rio Claro e identificar, quando possível, 
os principais fatores controladores, tanto de origem natural quanto antrópica 
na bacia de drenagem; 

 Complementar e atualizar os dados utilizados nos Estudos de Impacto 
Ambiental; 

 Fornecer subsídios a outros estudos ambientais, especialmente relacionados 
à comunidades aquáticas. 
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4.3. Área de Estudo 

A área de influência direta da PCH Perdidos está localizada no município de 
São José do Rio Claro, mesorregião norte do estado de Mato Grosso. 

A bacia de drenagem do rio Claro faz parte da Região Hidrográfica 
Amazônica no Estado de Mato Grosso, especificamente da Bacia Hidrográfica do rio 
Juruena-Teles Pires e Unidade de Planejamento e Gerenciamento UPG A12 – 
Arinos, conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso (MATO 
GROSSO, 2009). 

A região da bacia hidrográfica do rio Claro, apresenta sazonalidade definida, 
com maiores intensidades de chuva entre os meses de novembro a março, com 
pluviosidade anual entre 1700 a 2100 mm (MATO GROSSO, 2009). 

A pedologia predominante é de Latossolos vermelho escuro e amarelo, solo 
bastante utilizado pela agropecuária, umas das fontes econômicas de destaque da 
região. A vegetação é composta em parte por vegetação savânica, característica do 
cerrado, e também por florestas ombrófilas por fazer parte da região amazônica 
(MATO GROSSO, 2016). 

A qualidade da água do rio Claro, área de influência de interesse da futura 
PCH Perdidos, foi avaliada em dois pontos de coleta, um a montante e outro a 
jusante do futuro empreendimento (Figura 4.1), os quais são descritos abaixo: 

 
Figura 4.1: Localização dos pontos de coleta no rio Claro, área de influência da 
futura PCH Perdidos, março de 2018.. 

JCT01: Rio Claro, a montante da PCH Perdidos e jusante da PCH 
Sumidouro, mata ciliar pouco conservada na margem esquerda e em bom estado de 
conservação na direita, leito areno-rochoso e águas correntes. 
Coordenadas:13°51’19.6”S e 56°41’19.0”W. 
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JCT02: Rio Claro, a jusante da PCH Perdidos, com matas ciliares pouco 
conservadas na margem direita e em bom estado na margem esquerda, leito areno-
rochoso e águas correntes. Coordenadas: 13°47’48.5”S e 56°41’36.9”W. 

 

4.4. Metodologia 

A coleta de água no rio Claro, área de influência da futura PCH Perdidos, foi 
realizada no dia 19 de março de 2018, período chuvoso na região. 

Em campo foram feitas as coletas das amostras, anotadas observações 
sobre as condições do ambiente de entorno, registros fotográficos e medições da 
temperatura do ar com termômetro digital Inconterm, e temperatura da água, pH e 
oxigênio dissolvido com sonda multiparamétrica YSI, modelo Professional Plus. 

Em laboratório, as amostras foram analisadas quanto aos aspectos físicos, 
químicos e biológicos, cujo armazenamento, preservação e métodos adotados são 
baseados em AWWA-APHA (Standard Methods, 23ª ed., 2017) e ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), sintetizados no Quadro 4.1. 
 

Quadro 4.1: Síntese dos métodos de coleta, preservação e análise de água.. 

Parâmetro Unidade Armazenamento Preservação Método analítico 

Cor verdadeira mgPt/L 

Frascos de 
polietileno 

Refrigeração 

SMEWW 2120 C 

Turbidez UNT SMWW 2130 B 

Série de sólidos mg/L SMEWW 2540 A- 

Fósforo total mg/L ABNT NBR 

pH - SMWW 4500 H+ 

Nitrato mg/L ABNT NBR 

DBO mg/L SMEWW 5210 B 

Óleos e graxas 

mg/L 

Frascos de  
vidro âmbar 

Ácido sulfúrico 
até pH=2 e 
refrigeração 

SMEWW 
DQO SMEWW 5220 D 

Nitrogênio Kjeldahl ABNT – NBR 
Nitrogênio 
amoniacal 

SMEWW 4500 

Clorofila a µg/L Frasco de 
polietileno 

escuro 

Refrigeração SMEWW 10200 H 

Coliformes totais e 
Escherichia coli 

NMP/100 
mL 

Frasco  
estéril 

Tiosulfato de 
sódio e 

refrigeração 

SMEWW 9223 B 
(Colilert) 

Fitoplâncton Cel/mL Frascos de 
polietileno 

Lugol acético SMEWW 10200 

Zooplâncton Ind/m3 
Frascos de 
polietileno 

Formol 4% SMEWW 10200 

Zoobentos Ind/m2 Sacola  
plástica 

Formol 8% SMEWW 10500 

Metais mg/L Frascos de 
polietileno 

Ácido nítrico SMEWW 3030E; 
USEPA 6010 C 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  

53 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

Os resultados foram apresentados em forma de tabela e comparados com 
os padrões da Resolução Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), nº 357 
para corpos d´água da classe 2, como é o caso do rio Claro. Para aqueles 
parâmetros que entram no cálculo de algum índice cujos resultados obtidos foram 
menores do que o limite de detecção do método analítico, foi adotado o valor desse 
limite. 

Com os resultados de densidade e riqueza específica do fitoplâncton, 
zooplâncton e zoobentos foi calculado o Índice de Diversidade de Shannon-Wienner, 
conforme Odum (1988). 

Além deste índice, foi calculado para as estações de coleta localizadas no 
rio Claro, o IQA (Índice de Qualidade da Água), determinado pelo produto ponderado 
das qualidades de água correspondentes aos parâmetros: temperatura da água, pH, 
oxigênio dissolvido, Demanda Bioquímicas de Oxigênio (DBO), coliformes fecais 
(neste caso E. coli), nitrato, fósforo total, resíduos sólidos totais e turbidez. A partir do 
cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que, indicada 
pelo IQA numa escala de 0-100, é classificada para abastecimento público, segundo 
a gradação que segue: 

 

Quadro 4.2: Escala de valoração do Índice de Qualidade da Água  

Valor do IQA Classificação 

91 - 100 Ótima 

71 - 90 Boa 

51 - 70 Média 

26 - 50 Ruim 

0 - 25 Péssima 

Fonte: (Fonte: SEMA, 2017). 

4.5. Resultados e  Discussão 

Os resultados das análises físicas, químicas e biológicas da água do rio 
Claro foram apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e discutidos brevemente 
na sequência, considerando as características naturais, as atividades antrópicas 
existentes na bacia de drenagem e o período hidrológico. 
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Tabela 4.1: Resultados da qualidade da água do rio Claro na área de influência da 
futura PCH Perdidos no mês de março de 2018.. 

Medições JCT01 JCT02 Unidade LD VMP 

Data de coleta 19/03/2018 19/03/2018 d/m/a - - 

Hora de coleta 12:10 15:10 h:min - - 

Temperatura da água 25,0 25,6 ºC - - 

Sólidos dissolvidos totais 3,0 3,0 mg/L 0.1 500 

pH 4,31 4,46 - 0.1 6 - 9 

Condutividade elétrica 4,60 4,60 uS/cm 0.1 - 

Oxigênio dissolvido 6,32 6,79 mg/L 0.1 >5 

Alcalinidade total 2,0 2,0 mgCaCO₃/L 1 - 

Coliformes totais 4.604 4.902 NMP/100ml 1 - 

Cor verdadeira 30 30 mgPt/L 2 75 

DBO Demanda Bioquímica  < 1,0 < 1,0 mg/L 1 5 

DQO Demanda Química  < 3,0 6,0 mg/L 3 - 

Dureza total 4,0 4,0 mg/L 2 - 

Escherichia coli 335 428 NMP/100ml 1 1 

Fósforo total < 0,01 0,08 mg/L 0,01 0,1 

Nitrato 0,250 0,210 mg/L 0,1 10 

Nitrogênio amoniacal total < 0,10 < 0,10 mg/L 0,1 3,7 

Nitrogênio Kjeldahl total 0,14 < 0,1 mg/L 0,1 - 

Óleos e Graxas < 10 < 10 mg/L 10 Virtualmente 

Sólidos sedimentáveis < 0,1 < 0,1 ml/L 0,1 - 

Sólidos suspensos totais < 10 12 mg/L 10 - 

Sólidos totais <10 12 mg/L 10 - 

Turbidez 3,71 3,31 UNT 0,01 100 

VMP- Valor Máximo Permitido, conforme Resolução Conama 357/2005, Art. 15 - 

Corpos d'água Classe 2; LD - Limite de Detecção do Método. 
 

A temperatura da água do rio Claro, na área de influência da PCH Perdidos, 
oscilou entre 25,0 e 25,6 °C, reflexo do clima regional, horário da coleta e 
conservação das matas ciliares. 

A água do rio Claro apresentou característica ácida, com pH oscilando entre 
4,31 e 4,46 (Tabela 4.1), no trecho avaliado. Esses valores estiveram abaixo da faixa 
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estabelecida pelo Conama 357/05, Art. 15 (6 – 9), mas sem implicações a biota 
aquática e a maioria dos usos múltiplos, sendo uma característica naturalmente 
encontrada nos rios da região. 

Os resultados de alcalinidade (< 2,0 mgCaCO3/L), dureza (≤ 4,0 mgCaCO3/L) 
e condutividade elétrica (≤ 4,6 µS/cm) foram baixos e corroboraram com o pH na 
indicação da baixa disponibilidade de íons na bacia de drenagem. 

As concentrações de oxigênio dissolvido oscilaram entre 6,32 e 6,79 mg/L, 
indicando que a oxigenação do rio Claro garante a preservação das comunidades 
aquáticas, conforme com o padrão estabelecido pelo Conama 357/05, Art. 15 (≤ 5,0 
mg/L), Classe 2 (Tabela 4.1). 

Os resultados de DQO (≤ 6 mg/L) e DBO (< 1,0 mg/L) indicaram que a bacia 
de drenagem do rio Claro recebe baixo aporte de materiais orgânicos carbonáceos. 
Os resultados de DBO, fração de fácil decomposição e indicadora de despejos 
domésticos/agroindustriais, foram reduzidas e estiveram em conformidade com o 
padrão estabelecido pelo Conama 357/05, Art.15, Classe 2 (< 5,0 mg/L). 

Os resultados de cor verdadeira (≤ 30 mgPt/L), turbidez (≤ 3,71 UNT) e série 
de sólidos (≤12 mg/L), indicaram que o rio Claro, no trecho avaliado, não recebe 
aporte expressivo de materiais provenientes da bacia de drenagem, mesmo 
considerando a agricultura como principal uso do solo e o período chuvoso, onde o 
escoamento superficial é o principal agente de transporte de materiais. A 
conservação da mata ciliar, tende a ser o fator controlador do aporte de solos para os 
cursos d’água. 

Todos os resultados de cor verdadeira, turbidez e sólidos dissolvidos 
estiveram de acordo com o padrão estabelecido pelo Conama 357/05, Art. 15 para 
corpos d’água Classe 2. 

As baixas concentrações de nitrogênio Kjeldahl (≤ 0,14 mg/L), nitrogênio 
amoniacal (< 0,1 mg/L) e nitrato (≤ 0,25 mg/L; Tabela 3) também refletiram o 
inexpressivo aporte de materiais orgânicos nitrogenados, como efluentes domésticos 
e agroindustriais no rio Claro. Todos os resultados de nitrogênio amoniacal e nitrato 
atenderam aos padrões estabelecidos pelo Conama 357/05, Art.15 (< 3,7 mg/L; < 10 
mg/L, respectivamente). 

Os resultados de fósforo no rio Claro foram inferiores ao limite de detecção 
do método (< 0,01 mg/L), corroborando com os resultados de nitrogênio e carbono 
na indicação de baixa contribuição de despejos de efluentes domésticos e 
agroindustriais. Os dois pontos de coleta atenderam ao padrão de fósforo 
estabelecido pelo Conama 357/05, Art. 15 para corpos d’água lóticos (< 0,1 mg/L). 

No trecho avaliado do rio Claro não foram detectados resíduos de óleos e 
graxas, atendendo ao padrão de conformidade estabelecido pelo Conama 357/05, 
Art. 15 para corpos d’água Classe 2 (Virtualmente ausente). 

Dentre os metais avaliados na água do rio Claro, as maiores concentrações 
foram detectadas para ferro (≤ 0,245 mg/L) e alumínio (≤ 0,099 mg/L), os quais são 
abundantes na pedologia regional (Latossolos). Os outros metais como manganês (< 
0,005 mg/L), chumbo (< 0,005 mg/L), mercúrio (< 0,0002 mg/L), cromo (< 0,005 
mg/L), zinco (< 0,005 mg/L) e cádmio (< 0,005 mg/L), estiveram abaixo do limite de 
detecção do método analítico adotado. 
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Os índices de coliformes totais (4.604 – 4.904 NMP/100mL) e Escherichia 
coli (335 – 428 NMP/100mL) indicaram que a água do rio Claro não apresenta 
restrição sanitária para os usos múltiplos previstos para a Classe 2 pelo Conama 
357/05, Art. 15 (≤ 1.000 E. coli/100mL). 

4.6. Comunidade biótica 

4.6.1. Fitoplâncton 

O rio Claro apresentou baixos valores de densidade celular (43 a 63 
cél./mL), riqueza (6 a 9 taxa/amostra) e diversidade de espécies (1,5 a 1,6 bits/ind.) 
na avaliação realizada em março de 2018. As cianobactérias representaram mais de 
40% do fitoplâncton em todas as estações. As diatomáceas (classe 
Bacillariophyceae) foram importantes constituintes da comunidade e foram 
representadas por táxons de hábito perifítico (Actinella, Eunotia, Eunotioforma) ou 
bentônico (Navicula). Nas estações a montante e a jusante da PCH Perdidos ocorreu 
maior número de células de Euglena sp., alga flagelada que se desenvolve 
preferencialmente em águas calmas (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2: Densidade dos organismos fitoplanctônicos, densidade total por classe 
taxonômica, riqueza de espécies e diversidade específica do rio Claro na área de 
influência da futura PCH Perdidos, março de 2018. 

 JCT01 JCT02 

Táxons ind/mL cél/mL ind/mL cél/mL 

Bacillariophyceae 10 10 9 9 

Chlorophyceae     

Cryptophyceae 6 6 3 3 

Cyanophyceae 4 25 3 18 

Euglenophyceae 22 22 13 13 

Densidade total 42 63 28 43 

Bacillariophyceae     

Actinella sp. 2 2   

Eunotia bilunaris 2 2 3 3 

Eunotia romboidea 2 2 3 3 

Eunotia sp.1 2 2   

Eunotia sp.2 2 2   

Eunotiforma sp.     

Navicula sp.   3 3 

Chlorophyceae     

Monoraphidium contortum     

Cryptophyceae     

Cryptomonas curvata     
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 JCT01 JCT02 

Táxons ind/mL cél/mL ind/mL cél/mL 

Cryptomonas sp. 6 6 3 3 

Cyanophyceae     

Pseudanabaena sp. 2 7   

Raphidiopsis curvata 2 18 3 18 

Euglenophyceae     

Euglena sp 22 22 13 13 

Densidade 42 63 28 43 

Riqueza (nº de táxons) 9 6 

Diversidade (bits/ind.) 1,632 1,553 

 

4.6.2. Zooplâncton 

A comunidade zooplanctônica do rio Claro na área de influência da futura 
PCH Perdidos foi representada por 20 táxons, sendo 15 táxons de rotíferos e 04 de 
cladóceros e 01 copépodes. Espacialmente a riqueza variou entre 06 e 12 táxons, a 
diversidade entre 0,75 e 1.05 bits.ind.-1, e a densidade entre 160 e 360 ind.m-3 

(Tabela 4.3). 
 

Tabela 4.3: Composição, diversidade, riqueza e densidade da comunidade 
zooplanctônica do rio Claro na área de influência da futura PCH Perdidos, março de 
2018. 

Táxons JCT01 JCT02 

ROTIFERA   

Asplanchna sp.   

Ascomorpha sp. 40  

Beauchampiella eudactylota   

Lecane bulla  20 

Lecane curvicornis 20  

Lecane leontina 20  

Lecane ludwigii 40 20 

Lecane luna 20  

Lecane lunaris 40 40 

Lecane quadridentata   

Lepadella spp. 40 40 

Testudinella spp. 20  

Trichocerca cavia 20  
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Táxons JCT01 JCT02 

Trichocerca similis 40  

Bdelloidea  20 

CLADOCERA   

Alona spp.   

Alona guttata   

Disparalona dadayi 40  

Macrothrix spp.   

COPEPODA   

Nauplio Cyclopoida 20 20 

Diversidade (bits.ind.-1) 1.05 0.75 

Riqueza (nº táxons) 12 6 

Densidade (ind.m-3) 360 160 

 

4.6.3. Zoobentos 

No sedimento do rio Claro foram registrados quatro grupos taxonômicos de 
macroinvertebrados bentônicos pertencentes aos filos Nematoda, Anellida 
(Tubificidae, Naididade e Narapidae) e Arthropoda (Elmidae, Ephemeroptera e 
Diptera), totalizando 39 organismos coletados (Tabela 4.4). 

A densidade da comunidade de macroinvertebrados bentônicos encontrada 
no rio Claro, na área de influência da PCH Perdidos, oscilou entre 2 e 37 ind/m2, a 
riqueza taxonômica de 2 e 13 táxons e a diversidade entre 0,30 e 0,95 bits/cm² 
(Tabela 4.4). 

Os grupos registradas e os valores dos atributos ecológicos são geralmente 
encontrados em ambientes oligotróficos, de fluxo contínuo e sedimento arenoso, 
como é o caso do rio Claro. 
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Tabela 4.4: Composição taxonômica, abundância, densidade total (ind/m2) e 
diversidade (bits/ind) da comunidade de macroinvertebrados bentônicos amostrados 
no rio Claro, área de influência da PCH Perdidos, março de 2018. 

 

Táxons 
7437.2.S 7437.4.S 

JCT01 JCT02 

Filo Nematoda 67 0 

Filo Annelida 0 0 

Classe Oligochaeta 0 0 

Fam. Naididae 133 0 

Fam. Tubificidae 433 0 

Fam. Narapidae 133 0 

Filo Arthropoda 0 0 

Classe Insecta 0 0 

Ordem Ephemeroptera 0 0 

Fam. Baetidae 0 0 

sp 1 33 0 

Ordem Coleoptera 0 0 

Fam. Elmidae 0 0 

Neoelmis 67 0 

Ordem Diptera 0 0 

Fam. Chironomidae 0 0 

Subfam. Chironominae 0 0 

Tribo Chironomini 0 0 

Polypedilum 67 33 

Fissimentum 33 0 

Paralauterborniella 0 0 

Tribelos 67 0 

Tribo Tanytarsini 0 0 

Tanytarsus 67 0 

Subfam. Tanypodinae 0 0 

Djalmabatista 67 0 

Subfam. Orthocladiini 0 0 

  Corynomeura 0 34 

Cricotopus 33 0 

  Fam. Ceratopogonidae 33 0 

  Densidade absoluta 37 2 

  Densidade 1233 67 

  Riqueza 13 2 

  Diversidade 0,95 0,30 
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4.7. Índice de Qualidade da Água 

Os resultados dos cálculos do IQA apresentados na Quadro 4.3, permitiram 
a classificação do rio Claro como sendo de qualidade “Média” para fins de 
abastecimento público (IQA). E os parâmetros que mais influenciaram foram o baixo 
pH. 

 

Quadro 4.3: Resultados dos cálculos do IQA (índice de Qualidade da Água) da área 
de influência direta da PCH Perdidos no mês de março de 2018, período chuvoso na 
região. 

Pontos  IQA Classificação 

JCT01 58 Média 

JCT02 60 Média 

 

4.8. Considerações Finais 

Os resultados da qualidade da água do rio Claro na área de influência da 
PCH Perdidos, no mês de março de 2018, indicaram: i) pH ácido; ii) oxigenação 
satisfatória; iii) baixa disponibilidade de partículas sólidas (sólidos suspensos e 
dissolvidos) e turbidez; iv) baixa disponibilidade de partículas que causam cor; v) 
baixos teores de carbono orgânico representado pela DQO e DBO; vi) baixa 
disponibilidade de compostos nitrogenados e fósforo; vii) condição sanitária 
satisfatória; viii) ausência de resíduos de óleos e graxas; ix) qualidade da água 
“Regular” para fins de abastecimento público 

Todos os parâmetros avaliados atenderam aos padrões estabelecidos pelo 
Conama 357/05, Art.15, Classe 2, a única exceção ocorreu em relação ao pH, que 
esteve abaixo da faixa indicada. A acidez da água é uma característica natural da 
região, relacionada tanto a hidrogeoquímica quanto a pedologia da bacia de 
drenagem, com predomínio de solos ácidos, e neste contexto não implica em riscos 
ou prejuízo aos usos múltiplos da água. 
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 GEOLOGIA  5.

5.1. Introdução 

Este trabalho refere-se ao estudo geológico-geotécnico para fins de 
licenciamento ambiental da PCH Perdidos, localizada no trecho médio da bacia 
hidrográfica do Rio Claro, na divisa dos municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro. 

E tem como foco específico a Área de Influência Direta do empreendimento, 
considerando a integração dos aspectos geológicos, estruturais e geotécnicos 
levantados por especialistas para definição de sua viabilidade técnica e ambiental 
considerando as peculiaridades regionais e locais. 

 

5.2. Metodologia 

Os estudos no sítio da PCH Perdidos consistiram em levantamentos 
bibliográficos e de campo com objetivo de caracterizar as informações geológico-
geotécnicas, visando à identificação das espessuras de solo e a caracterização do 
maciço rochoso, cujos resultados serão utilizados na melhoria do projeto executivo e 
da qualidade ambiental, na mitigação dos impactos ambientais no processo de 
construção e operação do empreendimento, 

As consultas bibliográficas foram realizadas nos arquivos e bibliotecas dos 
principais órgãos públicos da área de geologia, em especial o Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, da Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais – CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e na Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/MT. Foi também utilizada na análise 
a carta topográfica do IBGE SD-21-X-C-IV (Rio Claro), escala 1:100.000. 

A análise dos dados, interpretação das investigações de campo e 
mapeamentos de superfície, permitiu que se identificassem a unidades geológicas 
regionais e Unidade local, bem como se definissem as características geológico-
geotécnicas das fundações das diversas estruturas previstas na PCH Perdidos. Com 
base nessa análise foram elaborados o mapa geológico Regional e a seção 
geológico-geotécnica do futuro eixo do barramento, assim como as condições 
geológico-geotécnicas dos locais onde serão implantadas as principais estruturas da 
usina. 

 

5.3. Geologia Regional 

A região estudada compreende a bacia de contribuição do rio Claro se 
encontra totalmente inserida sobre o domínio geológico dos sedimentos da Bacia 
dos Parecis.  

A Bacia dos Parecis é uma das maiores bacias intracratônicas brasileiras e 
cobre uma área de 500.000 km2 nos estados de Rondônia e Mato Grosso, 
acumulando mais de 6000m de sedimentos paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos, 
essencialmente siliciclásticos. Tectonicamente ocupa setor sudoeste do Cráton 
Amazônico, entre os cinturões de cisalhamento Rondônia e Guaporé. Os limites 
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sudeste e nordeste da bacia são os arcos do Xingu (Almeida 1983) e Rio Guaporé, 
respectivamente.  

Do ponto de vista geológico, o embasamento da Bacia dos Parecis é o 
Cráton Amazônico. Ele compreende rochas metamórficas de alto e baixo grau, bem 
como rochas intrusivas. As primeiras incluem os granulitos, gnaisses, migmatitos, 
intrusivas básicas e ultrabásicas e granitóides arqueanos e mesoproterozóicos do 
Complexo Xingu (norte e sul da bacia, no Mato Grosso e Goiás).  As rochas 
sedimentares da bacia, depositadas em ambiente continental (desértico, fluvial, 
lacustre e glacial) e marinho raso, são ricas em matéria orgânica, fato que levou a 
PETROBRAS a pesquisar hidrocarbonetos na bacia. Entretanto somente dois furos 
de sonda foram executados: o primeiro pela CPRM, para pesquisa de carvão 
energético, e o segundo pela PETROBRAS, para hidrocarbonetos.  

A unidade morfoestrutural denominada de Planalto dos Parecis é definida 
como a mais extensa unidade geomorfológica de Mato Grosso, cujo registro 
contínuo estende-se por cerca de 1.100 km no sentido leste-oeste, e por 
aproximadamente 430 km no sentido norte-sul; e que se interpõe como um divisor 
de águas das bacias do Amazonas e do Paraguai. Nesta morfoestrutura, que 
compreende os altos cursos das bacias hidrográficas dos rios Juruena, Teles Pires e 
Xingu, desenvolveu-se extensa sedimentação continental cretácea, enfeixada no 
Grupo Parecis representado pelos arenitos das Formações Salto das Nuvens 
(K2sn), Utiariti (K2ut), bem como por Coberturas Detritos-Lateríticas Ferruginosas 
(NQdl) e Depósitos Aluviais Recentes (Q2a). (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1: Mapa geológico Regional- Escala 1:1.000.000 FONTE: CPRM– 2004. 
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Estas formações, em especial os arenitos, caracterizam-se por apresentar 
elevada capacidade de infiltração, o que reduz substancialmente o escoamento 
superficial, e provoca uma menor variabilidade das vazões ao longo do ano, 
resultando em um elevado grau de regularização natural. As figuras seguintes 
mostram a Geologia Regional presente na bacia de contribuição do rio Claro na 
região de estudo e a respectiva coluna litoestratigráfica. 

 

Quadro 5.1: Coluna Litoestratigráfica Regional (Fonte CPRM-2004). 

C
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Depósitos 
Aluviais 
Recentes 

(Q2a) 

Depósito Aluvionares e de planície de inundação, 
formados por areias, siltes, argilas e cascalhos. 

T
e
rc

iá
ri
o

  Cobertura 
Detrito – 
Laterítica 

(NQdl) 

Sedimentos argilosos, argilo - arenosos, areno – 
conglomeráticos semiconsolidados e extensas 
coberturas de cascalho laterítico ferruginosos 
concrecionários. 

M
E
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O

Z
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O

 

C
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e

o
 

G
ru

p
o
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a
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c
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Formação 
Utiariti 

(K2ut) 

Arenitos ortoquartzíticos parcialmente 
feldspáticos, cores variando de branca, amarela e 
avermelhada, granulometria fina à média com 
seixos esparsos, maciços e localmente 
silicificados, com subordinadas intercalações de 
siltitos e argilitos. 

Formação 
Salto das 
Nuvens 

(K2sn) 

Arenitos, arcóseos e conglomerados na porção 
basal. Na porção média e topo, ocorrem 
intercalações de conglomerados petromíticos, 
arcóseos e arenitos feldspáticos com 
estratificação cruzada de médio a grande porte, 
além da presença de bolas de argilas. 

 

A seguir serão descritas as principais características das unidades 
geológicas pertencentes ao Grupo Parecis que ocorrem na bacia de contribuição da 
PCH Perdidos. 
 

5.3.1. Formação Salto das Nuvens (K2sn) 

Sob esta designação Barros et al. (1982) denominaram conglomerados 
petromíticos de matriz argiloarenosa, intercalados por lentes de arenitos vermelhos 
imaturos até conglomeráticos intertrapeanos e níveis de basaltos. O nome tem por 
referência a cachoeira homônima no Rio Sepotuba localizada próxima da MT -358 e 
a noroeste da cidade de Tangará da Serra. Os pacotes desta unidade possuem 
cores marrom, vermelha, rosa e creme.  
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É formada de arenitos e conglomerados depositados por leques aluviais e 
canais fluviais com contribuição eólica. Os arenitos da fácies fluvial (Formação Salto 
das Nuvens) são subarcóseos, polimodais, muito finos a médios, bem a 
moderadamente selecionados, os grãos são predominantemente subarredondados e 
subangulares (raros grãos arredondados), constituídos de quartzo (média de 59%), 
muscovita (6%), K-feldspato (3%) e opacos (2%); minerais pesados ocorrem 
subordinadamente (>1%). A diagênese destaca-se pela abundância (7%) de finos 
(0,01 mm) e contínuos crescimentos autigênicos de quartzo sobre praticamente 
todos os grãos de quartzo monocristalino, bem como por cutículas de argila 
mecanicamente infiltradas (3%) entre os grãos detríticos. Sua deposição inicia-se 
com conglomerados petromíticos, com matriz argilo-arenosa, conglomerática e 
arcoseana, com seixos blocos e calhaus das mais variadas litologias e formas, 
intercalados por lentes de arenitos vermelhos de granulometria muito fina a 
conglomerática. Em alguns locais este conjunto encontra-se trapeado por basaltos. 

Acima dos derrames e arenitos intertrapenos, ocorre um arenito imaturo com 
estratificação cruzada de médio porte.  

Como terceiro nível, ocorre arenito bimodal, estratificado em bancos 
maciços, de espessura variável, com presença de leitos de argila vermelha e 
“pelotas” de argila entre os bancos.  

No último nível o arenito apresenta-se com granulometria bimodal, bem 
laminado, com estratificação cruzada de grande porte, com bancos conglomeráticos 
maciços e a presença de “diques de arenito”. 

As rochas sedimentares da Formação Salto das Nuvens, mostram suas 
relações de contato bem definidos com as rochas das unidades litoestratigráficas 
subjacentes. Recobrem em discordância as rochas do Complexo Xingu. Seu contato 
superior com os arenitos maciços da Formação Utiariti é concordante e gradacional. 

 

5.3.2. Formação Utiariti (K2ut) 

Essa unidade litoestratigráfica foi introduzida no Grupo Parecis por Barros et 
al. (1982) e a seção-tipo foi descrita na cachoeira de mesmo nome no Rio Papagaio, 
constituída de arenitos quartzosos, em contato gradacional e concordante com a 
Formação Salto das Nuvens. Lacerda Filho et al. (2004) ratificaram esta descrição. 
Estas rochas compõem as partes mais elevadas do Planalto dos Parecis e são 
recobertas por discordância erosiva por coberturas terciário-quaternárias 

Segundo Santos & Weska (2003), os pacotes basais da Formação Utiariti a 
norte de Tangará da Serra, na entrada da Cachoeira Salto das Nuvens, são de 
conglomerados grossos a arenitos conglomeráticos amalgamados, de espessura 
decimétrica a métrica, em ciclos de gradação normal e inversa, com laminação 
plano-paralela e estratificação cruzada acanalada. O topo, por sua vez, é constituído 
por pacotes de arenitos finos a médios, bem selecionados, com grãos arredondados, 
estratificação cruzada planar de grande porte, laminações granulométricas internas e 
superfícies de segunda e terceira ordens limitando os níveis de estratificação.  

A análise das paleocorrentes destes pacotes indica um trend bidirecional 
que varia entre 225° e 340°. 
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Devido à falta de matriz ou cimento químico, o poder de desagregação 
destas rochas é muito grande, muitas vezes são totalmente desagregados com 
simples pressão dos dedos, razão pela qual formam espessos solos arenosos e 
voçorocas profundas, que caracterizam os chapadões do Planalto dos Parecis. 
Outras vezes esses horizontes se apresentam bastante endurecidos e compactados, 
por silicificação diagenética ou zonas de falhas, assumindo aspectos de quartzito, 
com fraturas conchoidais. 

Por constituir uma unidade que ocupa grandes extensões areais, transgride 
grande parte sobre as formações mais velhas. Repousa sobre as rochas do 
Complexo Xingu sendo o contato superior, contato gradacional e concordante com 
as rochas da Formação Salto das Nuvens e transicional com os horizontes 
lateríticos, uma vez que estes apresentam em sua base vestígios dos processos de 
alteração das rochas subjacentes pertencentes em sua maior extensão ao Grupo 
Parecis. 

O ambiente deposicional foi interpretado como de um sistema fluvial, fluvial 
entrelaçado e eólico. O eólico foi evidenciado pelas estratificações cruzadas de 
grande porte, pelas laminações internas nos pacotes e com o predomínio de campos 
de dunas de cristas retas. 

 

5.3.3. Cobertura Detrito-Lateritica (NQdl,) 

Esses terrenos cenozóicos são revestidos por paleossolos que recobrem os 
extensos platôs do Planalto dos Parecis, cuja origem é atribuída essencialmente à 
conjugação da estabilidade tectônica e mudanças climáticas que promoveram o 
aparecimento da unidade edafoestratigráfica, denominada por PRESSINOTTI et alli 
(SEPLAN/CNEC, 2000) de Superfície Paleogênica Peneplanizada com 
Latossolização.  

Essa unidade edafoestratigráfica foi definida como conseqüência de 
processos exógenos que tiveram origem ligada à extensa Superfície de 
Aplainamento Sul Americana, em período de grande estabilidade tectônica, quando 
os processos de pedogenização e diferenciação de horizontes lateríticos 
predominaram sobre os processos morfogênicos. Tem ocorrência típica no Planalto 
dos Parecis, recobrindo a Formações Utiariti, apresentando-se com topo plano e 
preservado, com espessuras ao redor de 30 metros. 

O material relativo a esta unidade corresponde à porção soft dos perfis 
lateríticos, com material eminentemente argiloso, cor vermelho-escura, sem 
estruturação ou segregações de ferro, quando muito, concreções da ordem de 1 a 2 
mm; na base pode ou não aparecer crosta laterítica com 1 a 2 m de espessura 
(também detectada em poços tubulares profundos) capeando horizonte arenoso 
com nódulos concrecionários de caulinita e bohemita de 2 a 10 cm de diâmetro. Seu 
surgimento é conseqüente de fatores tais como: sazonalidade de chuvas para a 
geração de crostas lateríticas e estabilidade tectônica para preservação dos 
produtos pedogenéticos. Existe ainda depósitos sedimentares formados por argilas, 
conglomerados com seixos angulosos e arredondados, areia siltosa e silte; total ou 
parcialmente laterizados e que por vezes recobre horizonte de argila mosqueado. 
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5.3.4. Depósitos Aluviais Recentes (Q2a) 

Os depósitos aluviais constituídos por argila, silte, areias, cascalhos e 
matéria orgânica, ocorrem ao longo dos principais rios da bacia do Rio Claro, em 
suas planícies de inundação. O desenvolvimento desse pacote estratigráfico é 
condicionado pela presença de grandes soleiras lito-estrutur Acha-se recoberto por 
formações laterizadas de espessuras que variam entre 10 e 50 metros, constituídas 
por sedimentos e solos argilo-arenosos, vermelho-claros, sobrepostos a um 
horizonte de blocos concrecionários lateríticos. Este, por sua vez, recobre um 
horizonte de argilas mosqueadas, podendo representar produto de alteração in situ 
dos litotipos e correspondendo desse modo a uma unidade edafoestratigráfica 
desenvolvida no Terciário-Quaternário, SIQUEIRA (1989). Nesta unidade ocorrem 
extensas “cuestas” desdobradas em patamares litológico-estruturais com mergulhos 
de até 10º NE configurando uma estrutura do tipo monoclinal, com predominância de 
relevo dissecado e vegetação marcada pela presença de cerrados ralos. Esse 
modelado é caracterizado na área por dissecação homogênea com forma de topo 
tabular, densidade da drenagem muito grosseira e aprofundamento das incisões 
muito fracas. 

 

5.4. Geologia Local 

As investigações geológicas consistiram de trabalhos de campo e de 
sondagens executadas pelas empresas ENGNORT Construção e Fundações e 
NACON Engenharia. A ENGNORT executou 10 sondagens mistas com um total 
211,40 m de perfuração. A NACON executou 8 sondagens a percussão com um total 
de 53,80 m de perfuração, 10 ensaios de infiltração em solo, 6 sondagens a trado e 
ensaios de laboratório. 

Do ponto de vista geológico a área de estudo é constituída por rochas 
areníticas da Formação Utiariti, pela Superfície Paleogênica Peneplanizada com 
Latossolização e Aluviões Recentes. Estas rochas compõem as partes mais 
elevadas do Planalto dos Parecis e o contato entre os sedimentos da Formação 
Utiariti com a Superfície Paleogênica Peneplanizada com Latossolização ocorre por 
discordância erosiva. A distribuição espacial dessa sequência litoestrátigráfica está 
representada na figura (Figura 5.2) e no mapa geológico da AID em anexo.  

Essas rochas (Quartzo Arenito) se encontram horizontalizados ou 
subhorizontalizados, depositados em banco maciço, bastante homogêneo com 
granulometria fina á média, bem selecionados, com grãos subarrendados e boa 
esfericidade, apresenta níveis finamente estratificados, com estratificação plano-
paralela de pequeno a médio porte e ás vezes cruzada acanalada de grande porte. 
A composição mineralógica é essencialmente quartzosa, sendo que no topo da 
sequencia aparece alguns fragmentos de feldspato alterado, com cimentação muito 
escassa, motivo pelo qual se encontram com pouca consistência, ou seja, são 
arenitos muito friáveis.  
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Figura 5.2: Representação do mapa geológico da AID - Área de Influência Direta 
Escala 1:20.000. 

 

Devido à falta de matriz ou cimento, a desagregação dessas rochas é muito 
grande, muitas vezes desagregam com a pressão dos dedos, razão pela qual se 
formam espessos solos arenosos, que segundo as sondagens executadas atingem 
espessuras superiores a 10 metros, na média e alta vertente. São susceptíveis a 
processos erosivos, principalmente na baixa e média vertente do rio Claro nesta 
região do eixo do barramento, devido à alta declividade.  
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Ocorre também nesta região do eixo do barramento e a montante, 
afloramento de arenito bastante endurecido ou recristalizado por silicificação 
secundária ou diagenética e por estar associado à zona de fraturas, apresentando 
neste caso, na forma de uma massa fina muito resistente com aspecto de quartzito 
ou mesmo com aspecto brechóide (Figura 5.3).  

 

 

Figura 5.3: Afloramento de Quartzo Arenito com estratificação plano-paralela e 
cruzada de grande porte. 

 

Deve salientar que nesta situação, adquirem resistência diferencial que dão 
origem aos pequenos saltos e corredeiras que existe numa grande extensão do rio 
na área de estudo.  Em alguns afloramentos dispostos em paredões nas margens do 
Rio Claro foi possível observar estratificação plano-paralela bem preservada, 
suavemente ondulada e estratificação cruzada de médio e grande porte (Figura 5.4). 
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Figura 5.4: Mostra afloramento de Quartzo Arenito horizontalizada na 
margem esquerda do rio Claro com estratificações plano paralelo, cruzada 
e finas laminações. 

 

Observa-se também na área de estudo a montante do eixo do barramento 
da PCH Perdidos, afloramentos constituídos por pacotes de arenitos homogêneos, 
de granulometria fina (quartzo-arenitos) (Figuras 5.5, 5.6) de cor avermelhada devido 
à alteração por processo de oxidação, depositados em bancos maciços, lajedos no 
leito do rio ou blocos, a sua composição é essencialmente quartzoso, com raros 
grãos de feldspato alterados, geralmente bem selecionados, com grãos 
arredondados a subarrendados, estratificação plano-paralela finas laminações 
granulométricas internas. Essas rochas se encontram bem silicificadas e na 
superfície capeadas por um enriquecimento de lateritização, que dá a rocha a cor 
avermelhada. 
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Figura 5.5: Afloramento de Quartzo Arenito Avermelhado em banco 
maciço homogêneo em parte do rio a montante do eixo do barramento. 

 

 

Figura 5.6 Afloramento de Quartzo 
Arenito no leito do rio em forma de 
lajeado. 
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Essas rochas comumente se encontram com pouca consistência, ou seja, 
são arenitos friáveis, devido à falta de matriz ou cimento, a desagregação dessas 
rochas é muito grande, muitas vezes ocorre com a pressão dos dedos, razão pela 
qual se formam espesso pacote de solos arenosos (Figura 5.7.), presumivelmente 
com espessuras superiores a 10 metros, susceptíveis a processos erosivos, que 
caracterizam a baixa e média vertente do rio Claro nesta região, outras vezes ele se 
apresenta bastante endurecidos, formando uma massa de granulometria muito fina, 
de cor cinza avermelhado (Figura 5.8, 5.9), com níveis de ferro muito evidente. Esse 
endurecimento se dá de duas formas, por silicificação secundária ou diagenética, ou 
associados zonas de fraturas/falhas, assumindo aspectos de “quartzitos ou de uma 
brecha” (Figura 5.10). 

 

 
Figura 5.7: Solo de alteração de Quartzo Arenitos na média vertente e devida 
a declividade acentuada são suscetíveis a processos erosivos. 
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Figura 5.8: Afloramento de Quartzo Arenito mais endurecidos em região 
de fraturas, tendo aspecto de uma brecha. 

 

 
Figura 5.9: Mostra afloramento da rocha arenítica laterizada bem 
endurecida de cor avermelhada devido a alteração. 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  

74 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

 
Figura 5.10: Detalhe da intensa 
oxidação que a rocha foi submetida 
em região de faturamento. 

 

A montante do eixo do barramento da PCH Perdidos-margem direita, em 
área de pastagem degradada ocorrem afloramentos de arenito rígidos em blocos 
residuais (Figura 5.11) de coloração vermelha a esbranquiçada, granulometria fina a 
média, e com aspecto que foram submetidas a intenso processo erosivo, formando 
estruturas com aspecto ruiniformes, que apresenta de aspecto paisagístico de 
significativa beleza cênica. 
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Figura 5.3: Afloramento de Quartzo Arenito de cor avermelhada em blocos 
residuais com aspecto de estruturas ruiniformes. 

 

Pelas sondagens mistas executadas na área do eixo do barramento e seu 
entorno, pode-se tecer considerações em relação às características geológica-
geotécnicas desta área apontadas a seguir.   

O maciço rochoso é constituído predominantemente de Quartzo Arenito de 
granulometria fina á média, friável a muito friável, de cores variando de brancaa 
amarelo claro e vermelho (Figura 5.12), devido a níveis ferruginosos na base, dando 
uma coloração avermelhada na rocha. Segundo os boletins de sondagem ocorre 
aflorando somente no leito do rio e junto as suas margens, com afloramentos em 
bancos maciços nas margens e no leito do rio os afloramentos constituem-se de 
lajedos descontínuos de arenito, comumente bem oxidados e mais resistentes, que 
aqueles não afetados pela oxidação.  

Os furos mais profundos atingiram 23,00 e 25.80 metros (SM-07 e SM-15). 

Essas rochas encontram-se pouco fraturadas, sendo que as fraturas 
detectadas pela sondagem estão subverticais.  

As rochas areníticas estão capeadas por solos de alteração coluvionar e 
aluvionar. O solo coluvionar superficial é constituído por areia fina, pouco argilosa, 
em geral com matéria orgânica e índices de SPT variando de 1 a 6 golpes/30 cm 
finais de penetração, mostrando um solo fofo a pouco compacto, o qual deverá ser 
removido integralmente nas escavações nos locais do eixo do barramento e das 
principais estruturas da usina. Esse solo apresenta espessura variável, sendo menos 
espesso próximo à margem do rio e chegando a 4,06 e 5,04 metros na média 
vertente do rio na região do eixo do barramento, nos pontos de sondagem mista SM 
11 e SM 12. 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  

76 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

 
Figura 5.4: Aspecto do arenito friável 
recuperado em furo de sonda.  

 

O solo de alteração é constituído por areia de granulometria fina á media 
siltosa, de cores variando de marron a amarela escura, e apresenta índices de SPT 
variando de 1 a 30 golpes/30 cm finais de penetração, mostrando um solo com 
grande variação de resistência, passando de fofo a compacto, próximo da rocha sã. 
Os ensaios de infiltração em solo mostraram um material muito pouco permeável a 
pouco permeável. Esse solo pode atingir espessura de até 10,00 metros entre os 
furos de sondagem SM -07 e SM-08. 

 

5.5. Geologia Estrutural 

A bacia hidrográfica do Rio Claro está inserida integralmente no domínio da 
Bacia Sedimentar dos Parecis. As unidades geológicas constituintes desta área 
refletem sua evolução tectônica e estão relacionadas aos domínios estruturais, 
muitas vezes distribuídas de forma linear ou entrecortadas. 

Na área de estudo não ocorrem estruturas tectônicas com feições de 
destaque, verificando apenas lineamentos regionais inferidos. Esse fato se justifica 
em razão da grande cobertura arenosa existente na bacia contribuinte, mascarrando 
as possíveis estruturas tectônicas mais marcantes. 

As principais feições estruturais que marcam a área de estudo e seu 
entorno, estão preferencialmente confinadas à trama de diaclasamento que 
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segmenta todo o pacote rochoso observado. As relações de contato entre os 
litotipos e estas estruturas parecem estar relacionadas à zona estrutural de um 
ambiente tipicamente distensional e de nível crustal superior, que é evidenciado 
especialmente pelo caráter rúptil das supracitadas feições. Em termos regionais é 
evidente um trend estrutural em torno de N30-40E proeminente e outro secundário 
em torno de N40-45W. Neste caso, pode-se também concluir que o rio Claro e as 
principais drenagens pertencentes à bacia hidrográfica de contribuição parecem 
estar encaixados em tais estruturas, inclusive o que marca o Sítio Perdidos. 

Parece muito provável que pelo fato dos arenitos apresentarem endurecidos 
por diferenciados níveis de silicificação (diagenética ou por fraturas), favoreceu a 
formação das cachoeiras e corredeiras (Figura 5.13) que existem no rio Claro na 
área de estudo, o que ainda é acentuado pelas lentes de conglomerados existentes 
nas camadas de arenitos basais que desestabilizam parte do pacote, causando 
sucessivos desníveis.  

Outra interpretação que pode ser aventada é de que as estruturas que 
cortam a região estejam relacionadas à feição estrutural regional dominada por 
falhamentos; embora, na campanha de campo não fora identificado nenhum 
indicador cinemático, tais como inclinação de camadas ou mesmo pequenas dobras 
nos afloramentos rochosos existentes na área. Acreditamos que as porções com 
arenitos mais silicificadas ou endurecidas podem estar diretamente associadas aos 
planos de fraturas e/ou por processos de enriquecimento secundários. 

Do ponto de vista estrutural os sedimentos arenosos aflorantes na área 
apresentam impressas em seus litotipos, dois sistemas de diaclasamentos/ 
falhamentos verticalizados ou subverticalizados dispostos segundo as direções 
gerais N 25º - 50ºE / N35º - 53ºW. Tais planos controlam grande parte das 
drenagens que cortam a região.  

 

 
Figura 5.5: Mostra trecho do rio com desníveis formando corredeiras, 
evidenciando níveis mais silicificados/resistentes das rochas areníticas. 
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O rio Claro na região do eixo do barramento da PCH Perdidos e a montante 
encontra-se encaixado e contornado por escarpas, muitas vezes abruptas formando 
pequenos canyons (no entorno do local denominado Sumidouro), constituídas de 
arenitos da Formação Utiariti, dispostos em camadas maciças, sub-horizontalizadas. 
Há ocorrências também de afloramento com arenito bem silicificado, evidenciando 
devido à dureza da rocha, ser uma área perturbada por fraturamentos de direção 
NW/SE.  

Ocorre também a jusante do eixo do barramento afloramentos contendo 
arenitos de coloração cinza avermelhado com níveis laterizados muito silicificado, 
evidenciando a existência de prováveis porções acometidas por fraturamentos, 
evidenciado pela mudança na direção do rio de SW-NE para SE-NW, além de 
evidencias das condições de relevo da margem esquerda do rio com a presença de 
paredão com declividade mais elevada que da margem direita, como se tivesse 
ocorrido um soerguimento de blocos rochosos. A Formação Utiariti neste local ocorre 
com exposições de afloramentos na margem esquerda do rio em forma de paredões 
e na margem direita em forma de escarpas pouco acentuada e morrotes residuais. 
Os afloramentos rochosos encontram-se nas duas margens do rio Claro, onde no 
leito do rio formam pequenas corredeiras, evidenciando uma perturbação tectônica 
provocada pelos sistemas de fraturas acima citados. 

 

5.6. Condições Geológico-Geotécnicas dos Locais das Fundações 

Neste item serão descritas as condições geológico-geotécnicas dos locais 
das fundações das principais estruturas que compõem o arranjo da usina, as quais 
estão divididas entre as duas margens do rio e seu leito. As considerações foram 
feitas como base nas investigações de sondagens executadas em profundidade e as 
informações obtidas com o trabalho de campo de superfície. 

O levantamento de campo, as sondagens executadas e o levantamento 
geofísico executado na área do empreendimento indicaram que a geologia local é 
homogênea, constituída por uma espessa camada de cobertura arenosa, 
correspondendo a um horizonte colúvio/eluvionar favorecidos pela pedogênese 
predominante, constituída por Areia Quartzosa e/ou Latossolo de textura arenosa, 
de granulometria fina á média de cor cinza escura a marron contendo matéria 
orgânica no horizonte superficial, além de areia fina á média siltosa de coloração 
amarelada e avermelhada, com a presença de grãos mm e cm de quartzo, em 
seguida o topo do horizonte de alteração do arenito, sem estrutura remanescente 
percebível, mas apresentando na base boa compactação e o arenito propriamente 
dito, que apresenta cores amarela e avermelhada quando apresentam cimento 
ferruginoso, granulometria fina à média, pouco fraturada, comprovado através dos 
testes de perda d’água executados, que houve perda pouco significativa de água 
nos testes sob pressão. Pelas observações de campo parece tratar-se de material 
bastante compacto e de boa capacidade suporte, embora superficialmente friável a 
muito friável e o produto de sua alteração muito suscetível à erosão. 
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5.6.1. Barragem de Terra Margem Direita 

Nesta margem a barragem deverá ter comprimento aproximado de 140 m 
incluindo a zona de abraço do muro direito. 

Essa estrutura da barragem deverá se posicionar sobre solo de alteração de 
arenito, com a remoção total do solo coluvionar sobrejacente, cuja espessura chega 
até 2,64 metros, tendo como apoio o maciço de aterro sobre material de alteração do 
arenito com índice de SPT acima de 4 golpes/ 30 cm finais de penetração. Abaixo 
das coberturas arenosas ocorrem neste setor o arenito quartzoso de granulometria 
fina, de cores amarelada e avermelhada, muito friável, com níveis mediamente 
coerentes e encontra-se aflorante somente na margem do rio. Na sondagem foi 
observado fratura verticalizada á partir de 7,65 metros de profundidade. 

Ao longo do barramento deverá ser executada uma trincheira de vedação 
(cut-off), com profundidade variável, que terá a finalidade de interceptar horizontes 
mais permeáveis se solo. 

 

5.6.2. Barragem de Terra Margem Esquerda e Leito do Rio 

A barragem de terra da margem esquerda deverá englobar o leito do rio e 
margem esquerda, devendo ter um comprimento aproximado de 320 m. Essa 
estrutura deverá se posicionar sobre solo de alteração de arenito, com a remoção 
total do solo coluvionar sobrejacente, tendo como apoio o maciço de aterro sobre 
material de alteração do arenito com índice de SPT acima de 7 golpes/ 30 cm finais 
de penetração. O solo coluvionar no local de implantação desta estrutura varia de 
0,80 m até 3,0 metros de espessura. O arenito apresenta granulometria fina, muito 
friável, pouco fraturado e com cimento ferruginoso na base. 

No trecho do leito do rio, a barragem deverá se posicionar sobre maciço 
rochoso de arenito, que apresenta neste local cor amarelada e avermelhada, 
granulometria fina a média, um pouco friável. Deverá ser feito a remoção total da 
camada de solo aluvionar que porventura se encontre na fundação do barramento, 
que neste trecho é pouco espessa. Eventuais tratamentos de regularização com 
concreto poderá ser necessária, em função das características geológicas 
desfavoráveis do maciço rochoso em superfície. Sendo muito friável. 

Ao longo do barramento deverá no trecho de fundação em solo, deverá ser 
executada uma trincheira de vedação (cut-off), com profundidade variável, que terá a 
finalidade de interceptar zonas mais permeáveis de horizonte do solo . O tratamento 
deverá ser complementado com uma cortina de injeção, ao longo do barramento. 

 

5.6.3. Estruturas de Desvio/Adufas 

O canal de desvio e todas as demais estruturas associadas estão previstos 
para a margem direita, com comprimento total aproximada de 470 metros. 

O canal de desvio e adufas (a serem escavados até cotas de 302,0m e 
299,0 m respectivamente) deverá ser escavado integralmente em maciço rochoso de 
arenito de cor avermelhado, de granulometria fina á média, friável, em direção a 
base torna-se laminado com cimento ferruginoso, sendo que em sua escavação 
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mais profunda o maciço se apresenta pouco friável. Deve ser ressaltado que a rocha 
arenítica neste trecho se encontra pouco fraturado, a 6,05 metros de profundidade. 

Deverá ser feita a escavação do maciço rochoso, até as cotas indicadas no 
projeto, com eventuais rebaixamentos localizados onde a rocha não se mostrar 
adequada para apoio. 

Como tratamento prevê-se a limpeza com jatos de ar e água pra 
assentamento da estrutura de concreto e limpeza grossa para os demais trechos do 
canal. Eventuais proteções dos taludes poderão ser necessárias, de modo a evitar 
possíveis erosões com o funcionamento do canal. 

 

5.6.4. Vertedouro 

Essa estrutura deverá ser posicionada na margem direita, com comprimento 
de 48,00 m. Deverá ser escavado até a cota 302,0 m, onde se assentará em maciço 
rochoso de arenito, que segundo as sondagens executadas (SM-34), que apresenta 
granulometria fina á média, maciço a pontualmente com finas laminações e com 
cimento ferruginoso. Encontra pouco fraturado neste trecho. 

São previstos tratamentos como regularização, limpeza e jatos de ar e água, 
remoção de eventuais “bolsões” de material pouco consistente, eventuais injeções 
de consolidação e cortina profunda de injeções. 

 

5.6.5. Muro de Topo da Margem Direita 

O muro de topo previsto em projeto deverá ser assentado na elevação 306,0 
m, devendo acompanhar as fundações da tomada d’água pelo lado esquerdo dessa 
estrutura. (Deverá se assentar em maciço rochoso de arenito, que apresenta neste 
local granulometria fina, muito friável, com aspecto ferruginoso (de acordo com a 
sondagem SM-33 e SM-34)), após a regularização final da superfície. 

São previstos tratamentos como regularização, limpeza e jatos de ar e água, 
remoção de eventuais “bolsões” de material pouco consistente, eventuais injeções 
de consolidação e cortina profunda de injeções.  

 

5.6.6. Tomada d’Água 

Essa estrutura deverá se localizar entre o muro de topo e o vertedouro, 
devendo ter uma largura de 17,25 m e deverá se assentar na cota 306,0 m. Nessa 
cota a fundação deverá ser assentada em maciço rochoso de arenito, que de acordo 
com a sondagem SM-33 e SM-34, após a regularização final da superfície. Neste 
local o arenito encontra-se a 6,0 m de profundidade e apresenta granulometria fina, 
aspecto ferruginoso, dando ao mesma coloração avermelhada. Apesar de ser um 
pouco friável, apresenta condições favoráveis, sendo maciço, pouco alterado e de 
alta resistência para suportar essa estrutura para implantação da estrutura. Os 
ensaios de perda d’àgua sob pressão indicaram condutividade hidráulica 
relativamente baixa, com média inferior a 10-5 cm/s. 
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5.6.7. Casa de Força e Canal de Fuga 

A casa de força deverá ser escavada até a cota 288,00 m, devendo seu piso 
inferior se assentar em maciço rochoso de arenito resistente após a remoções do  
capeamento de solo e rocha que recobrem a fundação da estrutura.  

Resultados da sondagem SM-34, SM-37, SM-38 e SM-39 executadas na 
região da casa de força e canal de fuga, indicam que o maciço rochoso de arenito 
encontra-se a 3,04 metros de profundidade e na cota de fundação possui 
características geológico-geotécnicas adequadas, pois se trata de material rochoso 
maciço, com níveis arcoseanos, cimento ferruginoso, pouco alterado, pouco 
fraturado e de alta resistência para suportar essa estrutura.  

Para os taludes finais do trecho de escavação, estes deverão ser protegidos 
com concreto projetado com fibras, complementado com drenagens, com a 
finalidade de aliviar as sub pressões contidas no maciço. 

O canal de fuga é previsto para ser escavado em rocha arenítica, onde 
poderá ser necessária a regularização do piso e proteção dos taludes com concreto 
projetado e drenagens, no trecho abaixo do nível d’água de operação do canal. Nos 
trechos dos taludes acima do N.A, esses deverão ser protegidos com cobertura 
vegetal, de modo a evitar os efeitos erosivos das águas superficiais. Canaletas de 
drenagens são previstas nas bermas que compõe os taludes. 

 

5.7. Disponibilidade dos Materiais de Construção 

5.7.1. Solos 

As investigações e visitas de campo mostram que o material proveniente das 
escavações obrigatórias em solo é inadequado para aplicação na zona de vedação 
da barragem por ser arenoso e de alto coeficiente de permeabilidade para este uso. 
Portanto, este material só poderá ser utilizado nos espaldares da barragem como 
aterro de enchimento, sem função de vedação. 

Foram selecionadas duas áreas na região da margem direita para extração 
de solo argiloso para aplicação na região de vedação da barragem. 

 

5.7.2. Areia e Cascalhos 

Na região de implantação do aproveitamento não foram observadas 
ocorrências de areias e cascalhos com volumes e características adequadas para 
utilização como agregado miúdo para concreto.  

Os depósitos aluvionares existentes ao longo do Rio Claro e em bacias 
vizinhas são escassos e, quando existentes, são pobres em areias médias e grossas 
e em cascalhos. Os depósitos encontrados apresentam apenas areias finas 
impróprias para a maioria das necessidades de consumo em obras de concreto, 
filtros e outras, além de dimensões reduzidas e volumes insignificantes.  

Para a utilização do material como agregado, este poderá ser 
comercializado através da Mineração Água Verde, distante aproximadamente 40 km 
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do local do empreendimento, ou em cidades próximas como Nova Mutum e/ou 
Diamantino-MT. 

O material produzido pela Mineração Água Verde é composto por cascalho e 
areia de grãos de quartzo, com granulometrias variadas. 

 

5.7.3. Material Rochoso 

O material rochoso a ser utilizado como enrocamento de proteção dos 
taludes é constituído de rocha arenítica silicificada. Deverá ser obtido das 
escavações obrigatórias, onde esse tipo de material ocorre com frequência. 

 

5.8. Prospecção Geofísica 

Quando do desenvolvimento do Projeto Básico da PCH Perdidos (2004) 
foram executados dez (10) furos de sondagens mistas (percussão e rotativa) no eixo 
do barramento e das estruturas da usina, as quais identificaram arenitos já a poucos 
metros de profundidades (desde 1,5m a 12m). Nestes dez pontos amostrados (SM-
01 a SM-10), o arenito apresentava passagens com pouca ou nenhuma 
recuperação, desde centimétricas (SM-01, 03 e 06) a mais de 6m de espessura (SM-
09 e 10), não foram identificados "cavidades/vazios", mas suspeitou-se da 
possibilidade de existência nestes trechos onde não ocorreu a recuperação de 
amostra. Em 2015 foram realizados mais onze (11) furos de sondagens mistas neste 
local para complementações de estudos (SM-11 a SM-21) (Figura 5.14 e 5.15). 

Como forma de subsidio a estes estudos geológicos e geotécnicos e para 
verificar existência ou não de cavidades, o empreendedor contratou uma empresa 
especializada para realizar uma campanha geofísica aplicada através da técnica 
eletrorresistiva (Imageamento Geoelétrico) em 26 alinhamentos de estudos, sendo 
25 linhas dispostas em locais de interesse ao projeto da futura PCH Perdidos 

A ALTA RESOLUÇÃO Geologia e Geofísica executou a campanha 
geofísica designada de “Levantamento Geofísico por Eletrorresistividade para 
Mapeamento de Eventuais Cavidades em Área destinada à Implantação dos 
Empreendimentos PCH Perdidos”.  
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Figura 5.6: Localização aproximada da área investigada pelo método 
eletrorresistividade- PCH Perdidos. 

 

 
Figura 5.7: Mostra uma das linhas 
de seção de Geofísica executada. 
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A aplicação desta linha de estudo permitiu mapear, em detalhe, os primeiros 
25m da subsuperfície e possibilitar o mapeamento de feições geoelétricas 
importantes, através do critério de contraste nos valores de resistividade e que 
estivessem associadas à eventual presença de vazios (anomalias de altíssimos 
valores). Também foi alvo do estudo mapear feições geoelétricas subverticalizadas, 
representando prováveis porções acometidas por falhamento/alteração no interior 
dos maciços rochosos, locais estes que favorecem a percolação dos fluidos para 
profundidades maiores 

Abaixo apresenta-se sucintas considerações sobre o levantamento geofísico 
realizado, as seções geoelétricas obtidas com a interpretação dos resultados, bem 
como as conclusões obtidas. 

O Imageamento Geoelétrico é uma técnica de investigação em duas 
dimensões (2D), a partir de medidas tomadas na superfície do terreno. A finalidade é 
estudar as variações laterais da resistividade do subsolo, sendo muito adequado 
para detectar contatos geológicos verticais ou inclinados, mineralizações, diques, 
fraturamentos e/ou falhamentos, blocos de rochas, contaminações por produtos 
inorgânicos ou orgânicos e outros corpos ou estruturas que se apresentem como 
heterogeneidades laterais deste parâmetro. 

As investigações efetuadas pelo Imageamento Geoelétrico, geralmente, são 
efetuadas ao longo de perfis e os resultados obtidos podem se relacionar entre si 
através de um estudo em planta a uma profundidade determinada, ou ainda, através 
de seções com várias profundidades de investigação. 

Para este estudo o modelo hipotético adotado de maneira que as 
interpretações das anomalias geofísicas pudessem ser correlacionadas com 
eventual presença de cavidades, gerando assim os alvos para uma investigação 
direta posterior, foi o modelo representado a presença de cavidades preenchidas por 
ar, onde neste caso a anomalia geofísica esperada seria de altíssimos valores de 
resistividades elétricas.  

Essa possibilidade é relativamente mais difícil de identificar, devido ao valor 
de resistividade em rochas de arenitos também ser bastante elevado, tornando o 
background do terreno elevado, eventualmente dificultando a identificação do local 
com cavidade. 

 Ainda assim, as feições de anomalias associadas à cavidade tendem a 
imprimir, nas seções 2D, imagens como bolsões delimitados e arredondados com os 
mais altos valores. Todavia, o registro destas feições geoelétricas não garante a 
presença destas cavidades, mas sim o reconhecimento em planta de locais alvos na 
subsuperfície que apresentam maior potencial há ocorrências destas anomalias 
geológicas. 

A expectativa de ocorrer vazios na região se justifica pelo histórico da área 
(presença de cavernas) e também pelas informações oriundas de dez sondagens 
mecânicas (rotativas - SM01 a SM10), que foram realizadas preteritamente 
(campanha de 2004) (Figura 5.16). Apesar de nenhuma delas terem identificado 
cavidades preenchidas com ar, por outro lado, em todas as dez sondagens foram 
identificadas rochas de arenitos com trechos pouco consistentes e com recuperação 
nula, passagens estas que ocorreram desde centimétricas (SM's01, 03 e 06) a mais 
de 6m de espessura (SM's 09 e 10). As informações destas sondagens (boletins) 
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foram sintetizadas e lançadas nas seções LS17 (ME e MD), LS18 CA (ME) e nas 
seções transversais (LS19 a LS 22 (ME), LS23 a LS27 (MD)), em escala e nas reais 
posições em que foram interceptadas pelos alinhamentos geoelétricos, ou com 
indicação das distâncias laterais às seções (projetadas), uma forma de facilitar a 
rápida comparação entre os resultados geofísicos às sondagens mecânicas. Como 
exemplo, esta síntese está apresentada na figura abaixo, também constante nas 
legendas dos desenhos. 

 

 

Figura 5.8: Síntese das informações obtidas nos 
boletins das sondagens mecânicas (SM-07).. 

 

A dificuldade prevista, arenito com altos valores de resistividade elétrica, foi 
confirmada logo nas primeiras seções levantadas em campo, que sistematicamente 
registraram valores bastante elevados.  

No geral, chamou a atenção a faixa de ocorrências das resistividades 
registradas para todas as seções, sendo comum o registro de valores entre 7.000 
Ohm.m a cerca de 100.000 Ohm.m. De fato, após a coleta de dados em todas as 
porções das áreas investigadas (26 seções), foi possível considerar valores de 
background para a subsuperfície que oscilaram entre 7.000 Ohm.m a 75.000 Ohm.m 
(tons de verde limão a laranja nas seções). Ocorrências de valores ainda mais 
elevados (>75.000 Ohm.m) foram mapeadas, via de regra, na forma de 
lentes/camadas alongadas horizontalmente, normalmente entre as profundidades 
entre ~2m a ~18m, porções em tons de laranja a tons de vermelho registradas em 
algumas seções, principalmente na área do futuro barramento da PCH Perdidos. 

A integração das informações geoelétricas com as sondagens mecânicas, 
especificamente as seções LS17 (ME e MD), LS19(ME) e LS23 a LS27 (MD), 
possibilitou verificar que elevados valores (7.000 Ohm.m a 75.000 Ohm.m), no geral, 
estão representando os maciços de arenito locais. Ressaltamos, entretanto, que os 
mais altos valores (>75.000Ohm.m) também foram registrados junto aos materiais 
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com predomínio de areias  (solos superficiais), como indicado nas sondagens 
realizadas na margem esquerda do rio (SM- 07 a SM-10).  

Este fato chamou a atenção visto que, nos boletins, há passagens de 
materiais laterizados (cascalho quartzo laterítico), horizontes estes que normalmente 
ocorrem no topo dos arenitos (efeito de concreção), deixando estas camadas 
mecanicamente mais resistentes, como visto nas respostas dos ensaios SPT's, que 
mapearam tendência de elevação nestas profundidades. Entretanto, logo abaixo, as 
sondagens indicaram areias pouco consistentes até adentrar em arenitos subpostos, 
mas novamente com passagens de recuperação nula. 

Em síntese, esta integração permitiu sugerir que, nas seções geoelétricas, 
ocorrências dos valores acima dos 75.000 Ohm.m e em camadas 
delgadas/alongadas representam possíveis arenitos friáveis e com recuperação nula 
e/ou areias inconsolidadas, isto é, as porções em tons de laranja a vermelho são 
locais com maior probabilidade de ocorrerem materiais mecanicamente pouco 
resistentes. 

Além destas importantes observações, também se procurou identificar, nas 
camadas geoelétricas de mais altos valores, as feições geoelétricas de altíssimos 
valores (tons de roxo) e que apresentassem tendência arredondada e/ou 
delimitada/alongada inserida no interior dos maciços rochosos, assinatura típica e 
esperada da presença de vazios/cavidades. Entretanto, de todas as seções 
realizadas na campanha, no sítio PCH Perdidos somente em 02 seções é que foram 
mapeadas estas anomalias prioritárias, como observado nas SIG's LS17 (ME e MD) 
e LS21 (ME).  

Estas ocorrências foram destacas nas seções através de círculos na cor 
preta e representaram locais altamente recomendados para que sejam realizados 
estudos complementares, como sondagens confirmatórias, visto que, se realmente 
ocorrer cavidade preenchida com ar, a maior probabilidade é que esteja no interior 
destas anomalias geoelétricas destacadas nas seções citadas. 

Em contrapartida, ocorrências de baixos valores de resistividade (cores frias) 
também foram observadas com frequência nas seções, ocorrendo desde bolsões 
isolados/alongados como predominando as porções mais inferiores das seções, 
ocorrências estas que foram destacadas nas seções por hachuras na cor preta. 
Nestes casos normalmente a água subterrânea, presente nos poros/fissuras dos 
materiais, deve ser considerada como o principal fator da redução nos valores de 
resistividade elétrica registrados. Portanto, estas hachuras sugerem não só a 
presença de materiais saturados, mas também os caminhos preferências à 
percolação de fluidos. Não se descarta também que feições geológicas mais 
complexas, como porções mais alteração/fraturamento no interior dos maciços, 
também estejam presentes nestas porções hachuradas. Desta forma, com o intuito 
de se destacar estas ocorrências, também foram demarcadas nas seções os locais 
acometidos por feições geoelétricas verticalizadas (linhas vermelhas 
subverticalizadas). Esta ocorrência somente foi identificada na seção LS12 (PCH 
Perdidos). 
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5.8.1. Seções de Imageamento Geoelétrico LS01 a LS07 

As primeiras sete seções de imageamento geoelétrico realizadas nos 
trechos a montante do barramento da PCH Perdidos, seções LS01 e LS02 (somente 
margem esquerda - ME), LS 03 a LS07 (ambas as margens - ME-MD). Nestas 
porções do terreno não foram mapeadas anomalias geoelétricas de altíssimos 
valores e que pudessem indicar a presença de eventuais cavidades, mas foram 
mapeadas ocorrências dos altos valores (tons de laranja a vermelho) que 
possivelmente representam materiais poucos resistentes mecanicamente (arenitos 
friáveis ou areias inconsolidadas).  

Além disso, algumas ocorrências de baixos valores foram mapeadas 
(hachuras em preto), demarcando a provável presença de água nos materiais da 
subsuperfícies/caminhos preferenciais à percolação de fluidos. 

Para facilitar a visualização dos resultados obtidos, estas seções estão 
apresentadas na Figura 5.17. 

 

 

 

Figura 5.9: Resultado das seções de Mapeamento Geoelétrico LS01 a LS07. 

 

5.8.2. Seções de Imageamento Geoelétrico LS08 a LS13 

As seções LS08, LS09, LS12 e LS13 estão localizadas região centro-norte 
do futuro empreendimento. Nestas seções não foram identificadas anomalias de 
altíssimos valores e que pudessem representar cavidades/vazio. Entretanto, houve 
predomínio dos mais baixos valores (hachuras) e que demarcaram caminhos 
preferenciais à percolação dos fluidos. Também foi identificada uma feição 
geoelétrica subverticalizada na LS12 (~progressiva 70m) e representa provável 
ocorrência de porções mais alteradas/fraturamento no interior dos maciços rochosos. 
Altos valores, representando porções mais prováveis à ocorrência de arenitos 
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friáveis e/ou areias inconsolidadas, somente foram mapeadas nas seções LS08 
(principalmente ME) e LS09 (MD). 

Para facilitar a leitura e compreensão das considerações, todas estas 
seções estão apresentadas na Figura 5.18. 

 

 

 

 

Figura 5.10: Resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico LS08 a LS13. 

 

5.8.3. Seções de Imageamento Geoelétrico LS14 a LS16  

As três últimas seções (LS14, LS15 e LS16) implantadas ainda a montante 
do eixo do barramento. As seções LS14 e LS16 estão amostrando os trechos em 
ambas as margens do Rio Claro e, a LS15 assim como a LS12, está amostrando 
uma porção do terreno mais afastada. Como as demais seções, o relevo topográfico 
junto ao rio apresentava-se mais acidentado, destacando-se a margem direita da 
LS16, onde a presença de um talude rochoso impossibilitou o caminhamento elétrico 
contínuo, o que ocasionou na divisão da seção MD em dois trechos, sendo um com 
pequena extensão (40m), implantado entre o rio e o talude, que limitou a 
profundidade de investigação neste trecho em até 7m de profundidade, seguida por 
outra seção com 92,5m, implantada após este trecho acidentado, ainda assim, 
limitando a investigação em até ~17m de profundidade. 

 Novamente ocorreu predomínio dos mais baixos valores (porções 
hachuradas), demarcando os caminhos preferenciais à percolação dos fluidos. Não 
foram mapeadas anomalias de altíssimos valores, que pudessem indicar a presença 
de vazios/cavidades, mas, altos valores (tons de laranja a vermelho) foram 
registrados nas seções LS14ME (trechos iniciais), LS15 e LS16ME (trechos iniciais) 
que sugerem a presença de arenitos friáveis e/ou areias inconsolidadas no interior 
destas camadas geoelétricas. 

Para facilitar a leitura e compreensão das considerações, todas estas 
seções estão apresentadas na Figura 5.19. 
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Figura 5.11 Resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico LS14 a LS16. 

 

5.8.4. Seções de Imageamento Geoelétrico LS17 a LS27  

As seções LS17 e LS18 (Figura 5.20) foram implantadas ao longo de duas 
alternativas para o eixo de barramento e, as seções LS 19 a LS27, implantadas 
transversalmente às seções dos eixos. 

Para facilitar a leitura e compreensão das considerações, todas estas 
seções estão apresentadas na Figura 5.21. 

Não foram identificadas feições subverticalizadas e que representassem 
falhas/fraturas no interior dos maciços, mas o predomínio dos altos valores sugere a 
presença de arenitos e/ou bolsões de areias inconsolidadas em grande parte dos 
terrenos.  

Também foram identificadas anomalias de altíssimos, notadamente ao longo 
da seção LS17 (07 ocorrências na ME; 03 ocorrências na MD), e na LS21 (01 
ocorrência - trecho central), destacadas nas seções por círculos na cor preta. São 
locais com maior potencial a representarem cavidades/vazios preenchidos com ar, 
portanto altamente recomendados para a realização de sondagens confirmatórias.  
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Figura 5.12: Mostra a implantação das seções geofísicas LS17 e LS 18.. 

 

A análise efetuada em todas as seções 2D, através do critério de altos a 
altíssimos valores acabou por não revelar muitas ocorrências e que pudessem 
indicar de forma efetiva a presença de anomalias geológicas (vazios/cavidades 
preenchidas com ar). Ainda assim, foi possível identificar, somente em três seções, 
estas anomalias geoelétricas, sendo 10 ocorrências registradas ao longo da LS17 e 
01 ocorrência na LS21 (PCH Perdidos),todas destacadas nas seções com círculos 
na cor preta.  

Estas posições foram destacadas como segue: PCH Perdidos LS17 ME - 
Progressivas 74m, 94m, 117m, 197m, 236m, 250m e 277m; LS17 MD - Progressivas 
64m, 239m e 247m; LS 21 ME - Progressiva 93m. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  

91 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

 

 
Figura 5.13: Resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico LS17 a LS27. 

 

5.8.5. Seções de Imageamento Geoelétrico LS28 e LS29 

As Seções de Imageamento Geoelétrico (LS28 e LS29) (Figura 5.22), 
realizadas para investigar o terreno alternativo à implantação da PCH Perdidos, 
foram implantadas em ~1km à jusante da área anteriormente investigada da seção 
LS27. Estas novas imagens geoelétricas permitiram verificar que ocorreu predomínio 
dos mais baixos valores (porções hachuradas) em todas as seções, sugerindo que 
ocorrem materiais saturados já em profundidades pouco desenvolvidas, 
principalmente próximas às margens do rio na LS29 e porções centrais da LS28, 
margem direita. Também foram mapeadas lentes de altos valores em camadas 
alongadas e próximas às superfícies dos terrenos (tons de laranja a vermelho) e que 
representam possíveis materiais poucos resistentes (arenitos friáveis e/ou areias 
inconsolidadas), principalmente junto à margem direita na seção LS28. Não foram 
identificadas anomalias de altíssimos valores que pudessem indicar a presença de 
eventuais vazios. 
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Figura 5.14: Mostra resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico 
LS28 a LS29.. 

 

Estas ocorrências sugerem que grandes porções da subsuperfície 
apresentam materiais saturados (e/ou ricos argilominerais), demarcando, portanto, 
os prováveis caminhos preferenciais à percolação dos fluídos, principalmente nos 
trechos mais superficiais, mas que também demarcaram um horizonte de transição 
entre materiais secos para saturados nas porções mais afastadas do rio em 
profundidades que variaram entre 5m-12m ao longo das seções. 

 

5.8.6. Seções de Imageamento Geoelétrico LS 30 e LS31  

As seções LS30 e LS31, com a seção LS30 posicionada em ~190m à 
jusante da seção anterior (LS29). O relevo topográfico ao longo destas seções 
apresentou-se mais acidentado, notadamente na seção LS31 que apresentou 
declives acentuados principalmente junto às margens do Rio Claro, mas também 
entre as progressivas 100m a 160m (margem direita), onde foram interceptados 
blocos rochosos de tamanhos consideráveis, que formavam algumas barreiras 
naturais (taludes). Blocos rochosos também foram interceptados na LS30 (MD) em 
suas porções centrais. 

 A seção LS31 mapeou uma posição na margem direita com Anomalia de 
Altíssimos Valores (círculo na cor preta - progressiva 108m) e que representam os 
locais com maior risco de representar cavidades (vazios). Local altamente 
recomendado para a realização de sondagem/escavação confirmatória. Além desta 
resposta geoelétrica, também foi registrado predomínio na LS30 dos mais baixos 
valores (hachuras), mas que, na seção LS31 somente ocorreu nos trechos mais 
profundos. Estas ocorrências, principalmente junto às porções mais superficiais, 
demarcaram os caminhos preferenciais à percolação dos fluidos. Os intermediários 
valores, (tons de amarelo a laranja) ocorreram em estratos mais espessos, 
principalmente nas margens esquerdas das seções e, também, na margem direita 
da seção LS31 e representam os solos superficiais secos e, em profundidades 
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maiores, os maciços de arenitos também secos. As ocorrências dos mais altos 
valores (tons de laranja a vermelho) em lentes delgadas/alongadas na horizontal 
representam possíveis arenitos friáveis (e/ou areias inconsolidadas). A Figura 5.23 
apresenta estas duas seções. 

 

 
Figura 5.15: Resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico LS30 a LS31. 

 

5.8.7. Seções de Imageamento Geoelétrico LS32 a LS34  

As três últimas seções, que foram implantadas nos trechos mais a noroeste 
da nova área alternativa são as seções LS32, LS33 e LS34 (Figura 5.24). A seção 
LS32 foi implantada a cerca de 100m à jusante da LS31 e iniciou, na margem 
esquerda, junto à LS33 (progr. 120m), seção esta que, na margem direita, 
apresentou uma inflexão acentuada no alinhamento para leste, conforme a 
necessidade do projeto. Nestas seções, o relevo topográfico foi por vezes mais 
acidentado nas margens esquerdas, onde consideráveis declives para o rio Claro 
ocorreram. Já nas margens direta das seções ocorreu tendência de serem em 
suaves aclives. Exceção ocorreu na seção LS32 (progr. 160m a 200m) onde o relevo 
apresentou desníveis mais proeminentes. Em todas as seções foram interceptados 
blocos de rocha, notadamente nas margens direita, destacando-se a seção LS33, 
que interceptou diversos blocos de arenito e, em posição lateral à seção, foram 
avistados diversos blocos com tamanhos consideráveis. 

As imagens geoelétricas destas últimas três seções apresentaram tendência 
de predomínio dos intermediários valores (tons de amarelo a laranja), bem como 
algumas ocorrências dos altos valores (tons de laranja a vermelho) em camadas 
alongadas e acompanhando os relevos topográficos, mas que tenderam a extinguir-
se ao se afastar das margens do Rio Claro. As ocorrências dos baixos valores 
(hachuras na cor preta) foram identificadas em porções próximas à superfície dos 
terrenos somente junto às margens do rio, locais estes onde demarcaram caminhos 
preferências à percolação dos fluidos. Ao se afastar das margens, estes extratos 
tenderam a se extinguir, indicando que a presença de materiais saturados somente 
ocorre a grandes profundidades (>25m), notadamente nos trechos centrais a finais 
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das seções. Exceção foi observada na seção LS34 (margem esquerda), onde estes 
baixos valores persistiram em toda a seção e em profundidades acima dos 10m. 

 
Figura 5.16: Mostra resultado das Seções de Imageamento Geoelétrico LS32 a 
LS34. 

 
No interior dos estratos de altos valores foram mapeadas três posições com 

Altíssimos valores em bolsões arredondados/isolados, Anomalias de Altos Valores 
destacadas nas seções por círculos na cor preta, como registrado na seção LS32, 
junto à margem esquerda, progressiva 25m e Estaca Topográfica 400 (núcleo da 
anomalia ~4m de profundidade), LS33, margem direita junto à progressiva 105m e 
Estaca 270 (núcleo da anomalia ~2m de profundidade) e na LS34, margem 
esquerda, progressiva 11m e Estaca 250 (núcleo da anomalia ~4m de 
profundidade). Assim como salientado para a seção LS31, estas três novas posições 
são altamente recomendadas para a realização de sondagens confirmatórias. 

Numa análise efetuada em todas as seções 2D, através do critério de altos a 
altíssimos valores acabou por revelar somente 04 ocorrências e em 04 seções 
distintas que registraram locais com maior risco de representar eventual presença de 
cavidades preenchidas com ar (vazios), como segue: 

 LS31 (MD) - Progressiva 108m (Estaca 170+2m)/Profundidade ao núcleo da 
anomalia ~7m; 

 LS32 (ME) - Progressiva 25m (Estaca 400)/Profundidade ao núcleo da 
anomalia ~4m; 

 LS33 (MD) - Progressiva 105m (Estaca 270)/Profundidade ao núcleo da 
anomalia ~2m; 

 LS34 (ME) - Progressiva 11m (Estaca 250)/Profundidade ao núcleo da 
anomalia ~4m. 
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Mais uma vez lembramos que o registro de destas anomalias geoelétricas 
não garantam a presença de vazios em subsuperfície, mas indicam os locais com 
maior risco de ocorrerem. Recomendados fortemente que estas 04 posições sejam 
investigadas por estudos complementares (sondagens mecânicas e/ou escavações) 
de modo a se confirmar ou não a presença de eventuais cavidades. 

Além desta resposta geoelétrica, também forma destacados nas seções as 
porções com predomínio dos mais baixos valores (hachuras na cor preta), locais em 
que se esperam materiais com a presença de água nos poros e fissuras (saturados) 
e/ou com maior concentração de argilominerais, condição esta que corrobora os 
relativos baixos valores mapeados nas seções. Ressaltamos que as porções 
hachuradas, notadamente nos trechos mais próximos à superfície dos terrenos 
representam os prováveis caminhos preferenciais à percolação dos fluidos. 

Outra resposta geoelétrica que também foi mapeada nestas novas seções 
foram os altos valores (tons de laranja a vermelho) em camadas alongadas/delgadas 
e que copiaram as superfícies dos terrenos, camada de transição aos maciços de 
arenito, mas que, muito possivelmente, representam materiais mecanicamente 
pouco resistentes (arenitos friáveis e/ou bolsões com areias inconsolidadas). 

Diante desse levantamento e das informações geradas, foram executados 
12 furos de sondagens mistas visando checar a ocorrência ou não de cavidades 
vazios nas seções LS31, LS32, LS33 e LS 34, uma vez que a geofísica detectou 
possíveis cavidades nessas seções a pouca profundidade.  

Após a execução das sondagens se verificou que não existem cavidades e 
sim rochas pouco consistentes nos locais das anomalias, razão pela qual a empresa 
optou pela alteração do eixo do barramento do antigo Projeto Básico, onde o local 
do eixo apresentava várias anomalias de possíveis cavidades em profundidade, para 
1 km a jusante do local original onde com a checagem de sondagens definiu por um 
local de maior segurança em termos de condições geológico-geotécnicas e de 
estanqueidade do empreendimento, entre as seções LS 33 e LS 34. (Figura 5.25). 

5.9. Considerações Finais 

Na área do empreendimento foram identificadas rochas areníticas da 
Formação Utiariti, as quais afloram em corredeiras, lajeados e em camadas e blocos 
rochosos ocorrendo às margens e leito do Rio Claro, que constituirão o substrato 
onde se assentarão as fundações da obra da futura PCH Perdidos.  

Essas rochas estão representadas basicamente por arenitos finos a médios 
de cores variadas, com quantidades variáveis de feldspato caolinizados e matriz 
ferruginosa. Eles podem sofrer forte recristalização local sob a ação de 
fraturamentos e/ou falhamentos. Os arenitos recristalizados dão origem, às 
corredeiras que se formam por erosão diferencial em vários trechos do rio. Sob a 
ação do intemperismo os arenitos não recristalizados, tornam-se extremamente 
friáveis, o que dá origem a espessos solos constituídos basicamente por areias 
soltas e fofas (Neossolos Quartzarênicos).  

No trecho onde vai ser construído o empreendimento, o canal do rio segue 
no sentido geral de sul para norte, fortemente controlado por sistema de 
fraturamento principal N30-40E. Esse sistema de fraturamento dá origem a trechos 
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do rio com vale encaixado, delimitado por paredões rochosos com aspecto de um 
pequeno canyon. 

No trecho de estudo não ocorrem estruturas tectônicas com feições de 
destaque, verificando apenas lineamentos regionais e fraturamentos nos 
afloramentos localizadas às margens do rio. Esse fato se justifica em razão da 
grande cobertura arenosa existente na bacia contribuinte, mascarrando as possíveis 
estruturas tectônicas regionais mais marcantes. Em termos do trend estrutural é 
evidente uma direção em torno de N30-40E proeminente e outra secundária em 
torno de N40-4W. Neste caso, pode-se também concluir que o rio Claro e as 
principais drenagens pertencentes à bacia hidrográfica de contribuição parecem 
estar encaixados em tais estruturas, inclusive o que marca o Sítio Perdidos. Ocorrem 
também várias estruturas, tais como: laminações, estratificação plano-paralela, 
estratificação cruzada, locas, sumidouro e surgências. 

Deve ser ressaltado ainda que para subsidiar o desenvolvimento do Projeto 
Básico da PCH Perdidos foram executados dez (10) furos de sondagens mistas 
(percussão e rotativa) no eixo do barramento e das estruturas da usina, as quais 
identificaram arenitos já a poucos metros de profundidades (desde 1,5m a 12m).  

Nestes dez pontos amostrados (SM-01 a SM-10), o arenito apresentava 
passagens com pouca ou nenhuma recuperação, desde centimétrica (SM-01, 03 e 
06) a mais de 6m de espessura (SM-09 e 10), onde não foram identificados 
"cavidades/vazios", mas suspeitou-se da possibilidade de sua existência nos trechos 
onde não ocorreu a recuperação de amostra.  

Em 2015 foram realizados mais onze (11) furos de sondagens mistas 
complementares visando à confirmação ou não de cavidades (SM-11 a SM-21), 
onde ocorreram furos com baixa recuperação, evidenciando possíveis cavidades ou 
vazios, o que inviabilizaria o sítio. 

Como forma de subsidio aos estudos geológicos e geotécnicos e para 
verificar concretamente a existência ou não de cavidades no eixo do barramento o 
empreendedor contratou uma empresa especializada para realizar uma campanha 
geofísica aplicada através da técnica eletro resistiva (Imageamento Geoelétrico) em 
26 alinhamentos de estudos, sendo 25 linhas dispostas em locais de interesse ao 
projeto da futura PCH Perdidos (eixo do barramento e entorno).  

Na primeira etapa e numa segunda etapa mais sete (07) seções a 1 
quilômetro a jusante da seção LS27 da referente primeira etapa, além de 12 furos de 
sondagens mistas, as quais definiram o eixo do barramento entre as seções LS33 e 
LS34, por apresentar as condições geológica-geotécnicas mais favoráveis, 
confirmadas pelas sondagens, pelo estudo geofísico e trabalhos de campo. 

Esses levantamentos de precisão associados aos dados geológicos-
geotécnicos precedentes possibilitaram a definição segura do eixo do barramento e 
da presença e dimensão do reservatório, orientando a avaliação ambiental em 
relação aos ambientes a serem afetados pelo empreendimento.  
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Figura 5.17: Seção Geológico-Geotécnica do Eixo do Barramento 
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 GEOMORFOLOGIA  6.

6.1. Introdução 

Os temas do meio físico apresentados no Estudo de Impacto Ambiental das 
PCH’s Saracura e Jacutinga (atuais Sumidouro e Perdidos) foram estudados em 
escala e nível de detalhes suficientes para entender a dinâmica da bacia do rio Claro 
nesses aspectos, no trecho sob influência desses empreendimentos. E como os 
aspectos físicos se alteram em um tempo maior que a dinâmica socioeconômica, e 
sua influência nas modificações da biota; o conteúdo desse documento visa atender 
à solicitação do Parecer Técnico Nº 112.757/CLEIA/SUIMIS/2017 em seu item 3.3. 
§4º, no que se refere ao detalhamento das características de formas de relevo, 
morfologia da Área de Influência Direta em especial do vale do rio Claro no trecho a 
ser afetado pelo empreendimento Perdidos, com a formação do reservatório.  

Para consolidar esse trabalho, apresenta-se então, os aspectos 
metodológicos e uma síntese das unidades geomorfológicas da bacia contempladas 
no EIA onde a AID se insere, contextualizando sua ocorrência regional e a seguir 
descrevendo os aspectos geomorfológicos específicos da AID, em especial ao longo 
do vale do rio Claro. 

 

6.2. Metodologia 

A análise geomorfológica foi aqui utilizada para gerar informações básicas, 
oriundas do Diagnóstico Ambiental e forneçam subsídios à avaliação ambiental 
integrada, através da caracterização dos aspectos morfológicos da paisagem 
integrados à geologia e pedologia, e dos processos atuantes sobre ela, compondo o 
cenário do meio físico, e ainda possibilitando estabelecer interações com informações 
do meio biótico e uso do solo. 

Para o mapeamento geomorfológico neste estudo, aplicou-se tanto a 
classificação clássica do Projeto RADAMBRASIL para Mato Grosso, adaptado por 
ROSS (1990, 1992) que considera as características morfológicas e morfométricas 
de uma determinada área, quanto a do tipo genética, apresentada por 
LATRUBESSE, RODRIGUES & MAMEDE (1998), e posteriormente aplicada ao 
mapeamento geomorfológico de Mato Grosso para o Zoneamento Socioeconômico 
Ecológico do Estado (SEPLAN/CNEC, 2000a). 

A aplicação deste sistema de classificação permitiu produzir um mapa 
geomorfológico (Figura 6.1), apresentando a gênese das formas, bem como suas 
características morfológicas e morfométricas, obtidas a partir da integração dos 
dados levantados através da interpretação geomorfológica e dos trabalhos primários 
de campo. 

Para entendimento desta sistemática de classificação geomorfológica, 
devem-se considerar os sistemas geomorfológicos inclusos no contexto da grande 
unidade geomorfológica Chapada dos Parecis (Projeto RADAMBRASIL, 1982). 

Os relevos foram classificados com base nos principais fatores genéticos, 
sendo agrupados como relevos denudacionais e agradacionais, e detalhados quanto 
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ao nível taxonômico, à gênese e o grau de dissecação baseados nos materiais de 
sensores, dados secundários supracitados e mapeamento de campo. 

Dentre os seis grupos genéticos distintos de formas de relevo consideradas 
no primeiro nível taxonômico, em Mato Grosso, por LATRUBESSE ET AL (op.cit.) 
foram identificados na região das PCH Perdidos, os sistemas: Denudacional e 
Agradacional, subdivididos em dois sistemas de aplanamento, um de dissecação e 
um sistema de agradação fluvial.  

Para qualificar e quantificar as formas de relevo visando a análise da 
fragilidade ambiental, especialmente para estudos de impacto ambiental como este, 
os critérios utilizados para classificação dos sistemas geomorfológicos foram: 
morfogênese: (mapeamento das formas do terreno e suas distribuições espaciais 
classificadas através de atributos geomorfológicos); morfoestrutura/litologia: 
(relações entre a natureza da rocha matriz e as formas de relevo, bem como os 
processos nele desenvolvidos) e morfometria: (seleção de curvas de nível com 
símbolos lineares adicionais para rupturas de declives, profundidade/dissecação de 
vales, margens de terraços, etc). Neste estudo, utilizou-se a técnica de delimitar 
diferentes índices de dissecação do relevo, aplicada apenas a relevos 
denudacionais (Projeto RADAMBRASIL, 1982, adaptada por ROSS, 1990, 1992) em 
função de sua maior potencialidade ao desenvolvimento de processos erosivos e da 
evolução dos processos morfodinâmicos, sintetizada em uma matriz de classes de 
índices de dissecação, que correlaciona à dimensão interfluvial média, o grau de 
entalhamento dos vales.   

Para a codificação das unidades, utilizou-se uma simbologia com letras e 
números. Por exemplo, para uma Superfície Regional de Aplanamento, Ap/s(c21): 
Ap significa (Aplanamento), s (suave dissecação) e c21 (padrão de dissecação em 
formas convexas). 

 

6.2.1. Síntese Geomorfológica da Porção da Bacia do Rio Claro Contemplada no 
EIA 

A área da sub-bacia do rio Claro mapeada caracteriza-se pela presença 
predominante do Sistema Denudacional representado por formas de relevo em 
processo geral de esculturação, onde predominam os aspectos destrutivos, com 
rebaixamento continuo das formas. Esses sistemas em Mato Grosso foram 
subdivididos no segundo nível taxonômico em sistemas denudacionais com forte 
controle estrutural e sistemas denudacionais com fraco ou sem controle estrutural.  

Na sub-bacia ocorrem os Sistemas de Aplanamento S1/(Ap1/p) e 
S2/(Ap2/s), que se desenvolvem respectivamente sobre a Chapada e o Planalto dos 
Parecis; o Sistema de Dissecação em Colinas e Morros, relacionados a relevos mais 
movimentados associados à presença de residuais do substrato rochoso da 
Formação Utiariti recoberto por uma crosta laterítica; e os Sistemas de Planícies 
Fluviais (Pf) e Planícies Aluvionares Meandriformes (Pmd) e Terraços Fluviais Altos 
(Ta) e Baixos (Tb) que apresentam ocorrências esparsas e descontínuas, as quais 
mantêm relação com linhas de drenagens fluviais.  

O Quadro 6.1 ilustra a compartimentação e distribuição esquemática dos 
sistemas geomorfológicos da porção superior da sub-bacia do rio Claro, 
representado de forma esquemática na Figura 6.1. 
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Na área de influência Direta do empreendimento PCH Perdidos ocorrem os 
Sistemas de Aplanamento S2/(Ap2/s), que se desenvolve sobre o Planalto dos 
Parecis e o Sistema de Planícies Fluviais (Pf) que apresenta ocorrências esparsas e 
descontínuas, as quais mantêm relação com linhas de drenagens fluviais.  

 

Quadro 6.1: Compartimentação Geomorfológica da porção superior da sub-bacia do 
rio Claro. 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

D
e

n
u

d
a

c
io

n
a

l 
- 

D
n
 

Denudacional - 
Dn (com baixo 

ou sem 
controle 

estrutural) 

Aplanamento - A 

Superfície de 
Aplanamento - Ap1 

Preservado – p 

Superfície de 
Aplanamento S2 - Ap2 

Suave 
Dissecação – s 

Dissecação - Di 
Colinas e Morros –  

Cl - Mr 
Forte 

Dissecação – f 

A
g

ra
d

a
c
io

n
a

l 
–
 A

g
 

Fluvial - F 

P
L

A
N

ÍC
IE

  

F
L
U

V
IA

L
 

Planície Fluvial 
- Pf 

 
 

Terraços - T 
Altos - Ta  

Baixos - Tb 

Planície 
Aluvionar - Pa 

Meandriformes - 
Pmd 
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Figura 6.1: Mapa Geomorfológico da porção superior da sub-bacia do rio Claro.. 
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6.3. Síntese dos Sistemas Geomorfológicos presentes na região da PCH 
Perdidos 

6.3.1. Sistema de Aplanamento S1 – Ap1 

O Sistema Denudacional de Aplanamento é de fundamental importância em 
Mato Grosso pela ocorrência de grandes Superfícies de Aplanamento Regionais na 
porção central do Estado (LATRUBESSE et al,1998). Este sistema corresponde ao 
conjunto de formas aplanadas e que ocupam posição de cimeira dentro do conjunto 
regional do relevo. Suas cotas topográficas estão posicionadas entre 400 e 650m 
com caimento regional para norte. Outra característica marcante deste sistema é sua 
relação com o material superficial composto por uma cobertura argilosa muito 
espessa, que apresenta crostas ferruginosas em sua base, situação comum nas 
bordas do sistema. 

O Sistema de Aplanamento S1 (Ap1/p) desenvolve--se em extensa área da 
sub-bacia do Rio Claro, em sua porção leste constitui o interflúvio entre os rios: Claro 
e Arinos, entre 420-520 metros de altitude em média; na extremidade sul da sub-
bacia, representa a porção meridional da Chapada dos Parecis, atingindo níveis 
altimétricos mais elevados, entre 500 e 650 metros.  

O Sistema de Aplanamento - S1 é caracterizado por uma superfície 
subnivelada extensa, que se desenvolve ao longo dos interflúvios, com dimensões 
Interfluviais superiores a 12.750m podendo ser delimitados por rebordos erosivos. 
Tem topos subhorizontais que formam rampas extensas. Os vales são amplos e 
erosivos abrigando apenas canais de primeira ordem.  Esse relevo plano com 
declividades inferiores a 2% desenvolve-se associado à crosta laterítica em 
decomposição, formada sobre arenitos da formação Utiariti. A alteração da crosta 
laterítica dá origem a uma cobertura superficial constituída por argilas e argilas com 
areia muito fina, de cor vermelha-escura e vermelho-amarela. Essa cobertura tem 
espessuras superiores a 3 m, sendo classificada respectivamente como Latossolos 
Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos, respectivamente de textura argilosa e 
média.  

 

6.3.1.1.  Sistema de Aplanamento S2 – Ap2 

O Sistema de Aplanamento S2 tem amplo desenvolvimento na sub-bacia. É 
uma superfície subnivelada extensa, que se desenvolve sobre arenitos da Formação 
Utiariti, constituindo os interflúvios entre as drenagens principais e intercalando-se 
entre as planícies fluviais que recobrem grande parte dos vales, e os topos onde 
ocorrem os modelados planos do Sistema de Aplanamento S1/(Ap1/p). 

A homogeneidade topográfica e a baixa intensidade de dissecação dessa 
superfície permitem diferenciar apenas um nível de dissecação, que constituem o 
Sistema de Aplanamento S2 com suave dissecação (Ap2/s).  

Na sub-bacia do Rio Claro, onde ocorre dissecando o Sistema S1 por erosão 
remontante, o Sistema de Aplanamento S2 é caracterizado por uma superfície 
subnivelada extensa, também com caimento para nordeste. Apresenta altitudes que 
variam entre 580m no setor ocidental a 470 m no setor oriental. Esse sistema é 
formado por interflúvios muito amplos e amplos. Os topos são subnivelados, 
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convexos e amplos. As vertentes são contínuas e longas, com segmentos retilíneos. 
Os vales são amplos e abertos, erosivos-acumulativos, com planícies estreitas, 
descontínuas e canais em arenito da Formação Utiariti.  

A Formação Utiariti é litologicamente constituída por conglomerados basais 
cíclicos, oligomíticos, com seixos e raros matacões de arenitos e quartzo, com matriz 
arenosa e cimento silicoso; arenitos conglomeráticos, silcretes, arenitos e siltitos 
argilosos predominam da porção intermediária até o topo, e, por vezes, intercalados 
por lentes de microconglomerados. A espessura média deste pacote é de 100 
metros. 

O padrão de dissecação predominante neste sistema é classificado como 
Ap2/s(c21) com dimensão interfluvial acima de 3.750m e entalhe dos vales menores 
do que 20m. As declividades médias são inferiores a 3%, porém em alguns trechos 
essas declividades se acentuam, como as encostas e o vale do rio Claro, nas 
imediações da MT-249. 

A cobertura superficial é arenosa constituída por areia fina a muito fina, 
ocorrendo subordinadamente areia média, com presença ocasional de nódulos de 
laterita milimétricos. Em alguns locais, ocorrem afloramentos de laterita observados 
em diversos pontos na sub-bacia. Nestes locais é comum a presença de relevos 
residuais: ressaltos topográficos, colinas pequenas e ou morrotes convexos cobertos 
por cascalho e/ou laterita, descritos no Sistema de Colinas e Morros. 

 

6.3.1.2.  Sistema de Agradação Fluvial – Sistema de Planícies Fluviais – Pf 

Esse sistema refere-se exclusivamente às formas produzidas por processos 
agradacionais resultantes de acumulação fluvial. Neste sentido, estão inclusas as 
planícies e terraços fluviais, bem como diques marginais, meandros abandonados, 
lagoas de decantação e outros. 

Na sub-bacia ocorre uma ampla faixa ao longo dos principais rios onde 
predominam tais processos. Esta área esta ligada à rede de drenagem do rio Claro, 
ribeirões Água Verde, Sumidouro, Santo Antônio e São Pedro, bem como de seus 
afluentes de menor porte. 

As planícies fluviais são terrenos planos e suavemente inclinados em 
direção ao rio. Compreendem a planície de inundação e os baixos terraços. 
Associam-se alagadiços e pântanos. Essas áreas são formadas por sedimentos 
aluviais inconsolidados classificados como Aluviões Atuais e os solos mapeados são 
do tipo Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Gleissolo. 

Caracterizam por apresentar o nível freático elevado e enchentes sazonais. 
Ocorrem processos de deposição de finos, por decantação, durante as enchentes e 
de areias por acréscimo lateral. Associados ao canal fluvial ocorrem também 
processos de erosão lateral e vertical. 
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6.4. Geomorfologia da área de influencia direta 

 

Na Área de Influência Direta o modelado do relevo é muito uniforme com 
predomínio do sistema Ap2/s2, estreitas faixas de Planícies Fluviais (PF) ao longo 
do rio Claro e um área de Planície Aluvionar Meandriforme (Pmd) relacionada a uma 
drenagem afluente do rio Claro no extremo nordeste da AID, conforme representado 
na figura (Figura 6.2) e no mapa geomorfológico da AID (Anexo 9.1.2). 

Figura 6.2: Representação do mapa geomorfológico da AID - Área de Influência 
Direta Escala 1:20.000. 
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6.4.1. Aspectos do modelado do relevo 

 

Nessa área o Sistema Ap2/S2 recobre os sedimentos da Formação Utiariti 
em altitudes que variam entre 390m nos setores mais elevados a 320m em ambas 
as margens do rio Claro. No sentido longitudinal ao longo do rio as altitudes variam 
de 350 metros no extremo sul do reservatório a 320m próximo à barragem. O rio 
corre sobre leito predominantemente rochoso composto por material coeso (blocos e 
matacões) e apresenta localmente fluxos em corredeiras, turbulentos e de altas 
velocidades.  

Na Área de Influência Direta o sistema se configura por vertentes contínuas 
e longas, dos interflúvios laterais ao vale do rio Claro, com segmentos retilíneos 
direcionados ao rio.  

Replicando as condições regionais, o padrão de dissecação foi classificado 
como Ap2/s(c21) com dimensão interfluvial acima de 3.750m e entalhe dos vales 
menores do que 20m. As declividades médias são inferiores a 3%, porém em 
algumas porções desse trecho do rio as declividades se acentuam, como as 
encostas e o vale do rio Claro, nas imediações da MT-249 (Figura 6.3) e em sua 
margem direita, no extremo norte da AID (Figura 6.4). Essas variações altimétricas 
também podem ser observadas no mapa Hipsométrico (Anexo 9.1.3). 

A cobertura superficial é arenosa constituída por areia fina a muito fina, 
ocorrendo subordinadamente areia média, situação que se estende por uma extensa 
área para além dos limites da AID, recoberta por vegetação original e pastagens. 
(Figuras 6.5 a 6.8) e impossibilita o uso dessas áreas com agricultura intensiva, tanto 
pela baixa fertilidade dos solos, como pela alta susceptibilidade à erosão (Figuras 
6.9 e 6.10).  

 

 

Figura 6.3: Vertentes com inclinação média de 10%, em 
ambientes arenosos, no trecho em que a MT-249 corta o rio 
Claro. 
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Figura 6.4: Vertente com declividade média de 8%, margem direita do rio 
Claro, extremo norte da AID. 

 

 

Figura 6.5: Situação regional de extensas áreas do Sistema de 
Aplanamento S2 recobertas por uma cobertura arenosa que impossibilita 
a ocupação intensiva com agricultura. Linha branca – limite AID. Linha 
verde- limite reservatório.  
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Figura 6.6: Ambientes arenosos da AID recobertos por vegetação natural 
e no extremo superior esquerdo área degradada com pastagem. Observa-
se também a estrada de acesso à área com tonalidade clara da cobertura 
arenosa. Linha amarela- limite AID. 

 

 

Figura 6.7: Área aberta à margem do rio Claro em 2002, em ambiente de 
cobertura arenosa, porém ainda com presença de vegetação esparsa de 
Cerrado em seu interior, sem instalação de processos erosivos. 
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Figura 6.8: Aspecto da mesma área em 2017 já com instalação de 
processos erosivos em sua porção centro-sul. 

 

  

Figura 6.9: Aspecto da área de pastagem degradada em processo de desertificação 
apresentada na imagem da figura 6.8. 

 

  

Figura 6.10: Processos erosivos na área supracitada. 
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6.4.2. Aspectos hidro geomorfológicos e estruturais do Rio Claro  

 

De acordo com a legislação Estadual dos Recursos Hídricos, a bacia 
hidrográfica do rio Claro é afluente pela margem esquerda do rio Arinos, o qual por 
sua vez é afluente do rio Juruena, sendo este um dos formadores do rio Tapajós, 
sub-bacia 17, da Bacia Amazônica, bacia 1 no contexto das bacias hidrográficas do 
Estado do Mato Grosso. 

A direção NW-SE condiciona regionalmente o rio Arinos, do qual o rio Claro 
é um dos contribuintes de cabeceira. Essa disposição da drenagem controla o 
extenso interflúvio das bacias dos Rios Arinos e Teles Pires, com orientação 
noroeste-sudeste e nordeste-sudoeste cujo recuo controlado por essas direções, 
vem destruindo o Sistema de Aplanamento S1 (Ap1/p), como os remanescentes 
delimitados por essas orientações. Esses fatos evidenciam que embora os 
processos de aplanamento tenham predominado na elaboração dos relevos de 
cimeira, tem-se na dissecação do Sistema S1, o predomínio de processos de 
alteração e de entalhe fluvial, controlados pela estrutura e pela tectônica. (SEPLAN, 
2000b). 

O rio Claro nasce próximo à Chapada de Parecis, no município de 
Diamantino e ainda em seu alto curso, a partir do Córrego Campina, seu afluente da 
margem direita, para jusante torna-se divisor entre os dois municípios e percorre o 
município de São José do Rio Claro até sua foz no rio Arinos.  

Desenvolve-se, aproximadamente, no sentido Sudoeste-Nordeste, com 
bacia de contribuição localizada entre as latitudes 13°30’ e 14°45’ Sul e longitudes 
56°30’e 56°45’ Oeste. 

Caracteriza-se por rede de drenagem com padrão semelhante ao paralelo e 
forma alongada em praticamente toda a sua extensão. É formada por conjunto de 
sub-bacias alongadas que convergem para um mesmo curso, com relativa simetria 
de afluentes em suas margens. Limita-se à oeste com a bacia do rio Arinos (sub-
bacia 17), à leste com a bacia do rio Alegre (sub-bacia 17), e ao sul com as 
nascentes do rio Santana (sub-bacia 66) no Alto Paraguai. 

Os principais afluentes do rio Claro, pela margem esquerda são o Ribeirão Água 
Verde e Ribeirão Santo Antônio, e pela margem direita o Córrego Cágado e o 
Ribeirão Sumidouro. 

O rio Claro nasce na Chapada dos Parecis, drenando os sedimentos 
inconsolidados da Unidade Edafoestratigráfica correndo em direção oeste-leste com 
leve inclinação para nordeste (Figura 6.11), por mais de quarenta quilômetros 
apresentando aspecto meandriforme, com planícies fluviais localizadas ao longo de 
sua extensão.  
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Figura 6.11: Modelo da sub-bacia do Rio Claro em sua porção de nascente sua 
posição na borda da Chapada dos Parecis montante da área da PCH Perdidos. 

Nota: gerado a partir de Modelo Digital do Terreno – MDT, mostrando aspectos do 
relevo, destacando morfologia, padrão de drenagem, direção e condicionamento 
estrutural. 

 

Aproximadamente em 14º00’S e 56º47’W assume direção NE-SW, 
mantendo extravasamento do leito em planícies fluviais em seu entorno. Ao norte da 
rodovia MT-249, por volta de 13º52’S/56º40’W, condiciona-se à direção NW-SE, 
apresentando aspecto diferenciado dos setores de montante e jusante, pois seu leito 
se torna encaixado em canal retilinizado e profundo (Figura 6.12).  
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Figura 6.12: Condicionamento estrutural do trecho do rio Claro 
que abrange o reservatório da PCH Perdidos, observa-se 
predomínio do leito alinhado em direção NE-SW, com direções 
transversais NW-SE. 

 

À altura de 13º50’S/56º41’W muda para direção aproximadamente N-S e a 
partir daí já drena o trecho a ser contemplado pelo reservatório da PCH Perdidos 
sobre litologias da Formação Utiariti.  

Assume direção NW-SE por volta de 13º52’S/56º40’W, quando seu leito se 
torna encaixado, desenvolvendo-se em trechos mais retilíneos (Figuras 6.13 a 6.15), 
adaptados às direções estruturais.  

 

  

Figura 6.13: Trecho em que o Rio Claro a partir de 
13º50’S/56º41’W, assume direção aproximada N-S, 
condicionado a controle estrutural. 

 

Figura 6.14 Vista aérea do 
curso retilíneo do rio Claro. 
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Condicionada por essas direções a drenagem apresenta mudanças bruscas 
de direções e diversos ângulos de confluência, desde agudos a retos, e 
apresentando segmentos com sinuosidades em formas de cotovelos em função da 
forte influência de direções de fraturamentos, fatos observados a norte da rodovia 
MT-249. (Figura 6.16). 

 

  

Figura 6.15: Vista local de trechos encaixados do rio Claro, condicionados a controle 
estrutural. 

 

  

Figura 6.16: Detalhamento do trecho do rio condicionado a falhamentos, 
apresentando sinuosidades em cotovelos. 

 

Assim, o vale do rio Claro, à medida que se dirige para nordeste vai se 
aprofundando até encontrar um sistema de fraturas NE e ENE, nas quais se 
encaixam. O padrão de drenagem muda consideravelmente, de consequente para 
subsequente, caracterizado por se desenvolver ao longo de linhas de fraqueza, tais 
como: uma fratura, uma discordância, um contato entre litotipos, apresentando, 
portanto, controle estrutural ou estratigráfico (Figuras 6.17 e 6.18).  

Nesses trechos encachoeirados e de corredeiras (Figuras 6.19), observa-se 
planos de falhas de gravidade (Figura 6.20) que marcam a tectônica extensional 
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típica de borda de bacia sedimentar. Esses planos constituem zonas de fraqueza 
que auxiliam o aprofundamento dos vales e a dissecação do relevo, com instalação 
de abrigos de fauna silvestre (Figura 6.21). 

A drenagem nesse trecho apresenta ressurgências e cavernas sugerindo 
áreas com rochas homogêneas cortadas por sistemas de fraturas intercruzadas com 
malhas relativamente grandes e apresenta vale muito encaixado, com entalhamento 
variando de 20 a 80 metros. 

 

  
Figura 6.17: Trecho do rio Claro 
condicionado a falhamentos. 

Figura 6.18: Discordância de camadas 
de arenitos Utiariti às margens do rio 
Claro 

 

  

Figura 6.19: Trecho de corredeiras condicionado a planos de falhamentos 
transversais ao rio. 

 

Surgem feições tipicamente fluviocársticas, caracterizadas por vales cegos, 
cujas águas circulam em cursos subterrâneos, onde o fluxo aflora por uma 
ressurgência; flui em superfície e desaparece por sumidouro localizado nas 
coordenadas 13°56’11,3" S/56º4319,0”W (Figuras 6.20 a 6.24). 
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Figura 6.20: Planos de falhamentos por 
gravidade formando paredão às margens 
do rio Claro. 

Figura 6.21: Aspectos de alteração de 
arenitos em planos de falhamentos 
verticais formando abrigos para 
morcegos. 

 

 

 

 

  

Figura 6.22: Imagem aérea e fotos locais do trecho onde o rio assume feição 
fluviocárstica.  
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Figura 6.23: Aspecto do rio Claro no trecho a montante do local onde submerge em 
sumidouro 

 

 
Figura 6.24: Modelo de formação de vale cego com 
destaque de feições de ressurgências e sumidouro 
(Segundo Erika Wiechmann, 2008). 

 

6.4.3. Feições Cársticas às margens do Rio Claro 

6.4.3.1. Aspectos Geológico-Geomorfológicos Conceituais  

O termo carste é utilizado para designar regiões da superfície terrestre, cujo 
relevo é caracterizado por uma morfologia e hidrologia específicas, desenvolvido 
tanto em superfície como em subsuperfície, e resultante da circulação hídrica. A 
dissolução da rocha pela água, apesar de não ser necessariamente o fator 
dominante nesse sistema, é mais importante neste, do que em qualquer outro tipo 
de relevo.  
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Durante um longo tempo acreditou-se que os quartzitos e arenitos não eram 
carstificáveis. Em decorrência disso, ainda hoje existem poucos registros de caráter 
mundial dessas formas de relevo. As quatro principais regiões geográficas que 
exibem formações de grande magnitude, consideradas referências na literatura, são 
os tepuis na Amazônia venezuelana, onde foram realizadas várias pesquisas, a 
península do Cape na África do Sul, a Austrália, sobretudo no noroeste das 
Kimberleys, e o Brasil. 

No Brasil, foi identificado o desenvolvimento de cavernas em arenitos e 
quartzitos ao longo de todo o território nacional e nos mais diferentes domínios 
morfológicos, desde a Amazônia até o sul do país (KARMANN et al., 1979; 
KARMANN et al., 1986; SUGUIO, 1999). 

No estado do Mato Grosso, na região da Chapada dos Guimarães, foi 
reportada a ocorrência de grutas desenvolvidas em arenitos das formações basais 
da Bacia Sedimentar do Paraná (BORGHI et al., 2002), destacando-se como uma 
das maiores regiões cársticas não-carbonáticas do Brasil. De acordo com Hardt e 
Pinto (2008), na região da Chapada dos Guimarães e Parecis está localizada uma 
das maiores cavernas em arenito do país, a gruta do Aroê-Jari, com comprimento 
superior a 1.500m. 

Ainda há muito debate científico a respeito desse conceito mais amplo da 
carstificação, por isso é comum encontrar em livros e artigos um conceito mais 
restrito, relacionando o termo cárstico somente às rochas carbonáticas; porém o 
termo carste vem sendo, cada vez mais, utilizado para também designar o relevo 
com formas semelhantes aquele, encontrado em outras litologias e que, até pouco 
tempo atrás, era enquadrado na terminologia geral de “pseudocarste”.  

Este é o caso do relevo oriundo do processo de dissolução das rochas 
siliciclásticas, que gera formas de relevo semelhantes àquelas das rochas 
carbonáticas. A aplicação do termo é ainda bastante debatida, uma vez que parte 
dos processos, e mesmo os fatores, envolvidos nessa esculturação não são 
totalmente conhecidos e entendidos e ainda existem várias suposições no que se 
refere aos fatores e a maneira pela qual a dissolução da sílica ocorre, pois estes 
aspectos carecem de base experimental que os sustente.  

Consensos importantes já foram, contudo alcançados. Um dos mais 
significativos é o reconhecimento da importância não somente da litologia da rocha, 
como também de outros fatores atuantes no desenvolvimento dessas feições, como 
as estruturas geológicas, além dos processos de intemperismo químico, mecânico e 
a erosão, entre outros.  

Pesquisas mais recentes apontam como condições importantes na gênese 
das cavernas em rochas siliciclásticas:  

 A disponibilidade hídrica e o tempo necessário para que ocorra a dissolução, 
em função da baixa solubilidade dessas rochas. Tendo em vista que o 
processo de dissolução aparentemente exige continuidade ao longo de 
muito tempo, assume-se que a estabilidade tectônica represente um fator 
determinante para que a carstificação se desenvolva. É também conhecido, 
entre os mecanismos identificados até agora, que a dissolução nessas 
litologias pode ocorrer preferencialmente em outros minerais mais solúveis 
que o quartzo, podendo até mesmo estar ausente neste mineral. 
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 Fatores de origem geológico-estrutural, entre eles, a presença de fraturas, 
juntas e planos estratigráficos, parecem favorecer a penetração da água de 
chuva e o seu condicionamento no meio subterrâneo, tornando possível sua 
disponibilidade para as trocas químicas. Porém, diferentemente do que se 
observa em rochas carbonáticas, foi constatado que a dissolução é eficiente 
também nos pequenos espaços entre os grãos de quartzo, promovendo a 
desagregação dos mesmos.  

 Na literatura é destacada ainda, a importância da fase erosiva através do 
processo de piping, que ocorre posteriormente à fase inicial, dominada por 
processos de dissolução, sendo que ela responderia pela maior remoção 
quantitativa dos resíduos insolúveis (grãos de quartzo). Neste contexto, deve-
se realçar o papel do gradiente hidráulico como elemento necessário para que 
a água circule, favorecendo a dissolução e a remoção mecânica das rochas. 

Szcerban & Urbani (1974) e Galán (1991) (apud Fabri, F. et alii, 2014) 
sugerem que, tendo em vista o grande número de registro de carstificação em 
rochas siliciclásticas em regiões intracratônicas, a estabilidade tectônica deva ser 
também considerada como um fator relevante, associado à questão das idades 
elevadas dessas formas.  

Para alguns pesquisadores, a carstificação dessas rochas, seria resultado 
de um conjunto de processos, atuando de maneira contínua ao longo de muito 
tempo (GALÁN, 1991; WRAY, 1997b; SILVA, 2004, Fabri et alii, op cit). Há os que 
defendam a ideia de que a dissolução de cavernas em rochas siliciclásticas ocorra 
em uma matriz mais solúvel que, em alguns casos, sustentam os grãos de quartzo, 
resultando na evolução dessas formas em um tempo mais curto (URBANI, 1986b; 
YOUNG, 1988; GALÁN, 1991; YOUNGER et al., 1995; apud Fabri, F. et alii, 2014). 
Neste contexto, estudos desenvolvidos em cavernas quartzíticas no Brasil têm 
enfatizado a importância da presença de constituintes mais facilmente 
intemperizáveis da rocha, de maneira a possibilitar desenvolvimento inicial de rotas 
de fluxo subterrâneo. 

Segundo Wray (1997b, apud Fabri, F et alii, op. cit), a maior parte das 
feições cársticas areníticas e quartzíticas (torres, corredores, abismos, dolinas e 
cavernas) possui gênese relacionada às estruturas da rocha. Isto explicaria o porquê 
das cavernas em rochas siliciclásticas se desenvolverem, em geral, nas bordas de 
escarpas, onde a descompressão da rocha tende a gerar fraturas mais abertas. 

 

6.4.3.2. Os registros cársticas da Bacia do Rio Claro  

As ocorrências de cavernas cadastradas na Formação Utiariti, num contexto 
geomorfológico regional, segundo Siqueira et al (2017) estão preferencialmente 
associadas às áreas de densidade de drenagem muito baixa, com distância 
interfluvial entre 12,7 a 3,7 km, porém com profundidade de entalhamento dos vales 
fraca (20-40m) a média (40-80m). Essas condições são reinantes nas imediações da 
borda das escarpas erosivas (cuestas) do Planalto dos Parecis. Essas cavernas 
ocorrem normalmente associadas a vales de rios obsequentes, portanto, de alto 
potencial erosivo. São situações que favorecem o aparecimento de feições residuais, 
na forma de blocos ruiniformes.  
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Segundo Siqueira (op. cit.) e Linhares (2018) as cavernas mais distantes das 
bordas do planalto, estão relacionadas a vales mais entalhados, em sistema de 
drenagem consequente. De menor potencial erosivo, essas cavernas ocorrem na 
ruptura de declives que marcam a passagem entre as formas de relevo tabulares 
conservadas no topo do planalto (seção Chapada dos Parecis) com as formas de 
relevo fracas a medianamente dissecadas.  

Nesse último contexto é que se inserem as cavernas observadas na área de 
Influência Direta da PCH Perdidos detalhadamente descritas por Linhares (2018) 
nos estudos espeleológicos localizadas mais distante da borda do planalto.  

A face escarpada dos arenitos Utiariti na região, muitas vezes deixa entrever 
feições de arcos e pequenos abrigos. Dois tipos distintos foram considerados dentro 
dessa categoria, aqueles desenvolvidos por entre as estratificações cruzadas 
presentes nos arenitos expostos nas faces nuas das vertentes e os desenvolvidos 
em fraturas, esforços estruturais que geram falhas nas rochas possibilitando a 
percolação da água e formação do relevo (Figura 6.25).  

 

  
Figura 6.25: Afloramentos de arenitos com presença de estratificações cruzadas e 
fraturas. 

 

Segundo Spelayon Consultoria (2018) na área do projeto PCH Perdidos foram 
identificadas 29 feições espeleológicas, sendo 10 feições na ADA, 14 feições no 
entorno de 250 metros (AID) e 5 feições fora da ADA e AID (AII). O trabalho de 
identificação dessas feições ocorreu através de prospecção espeleológica realizada 
pela empresa Geo&Bio Ambiental entre novembro de 2017 e julho de 2018, 
conforme descrição detalhada naquele documento e representado na Figura 6.26. 
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Figura 6.26: Mapa de localização das cavernas, abrigos, sumidouros e ressurgências identificadas na região do 
projeto PCH Perdidos. (Spelayon, 2019). 
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A degradação química dos arenitos solúveis da Formação Utiariti, afetados 
por estruturas tectônicas facilita a percolação dos fluidos e a consequente formação 
de carste. Esses cartes, muitas vezes resultam não só da dissolução, mas da sua 
associação a contatos litológicos entre camadas de rochas de competências 
diferentes (Figuras 6.27), gerando erosão diferencial quando estão ocorrem 
intercalações de fácies areníticas feldspáticas com fácies pelíticas, de modo que os 
níveis areníticos, por serem menos resistentes, são removidos deixando cavidades 
tipo fendas, tocas ou abrigos (6.28).  

 

  
Figura 6.27: Abertura de fendas e pequenos espaços entre camadas do arenito 
Utiariti de competências diferentes. 

 

  
Figura 6.28: Processo de erosão em rochas com camadas de textura e consistência 
diferenciadas formando relevos ruiniformes e locais de tocas e abrigos para fauna. 

 

Outro aspecto do relevo observado na área é a ocorrência de relevos residuais, na 
forma de afloramentos rochosos do tipo ruiniforme e blocos desmoronados desses 
relevos nos arenitos Utiariti (Figuras 6.29 e 6.30). 
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Figura 6.29: Relevos residuais formando blocos ruiniformes e aberturas em forma de 
fendas ou tocas no arenito Utiariti. 

 

  

Figura 6.30: Blocos isolados de aspecto ruiniforme em área de pastagens próximo 
ao vale do rio Claro. 

 

Sobre os aspectos litológicos, na área das cavernas, a Formação Utiariti é 
caracterizada, basicamente por arenitos finos com quantidades variáveis de 
feldspato caulinizados e matriz ferruginosa com forte recristalização local sob a ação 
de falhamentos. Esses arenitos são bastante friáveis e encontram-se intensamente 
saprolitizados (Figura 6.31), exceto quando localizados em zonas de falha, locais em 
que ficam fortemente recristalizados (quartzitos) (Figura 6.32). Nessas situações, 
adquirem resistência diferencial que dão origem aos saltos e corredeiras existentes 
nesse trecho.  
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Figura 6.31: Aspectos granulométricos do Arenito Utiariti saprolizado. 

 

  

Figura 6.32: Afloramento de arenitos recristalizados e mais resistentes em zonas de 
falhamentos. 

 

6.5. Considerações finais 

Esse levantamento de informações geomorfológicas primárias e secundárias 
da área de Influência Direta da PCH Perdidos foi realizado no sentido de detalhar os 
aspectos geomorfológicos relacionados à dinâmica de formação do relevo ao longo 
das vertentes e vales do rio Claro permitido avaliar os impactos da construção do 
empreendimento sobre esses ambientes, atendendo o Parecer Técnico Nº 
112.757/CLEIA/SUIMIS/2017 em seu item 3.3. §4º. 

A direção NW-SE condiciona regionalmente o rio Arinos, do qual o rio Claro 
é um dos contribuintes de cabeceira. Essa disposição da drenagem controla o 
extenso interflúvio das bacias dos Rios Arinos e Teles Pires, com orientação 
noroeste-sudeste e nordeste-sudoeste cujo recuo controlado por essas direções, 
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vem destruindo o Sistema de Aplanamento S1 (Ap1/p), como os remanescentes 
delimitados por essas orientações. Esses fatos evidenciam que embora os 
processos de aplanamento tenham predominado na elaboração dos relevos de 
cimeira, tem-se na dissecação do Sistema S1, o predomínio de processos de 
alteração e de entalhe fluvial, controlados pela estrutura e pela tectônica. (SEPLAN, 
2000b). 

Na Área de Influência Direta ocorre o Sistema de Aplanamento Ap2/S2 em 
altitudes que variam entre 390m nos setores mais elevados a 320m em ambas as 
margens do rio Claro. No sentido longitudinal ao longo do rio as altitudes variam de 
350 metros no extremo sul do reservatório a 320m próximo à barragem. O sistema 
se configura por vertentes contínuas e longas, dos interflúvios laterais ao vale do rio 
Claro, com segmentos retilíneos direcionados ao rio, que corre sobre leito 
predominantemente rochoso composto por material coeso (blocos e matacões 
predominantemente de arenitos da Formação Utiariti) e apresenta localmente fluxos 
em corredeiras, turbulentos e de altas velocidades.  

O Sistema S2, que vem dissecando o Sistema Ap1/p, teve sua atuação 
controlada pela drenagem atual, que mostra forte condicionamento estrutural 
regional nas direções NE-SW e NW-SE; e especificamente nesta sub-bacia, 
direções preferenciais Norte-Sul e Leste-Oeste. 

A dinâmica hidrográfica ao longo do trecho contemplado nesse projeto 
destaca a influência do controle estrutural sobre as litologias da Formação Utiariti, 
condicionanado o curso do rio a falhamentos e fraturamentos. Assim, a norte da 
rodovia MT-249, por volta de 13º52’S/56º40’W, condiciona-se à direção NW-SE, 
apresentando aspecto diferenciado dos setores de montante e jusante, pois seu leito 
se torna encaixado em canal retilinizado e profundo, apresentando trechos 
encachoeirados e de corredeiras relacionados a falhas de gravidade que refletem a 
dinâmica de descompressão típica de borda de bacia sedimentar, e caracterizam 
zonas de fraqueza que auxiliam o aprofundamento dos vales e a dissecação do 
relevo. Destacam-se também segmentos com sinuosidades em formas de cotovelos 
em função da forte influência de direções de fraturamentos NW-SE cortando os 
falhamentos de direção NE-SW em que o rio se instalou. 

Essas condições estruturais associadas a processos de intemperismo 
químico, mecânico e à erosão possibilitaram o desenvolvimento de feições 
tipicamente fluviocársticas, tais como abrigos, surgências, sumidouro, ressurgências 
e cavernas presentes nesse trecho, ao longo do vale, nas vertentes e áreas 
adjacentes ao rio Claro.  

A cobertura superficial ao longo das vertentes é arenosa, constituída por 
areia fina a muito fina, ocorrendo subordinadamente areia média, situação que se 
estende por uma extensa área para além dos limites da AID, recoberta por 
vegetação original e pastagens e impossibilita o uso dessas áreas com agricultura 
intensiva, tanto pela baixa fertilidade dos solos, como pela alta susceptibilidade à 
erosão.   

As condições locais de relevo e solos na área de influência direta como 
declividades médias associadas a uma cobertura predominante de Neossolos 
Quartzarêncios que caracterizam ambientes naturais de fragilidade elevada são 
minimizadas pela manutenção da extensiva cobertura vegetal de savana e floresta, 
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o que contribui como fator estabilizador de desencadeamento dos processos 
erosivos. 

Tais ambientes com condição natural de alta fragilidade devem ser 
cuidadosamente manejados, não só no desenvolvimento de atividades 
agropecuárias, mas principalmente na construção, instalação e operação destes 
empreendimentos hidrelétricos, seguindo-se as medidas mitigadoras sugeridas nos 
programa de controle de erosão, de recomposição de áreas afetadas pelas obras, 
de comunicação social e de educação ambiental. 
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 PEDOLOGIA  7.

7.1. Introdução 

Solo é um recurso natural que deve ser estudado, tanto para produção 
agropecuária, quanto para, por exemplo, um estudo de impacto ambiental 
decorrente de um empreendimento que visa geração de energia hidrelétrica 
considerando-se suas características intrínsecas, principais limitações e 
susceptibilidade à erosão, de forma a possibilitar análises no que concerne à 
potencialidade agrícola e fragilidades naturais, que inteferem desde a avaliação de 
risco de assoreamento do reservatório, por exemplo, até a valoração das terras a 
serem alagadas ou adquiridas. 

Assim, o tema pedologia foi levantado e analisado neste trabalho, de forma 
integrada com as demais áreas constituintes do meio físico, tais como geologia, 
geomorfologia e recursos hídricos, possibilitando um rebatimento de seus aspectos 
interativos com os componentes do meio biótico e de uso do solo, e fornecendo, no 
conjunto, as bases para uma avaliação de impactos na área de Influência Direta da 
PCH Perdidos. 

Partindo do conhecimento regional diagnosticado no EIA da bacia do rio 
Claro, tem-se uma sequência de relações relevo–solos, a serem estudadas nesse 
documento na área de Influência Direta (AID), em detalhe para atender sua 
atualização ambiental.  

 Para tanto, o estudo de solos na região onde será construída a PCH 
Perdidos considerou os levantamentos anteriores realizados na bacia para o Estudo 
de Impacto Ambiental.  

Essas informações mostram que o empreendimento localiza-se numa 
porção da bacia do rio Claro em ambientes que envolvem as porções de topo dos 
extensos interflúvios do Planalto dos Parecis, caracterizadas por formas de relevo 
aplainadas onde predominam Latossolos Vermelhos (LV), oriundos de sedimentos 
da Superfície Paleogênica Peneplanizada com Latossolização, que passam 
gradativamente para Latossolos Vermelho Amarelos (LVA) e Neossolos 
Quartzarênicos (RQo), sendo que no limite entre essas duas últimas unidades e no 
vale do rio Claro existem locais onde se desenvolvem Neossolos Litólicos (RLq) e 
solos de áreas úmidas (Hidromórficos-RQg e Gleissolos-Gxb), unidades estas, 
associadas à Formação Utiariti, espacializados no mapa de solos da bacia do rio 
Claro e apresentados de forma sintética na Figura 7.1. 

Nesse contexto verificou-se também as informações do DSEE que define 
nessa localização uma unidade de Neossolos Quartzarenicos distróficos associados 
a Latossolos Vermelho Amarelos distróficos numa associação Neossolos e 
Latossolos de 80% e 20% respectivamente. 
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Figura 7.1: Representação esquemática do Mapa Pedológico da porção superior da sub-bacia do rio Claro. 
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7.2. Metodologia 

A metodologia utilizada no levantamento das unidades pedológicas está de 
acordo com aquela estabelecida pelo Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos – SNLCS (EMBRAPA, 1998; EMBRAPA, 1999), também 
adotada pelo IBGE (1995) e por Resende, Curi & Corrêa (1997), cujos elementos 
normativos determinam a utilização de critérios para distinção de classes de solos e 
fases de unidades de mapeamento. As classes de solos foram definidas por 
características físicas, químicas e mineralógicas e contêm informações ambientais e 
das relações solo-paisagem 

Os critérios para distinção das classes de solos definem atributos 
diagnósticos que identificam: tipos de materiais (orgânico e mineral), atividade de 
argila, saturação por bases, caráter alumínico, mudança textural, caráter sódico, 
solódico, salino, sálico, carbonático, com carbonato, plintita, petroplintita, catáter 
petroplíntico, superfície de fricção, contato lítico, materiais sulfídricos, caráter ácrico, 
cauliníticos e oxídicos, caráter epiáquico, crômico, ebânico, cor e teor de óxidos de 
ferro, grau de decomposição do material orgânico, cerosidade, superfície de 
compressão, gilgai, autogranulação, relação silte/argila e minerais alteráveis. 

Estes atributos foram utilizados na identificação dos horizontes diagnósticos, 
tanto de superfície, como de sub-superfície, cujos resultados, associados às classes 
texturais, possibilitaram a distinção das classes de solos (Oliveira, Jacomine & 
Camargo, 1992), adaptados à nova classificação (Jacomine 2007). 

Na interpretação de imagens de satélite SPOT (Órbita K689/Ponto 378, 
Órbita K690/Ponto 379 e Órbita K691/Ponto 380) escala 1: 100.000 foram 
considerados aspectos fotopedológicos e fisiomorfológicos, favorecendo a 
identificação preliminar das relações solos-paisagem nas diferentes unidades. Estas 
informações foram incorporadas ao mapa base, resultando numa carta com legenda 
preliminar de solos, que na fase de campo procedeu-se a uma primeira avaliação, 
com coletas de amostras e descrição de horizontes das diferentes unidades de 
mapeamento.  

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em duas etapas adotando-se 
as recomendações de Lemos & Santos (1996), consistindo de reconhecimento 
prévio e levantamento das unidades pedológicas com coleta de amostras de solos 
para fins de classificação. Os pontos de amostragem foram localizados na imagem 
de satélite que serviu de instrumento para o levantamento e os registros efetuados 
através do GPS – GARMIN/ETREX.  

As amostras foram coletadas com trado holandês, onde foram descritas as 
principais características morfológicas encontradas e a devida classificação 
preliminar. 

O estabelecimento das fases de vegetação primária possibilitaram 
inferências a respeito das características do regime hídrico, uma vez que o tipo de 
cobertura vegetal reflete as condições edafoclimáticas de ocorrência dos solos.  

As fases de relevo permitiram definir a configuração superficial dos terrenos 
nos modelados das unidades de mapeamento. Tais informações associadas ao 
conhecimento das fases de pedregosidade e rochosidade possibilitaram inferências 
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sobre susceptibilidade à erosão e restrição ao uso dos solos, para os fins a que se 
destinam. 

Na fase de escritório as amostras coletadas foram enviadas ao laboratório 
devidamente credenciado ao SNLCS/EMBRAPA. Os resultados de campo, das 
pesquisas bibliográficas e de laboratório foram interpretados e finalmente realizou-se 
a classificação das unidades pedológicas da área. 

 

7.3. Caracterização da Cobertura Pedológica 

Como definido no Estudo de Impacto Ambiental, nas porções superiores da 
bacia do rio Claro, nas formas aplainadas de relevo tem-se a predominância de 
Latossolos Vermelhos, oriundos de sedimentos da Superfície Paleogênica 
Peneplanizada com Latossolização, passando gradativamente para Latossolos 
Vermelho Amarelos e Neossolos Quartzarênicos nas longas vertentes e localmente 
Neossolos Litólicos Psamíticos1, estes últimos presentes nos fundos de vale do rio 
Claro, em seus trechos encaixados em rocha, unidades estas, associadas à 
Formação Utiariti, espacializados no mapa de solos e apresentados de forma 
sintética na Figura 7.1. 

Na Área de influência Direta (AID) a distribuição espacial das unidades 
pedológicas é muito homogênea, decorrente da uniformidade do substrato geológico 
e pela influência das tipologias das formas de relevo, verificando-se a presença de 
Neossolos Quartzarênicos, subdivididos em Neossolos Quartzarênicos Órticos 
típicos e Latossólicos; e Neossolos Litólicos, subdivididos em Neossolos Litólicos 
típicos e Psamíticos típicos.  

 

7.3.1. Neossolos Quartzarênicos 

Os Neossolos Quartzarênicos são solos com seqüência de horizonte A – C, 
sem contato lítico dentro de 50 centímetros de profundidade, apresentando textura 
areia ou areia franca, nos horizontes até, no mínimo a profundidade de 150 
centímetros a partir da superfície do solo ou até um contato lítico. São 
essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia mais de 95% de quartzo, 
calcedônia e opala e, praticamente, a ausência de minerais primários alteráveis 
(menos resistentes ao intemperismo). 

São solos minerais, não hidromórficos, profundos, essencialmente 
quartzosos, com textura areia ao longo de todo o seu perfil (órtico típico) e franco 
arenosa (órtico latossólico), quando o horizonte B latossólico inicia-se dentro de 
200cm da superfície. Trata-se de um solo de extrema simplicidade limitando-se a 
diferenciação entre o horizonte A, de cores um pouco mais escuras em função da 
presença de matéria orgânica e o horizonte C, de cores mais vivas. 

 

                                            
1 Psamítico é uma característica da cobertura pedológica, cujo conceito significa: solo com 
textura arenosa e franco-arenosa em todos os horizontes. 
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O horizonte A desses solos é do tipo moderado, de coloração brunada no 
matiz 7,5YR; a sua textura é areia e constituída essencialmente de quartzo na fração 
areia grossa e média; sendo que os grãos são bem arredondados e de estrutura 
grumosa. Já o horizonte C, até a profundidade de 200 centímetros, possui cores 
brunadas passando para bruno amareladas no matiz 7,5YR. 

Devido a sua constituição essencialmente quartzosa, esse solo é pobre em 
nutrientes para as plantas, tanto em macro, como em micro nutrientes, além de não 
se dispor de reservas nutricionais que possam ser liberadas gradativamente. E, 
analiticamente o solo da área é álico.  

Devido a grande quantidade de areia, esse solo é excessivamente drenado 
e apresenta séria limitação com respeito à capacidade de armazenamento de água 
disponível em seu perfil, que influi negativamente na fixação de fósforo e favorece a 
lixiviação e perdas de nitratos. Em consequência dessas características, esses solos 
são muito susceptíveis ao desenvolvimento de processos erosivos, havendo, 
portanto necessidade de cuidados muito especiais em seu manejo para 
desenvolvimento de práticas agrícolas. (Figura 7.2). 

 

 
Figura 7.2: Porções inferiores de vertente, onde ocorrem 
Neossolos Quartzarênicos em área de pastagens 
degradadas, em destaque a friabilidade destes solos e a 
presença de processos erosivos e sua susceptibilidade à 
erosão. 

 

Os Neossolos Quartzarênicos Órticos típicos ocorrem na área em relevo 
suave ondulado, e são recobertos predominantemente por vegetação de Savana 
Arborizada, Floresta Estacional Sempre Verde; enquanto que os Neossolos 
Quartzarênicos Órticos latossólicos desenvolvem-se em formas de relevo aplainadas 
e são recobertos por Savana Florestada (Cerradão) e localmente Floresta Ombróflila 
Aluvial. 
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7.3.2. Neossolos Litólicos 

Os Neossolos Litólicos são solos minerais, não hidromórficos, rudimentares, 
pouco evoluídos e com horizonte A assentado tanto diretamente sobre as rochas 
coerentes e duras, no caso dos Psamíticos, ou sobre o horizonte C pouco espesso, 
como é o caso dos Distróficos típicos. 

Compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a 
rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos mais 
declivosos. 

Esses solos apresentam grande diversidade morfológica, sendo também 
heterogêneos quanto aos atributos físicos, químicos e mineralógicos, e a principal 
característica é sua espessura, possui no máximo 50 centímetros de profundidade.  

São normalmente indicados para preservação da flora e fauna.  As 
limitações ao uso estão relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha e 
aos declives acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos. Estes 
fatores limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de 
erosão.  

Na área em estudo os Neossolos Litólicos ocorrem nas proximidades das 
principais linhas de drenagens e em especial nos fundos de vale do rio Claro, em 
seus trechos encaixados em rocha, assentados sobre os arenitos da Formação 
Utiariti, porém, oriundos de Aluviões Atuais, em relevo plano; e recobertos 
predominantemente por vegetação de Floresta Estacional Sempre Verde e Savana 
Arborizada, e localmente sob Floresta Ombrófila. 

A seguir serão descritos os perfis dos Neossolos Quartzarênicos e Litólicos 
que ocorrem na área. 

7.4. Descrição de Perfis de Solos 

PERFIL 1  

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Quartzarênico Órtico distrófico A moderado, fase 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial relevo suave ondulado.  

Coordenadas Geográficas: 13°50'54.70"S/56°41'50.28"W (Figura 7.3) 

Localização: Estrada da Fazenda Jaó, próximo a uma drenagem afluente do rio 
Claro pela margem esquerda.  

Material Originário: Aluviões atuais  

Relevo Local: Relevo Regional: Plano  

Erosão: Ligeira Pedregosidade: Não pedregosa:  

Rochosidade: não rochosa  Drenagem: Acentuadamente drenado 

Vegetação Primária: Floresta Ombrófila Densa Aluvial  

Uso Atual: pastagem degradada. 
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Figura 7.3:Ocorrência de Neossolos Quartzarênicos 
Órticos em área antropizada. 

 

Descrição Morfológica 

A 00-05 cm; bruno acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); areia; não plástico e 
não pegajoso;  

C1 05-15 cm; bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); areia; não plástico e não 
pegajoso;  

C2 15-70 cm; bruno escuro (10YR 4/3, úmido); areia; não plástico e não pegajoso;  

C3 70-150 cm; bruno forte (7.5YR 5/6, úmido); areia franca; não plástico e não 
pegajoso. 

 

Análises física e química do Perfil 1 

 
Tabela 7.1: Perfil 1 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 0-5 0 0 100 90 7  3 

C2 15-73 0 0 100 94 3 3 

 

Tabela 7.2: Perfil 1 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof 
(cm) 

PH P 
assimilável 

(ppm) 

C. 
Orgânico 

(%) 

N 
(%) 

Matéria 
Orgânica 

Saturação 
Al (%) 

Agua Cacl² 

A 0-5 4,5 3,8 1 3,35 0,17 0,52 30,4 

C2 15-73 4,1 3,6 1 0,32 0,04 0,17 9,64 
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Tabela 7.3: Perfil 1 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
de Base 

(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: 

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H 

A 0-5 2,81 16,7 17 1,86 90,5 48,5 1,81 0,97 0,02 13,83 

C2 15-73 0,75 3,24 23 0,14 9 64 0,09 0,64 0,01 0,08 

 

PERFIL 2 

Classificação: Neossolo Quartzarênico distrófico (epiálico) A moderado fase Savana 
Arborizada (Cerrado típico), relevo plano. 

Coordenadas Geográficas: 13°51'5.79"S/56°41'16.87"W (Figura 7.4). 

Localização: Fazenda da Bom Futuro, a 200 metros da margem direita do Rio Claro.  

Material Originário: Aluviões Atuais. 

Relevo Local: plano e Regional: Plano e suave ondulado 

Erosão: Ligeira  

Pedregosidade: Não pedregosa  

Rochosidade: não rochosa  

Drenagem: Excessivamente drenado 

Vegetação Primária: Savana Arborizada  

Uso Atual: Savana Arborizada em regeneração.  

 

  
Figura 7.4: Área de ocorrência e perfil de Neossolo Quartzarênico típico em relvo 
plano, sob ambiente de vegetação secundária de Savana Arborizada. 
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Descrição Morfológica 

A 0-25 cm; bruno escuro (10 YR 3/3 úmido) e bruno (10 YR 4/3 seco); areia; não 
plástico e não pegajoso. 

AC 25-55 cm; bruno amarelado escuro (10 YR 4/4), areia; não plástico e não 
pegajoso; 

C 55-105 cm; bruno-amarelado-claro (10 YR 6/4); areia franca; não plástico e não 
pegajoso. 

Amostrados os horizontes A e C, 

 

Análises física e química do Perfil 2 

Tabela 7.4: Perfil 2 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 0-25 0 0 100 92 2 6 

C 55-105 0 0 100 85 6 9 

 

Tabela 7.5: Perfil 2 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof 
(cm) 

PH P 
assimilável 

(ppm) 

C. 
Orgânico 

(%) 

N 
(%) 

Matéria 
Orgânica 

Saturação 
Al (%) 

Agua Cacl² 

A 0-25 4,5 3,8 2 0,62 0,06 - 70,70 

C 55-105 4,1 3,2 1 0,11 0,02 - 39,60 

 

Tabela 7.6: Perfil 2 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
de Base 

(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: 

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H 

A 0-25 0,29 4,26 7,00 1,86 90,5 48,5 0,18 0,09 0,01 3,97 

C 55-105 0,38 2,03 19,00 0,14 9 64 0,18 0,18 0,01 1,65 

 

PERFIL 3 

Classificação: Neossolo Quartzarênico Órtico distrófico A moderado fase Floresta 
Estacional Sempre Verde relevo suave ondulado. 

Coordenadas Geográficas: 13°03'17"S/56°47'06"W (Figura 7.5). 

Localização: estrada para a Fazenda Águas Claras, margem direita do rio Claro. 

Material Originário: Aluviões Atuais. 
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Pedregosidade: Não pedregosa  

Rochosidade: não rochosa. 

Relevo Local: suave ondulado e Relevo Regional: Suave ondulado. 

Erosão: Ligeira 

Drenagem: Fortemente drenado.  

Vegetação primária: Floresta Estacional Sempre Verde em regeneração. 

Uso atual: sem uso agrícola. 

 
Figura 7.5: Localização do Perfil 3 em área de Floresta 
Conservada. 

 

Descrição Morfológica 

A - 0-10 cm; bruno escuro (7.5YR 4/2, úmido); areia; não plástico e não pegajoso; 

C1- 10-73 cm; bruno avermelhado (5YR 4/4, úmido); areia; não plástico e não 
pegajoso; 

C2 - 73-142 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); areia franca; não plástico e 
não pegajoso. 

 

Análises física e química do Perfil 3 

Tabela 7.7: Perfil 3 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 0-10 0,0 0,0 100,00  90,00  7,00  3,00  

C1 10-73 0,0 0,0 100,00  93,00  4,00  3,00  
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Tabela 7.8: Perfil 3 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof 
(cm) 

PH P 
assimilável 

(ppm) 

C. 
Orgânico 

(%) 

N 
(%) 

Matéria 
Orgânica 

Saturação 
Al (%) 

Agua Cacl² 

A 0-10 4,8 4.0 10 2,79 0,16 1,21 37,60 

C1 10-73 4,6 3,9 2 0,19 0,03 0,69 25,90 

 

Tabela 7.9: Perfil 3 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
de Base 

(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: 

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H 

A 0-10  0,58   9,87  6,00  2.05 18,5 9  0,37   0,18   0,02  75,48 

C1 10-73  0,20  2,63  8,00  1,25 10 8 0,10  0,08   0,01  71,12 

 

PERFIL 4  

Classificação: Neossolo Quartzarênico Órtico Latossólico, A moderado, relevo suave 
ondulado, fase Floresta Estacional Sempre Verde. 

Coordenadas geográficas: 13°49'22.71"S/ 56°41'56.97"W (Figura 7.6). 

Material originário: Arenitos da Formação Utiariti 

Pedregosidade: não pedregosa   

Rochosidade: não rochosa. 

Relevo local: suave ondulado e Relevo regional: plano a suave ondulado. 

Erosão: não aparente  

Drenagem: excessivamente drenado. 

Vegetação primária: Floresta Estacional Sempre Verde. 

Uso atual: Vegetação original.  

 

Descrição Morfológica: 

A - 0 a 20 cm; bruno amarelado escuro (10YR4/4); franco arenoso; não plástica e 
não pegajosa. 

AC - 20 a 40 cm; bruno (10YR4/3); areia; não plástica e não pegajosa. 

C - 40 a 70cm+; bruno amarelado escuro (10YR4/6); franco arenoso; não plástica e 
não pegajosa.  

Obs.: Descrição e amostragem feitas através de tradagem. Amostrados os 
horizontes A e C. 
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Figura 7.6: Localização do Perfil 4. Predomínio de 
Vegetação Primária de Floresta Estacional Sempre Verde. 

 

ANÁLISES FÍSICA E QUÍMICA DO PERFIL 4 

Tabela 7.10: Perfil 4 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 0-20 0 0 100 823 32 145 

C 40-70 0 0 100 790 45 165 

 

Tabela 7.11: Perfil 4 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof (cm) PH P K Mat. Org 
g/dm³ 

Ca+Mg Ca Mg Al H 

Agua Cacl² mg/dm³ cmol c/dm³ 

A 0-20 4,8 4.0 1,2 15,2 12,8 0,35 0,2 0,15 0,75 3,52 

C 40-70 4,6 3,9 0,3 7,1 9,7 0,26 0,15 0,11 0,88 2,85 

 

Tabela 7.12: Perfil 4 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
Base 
(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: Sat  

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H Al 

 A  0-20 0,39 4,67 8,35 1,33 5,08 3,81 4,28 3,21 0,84 75,48 65,79 

C  40-70 0,28 4 7 1,36 8,15 5,98 3,75 2,75 0,46 71,12 75,86 
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PERFIL 5  

Classificação: Neossolo Quartzarênico Órtico Latossólico álico, A moderado, relevo 
suave ondulado, fase Cerrado adensado. 

Coordenadas geográficas: 13°49'29.16"S/ 56°41'45.81"W (Figura 7.7). 

Material originário: Arenitos da Formação Utiariti 

Pedregosidade: não pedregosa  

Rochosidade: não rochosa 

Relevo local: suave ondulado e  Relevo regional: plano a suave ondulado 

Erosão: não aparente  

Drenagem: excessivamente drenado 

Vegetação primária: Savana Arbustiva Arbórea. 

Uso atual: Vegetação original 

 

Descrição Morfológica: 

A - 0 a 10 cm; matéria orgânica; bruno (10YR4/3); franco arenosa; não plástica e não 
pegajosa. 

AC - 10 a 105 cm; bruno amarelado (10YR5/4); franco arenosa; não plástica e não 
pegajosa. 

Obs.: Descrição e amostragem feitas através de tradagem. Amostrado horizonte A e 
AC (de 20-70 cm). 

 

 

Figura 7.7: Localização do Perfil 5. Predomínio de 
Vegetação Primária de Savana Arbustiva Arbórea. 
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ANÁLISES FÍSICA E QUÍMICA DO PERFIL 5 

Tabela 7.13: Perfil 5 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 0-10 0 0 100 832 32 136 

 AC 20-70 0 0 100 823 36 141 

C 70+ 0 0 100 - - - 

 

Tabela 7.14: Perfil 5 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof (cm) PH P K Mat. Org 
g/dm³ 

Ca+Mg Ca Mg Al H 

Agua Cacl² mg/dm³ cmol c/dm³ 

A 0-10 4,2 3,5 0,7 12,3 8,1 0,13 0,2 0,1 0,8 2,3 

AC 20-70 4,5 3,8 0,6 13,1 7,8 0,18 0,1 0,08 1.00 2,40 

 

Tabela 7.15: Perfil 5 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
Base 
(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: Sat  

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H Al 

A 0-10 0,38 3,38 11,24 1,43 5,08 3,55 5,92 4,14 1,17 68,05 64,81 

AC  20-70 0,21 3,61 5,82 1,25 2,93 2,35 2,77 2,22 0,94 66,48 82,64 

 

PERFIL 6 
 

Classificação: Latossolo Vermelho Amarelo psamítico, A moderado, relevo suave 
ondulado, fase Savana Arbustiva Arbórea. (Figura 7.8). 

Coordenadas geográficas: 13º47'46,2"S/56º41'47,0"W 

Material originário: Arenitos da Formação Utiariti 

Pedregosidade: não pedregosa   

Rochosidade: não rochosa 

Relevo local: suave ondulado e Relevo regional: plano a suave ondulado 

Erosão: não aparente  

Drenagem: excessivamente drenado 

Vegetação primária: Savana Arbustiva Arbórea 

Uso atual: Pastagem degradada 
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Descrição Morfológica: 

A - 5 a 20 cm; bruno (7,5YR5/4); areia franca; não plástica e não pegajosa. 

AC - 20 a 100 cm; bruno claro (7,5YR6/4); franco arenosa; não plástica e não 
pegajosa. 

Obs.: Descrição e amostragem feitas através de tradagem. 

 

 
Figura 7.8: Margem direita do Rio Claro, em ambiente de 
Neossolos Quartzarênicos, onde se observa processos 
erosivos instalados na área de pastagem já degradada. 

 

Análises Física e Química do Perfil 6 

Tabela 7.16: Perfil 6 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 05-20 0 0 100 856 027 117 

AC 20-100 0 0 100 823 032 145 

 

Tabela 7.17: Perfil 6 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof (cm) PH P K Mat. Org 
g/dm³ 

Ca+Mg Ca Mg Al H 

Agua Cacl² mg/dm³ cmol c/dm³ 

 A 05-20 4,9 4,2 1,2 15,2 7,3 0,34 0,2 0,14 0,7 2,3 

AC  20-100 5.0 4,2 0,6 13,1 5 0,27 0,15 0,12 0,65 1,32 
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Tabela 7.18: Perfil 6 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
Base 
(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: Sat. 

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H Al 

 A 05-20 0,38 3,38 11,24 1,43 5,08 3,55 5,92 4,14 1,17 68,05 64,81 

AC  60-100 0,3 2,27 13,22 1,25 4,4 3,52 6,61 5,29 1,5 58,37 68,42 

 

PERFIL 7 
 

Classificação: Neossolo Quartzarênico Órtico Latossólico álico, A moderado, relevo 
suave ondulado, fase Savana Arbustiva Arbórea. 

Coordenadas geográficas: 13°48'4.29"S/ 56°41'28.64"W (Figura 7.9). 

Material originário: Arenitos da Formação Utiariti 

Pedregosidade: não pedregosa  

Rochosidade: não rochosa 

Relevo local: suave ondulado e  Relevo regional: plano a suave ondulado 

Erosão: não aparente 

Drenagem: excessivamente drenado 

Vegetação primária: Savana Arbustiva Arbórea 

Uso atual: Vegetação original 

 

 

Figura 7.8: Localização do Perfil 7. Predomínio de 
Vegetação Primária de Savana Arbustiva Arbórea. 
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Descrição Morfológica: 

A - 0 a 10 cm; bruno (7,5YR4/4); franco arenosa; não plástica e não pegajosa. 

AC - 10 a 35 cm; bruno forte (7,5YR5/6); franco arenosa; não plástica e não 
pegajosa. 

C - 110 a 130+ cm; vermelho amarelado (5YR5/6); franco arenosa; não plástica e 
não pegajosa. 

Obs.: Descrição e amostragem feitas através de tradagem. Amostrados horizonte A 
e C. 

 

Análises física e química do perfil 7 

Tabela 7.19: Perfil 7 - Análise Física Básica. 

Horizontes Frações da amostra total (%) Granulometria da 
TFSA g/Kg 

Símbolo Prof (cm) Calhaus  Cascalhos  Terra Fina Areia  Silte Argila  

A 10-35 0 0 100 823 036 141 

C 110-130 0 0 100 823 032 145 

 

Tabela 7.20: Perfil 7 - Análise Química Básica. 

Símbolo Prof (cm) PH P K Mat. Org 
g/dm³ 

Ca+Mg Ca Mg Al H 

Agua Cacl² mg/dm³ cmol c/dm³ 

A 10-35 4,6 3,9 0,9 18,2 30,4 0,47 0,3 0,17 1,1 6,25 

C 110-130 4,8 4,1 0,3 7,1 8,2 0,35 0,2 0,15 0,8 2,67 

 

Tabela 7.21: Perfil 7 - Análise Química Básica. 

Horizonte Soma 
Base 
(S) 

CTC Sat por 
Bases 

(V) 

Relações Saturação (%) por: Sat. 

Símbolo Prof. cmol c/dm³ % Ca/Mg Ca/K Mg/k Ca Mg K H Al 

A 10-35 0,52 7,87 6,61 1,76 6,34 3,59 3,81 2,16 0,6 79,42 67,9 

C 110-130 0,37 3,85 9,61 1,33 10,87 8,15 5,19 3,9 0,48 69,48 68,38 

 

  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  

  143 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 

CEP 78050080 – pasconambiental@gmail.com 

7.5. Considerações Finais 

O conceito de fragilidade ambiental de acordo com Tamanini (2008), diz 
respeito à vulnerabilidade do ambiente em sofrer qualquer tipo de dano. Relaciona-
se com fatores de desequilíbrio de ordem tanto natural (expresso pela própria 
dinâmica do ambiente), como em situações de elevadas declividades e alta 
susceptibilidade erosiva dos solos, quanto antropogênica (uso inadequado da terra e 
de intervenções em regimes fluviais). 

A fragilidade ambiental potencial de determinada área se caracteriza pela 
fragilidade natural a que está submetida, ou seja, em função de suas características 
físicas, bem como: tipo de solo, declividade, índice de pluviosidade, entre outros. 
Trentin (2012) define que os tipos de solos e sua distribuição espacial influenciam na 
eficiência dos usos e ocupações, e na intensidade dos impactos ambientais.  

Considerando essas premissas e como esse estudo enfoca usos hidro 
energéticos e não agropecuários, para o tema pedologia, nesse nível de 
detalhamento, buscou-se o entendimento dos sistemas pedológicos e suas relações 
naturais, muito além do estudo simples de classificação de solos para fins 
agronômicos, pois o entendimento da importância dos solos e sua influência na 
estabilidade dos sistemas naturais e antropizados são considerados de extrema 
importância no planejamento e ordenamento do uso da terra, compatibilizando o 
desenvolvimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente.  

Assim, no intuito de caracterizar o sistema pedológico predominante na Área 
de Influência Direta do empreendimento, considera-se a definição de SALOMÃO 
(1994), que o caracteriza como “determinada sequência de solos ao longo das 
vertentes, cuja disposição de horizontes e topografia do terreno determina o 
funcionamento hídrico específico, básico para a compreensão dos processos 
erosivos, principalmente lineares (ravinas e voçorocas)”, fator importante também 
para avaliação dos impactos de empreendimento sobre esses ambientes.  

O sistema predominante na AID foi definido a partir das relações entre a 
cobertura pedológica, a morfologia dos terrenos e as situações diferenciadas de 
cobertura vegetal natural, uso e ocupação do solo, que possibilitam também 
entender a dinâmica das águas, determinando diferentes susceptibilidades a 
processos de ravinamentos e voçorocamentos.  

Considerando esses parâmetros, foi identificado na área, o Sistema 
Neossolos Quartzarênicos - Neossolos Litólicos. 

Este sistema pedológico caracteriza-se por uma sequência de: Neossolos 
Quartzarênicos Órticos Latossólicos no terço superior da vertente, Neossolos 
Quartzarênicos Órticos nos terços intermediário e inferior, e Neossolos Litólicos 
localmente nas laterais do leito rochoso do rio Claro. 

As características específicas dos Neossolos Quartzarênicos como textura 
areia e areia franca, drenagem excessiva, que resulta numa séria limitação quanto à 
capacidade de armazenamento de água disponível em seu perfil, favorecendo a 
lixiviação e perda de minerais e nutrientes; fatores esses que os tornam muito 
pobres para usos agropecuários e susceptíveis ao desenvolvimento de processos 
erosivos, definem a alta fragilidade natural do sistema, e condicionam, portanto, a 
necessidade de cuidados muito especiais em seu manejo para instalação de 
infraestruturas de acesso e construções.  
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Neossolos Quartzarênicos (Areias Quartzosas) e Neossolos Litólicos 
enquadram-se no grau muito alto de fragilidade natural (Ross, 1994) (Quadro 6.1); 
e a Embrapa (2014) considera que os Litossolos (Neossolos Litólicos) apresentam 
poucas alternativas de uso por se tratarem de solos rasos e usualmente rochosos e 
pedregosos. 

 

Quadro 7.1: Tipo de solo e classe de fragilidade proposto por Ross (2011).. 

Tipo de solo Fragilidade Peso 

Latossolo roxo, latossolo vermelho escuro e vermelho amarelo Muito Baixo 1 

Latossolo amarelo e vermelho amarelo textura médio/argilosa Baixo 2 

Latossolo vermelho amarelo, Terra roxa, Terra Bruna, Litossolo Médio 3 

Planossolo vermelho-amarelo textura média/arenosa, 
cambissolos 

Alto 4 

Podzólicos com cascalho, Litólicos e Areias Quartzosas 
(Atuais Neossolos Litólicos e Quartzarênicos) 

Muito Alto 5 

 

Na região onde se insere o empreendimento em análise, um fator 
antropogênico positivo contribui de forma decisiva na redução do grau de fragilidade 
ambiental: a manutenção da cobertura vegetal natural em 80% da AID estendendo-
se para seu entorno por milhares de hectares, representado um considerável 
fragmento regional das fisionomias de Floresta e Savana conservadas na região do 
Planalto dos Parecis, região predominantemente ocupada por sistemas agrícolas 
intensivos. 

A presença dessa cobertura de Florestas (Estacional Sempre Verde e 
Ombrófila Aluvial) e Savanas (Florestada, Arbustiva Arbórea e Arborizada), nativas 
ou em processo de sucessão ecológica, sobre solos de elevado grau de fragilidade 
natural, associado à morfologia de relevo de vertentes longas e retilíneas e de baixa 
declividade, favorecem a uma condição ideal de estabilidade dinâmica desses 
sistemas naturais. 

A vegetação natural remanescente de Savana Arborizada (Cerrado) 
apresenta-se conservada no segmento inferior da vertente, ainda no domínio das 
Areias Quartzosas. A Savana Parque (Campo Úmido), associada às Areias 
Quartzosas Hidromórficas, recobre a base das vertentes, onde localmente ocorrem 
ilhas virtuais de formações florestais, predominando Floresta Estacional 
Semidecidual, com variações para Floresta Higrófila e Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial; conforme condições edáficas e dinâmica hídrica.  

Diante desse quadro, os riscos de susceptibilidade a processos erosivos e 
assoreamento do rio Claro e do futuro reservatório estão condicionados à execução 
de medidas adequadas de engenharia e de planos de recuperação de áreas 
degradadas na fase de obras e de proteção do entorno do reservatório, garantindo a 
manutenção e conservação desse fragmento regional, evitando processos de 
degradação de solos e paisagens, como erosão, assoreamento de drenagens 
afluentes e do futuro reservatório, desertificação e perda de habitats naturais. 

Considerando a situação regional verifica-se que a estreita relação entre os 
diversos aspectos condicionantes do meio físico e as formas de ocupação se 
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expande pela bacia do Rio Claro, assim, os Latossolos Vermelhos e Vermelho 
Amarelos que recobrem os interfúvios planos da Chapada dos Parecis são 
explorados intensivamente pela agricultura; enquanto que; nas vertentes mais 
inclinadas em direção aos vales, recobertas por Neossolos Quartzarênicos 
predomina a pecuária extensiva, bastante localizada, em decorrência da fragilidade 
destes solos aos processos erosivos, e nos fundos de vales recobertos por 
vegetação natural de Florestas e Cerrados ocorrem Gleissolos e Neossolos 
Quartzarênicos Hidromórficos e pontualmente Neossolos Litólicos.  

Essa situação é interessante, pois se verifica que em tais ambientes uma 
extensa área de vegetação natural preservada, protegendo a qualidade das águas e 
evitando assoreamento das drenagens. 

Dessa forma, a porção de montante do rio Claro, no trecho onde será 
instalada a PCH, onde predominam solos arenosos está muito conservada; porém 
para que essa situação se mantenha é necessário implantação de programas de 
zoneamento do entorno do reservatório, comunicação social e educação ambiental, 
que orientem a ocupação não apenas na Área de influência Direta da PCH Perdidos, 
mas também em toda a bacia, e destaquem a importância da utilização sustentável 
dos recursos água e solos, através de técnicas adequadas de manejo de solos, 
medidas de proteção e recuperação de áreas de preservação permanente e 
reservas legais das propriedades, procurando manter a vegetação natural sobre os 
solos arenosos, pois ela protege contra processos erosivos e contra a contaminação 
por agrotóxicos, que mesmo não aplicados diretamente nas drenagens, atingem-nas 
através do escoamento superficial. 
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 MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO 8.

8.1. Introdução 

Este capítulo apresenta os resultados do monitoramento 
hidrossedimentométrico efetuado no trecho do Rio Claro, a jusante da PCH 
Perdidos, da empresa EECO Jacutinga Empreendimentos Energéticos do Centro 
Oeste S.A. 

O monitoramento foi realizado pela HYDROCONSULT Hidrometria Comércio 
e Serviços Ltda. com sede em Cuiabá-MT.  

 

8.2. Estação hidrométrica de monitoramento 

A estação PCH Perdidos Jusante (FDS) foi instalada em junho de 2018 
na margem direita do Rio Claro, nas coordenadas geográficas 13º 47’ 34,3”S e 56º 
42’ 13”W. Além da estação convencional foi instalado um limnígrafo. 

O Rio Claro é afluente do Rio Arinos pela margem esquerda. 

As estações foram instaladas de acordo com o Capítulo 5 - Métodos de 
Observação e Operação (Trabalhos de Campo), páginas 7 a 16 do documento 
“Normas e Recomendações Hidrológicas - Anexo II - Fluviometria” estabelecidas 
pelo Decreto nr. 60 852 de 14 de julho de 1967, elaborado pelo Ministério das Minas 
e Energia - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE em 1970. 

Onde: 

F - indica estação com escala para observação do nível d’água,  

D - indica que na estação são efetuadas medições de descarga líquida, 

S - indica estação com medições de descarga sólida. 
 

8.3. Ficha descritiva da estação 

A seguir é apresentado de forma sucinta a fichas descritiva, croqui de 
localização e posição relativa da estação. 

Tabela 8.1: Descrição de estação hidrométrica. 

Nome da Estação: PCH Perdidos Jusante 

Rio: Claro 

Município 

Margem Direita: Diamantino 

Margem Esquerda: São José do 
Rio Claro 

Estado: MT Bacia: Amazonas 

Área de drenagem: 2.923 Km² Altitude: 571 m 

Latitude: 13º 47’ 34,30"S Longitude: 56° 42' 13,00"W 

Posição da estação: Localizada a jusante do eixo da barragem da PCH Perdidos. 
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Figura 8.1: Croqui de localização da estação hidrométrica no 
curso d’ água (Fonte: Google Earth). 

 

 

 

Figura 8.2: Mapa físico do Rio Claro com detalhe do trecho 
em estudo. 
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8.4. Hidrossedimentometria  

A primeira medição da descarga líquida foi realizada com molinete 
fluviométrico, e aplicado o método detalhado, com espaçamento adequado à largura 
do curso d’água.  

O número de filetes de medida das velocidades em cada vertical foi 
estabelecido em função das profundidades. Para baixas profundidades, até 0,60m, 
foi tomada a velocidade a 0,60 da profundidade total; nas verticais com 
profundidades entre 0,60m e 1,20m foram medidas velocidades em duas posições, a 
0,20 e a 0,80 da profundidade total; nas verticais com profundidades entre 1,20m e 
2,00m foram medidas velocidades em três posições, a 0,20, 0,60 e 0,80 da 
profundidade total; nas verticais com profundidades entre 2,00m e 4,00m foram 
medidas velocidades em quatro posições, a 0,20, 0,40, 0,60 e 0,80 da profundidade 
total e nas verticais com profundidades acima de 4,00m foram medidas velocidades 
em seis posições, superfície, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 e fundo da profundidade total.  

O calculo da velocidade média de cada vertical foi efetuado pelo método da 
média ponderada. 

A diferença do resultado entre o método detalhado e o método dos dois 
pontos por vertical foi de 2,3% em na estação PCH Perdidos Jusante.  

Considerando que a diferença foi inferior a 5%, as próximas medições serão 
realizadas pelo método dos dois pontos por vertical e o cálculo da descarga líquida 
pelo método da seção média.  

A amostra da mistura água-sedimento foi obtida pelo método de igual 
incremento de largura, com um mínimo de 5 verticais. Em cada vertical, a coleta foi 
efetuada em igual velocidade de trânsito numa descida até bem próximo do leito, 
seguida de uma subida do amostrador até a superfície. Foi utilizado o amostrador 
DH-59, de integração vertical. 

As análises de concentração do material em suspensão foram efetuadas no 
laboratório de hidrossedimento da Hydroconsult. Foram realizadas pelo método de 
filtração sendo utilizada toda a mistura água-sedimento disponível em cada medição, 
a partir de uma amostra composta pelas sub-amostras.  

O cálculo da descarga sólida total foi realizado pelo método Simplificado de 
Colby, de 1957, conforme apresentado por Newton de Oliveira Carvalho, no livro 
Hidrossedimentologia Prática, nas páginas 201 a 205. O programa de computador 
utilizado encontra-se indicado nas páginas 369 a 371 do citado livro e foi 
desenvolvido por Jorge Henrique Alves Prodanoff. 

A amostragem de material do leito foi realizada com um mínimo de 3 
verticais com amostrador de caçamba e raspagem na horizontal, nas mesmas 
verticais do sedimento em suspensão e em posições alternadas. A natureza do leito 
do rio é rochosa nas estações em estudo e, nesta campanha, as análises de 
granulometria do material do leito não foram efetuadas devido a quantidade 
insuficiente de sedimentos de fundo amostrado. 

As análises de granulometria do material do leito, quando houver, serão 
realizadas somente por peneiramento utilizando a série Tyler de peneiras. A 
interpretação da curva granulométrica, quando houver, será apresentada para faixas 
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granulométricas e diâmetros característicos e pela porcentagem de argila, silte, areia 
e pedregulho presentes na amostra.  

 

8.5. Cronograma  

O cronograma das medições de descarga líquida é mensal e o da descarga 
sólida bimestral, conforme a tabela a seguir: 

Quadro 8.1: Cronograma do Monitoramento Hidrossedimentométrico. 

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

2018      DS DS DS DS DS D DS 

 

8.6. Resultados obtidos 

8.6.1.  Estação: PCH Perdidos Jusante 

Tabela 8.2: Resumo de Medições da Descarga Líquida - PCH Perdidos Jusante. 

Medição 
(Nr.) 

Data Início 
(hora) 

Fim 
(hora) 

Situação Cota 
(cm) 

Vazão 
(m³/s) 

Área 
(m²) 

Largura 
(m) 

Prof. 
(m) 

Veloc. 
(m³/s) 

Resultado pelo Método Detalhado 

1 19/06/2018 15:12 16:03 1 490 50,30 51,54 20,95 2,46 0,976 

Resultado pelo Método dos Dois Pontos por Vertical 

1 19/06/2018 15:12 16:03 1 490 49,16 51,54 20,95 2,46 0,954 

2 13/07/2018 11:00 11:38 1 482 43,34 49,52 20,87 2,37 0,875 

3 16/08/2018 16:00 16:36 1 465 38,71 47,67 20,83 2,29 0,812 

4 27/09/2018 13:15 13:45 1 462 45,59 50,46 20,70 2,44 0,904 

5* 09/10/2018 14:21 14:55 1 471 46,81 52,00 20,95 2,48 0,898 

6 21/11/2018 14:00 14:45 1 517 69,83 61,24 21,13 2,90 1,140 

*Revisado 

 

Tabela 7.3: Desc. Sólida em Suspensão e Total pelo Método Simplificado de Colby, 
de 1957 

Méd. 
(Nr.) 

Data Cota 

(cm) 

Descarga 
líquida 
(m³/s) 

Temperatura 
(ºC) 

Concent. 
Sedimentos 

(mg/l) 

Concent. 
Relativa 

Desc. sól. 
em 

suspensão 
(t/d) 

Desc. 
sól. não 
medida 

(t/d) 

Descarga     
sólida 
total 
(t/d) Ar Água 

1 19/06/2018 490 49,16 28,0 25,0 2,04 465,89 8,66 60,75 69,41 

2 13/07/2018 482 43,34 33,0 25,0 2,05 391,96 7,68 49,14 56,82 

3 16/08/2018 465 38,71 29,0 26,0 0,98 338,62 3,28 28,66 31,94 

4 27/09/2018 462 45,59 30,0 25,0 2,53 414,08 9,97 58,66 68,62 

5 09/10/2018 471 45,59 28,0 24,0 2,60 403,41 10,24 59,55 70,06 
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Tabela 7.4: Interpretação da curva granulométrica pela granulometria de material do 
leito 

Medição nr. 01 - Dia 19/06/2018* / Medição nr. 02 - Dia 13/07/2018* / Medição nr. 03 
- Dia 16/08/2018* 

Medição nr. 04 - Dia 27/09/2018* / Medição nr. 05 - Dia 09/10/2018* 

*Devido à quantidade insuficiente de sedimento de fundo amostrado nesse dia, não foi 
possível determinar a granulometria. Provavelmente isso aconteceu pelo pequeno 
transporte de material do leito porque nesse local o leito do rio é constituído de rocha. 

8.7. Fotos – Medição de Vazão e Sedimento 

Estação PCH Perdidos Jusante 

  

Figura 8.3: Medição de Vazão Figura 8.4: Medição de Sedimento 
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9.1. Anexo 1: Mapas 

9.1.1. Mapa Geológico da área de Influência Direta 

9.1.2. Mapa Geomorfológico da área de Influência Direta 

9.1.3. Mapa Hipsométrico da área de Influência Direta 
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9.2. Anexo 2: Anotações de responsabilidade Técnica. 

 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  i 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 
 

ESTRUTURA DO DOCUMENTO  

 

Volume I – DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO. 

Volume II – DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO. 

Volume III – DIAGNÓSTICO DO MEIO SÓCIO ECONÔMICO E ARQUEOLÓGICO. 

Volume IV – ANÁLISE E MEDIDAS DE CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Volume V – PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA. 

 
  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  ii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

VEGETAÇÃO 

José Roberto Borges Monteiro, Coordenador, Biólogo (CRBio 14.707-01/D), MSc em 
Biologia Vegetal 

Libério Amorim Neto, Parataxonomista vegetal 

 

AVIFAUNA 

Danilo Grangeiro Arruda, CoordenadorBiólogo (CRBio 82642), Mestre em Zoologia 

Jhonny De Carli Santos, Biólogo 

 

MASTOFAUNA 

Thiago Borges Semedo Fernandes, Coordenador, Biólogo (CRBio 82740/01D), MSc, 
Zoologia. 

Mariene Almeida Torres, Bióloga - Mestranda em Zoologia  

Juliane Saldanha da Silva, Bióloga (CRBio 106419/01D) - Doutoranda em Ecologia e 
Conservação da Biodiversidade.  

Alan Lacerda Gomes Camargo – Biólogo 

Luan Gabriel de Lima Silva, Biólogo (CRBio: 113177/01-D), MSc. Zoologia – UFMT,  

Ravena Fernanda Braga de Mendonça, Bióloga (CRBio: 090540/6-D-01-RS), Msc. 
Zoologia. 

 

HERPTOFAUNA 

Tainá Figueiras Dorado Rodrigues, Coordenadora, Bióloga (CRBio nº 074229/01-D) 
Doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade  

Natalia Paludo Smaniotto, Bióloga, MSc em Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade  

Isabela Cristina Ribeiro Perantoni – Acadêmica de Biologia -Estagiária 

Alysson Murilo de Arruda - Acadêmico de Biologia -Estagiário 

Bruno Felipe Camera - Acadêmico de Biologia Estagiário 

 

ICTIOFAUNA 

Hugmar Pains da Silva, Coordenador, Biólogo (CRBio nº074879/01-0), 

MsC em Ciências Ambientais e Dr. em Biologia Comparada. 

Francieli Peruzo - Bióloga 

Luiz Gabriel- Academico de Biologia - Estagiário  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  iii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Tiago Valadares Pereira – Academico de Biologia - Estagiário 

Elton Marcio de Pinho – Taxidermista - Técnico em laboratório 

 

ENTOMOFAUNA  

Rogério Conceição Lima dos Santos, Coordenador Formicidae, Biólogo (CRBio 
nº072142/01-D), Msc. Zoologia 

Luis Gabriel de Oliveira Albuquerque Nunes, Coordenador Scarabaeinae, Biólogo, 
MSc. Zoologia 

Miriã Ferraz E Souza – Academico de Biologia - Estagiária em Formicidae 

Edrielly C C Santana – Academico de Biologia – Estagiária em Scarabaeinae 

  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  iv 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 1 

2. OBJETIVO ............................................................................................................ 4 

3. VEGETAÇÃO ....................................................................................................... 5 

3.1. Introdução ...................................................................................................... 5 

3.2. Procedimentos Metodológicos ....................................................................... 5 

3.2.1. Identificação das áreas de influência do empreendimento ...................... 5 

3.2.2. Caracterização da situação atual............................................................. 5 

3.2.3. Definição das Áreas de Influência ........................................................... 6 

3.3. Resultados ..................................................................................................... 8 

3.3.1. Caracterização da vegetação na ADA e AID. .......................................... 8 

3.3.2. Caracterização da vegetação na AII. ....................................................... 9 

3.3.3. Descrição das Tipologias Naturais ........................................................ 11 

3.3.3.1. Savana Arborizada (Cerrado Típico) ............................................... 11 
3.3.3.2. Savana Arbustiva-Arbórea (Cerrado Denso) ................................... 20 
3.3.3.3. Savana Florestada (Cerradão) ......................................................... 26 

3.3.3.4. Floresta Estacional Sempre Verde .................................................. 32 

3.3.3.5. Floresta Ombófila Densa Aluvial ...................................................... 39 

3.3.4. Descrição das Tipologias Antropizadas ................................................. 43 

3.3.4.1. Vegetação Secundária de Cerrado .................................................. 43 
3.3.4.2. Pastagem ......................................................................................... 45 

3.4. Considerações Finais ................................................................................... 45 

3.5. Bibliografia Consultada ................................................................................ 46 

4. AVIFAUNA ......................................................................................................... 49 

4.1. Introdução .................................................................................................... 49 

4.2. Materiais e Métodos ..................................................................................... 50 

4.2.1. Censo visual e acústico ......................................................................... 55 

4.3. Resultados e Discussões ............................................................................. 58 

4.4. Considerações finais .................................................................................... 73 

4.5. Bibliografia Consultada ................................................................................ 91 

5. MASTOFAUNA .................................................................................................. 94 

5.1. Introdução .................................................................................................... 94 

5.2. Metodologia .................................................................................................. 95 

5.2.1. Pequenos mamíferos não-voadores ...................................................... 95 

5.2.2. Pequenos mamíferos voadores ............................................................. 96 

5.2.3. Mamíferos de médio e grande porte ...................................................... 98 

5.2.4. Métodos ativos de detecção .................................................................. 98 

5.2.5. Métodos passivos de detecção.............................................................. 99 

5.2.6. Dados secundários .............................................................................. 101 

5.3. Resultado e Discussão ............................................................................... 101 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  v 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

5.3.1. Pequenos mamíferos não-voadores .................................................... 108 

5.3.2. Pequenos mamíferos voadores ........................................................... 109 

5.3.3. Mamíferos de médio e grande porte .................................................... 112 

5.4. Conclusão .................................................................................................. 118 

5.5. Recomendaçôes ........................................................................................ 119 

5.6. Bibliografia Consultada .............................................................................. 121 

6. HERPTOFAUNA .............................................................................................. 125 

6.1. Introdução .................................................................................................. 125 

6.2. Objetivos .................................................................................................... 126 

6.3. Materiais e Métodos ................................................................................... 126 

6.3.1. Dados secundários .............................................................................. 126 

6.3.2. Dados Primários .................................................................................. 127 

6.4. Resultados ................................................................................................. 130 

6.4.1. Riqueza e composição de espécies de répteis .................................... 130 

6.4.2. Riqueza e composição de espécies de anfíbios .................................. 143 

6.4.3. Espécies de Particular Interesse ......................................................... 155 

6.4.4. Espécies ameaçadas ........................................................................... 155 

6.4.5. Espécies de interesse médico ............................................................. 156 

6.4.6. Espécies exclusivas e endêmicas ....................................................... 157 

6.4.7. Espécies exóticas e invasoras ............................................................. 157 

6.5. Considerações finais .................................................................................. 157 

7. ICTIOFAUNA .................................................................................................... 159 

7.1. Introdução .................................................................................................. 159 

7.2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................... 159 

7.2.1. Área de Estudo .................................................................................... 159 

7.2.2. Amostragem ........................................................................................ 162 

7.3. Análise dos Dados ..................................................................................... 163 

7.4. Resultados ................................................................................................. 164 

7.5. Discussão dos Resultados ......................................................................... 175 

7.6. Considerações Finais ................................................................................. 176 

7.7. Bibliografia Consultada .............................................................................. 176 

8. ENTOMOFAUNA E BIOINDICADORES .......................................................... 178 

8.1. Introdução .................................................................................................. 178 

8.2. Metodologia ................................................................................................ 179 

8.3. Resultados ................................................................................................. 180 

8.3.1. Scarabaeinae....................................................................................... 180 

8.3.2. Formicidae ........................................................................................... 188 

8.4. Considerações Finais ................................................................................. 204 

8.5. Bibliografia Consultada .............................................................................. 205 

9. ANEXOS ........................................................................................................... 211 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  vi 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

9.1. Art’s da Equipe Técnica ............................................................................. 212 

9.2. Mapa de Vegetação e Uso do Solo da Área Diretamente Afetada e de 
influência Direta ................................................................................................... 213 

9.3. Licença Especial de Pesca ........................................................................ 214 

9.4. Autorização para Manejo Fauna Silvestre .................................................. 215 

9.5. Inventário Florestal e Plano de Exploração Florestal ................................. 216 

9.6. Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno ............................................ 217 

9.7. Relatório Final Vetores - PCH Perdidos ..................................................... 218 

9. ANEXOS............................................................................................................ 211 

9.1. Art’s da Equipe Técnica 

9.2. Mapa de Vegetação e Uso do Solo da Área Diretamente Afetada e de influência Direta 

9.3. Licença Especial de Pesca 

9.4. Autorização para Manejo Fauna Silvestre  

9.5 Inventário Florestal e Plano de Exploração Florestal 

9.6. Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno 

9.7. Relatório Final Vetores - PCH Perdidos  

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  vii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 3.1: Pontos visitados para checar a vegetação e o uso do solo. ...................... 7 

Figura 3.2: Mapa de Vegetação e de Uso do Solo na Área de Influência Indireta – AII 
. ................................................................................................................................. 10 

Figura 3.3: Fisionomia natural da Savana Arborizada. .............................................. 11 

Figura 3.4: Caules suberosos e retorcidos comum nas árvores da Savana 
Arborizada. ................................................................................................................ 11 

Figura 3.5 Vismia guianensis (Lacre), com pelos tomentosos. ................................. 12 

Figura 3.6 Aspecto da Savana Arborizada (Cerrado Típico) em solo arenoso.......... 12 

Figura 3.7: Flor de Passiflora coccínea (Maracujá-do-campo). ................................. 13 

Figura 3.8: Eschweilera nana (Pau gemada), em floração. ....................................... 13 

Figura 3.9: Cassia sp. ............................................................................................... 14 

Figura 3.10: Floração de Virola sebifera (Ucuúba). ................................................... 14 

Figura 3.11: Arbustos comuns desta fisionomia. ....................................................... 21 

Figura 3.12: Aglomerado de plantas finas e baixas. .................................................. 21 

Figura 3.13: Buchenavia tomentosa (Mirindiba). ....................................................... 22 

Figura 3.14: Tibouchina candolleana (Quaresmeria). ............................................... 22 

Figura 3.15: Cerradão na encosta de morros. ........................................................... 27 

Figura 3.16: Vista lateral de um Cerradão na AID. .................................................... 27 

Figura 3.17: Floresta E. Sempre Verde – Fazenda Brilhante. ................................... 32 

Figura 3.18: Floresta E. Sempre Verde na época de seca. ....................................... 33 

Figura 3.19: Observação de estruturas morfológicas da planta. ............................... 37 

Figura 3.20: Interior da Floresta E. Sempre Verde. ................................................... 37 

Figura 3.21: Copa de Hymenolobium excelsum (Angelim)........................................ 38 

Figura 3.22: Corte no Caule de  Hymenolobium excelsum (Angelim). ...................... 38 

Figura 3.23: Buritis na Floresta Ombrófila Densa Aluvial. ......................................... 39 

Figura 3.24: Rapatea paludosa sobre solo encharcado. ........................................... 40 

Figura 3.25: Sclerolobium paniculatum (Justa-contas). ............................................. 44 

Figura 3.26: Inflorescência de Mabea fistulifera (Canudeiro). ................................... 45 

Figura 4.1: Localização dos pontos de amostragens nas Áreas de Estudo 1 e 2 PCH 
Perdidos. ................................................................................................................... 52 

Figura 4.2: Ponto 1, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.3: Ponto 2, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.4: Ponto 3, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.5: Ponto 4, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.6: Ponto 5, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.7: Ponto 6, Área 1. ...................................................................................... 53 

Figura 4.8: Ponto 7, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. .............................................. 54 

Figura 4.9: Ponto 8, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. .............................................. 54 

Figura 4.10: Ponto 9, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. ............................................ 54 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  viii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 4.11: Ponto 10, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. .......................................... 54 

Figura 4.12: Ponto 11, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. .......................................... 54 

Figura 4.13: Ponto 12, Área 1 – Sumidouro do rio Claro. .......................................... 54 

Figura 4.14: Ponto 1, Área 2. .................................................................................... 55 

Figura 4.15: Ponto 2, Área 2. .................................................................................... 55 

Figura 4.16: Ponto 3, Área 2. .................................................................................... 55 

Figura 4.17: Observação de aves com auxílio de binóculos durante o censo visual 
matutino..................................................................................................................... 56 

Figura 4.18: Observação de aves com auxílio de binóculos durante o censo visual 
noturno. ..................................................................................................................... 56 

Figura 4.19: Censo acústico com auxílio de gravador digital e microfone direcional. 56 

Figura 4.21: C. burrovianus registrada na 1º campanha. .......................................... 59 

Figura 4.22: S. papa registrada em ambas campanhas. ........................................... 59 

Figura 4.23: Fêmea de A.nigricollis registrada na 2º campanha. .............................. 59 

Figura 4.24: G. dea registrada em ambas campanhas. ............................................ 59 

Figura 4.25: N. tectus registrada na 2º campanha. ................................................... 59 

Figura 4.26: M. morphoeus registrada em ambas campanhas. ................................ 59 

Figura 4.27: S. gouldi registrada em ambas campanhas. ......................................... 60 

Figura 4.28: S. rutilans registrado na 2º campanha. ................................................. 60 

Figura 4.29: N. pallescens registrada em ambas campanhas. .................................. 60 

Figura 4.30: T. inquisitor registrada na 2º campanha. ............................................... 60 

Figura 4.31: Macho de C. cayana registrado na 1º campanha. ................................. 60 

Figura 4.32: Fêmea de X. punicea, no centro, registrada em ambas campanhas. ... 60 

Figura 4.33: S. sibilator registrado na 2º campanha. ................................................. 61 

Figura 4.34: C. chrysops registrada em ambas campanhas. .................................... 61 

Figura 4.35: A. fasciata registrada na 2º campanha. ................................................. 61 

Figura 4.36: D. lineata registrada na 2º campanha. .................................................. 61 

Figura 4.37: Rupornis magnirostris registrado em ambas campanhas. .................... 62 

Figura 4.38: Galbula ruficalda registrado na 1ª campanha........................................ 62 

Figura 4.39: Patagioenas picazuro registrada em ambas as campanhas. ................ 62 

Figura 4.40: Eupsittula aurea registrada na 2ª campanha. ....................................... 62 

Figura 4.41: Melanerpes cruentatus registrada na 2ª campanha. ............................. 62 

Figura 4.42: Heliomaster furcifer registrada em ambas campanhas. ........................ 62 

Figura 4.43: Stelgidopteryx ruficollis registrada em ambas campanhas. ................... 63 

Figura 4.44: Mimus saturninus registrada em ambas campanhas. ........................... 63 

Figura 4.45: Polioptila dumicola registrada na 2ª campanha. .................................... 63 

Figura 4.46: Tangara cyanicollis registrada em ambas campanhas. ......................... 63 

Figura 4.47: Myiozetetes similis registrado na 1ª campanha. .................................... 63 

Figura 4.48: Euphonia chlorotica registrada na 1ª campanha. .................................. 63 

Figura 4.49: N. griseus registrado nas Áreas 1 e 2. .................................................. 65 

Figura 4.50: N. albicollis registrado na Área 1. .......................................................... 65 

Figura 4.51: C. aura registrado na Área 1. ................................................................ 66 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  ix 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 4.52: E. forficatus registrado na AII da PCH. .................................................. 66 

Figura 4.53: F. femoralis registrado na Área 1. ......................................................... 66 

Figura 4.54: H. cachinnans registrado na Área 2. ..................................................... 66 

Figura 4.55: B. brachyurus registrado na Área 2. ...................................................... 66 

Figura 4.56: M. guianensis registrado na Área 1. ...................................................... 66 

Figura 4.57: V olivaceus registrado na Área 1 e 2. .................................................... 67 

Figura 4.58: B. tamatia registrado na AII da PCH Perdidos. ..................................... 68 

Figura 4.59: C. rubricollis registrado na AII da PCH Perdidos. .................................. 68 

Figura 4.60: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas das aves na AID e AII 
da PCH Perdidos em São José do Rio Claro/Diamantino – MT considerando o 
EIA/RIMA (PASCON, 2007) e sua atualização, 2018. .............................................. 69 

Figura 4.61: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas das aves nas Áreas 1 
e 2 da PCH Perdidos em São José do Rio Claro/Diamantino – MT. ......................... 69 

Figura 4.62: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas das aves nas AID e AII 
da PCH Perdidos em São José do Rio Claro/Diamantino – MT. ............................... 70 

Figura 4.63: R. tucanus detectado na AII. ................................................................. 71 

Figura 4.64: C. dayi detectado na AII. ....................................................................... 71 

Figura 4.65: Dois machos de L. gouldii registrado na AII. ......................................... 72 

Figura 5.1: Armadilha Sherman, utilizada na captura de pequenos mamíferos não-
voadores.................................................................................................................... 95 

Figura 5.2: Armadilha Tomahowk, utilizada na captura de pequenos mamíferos não-
voadores.................................................................................................................... 95 

Figura 5.4: Biometria padrão sendo realizado em morcego capturado na área do 
empreendimento. ...................................................................................................... 97 

Figura 5.5: Morcego Pteronotus rubiginosus capturado utilizando rede de morcego 
(mist net) na área do emprendimento. ...................................................................... 97 

Figura 5.7: Estrada utilizada para o censo de mamíferos de médio e grande porte na 
área Z2. ..................................................................................................................... 99 

Figura 5.8: Pegada de Anta Tapirus terrestris registrada na área do emprendimento.
 .................................................................................................................................. 99 

Figura 5.10: Armadilha fotográfica instalada na área de estudo para coleta de dados.
 ................................................................................................................................ 100 

Figura 5.11: Cateto Pecari tajacu registrado pela armadilha fotográfica na área Z2.
 ................................................................................................................................ 100 

Figura 5.14: Queixada Tayassu pecari registrado atravessando estrada de acesso 
ao Rio Claro, na área Z1. Foto Danilo Grangeiro .................................................... 106 

Figura 5.15: Onça pintada Panthera registrada atravessando estrada na área Z1. 106 

Figura 5.16: Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla e filhote (seta) registrada 
por armadilha fotografica área Z1. .......................................................................... 106 

Figura 5.17: Morcego Lophostoma silvicolum, registrado utilizando rede de neblina 
na área do empreendimento. .................................................................................. 106 

Figura 5.18: Cutia Dasyprocta azarae registrada por armadilha fotografica na área 
Z1. ........................................................................................................................... 106 

Figura 5.19: Parauacu Pithecia irrorata registrada na área Z1. ............................... 106 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  x 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 5.20: Morcego Artibeus obscurus registrado utilizando rede de neblina na 
área do empreendimento. ....................................................................................... 107 

Figura 5.21: Lobete Cerdocyon thous avistado em plantação de milho na área do 
empreendimento. .................................................................................................... 107 

Figura 5.22: Macaco prego Sapajus apella  avistado na área Z1. ........................... 107 

Figura 5.23: Anta Tapirus terrestris avistada na área Z1. ....................................... 107 

Figura 5.24: Carcaça de Queixada Tayassu pecari encontrado na área Z2. .......... 107 

Figura 5.25: Sagui Mico melanurus avistado na área Z1. ....................................... 107 

Figura 5.28: Curva cumulativa de espécies de pequenos mamíferos-voadores 
registradas em ambas as campanhas (estação chuvosa e seca) nas áreas do 
Empreendimento da PCH Perdidos. ....................................................................... 111 

Figura 5.29: Porcentagem de espécies de morcegos para cada guilda trófica 
registradas  na atualização utilizando o método de rede de neblina em ambas as 
campanhas (estação chuvosa e seca) para o Empreendimento da PCH Perdidos, 
Mato Grosso. ........................................................................................................... 112 

Figura 5.30: Porcentagem das espécies de mamíferos de médio e grande porte 
registradas a partir dos métodos de inventariamento aplicados no Empreendimento 
da PCH Perdidos. .................................................................................................... 113 

Figura 5.31: Curva cumulativa de espécies de mamíferos de médio e grande porte 
registradas em ambas as campanhas (estação chuvosa e seca) nas áreas do 
Empreendimento da PCH Perdidos, Mato Grosso. ................................................. 113 

Figura 5.32: Número de espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados 
para o empreendimento, classificados de acordo com as categorias de ameaçados 
segundo a IUCN (2018). ......................................................................................... 114 

Figura 5.33: Mapa de áreas prioritárias para conservacao segundo a portaria do 
MMA n. 223/2016. Seta indica a área amostrada. .................................................. 119 

Figura 6.1: Observador realizando o método de procura limitada por tempo, em 
busca de indivíduos de anfíbios e répteis em substrato arborícola ......................... 128 

Figura 6.2: Observador realizando o método de procura limitada por tempo, em 
busca de indivíduos de anfíbios e répteis em substrato terrestre. ........................... 128 

Figura 6.3: Prováveis microambientes utilizados por anfíbios e répteis em 
serapilheira. ............................................................................................................. 128 

Figura 6.4: Prováveis microambientes utilizados por anfíbios e répteis em arbustos.
 ................................................................................................................................ 128 

Figura 6.5: Prováveis microambientes utilizados por anfíbios e répteis em troncos.
 ................................................................................................................................ 129 

Figura 6.6: Prováveis microambientes utilizados por anfíbios e répteis em fendas. 129 

Figura 6.7: Paleosuchus trigonatus ......................................................................... 132 

Figura 6.8: Amphisbaena sp. encontrada morta ...................................................... 132 

Figura 6.9: Bachia bresslaui encontrado morto. ...................................................... 132 

Figura 6.10: Lagarto Micrablepharus atticulos......................................................... 132 

Figura 6.11: Serpente Bothrops moojeni. ................................................................ 132 

Figura 6.12: Serpente Crotallus durissus ................................................................ 132 

Figura 6.13: Serpente Epicrates cenhria ................................................................. 133 

Figura 6.14: Serpente Helicops angulatus .............................................................. 133 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xi 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 6.15: Serpente Spillotes pullatus .................................................................. 133 

Figura 6.16: Serpente Xenodon merremi ................................................................ 133 

Figura 6.17: Abundância relativa (porcentagem em relação ao total de registros) de 
répteis evidenciados na área da PCH Perdido, São José do Rio Claro e Diamantino, 
Mato Grosso ............................................................................................................ 134 

Figura 6.18: Curva de rarefação gerada com 1000 aleatorizações para as espécies 
de répteis registrados nas áreas direta e indiretamente afetadas da PCH Perdidos, 
São José do Rio Claro e Diamantino Mato Grosso. ................................................ 135 

Figura 6.19: Sapo da família Bufonidae Rhaebo gutatus ........................................ 144 

Figura 6.20: Sapo da família Rhinella marina.......................................................... 144 

Figura 6.21:Perereca de vidro não identificada ....................................................... 145 

Figura 6.22: Rã da família Craugastoridae Pristimantis cf. frenestratus. ................. 145 

Figura 6.23: Perereca da Família Hylidae: Dendropsophus minutus ...................... 145 

Figura 6.24: Perereca da Família Hypsiboas albopunctata ..................................... 145 

Figura 6.25: Perereca da Família Hylidae: Osteocephalus taurinus ........................ 145 

Figura 6.26: Perereca da Família Hylidae: Osteocephalus taurinus ........................ 145 

Figura 6.27: Rã da família Leptodactylidae: Adenomera sp .................................... 146 

Figura 6.28: Rã da família Leptodactylus cf. paraensis ........................................... 146 

Figura 6.29: Rã da família Leptodactylidae: Leptodactylus chaquensis. ................. 146 

Figura 6.30: Rã da família Leptodactylus elenae .................................................... 146 

Figura 6.31: Rã da família Leptodactylidae: Leptodactylus cf. furnarius. ................ 146 

Figura 6.32: Rã da família Leptodactylus labyrinthicus adulto................................. 146 

Figura 6.33: Rã da Família Leptodactylidae: Leptodactylus lineatus. ...................... 147 

Figura 6.34: Rã da Família Leptodactylidae: Leptodactylus sp. .............................. 147 

Figura 6.35: Rã da Família Leptodactylidae Physalaemus cuvieri .......................... 147 

Figura 6.36: Rã da Família Microhylidae Elachistocleis sp. .................................... 147 

Figura 6.37: Abundância relativa (porcentagem em relação ao total de registros) de 
anfíbios registrados na área da PCH Perdidos, São José do Rio Claro e Diamantino, 
Mato Grosso. ........................................................................................................... 148 

Figura 6.38: Curva de rarefação gerada com 1000 aleatorizações para as espécies 
de anfíbios registrados nas áreas direta e indiretamente afetadas da PCH Perdidos, 
São José do Rio Claro e Diamantino. ..................................................................... 149 

Figura 6.39: Lagarto Kentropyx vanzoi .................................................................... 156 

Figura 7.1: Ponto P01, rio Claro(cheia) ................................................................... 161 

Figura 7.2: Ponto P01, rio Claro(seca) .................................................................... 161 

Figura 7.3: Ponto P02, rio Claro(cheia) ................................................................... 161 

Figura 7.4: Ponto P02, rio Claro(seca) .................................................................... 161 

Figura 7.5: Ponto P06, rio Claro (cheia) .................................................................. 161 

Figura 7.6: Ponto P06, rio Claro (seca) ................................................................... 161 

Figura 7.7: Ponto P07, rio Claro(cheia) ................................................................... 162 

Figura 7.8: Ponto P07, rio Claro(seca) .................................................................... 162 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 7.9: Métodos utilizados para a captura das espécies de peixes na área de 
influência da PCH Perdidos. A - Rede de espera, B - Tarrafa, C - Peneira e D - Rede 
de Arrasto. ............................................................................................................... 163 

Figura 7.10: Espécies mais abundantes considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), do levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos. ............................................. 165 

Figura 7.11: Brycon amazonicus ............................................................................. 168 

Figura 7.12: Brycon sp. 'cf. pesu' ............................................................................. 168 

Figura 7.13: Leporinus octomaculatus .................................................................... 168 

Figura 7.14: Moenkhausia aff. phaeonota ............................................................... 168 

Figura 7.15: Acestrocephalus nigrifasciatus ............................................................ 168 

Figura 7.16: Characidium aff. zebra ........................................................................ 168 

Figura 7.17: Aequidens rondoni .............................................................................. 169 

Figura 7.18: Cyphocharax spilurus .......................................................................... 169 

Figura 7.19: Bryconamericus cf. orinocoensis ......................................................... 169 

Figura 7.20: Creagrutus ignotus .............................................................................. 169 

Figura 7.21: Utiaritichthys sennaebragai ................................................................. 169 

Figura 7.22: Jupiaba poranga .................................................................................. 169 

Figura 7.23: Jupiaba acanthogaster ........................................................................ 170 

Figura 7.24: Tetragonopterus cf. chalceus .............................................................. 170 

Figura 7.25: Rineloricaria sp. ................................................................................... 170 

Figura 7.26: Spatuloricaria sp. ................................................................................. 170 

Figura 7.27: Leporinus villasboasorum .................................................................... 170 

Figura 7.28: Bryconops cf. caudomaculatus............................................................ 170 

Figura 7.29: Hypostomus sp.................................................................................... 171 

Figura 7.30: Boulengerella cuvieri ........................................................................... 171 

Figura 7.31: Bryconexodon trombetasi .................................................................... 171 

Figura 7.32: Hemiodus quadrimaculatus ................................................................. 171 

Figura 7.33: Roeboexodon guyanensis ................................................................... 171 

Figura 7.34:Eigenmannia gr. trilineata ..................................................................... 171 

Figura 7.35: Curva de acumulação de espécies considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), de levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos. ............................................. 172 

Figura 7.36: Curva de acumulação de espécies estimada utilizando Jackknife de 
primeira ordem para a ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos. ................................................................................................................. 173 

Figura 7.37: Dendrograma de dissimilaridade utilizando os dados de abundância nos 
4 pontos amostrados durante a campanha de cheia e seca do levantamento da 
ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH Perdidos, rio Claro. ........ 174 

Figura 7.38: Dendrograma de dissimilaridade utilizando os dados de presença e 
ausência nos quatro pontos amostrados durante a campanha de cheia e seca do 
levantamento da ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH Perdidos, 
rio Claro. .................................................................................................................. 175 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xiii 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Figura 8.1: Unidades amostrais na área de influência direta do empreendimento 
PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. ........ 179 

Figura 8.2: Camuflagem em pitfall de solo na área de influência direta da PCH 
Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro- MT. ................ 179 

Figura 8.3: Pitfall arborícola instalado em árvores na área de influência direta da 
PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. ........ 180 

Figura 8.4: Formigas e besouro atraídos e capturados em armadilha de pitfall 
arborícola na área de influência direta da PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 180 

Figura 8.5: Número de indivíduos (log10) de morfoespécie de Scarabaeinae 
amostrados na área de influência direta da PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 183 

Figura 8.6: Número de indivíduos (log10) de cada morfoespécie de Scarabaeinae 
amostrados na área de influência direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, 
nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT.................................. 185 

Figura 8.7: Abundância (%) das morfoesspécies de Scarabaeinae na área de 
influência direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 185 

Figura 8.8: Abundância (%) das morfoespécies de Scarabaeinae na área de 
influência direta da PCH Perdidos, no período de estiagem, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 187 

Figura 8.9: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área de influência 
direta da PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, 
MT. .......................................................................................................................... 193 

Figura 8.10: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área de influência 
direta da PCH Perdidos no período de chuvas, nos municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro, MT. ............................................................................................ 198 

Figura 8.11: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área de influência 
direta da PCH Perdidos no período de estiagem, nos municípios de Diamantino e 
São José do Rio Claro, MT. .................................................................................... 202 

 

  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xiv 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 3.1: Lista dos locais visitados, coordenadas dos pontos nas Áreas 
Diretamente Afetada e de Influência Direta e Cobertura atual vegetação/solo. .......... 6 

Quadro 3.2: Quantificação da cobertura vegetal e do uso do solo nas Áreas 
Diretamente Afetada – ADA e de Influência Direta - AID (em ha). .............................. 8 

Quadro 3.3: Quantificação das tipologias encontradas na Área de Influência Indireta 
da PCH Perdidos. ........................................................................................................ 9 

Quadro 3.4: Lista de famílias e espécies encontradas na Savana Arbórea (Cerrado 
típico), sub-bacia do Rio Claro. ................................................................................. 14 

Quadro 3.5: Lista de Famílias e espécies encontradas no Cerradão. ....................... 23 

Quadro 3.6: Lista e Famílias e espécies encontradas no Cerradão. ......................... 27 

Quadro 3.7: Lista das famílias e espécies da Floresta Estacional Sempre Verde, na 
ADA e AINDA da PCH Perdidos. .............................................................................. 33 

Quadro 3.8: Lista de espécies nas Floresta Ombrófila Densa Aluvial. ...................... 40 

Quadro 4.1: Habitats amostrados com Áreas, Coordenadas Geográficas e Descrição 
dos Habitats na Área de Influência Direta/AID da PCH Perdidos, em São José do Rio 
Claro e Diamantino/MT. ............................................................................................ 50 

Quadro 4.2: Lista de espécies registradas no EIA/RIMA (PASCON, 2007), nas Áreas 
1 e 2 (Área de Influência Direta) e Área de Influência Indireta durante as duas 
campanhas de campo em 2018 da PCH Perdidos em São José do Rio 
Claro/Diamantino – MT. ............................................................................................ 75 

Quadro 5.1: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
pequenos mamíferos não-voadores, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 96 

Quadro 5.2: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
pequenos mamíferos voadores, Diamantino e São José do Rio Claro, MT. ............. 97 

Quadro 5.3: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
mamíferos de médio e grande porte, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 99 

Quadro 5.4: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
mamíferos de médio e grande porte, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT.
 ................................................................................................................................ 100 

Quadro 5.5: Mamíferos registrados nas área de amostragem da PCH Sumidouro, no 
Município de São José do rio Claro e Diamantino, MT. .......................................... 102 

Quadro 5.6: Esforço de coleta, número de indivíduos e de espécies registradas e o 
sucesso de captura em cada linha de armadilhamento, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 108 

Quadro 5.7: Esforço de coleta, número de indivíduos e de espécies registradas em 
cada linha de rede, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. . 110 

Quadro 6.1: Denominação e coordenadas dos pontos amostrados durante inventário 
de anfíbios e répteis na área das PCH Perdidos, município de São Jose do Rio Claro 
e Diamantino, Mato Grosso. Datum WGS84. .......................................................... 127 

Quadro 6.2: Espécies de répteis registradas por método de amostragem utilizado 
durante o levantamento da herpetofauna nas áreas direta e indiretamente afetadas 
da PCH Perdidos, São José do Rio Claro e Diamantino, Mato Grosso. ................. 130 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xv 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Quadro 6.3: Lista de espécies de répteis com ocorrência de abrangência regional, 
incluindo os municípios diretamente influenciados pela UHE Perdidos (Diamantino e 
São José do Rio Claro, Mato Grosso), e os municípios limítrofes. .......................... 136 

Quadro 6.4: Espécies de anfíbios registrados por método de amostragem utilizado 
durante o levantamento da herpetofauna nas áreas direta e indiretamente afetadas 
da PCH Perdido, São José do Rio Claro e Diamantino, Mato Grosso. ................... 143 

Quadro 6.5: Lista de espécies de anfíbios com ocorrência de abrangência regional, 
incluindo os municípios diretamente influenciados pela UHE Perdidos (Diamantino e 
São José do Rio Claro, Mato Grosso), e os municípios limítrofes. .......................... 150 

Quadro 7.1: Descrição das estações de amostragem da ictiofauna na área de 
influência da PCH Perdidos, do rio Claro, durante a estação chuvosa (março/2018) e 
seca (junho/2018) .................................................................................................... 160 

Quadro 7.2: Apetrechos utilizados para a amostragem da ictiofauna na área de 
influência da PCH Perdidos, rio Claro, durante a estação chuvosa (março/2018) e 
seca (junho/2018. .................................................................................................... 163 

Quadro 7.3: Lista de espécies de peixes considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), do levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos .............................................. 165 

Quadro 7.4: Valores de abundância (N) riqueza (S), índices de diversidade de 
Shannon (H’) e Equitabilidade (J) por estação de coleta, durante a amostragem na 
área de influência da PCH Perdidos ....................................................................... 173 

 

  

mailto:pasconambiental@gmail.com


  xvi 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 8.1: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, 
MT. .......................................................................................................................... 181 

Tabela 8.2: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, nos municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro, MT. ............................................................................................ 183 

Tabela 8.3: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, no período de estiagem, nos municípios de Diamantino e 
São José do Rio Claro, MT. .................................................................................... 186 

Tabela 8.4: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta 
da PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. ... 189 

Tabela 8.5: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta 
do empreendimento PCH Perdidos no período de chuvas, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. .............................................................. 194 

Tabela 8.6: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta 
do empreendimento PCH Perdidos, no período de estiagem, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, Mato Grosso. ............................................... 199 

Tabela 8.7: Valores de diversidade beta dos pontos amostrados na área de 
influência direta da PCH Perdidos nos municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro, MT................................................................................................................. 205 

 

 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  1 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

1. APRESENTAÇÃO 

Os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Arinos incluíram o trecho médio 
do rio Claro, seu afluente pela margem esquerda, no qual foram identificados dois 
empreendimentos previstos para operação em cascata: PCH Perdidos e PCH 
Sumidouro. 

O Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Perdidos, localizada no 
Rio Claro, Estado do Mato Grosso, teve o DRS-PCH publicado por meio do 
Despacho ANEEL nº 51, de 10 de janeiro de 2017. 

Após a emissão do referido documento, o empreendimento foi habilitado 
para participação no 26º Leilão de Energia Nova, realizado em 20 de dezembro de 
2017, com efetivação da comercialização 16,4 MW médios de energia. 

A partir da emissão do DRS-PCH e da participação no Leilão de Energia 
Nova, ações específicas visando à otimização do empreendimento vem sendo 
promovidas, objetivando a sua efetiva implantação, incluindo diversos estudos e 
avaliações, visitas de campo, investigações e negociações com fornecedores de 
equipamentos. 

Como resultado dos trabalhos de campo vislumbrou-se a necessidade de 
deslocamento para jusante do eixo do barramento, em local com melhores 
condições geológicas e morfológicas. Este deslocamento, de aproximadamente 2 
km, resultou no aumento da área do reservatório e também da área necessária à 
implantação do empreendimento.  

Ante ao exposto, e tendo em vista que nos estudos de otimização de arranjo 
foram promovidas algumas alterações conceituais nas estruturas da PCH, julgou-se 
necessário elaborar uma versão atualizada do projeto básico, que teve como 
principais elementos: 

- Atualização da série de vazões médias mensais; 

- Incorporação das vazões para usos consuntivos, definidas na Portaria SEMA 
nº 718, de 06 de setembro de 2017; 

- Deslocamento do eixo da barragem para jusante; 

- Revisão da curva-chave no canal de fuga, em função do deslocamento da 
barragem; 

- Revisão e otimização do projeto do circuito de adução, resultando na 
implantação de duas unidades geradoras Kaplan “S” de montante; 

- Revisões e atualização de alguns parâmetros para cálculo da Garantia Física. 

Dessa forma, a EECO Jacutinga – Empreendimentos Energéticos do Centro 
Oeste S.A. submeteu à Agência Nacional de Energia Elétrica o Relatório do Projeto 
Básico Atualizado da PCH Perdidos, com atendimento a todos os aspectos de 
engenharia, ambientais e socioeconômicos envolvidos. 

Os estudos de engenharia foram elaborados tendo como referências as 
seguintes publicações: 

- “Diretrizes para Estudos e Projeto Básico de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas”, editadas pela ELETROBRÁS/ANEEL-MME em 1999; 
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- Projeto Básico emitido em 2016, com DRS-PCH emitido por meio do 
Despacho ANEEL nº 51/2017. 

- Condicionantes da Licença Prévia Ambiental SEMA nº 308717/2017; 

- Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, emitida pela Portaria 
SEMA nº 718/ 2017. 

Ante ao exposto, as empresas EECO Jacutinga Empreendimentos 
Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Perdidos, e EECO Saracura 
Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Sumidouro, 
optaram por elaborar a revisão dos projetos básicos dos empreendimentos, 
mantendo a premissa de operação em cascata prevista no inventário de referência. 

Os projetos desenvolvidos tiveram como objetivo a maximização do 
aproveitamento energético deste trecho do rio Claro, levando em conta também os 
aspectos econômicos, ambientais e de preservação da logística já implantada na 
região. O quadro comparativo com os dados dos Estudos de Inventário elaborados 
em 2003, Projeto Básico de 2016 e Projeto Básico Atualizado de 2018 está 
apresentado a seguir. 

Quadro 1: Estudos de Inventário elaborados em 2003, Projeto Básico de 2016 e 
Projeto Básico Atualizado de 2018 da PCH Perdidos. 

Características 
Estudos de 
Inventário 

(2003) 

Projeto Básico 
LEN A-6 2017 

(2016) 

Projeto Básico 
Atualizado 

(2018) 

Coordenadas de referência 13°48’32,24” S 

56°41’24,35” W 

13°48’05” S 

56°41’33,7” W 

13° 47’ 42,09” S  

54° 42’ 04,62” W 

Distância até a foz (km) 82,23 81,17 79,18 

Área de drenagem (km²) 2.883 2.883 2.975 

Potência instalada (MW) 24,50 28,00 28,00 

Nível d’água de montante (m) 330,00 333,00 333,00 

Nível d’água normal de jusante (m) 310,00 304,89 304,38 

Queda bruta nominal (m) 20,00 28,11 28,62 

Vazão de projeto-vertedouro (m³/s) 1.066 518 518 

Área do reservatório (km²) 0,34 1,47 3,13 

Vazão média de longo termo (m³/s) 82,16 77,80 78,01 

 

Em 04 de junho de 2018 foi publicada a Portaria MME nº 199/2018, que 
autorizou a EECO Jacutinga – Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A. 
a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a 
implantação e exploração do aproveitamento. 

Em 16 de agosto de 2017 foi protocolado na SEMA/MT o pedido de 
Retificação da Licença Prévia nº 308717/2017, em função da alteração do nome do 
empreendimento de PCH Jacutinga para PCH Perdidos e da adequabilidade ao 
projeto de acordo com a DRS-PCH/QNEEL, aprovado em janeiro de 2017, no qual 
consta a Alteração de Arranjo e Potência Instalada do empreendimento para 28MW. 
Em resposta ao requerimento a SEMA encaminhou o Parecer Técnico 
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nº112757/CLEIA/SUIMIS/SEMA/2017, no qual solicita a atualização de estudos dos 
meios: físico, biótico e sócio econômico.  

Para atendimento a essas solicitações da SEMA, neste estudo definiu-se 
como Área de Influência Ambiental Indireta (AII) toda a sub-bacia hidrográfica do rio 
Claro a montante dos empreendimentos, enquanto que à jusante, considerou-se um 
raio médio de 6 km a partir do eixo do barramento da PCH Perdidos. A Área de 
Influência Econômica, com enfoque a Área de Abrangência Regional (AAR), foi 
considerada a região a ser beneficiada e assistida pelas obras dos 
empreendimentos, em especial, os municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro. Como área de Influência Ambiental Direta (AID) delimitou-se um raio de 1000 
metros no entorno da área de intervenção direta das obras de construção dos 
empreendimentos, inclusive a área de inundação dos reservatórios. 

Assim, para a Retificação da LP encaminha-se a atualização dos estudos 
ambientais e sociais atualizados, nos seguintes volumes:  

 Volume I - Diagnóstico do Meio Físico;  

 Volume II - Diagnóstico do Meio Biótico;  

 Volume III - Diagnóstico do Meio Socioeconômico e Arqueológico;  

 Volume IV - Análise dos Impactos Ambientais.  

O Projeto de Engenharia, elaborado pela PRIME Projetos e Consultoria 
Ltda., protocolado também nesse conjnto de volumes supracitados prevê o 
atendimento a todas as normas de segurança da barragem, atende as restrições 
ambientais e deverá ser construído com o menor impacto ambiental possível. 

Neste documento apresenta-se a síntese dos trabalhos realizados, que 
envolveram levantamentos de campo e estudos do Meio Biótico, na região e local 
onde se pretende implantar a PCH Perdidos. Os dados levantados foram 
consolidados em um conjunto de textos, tabelas e figuras. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi detalhar os vários aspectos do Meio Biótico da 
área onde será construída a Pequena Central Hidrelétrica Perdidos, de sorte a 
atualizar informações já existentes e permitir, após os trâmites legais junto ao Poder 
Concedente e Órgão Ambiental, realizar a implantação do empreendimento. 

De maneira específica, a elaboração destes estudos contemplou os 
seguintes fases: 

  Levantamento de dados secundários de relatórios e de trabalhos 
científicos relacionados ao meio biótico, já realizados nos Municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro; 

 Levantamento de dados primários nas áreas diretamente afetadas e de 
influência direta, no período das águas e das secas; 

 Tabulação e análise dos dados primários coletados a campo bem como 
de dados disponíveis em vários documentos e instituições públicas e 
privadas; 

 Elaboração de relatório que fornecem subsídios para as análises de 
impacto local e regional. 
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3. VEGETAÇÃO 

3.1. Introdução 

No Estudo de Impacto Ambiental das PCH Saracura (Sumidouro) e 
Jacutinga (Perdidos) foi apresentado o estudo de Vegetação da bacia do rio Claro, a 
partir das cabeceiras mais altas de todos os mananciais até porções à jusante das 
futuras instalações da PCH Perdidos.  

Ficou plenamente caracterizado que toda bacia encontra-se no Bioma 
Cerrado, é predominantemente recoberta por vegetação arbustiva e arbórea, mas 
também apresenta pequenas faixas ou ilhas com vegetação campestre.  

Nas áreas desmatadas o estudo abordou o uso do solo e mostrou a forma 
de ocupação. É importante lembrar que a ocupação regional teve grande impulso a 
partir de 1980, quando a maioria destas áreas foram desmatadas e transformadas 
em produtivas para o agronegócio. 

Após 10 anos de apresentação do EIA, este relatório atualiza as informações 
das tipologias vegetais e do uso em toda bacia, como também, em maior escala, 
mapeia a distribuição da vegetação e do uso nas Áreas de Influência Direta e 
Diretamente Afetada da PCH Perdidos.  

 

3.2. Procedimentos Metodológicos 

Diante do interesse em atualizar as informações técnicas nas áreas que serão 
mais atingidas pelo novo projeto da PCH Perdidos, foi realizado um novo estudo de 
vegetação na bacia do Rio Claro (AII), especialmente nas áreas diretamente afetada 
(ADA) e de influência direta (AID) do empreendimento. 

 

3.2.1. Identificação das áreas de influência do empreendimento 

Para definição das Áreas de Influência do empreendimento foram usadas 
áreas onde é possível ocorrer impactos socioambientais, sendo:  

 Área Diretamente Afetada – ADA: o limite das áreas de: reservatório, 
barragem, casa de máquinas, subestação e acessos, aquelas que serão 
desmatadas para construção do empreendimento; 

 Área de Influência Direta – AID: porção de terras situada em uma faixa de 
1.000 metros no entorno da ADA, medida a partir do NA do reservatório; 

 Área de Influência Indireta – AII: bacia do rio Claro a partir de suas 
cabeceiras mais altas até porção à jusante do ponto de barramento da PCH 
Perdidos. 

 

3.2.2. Caracterização da situação atual 

Para atualização das informações de vegetação nativa os estudos 
foram concentrados nas Áreas: Diretamente Afetada e de Influência Direta do 
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empreendimento com o propósito de informar como se encontra a vegetação nativa 
e o uso do solo nas referidas áreas.  

Após interpretação preliminar de imagem de satélite do ano de 2018, foram 
separados os padrões de textura, cor e unidades vegetacionais e de uso solo e 
escolhidos pontos para checagem das tipologias, registro das espécies, do porte da 
vegetação além de observações gerais nos ambientes para verificação de espécies 
raras, endêmicas, protegidas, ameaçadas ou de interesse comercial, em duas 
campanhas de campo; no período de cheias (13 a 20 de março de 2018) e no 
período de secas (25 de junho a 02 de julho de 2018). 

Nesta atualização a vegetação foi classificada conforme IBGE (2012) e 
BORGES (2014). O Quadro 3.1 mostra os locais visitados. 

Quadro 3.1: Lista dos locais visitados, coordenadas dos pontos nas Áreas 
Diretamente Afetada e de Influência Direta e Cobertura atual vegetação/solo. 

PONTOS DE CHECAGEM DE TIPOLOGIAS NA ADA E AID DA PCH PERDIDOS 

LOCAIS 
AMOSTRADOS/ÁREA 

COORDENADAS VEGETAÇÃO/USO DO 
SOLO ATUAL S W 

PTO 01 – AID 13º48’42,04’’ 56º40’53,10’’ Floresta E.S. Verde 

PTO 02 – AID 13º47’45,00”  56º41’42,83” Pasto 

PTO 03 – AID 13º50’47,45’’ 56º41’50,35’’ Floresta Ombrófila 

PTO 04 –AID 13º47’59,66’’ 56º41’19,45’’ Vegetação Secundária 

PTO 05 – AID 13º48’50,93’’ 56º41’11,34’’ Savana Arbustiva-Arbórea  

PTO 06 – AID 13º48’16,93’’ 56º42’20,44’’ Savana Arborizada 

PTO 07 – ADA 13º49’00,57” 56º41’37,04” Savana Arborizada 

PTO 08 – AID 13º49’29,77” 56º41’56,34” Savana Florestada 

PTO 09 – ADA 13º49’33,53” 56º41’42,77” Floresta Ombrófila 

PTO 10 – AID 13º49’05,63” 56º41’4,89” Savana Arborizada 

PTO 11 – ADA 13º48’11,99” 56º41’34,07” Floresta E.S. Verde 

PTO 12 – ADA 13º47’46,43” 56º41’47,02” Pasto 

PTO 13 – AID 13º47’32,86” 56º42’13,23” Pasto 

PTO 14 – ADA 13º50’59,41” 56º41’28,17” Floresta Ombrófila 

 

A Figura 3.1 mostra imagem da Área de Influência Direta (linha preta), Área 
Diretamente Afetada (reservatório-linha azul) e distribuição dos pontos visitados e 
checados em campo para identificação da cobertura vegetal e do solo. 

3.2.3. Definição das Áreas de Influência 

Foi considerada com Área Diretamente Afetada – ADA, a porção de terras 
com que recobre os locais onde serão construídos: reservatório, barragem, casa de 
máquinas, subestação e acessos, áreas que serão desmatadas devido o 
empreendimento. 
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Figura 3.1: Pontos visitados para checar a vegetação e o uso do solo. 
 

Nesta porção, além de relatos das tipologias, será apresentado o Plano de 
Exploração Florestal – PEF da PCH Perdidos. 

Foi considerada com Área de Influência Direta – AID, a porção de terras 
com situada em uma faixa de 1.000 metros no entorno da ADA, medida a partir do 
NA do reservatório. Em função das condições naturais existentes, principalmente 
quanto à vegetação, o solo e a declividade dos terrenos, esta área é considerada de 
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fundamental importância para o empreendimento e deverá ser constantemente 
monitorada e protegida evitando-se impactos diretos nos corredores naturais quanto 
no assoreamento do reservatório.  

Para mostrar a situação atual na ADA e AID foi elaborado um Mapa de 
Vegetação e do Uso do Solo, na escala 1:20.000. 

Foi considerado como Área de Influência Indireta – AII do 
empreendimento, toda bacia do rio Claro a partir de suas cabeceiras até a porção à 
jusante do ponto de barramento da PCH Perdidos.  

No estudo da bacia foi elaborado um novo Mapa de Vegetação e do Uso do 
Solo, na mesma escala (1:100.000) do EIA, o qual permitiu identificar a situação 
atual da vegetação e do uso do solo nesta área.  

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Caracterização da vegetação na ADA e AID. 

Na área em estudo (Quadro 3.2) 73,33% está recoberta por tipologias 
naturais: Savana Arborizada (Cerrado Típico), Savana Arbustiva-Arbórea (Cerrado 
Denso), Savana Florestada (Cerradão); Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta 
Estacional Sempre Verde e 26,67% encontra-se antropizado com Vegetação 
Secundária de Cerrado e Pastagens. 

 

Quadro 3.2: Quantificação da cobertura vegetal e do uso do solo nas Áreas 
Diretamente Afetada – ADA e de Influência Direta - AID (em ha). 

A-Tipologias Naturais Cobertura ADA AID Área Total % 

Floresta Estacional Sempre 
Verde 

Fesv 151,75 624,68 776,43 27.16 

Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial 

Fo 12,15 113,67 125,82 4,40 

Savana Florestada 
(Cerradão) 

Sf 44,05 219,01 263,06 9,20 

Savana Arborizada 
(Cerrado Típico) 

As 
48,49 835,93 884,42 30,94 

Savana Arbustiva-Arbórea 
(Cerrado Denso) 

Saa  46,43 46,43 1,62 

Área com tipologias 
naturais  

 
256,44 1.839,72 2.096,16 73,33 

B - Áreas Antropizadas      

Vegetação Secundária de 
Cerrado 

Vs 1,92 370,93 372,85 13,04 

Pastagens P 50,22 339,44 389,66 13,63 

Área antopizada   52,14 710,37 762,51 26,67 

Total da área de estudos  308,58 2.550,09 2.858,67 100,00 
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O Mapa de Vegetação e de Uso do Solo na Área Diretamente Afetada – 
ADA e Área de Influência Direta - AID da PCH Perdidos (em anexo) mostra a 
distribuição das tipologias naturais e áreas antropizadas. 

 

3.3.2. Caracterização da vegetação na AII. 

No estudo de vegetação e de uso do solo na Área de Influência Indireta –AII, 
verificou-se que ocorrem: Savana Arborizada (Cerrado Típico), Savana Arbustiva-
Arbórea (Cerrado Denso), Savana Florestada (Cerradão); Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial, Floresta Estacional Sempre Verde, Contatos: Floresta Estacional Sempre 
Verde/Savana Florestada; Savana Florestada/Savana Arborizada, Vegetação 
Secundária de Savana, Pastagens e Agricultura (Quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3: Quantificação das tipologias encontradas na Área de Influência Indireta 
da PCH Perdidos. 

A-Tipologias Naturais Cobertura Área Total 

Floresta Estacional Sempre Verde Fesv 2.807,73 

Floresta Ombrófila Densa Aluvia Fo 52.153,05 

Savana Florestada (Cerradão) Sf 39.348,26 

Savana Arborizada Sa 15.858,41 

Contato Floresta Estacional Sempre Verde/Savana 
Florestada 

FesvSf 6.100,98 

Savana Florestada/Savana Arborizada  SfSa 2.033,11 

Savana Arbustiva-Arbórea (Cerrado Denso) Saa 7.314,21 

Subtotal – cobertura natural (40,31%) 125.615,75 

B - Áreas Antropizadas    

Pastagens P 1.994,72 

Vegetação Secundária Vs 305,85 

Agricultura Agp 183.690,01 

Subtotal – uso do solo (59,69%) 185,990,58 

TOTAL DA ÁREA  311.606,33 

 

O Mapa de Vegetação e de Uso do Solo na Área de Influência Indireta – AII 
(Figura 3.2) mostra a distribuição das tipologias naturais e áreas antropizadas. 
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Figura 3.2: Mapa de Vegetação e de Uso do Solo na Área de Influência Indireta – AII . 
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3.3.3. Descrição das Tipologias Naturais 

3.3.3.1. Savana Arborizada (Cerrado Típico) 

Em sua maioria o Cerrado Típico é composto por árvores e arbustos finos, 
de pequeno a médio porte (3 a 6 metros de altura - Figuras 3.3 a 3.5), caule com 
casca grossa lisa ou fendida, plantas com folhas ásperas e pilosas, distribuídas em 
solos arenosos a cascalhentos, em terrenos planos a declivosos das escarpas no 
vale do rio Claro.  

 

 

Figura 3.3: Fisionomia natural da Savana Arborizada. 

 

  

Figura 3.4: Caules suberosos e retorcidos comum nas árvores da Savana 
Arborizada. 
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Figura 3.5: Vismia guianensis (Lacre), com 
pelos tomentosos. 

 

Para certificar-se de ocorrência desta tipologia foram checados os pontos 
(06, 07 e 10) situados na ADA e na AID do empreendimento, onde se verificou a 
ocorrência de espécies típicas como também de aspectos naturais, característicos 
da tipologia.  

No ponto 06 (coordenadas 13º48’16,93”S e 56º42’20,44”O) o remanescente 
encontra-se em bom estado de conservação, não há marcas de fogo ou de corte e a 
vegetação possui o padrão típico da Savana Arborizada clássica da região (Figuras 
3.6 e 3.10). No caminho, até o ponto de checagem, esta fisionomia se repete 
formando extensos remanescentes e contatos com a Savana Florestada (Cerradão) 
e chega a recobrir parte da margem esquerda do rio Claro.  

 

 

Figura 3.6: Aspecto da Savana Arborizada (Cerrado 
Típico) em solo arenoso. 
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Figura 3.7: Flor de Passiflora coccínea (Maracujá-do-campo). 

 

 

Figura 3.8: Eschweilera nana (Pau 
gemada), em floração. 
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Figura 3.9: Cassia sp. 

 

 

Figura 3.2: Floração de Virola sebifera (Ucuúba). 

 

No levantamento preocupou-se em identificar a paisagem e as espécies que 
formam a fitofisionomia da Savana Arborizada, especialmente árvores, arbustos e 
subarbustos e todas as espécies identificadas nas áreas de influência do 
empreendimento estão relacionadas no Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4: Lista de famílias e espécies encontradas na Savana Arbórea (Cerrado 
típico), sub-bacia do Rio Claro. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Anacardiaceae Anacardium humile St. Hil. Cajuí 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott. Gonçaleiro 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Ata 

Annonaceae Annona dioica St. Hil.  Ariticum 

Annonaceae Bocageopsis matogrossenssis (REFr). Envira 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Annonaceae Duguetia flagelaris Huber  Amejú 

Annonaceae Duguetia furfuracea Benth. & Hook. Ata-do-mato 

Annonaceae Duguetia lanceolata St. Hil. Ata-de-lobo 

Annonaceae Xilopia aromatica (Lam.) Mart. Pindaíba 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. Pindaiba 

Apocinaceae Aspidosperma subincanum Mast. Ex. 
A.DC 

Guatambú 

Apocynaceae Aspidosperma macrocarpon Mart. Perobinha 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-do-
cerrado 

Apocynaceae Hancornia speciosa Nees & Mart. Mangaba 

Apocynaceae Himatanthus obovatus Woodson Angélica 

Apocynaceae Hymatantus lancifolius (Mür. Arg.) 
Woodson 

Agoniada 

Araliaceae Scheflera macrocarpa D.C. Frodin Morototózinho 

Arecaceae Acrocomia aculeata Lodd. Ex. Mart. Bocaiúva 

Arecaceae Astrocarium aculeatum G. Mey Tucum 

Arecaceae Bactris sp. Tucum 

Arecaceae Mauritiella armata (Mart.) Burret. Buritirana 

Arecaceae Syagrus comosa (Mart.) Becc Gueroba 

Asteraceae Vernonia ferruginea Less Assa-peixe 

Asteraceae Vernonia ruficoma Schltdl. Assa-peixe 

Bignoniaceae Androanthus serratifolia (Vahl.) Nicholson Ipê 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica Mart. Pé-de-anta 

Bignoniaceae Jacaranda caroba (Vell.) DC. Carobão 

Bignoniaceae Jacarandá cuspidifolia Mart. Carobão 

Bignoniaceae Jacaranda decurrens Cham. Carobinha 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Benth. & Hook Ipê 

Bignoniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standl Ipê-amarelo 

Bombacaceae Eriotheca gracilipes (Schum.) Robyns Paineira 

Bombacaceae Pseudobombax longiflorum Robyns Embiruçu 

Bromeliaceae Ananas nanum (L.B. Smith.) L. B.Smith Ananás  

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchal  Almescla-branca 

Burseraceae Protium ovatum Engl. Mescla 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Camb. Pequi 

Chrysobalanaceae Licania humilis Cham. & Schltdl. Oiti 

Chrysobalanaceae Licania micrantha Miq. Cinzeiro 

Clusiacea Vismia baccifera Trianna & Planch. Lacre amarelo 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Clusiaceae Calophyllum brasiliensis Cambess Guanandi 

Clusiaceae Clusia sp. Mata-pau 

Clusiaceae Garcinia sp. Bacuri 

Clusiaceae Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. Pau-doce 

Clusiaceae Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi Pau-doce 

Clusiaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Lacre 

Cochlospermaceae Cochlospermum regium Pilg. Algodãozinho 

Combretaceae Bouchenavia capitata (Vahl.) Eicler Tarumarana 

Combretaceae Buchenavia tomentosa Eicler Mirindiba 

Combretaceae Terminalia brasiliensis Eichler Capitão 

Connaraceae Connarus martii Schellenb.   

Connaraceae Connarus suberosus Plach. Olho-de-cabra 

Connaraceae Rourea induta Planch. Corticeira 

Crhysobalanaceae Couepia grandiflora Benth. & Hook. Folhão 

Crysobalanaceae Hirtela ciliata Mart. Zooc. Pau de rato 

Dilleniaceae Curatela americana L. Lixeira 

Dilleniaceae Davilla eliptica A St. Hil.  Lixeirinha 

Ebenaceae Dyospiros hispida DC. Olho-de-boi 

Elaeocarpaceae Sloanea guinanensis Aubl. Laranjinha 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum St. Hil. Pimenteira 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum St. Hil.   Pimenteiro 

Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum Mart. Pimenteira 

Euphorbiaceae Mabea fistulifera Mart. Canudeiro 

Euphorbiaceae Mabea pohliana Müll. Arg. Leiteiro 

Euphorbiaceae Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg.  Chorão  

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Sarã 

Fabaceae Acacia polyphylla Willd. Espinheiro 

Fabaceae Acosminum dasycarpum Yakovlev Genciana 

Fabaceae Anadenanthera colubrina Bren. Angico-vermelho 

Fabaceae Anadenathera falcata Vell.  Angico-jacaré 

Fabaceae Andira cuyabensis Benth. Morcegueira 

Fabaceae Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Pé-de-boi 

Fabaceae Bauhinia sp. Pata-de-vaca 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira-preta 

Fabaceae Cenostigma macrophyllum Tull. Faveira 

Fabaceae Copaifera langsdorfii Desf. Pau d’óleo 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Fabaceae Copaifera martii Hayne Guaranazinho 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. Falso-barbatimão 

Fabaceae Diptchandra aurantiaca (Mart.) Tul. Carvão-vermelho 

Fabaceae  Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne Jatobá-do-
cerrado 

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá 

Fabaceae Inga heterophylla Willd.  Ingá 

Fabaceae Inga sp. Inga 

Fabaceae Machaerium acutifolium Vog. Jacarandá 

Fabaceae Machaerium lanceolatum (Vell.) Macbr. Jacarandá 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms Olho-de-cabra 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel Amendoim 

Fabaceae Pterodon pubescens Benth. Sucupira-branca 

Fabaceae Sclerolobium paniculatum Vogel Justa-contas 

Fabaceae Senna sylvestris (Vell.)H S Irvin&Barneby Faveira 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens Cov. Barbatimão 

Fabaceae Tachigali myrmecophila (Ducke) Ducke Taxi 

Fabaceae Tachigali versicolor Standl. L. O. Willians Pé-de-perdiz 

Fabaceae Vatairea macrocarpa Duck Angelim 

Hippocrateaceae Peritassa campestris C.Smtih   

Hippocrateaceae Salacia crassifolia (Mart.) Peyr. Siputá 

Humiriaceae Saccoglottis mattogrossensis Malme Xuá 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers. Sobre 

Lauraceae Mezilaurus crassiramea (Meissn.) Taub. Canela 

Lecythidaceae Eschweilera nana Miers. Pau-gemada 

Loganiaceae Antonia ovata Pohl.   

Loganiaceae Strychnos pseudoquina St. Hil. Quina 

Lythraceae Lafoensia pacari St. Hil. Dedaleira 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth. Semaneira 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. Murici Rosa 

Malpighiaceae Byrsonima crispa A. Juss. Murici da Mata 

Malpighiaceae Byrsonima intermédia A. Juss. Murici 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich exA Juss. Muricizão 

Malpigiaceae Byrsonima basiloba A. Juss. Canjiquinha 

Malvacea Luehea speciosa Wild. Açoita-cavalo 

Malvaceae Eriotheca pubescens Schott & Endl. Paineira 

Malvaceae Luehea paniculata Mart. Açoita-cavalo 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Malvaceae Mollia lepidota Spruce ex Benth. Pau-de-ralo 

Marcgriaceae Noranthea guianensis Aubl. Bicudo 

Melastomataceae Macairea sp.   

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana  Canela de velho 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud Branquinho 

Melastomataceae Miconia cuspidata Naud   

Melastomataceae Miconia sp sem nome 

Melastomataceae Mouriri eliptica Mart. Coroa-de-frade 

Melastomataceae Mouriri glazioviana Cogn.  Canela-de-cotia 

Melastomataceae Mouriri nervosa Pilger Canela-de-cotia 

Melastomataceae Tibouchina candolleana Cogn. Quaresmeira 

Melastomataceae Tococa formicaria Mart. Formigueiro 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Camboatá 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul. Mama-cadela 

Moraceae Brosimum guianensis (Aubl.) Huber Leiteira-vermelha 

Moraceae Ficus guianensis Aubl. Figueira 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Engl. Amoreira 

Moraceae Psudolmedia macrophylla Trecul Leiteiro 

Moraceae Sorocea sp. Leiteira-branca 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Ucuúba 

Myrsinaceae Rapanea guianensis Aubl. Pororoca 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. Pau-ferro 

Myrtaceae Eugenia desynterica DC. Cagaita 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Cambucá 

Myrtaceae Myrcia albo-tomentosa Cambess. Jaboticaba 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rih.) DC. Goiabinha 

Myrtaceae Myrcia glabra Goiabinha 

Ochnaceae Ouratea castaneaefolia Engl. Farinha-seca 

Ochnaceae Ouratea spectabilis Marg. Farinheira 

Passifloraceae Passiflora coccínea Aubl. Maracujá-do-
campo 

Passifloraceae Passiflora mansi (Mart.) Mast. Maracujá-do-
campo 

Poaceae Guadua capitata (Trin.) Munro Gamus Taquara 

Polygalaceae Bredemeyera floribunda Willd. Pau-gemada 

Primulaceae Myrsine sp. sem nome 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotz  Língua-de-vaca 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 

Rhaminaceae Rhaminidium elaeocarpum Reiss. Cabriteiro 

Rubiacaeae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Marmelada preta 

Rubiaceae Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich. Marmelada-bola 

Rubiaceae Alibertia sessilis (Cham.) Schum Marmelo-
cachorro 

Rubiaceae Alibertia verrucosa Moore Marmelada 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. Marmelada 

Rubiaceae Coussarea hydrangeaefolia Benth & 
Hook. 

Cinzeiro 

Rubiaceae Duroia macrophylla Huber   

Rubiaceae Pagamea guianensis Aubl. sem nome 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. Douradão 

Rubiaceae Palicourea xanthophylla Muell. Arg. Douradinha 

Rubiaceae Psychotria rígida Wild. Marmeladinha 

Rubiaceae Rudgea viburnioides Bent Quebradeira 

Rubiaceae Tocoyena formosa Schum. Jenipapo do 
Cerrado 

Rutaceae Zanthoxyllum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca 

Salicaceae Casearia arbórea (Rich.) Urban. Espeteiro 

Salicaceae Casearia sp. Lambari 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Chá-de-frade 

Sapindaceae Dilodendron bipinnatum Radlk. Mulher-pobre 

Sapindaceae Magonia pubescens St.Hil. Tinguí 

Sapindaceae Mataiba guianensis Camboatá 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapindaceae Talisia subalbens Radlk. Croadinha 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum Radlk. Leiteiro 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Leiteiro 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Fruta-de-veado 

Sapotaceae Pouteria sp. Fruta de veado 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. Leiteiro 

Simaroubaceae Picramia parvifolia Engl.   Cedrinho 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Marupá 

Simaroubaceae Simarouba versicolor St. Hil. Pé-de-perdiz 

Solanaceae Solanum lycocarpum St. Hil. Fruta-de-lobo 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Styracaceae Styrax ferrugineum Nees & Mart.  Estoraque 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Jangada 

Tiliaceae Luehopsis sp. Açoita-cavalo 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba 

Verbenaceae Vitex cimosa Benth. Ex Spreng. Tarumã 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau-terrão 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart.  Pau-terra 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. Pau-terrinha 

Vochysiaceae Salvertia convallariodora St. Hi. Capotão 

Vochysiaceae Vochysia cinnamomea Pohl. Tarumã 

Vochysiaceae Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-
macaco 

Vochysiaceae Vochysia rufa Mart. Cambarazinho  

 

No levantamento florístico realizado na Savana Arborizada foram 
encontradas 61 famílias e 196 espécies arbustivas, arbóreas, subarbustivas e 
algumas herbáceas.  

Entre as espécies ocorre Caryocar brasiliense (Pequi), uma espécie 
protegida de corte em vários estados do Brasil. 

A Portaria do Ministério do Meio Ambiente de nº 443, de 17 de dezembro de 
2014, apresenta a Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçda de Extinsão, na 
qual cita que em Mato Grosso existem 31 espécies ameaçadas sendo 13 em perigo 
e 18 vulneráveis. Na Savana Arborizada não foi encontrada nenhuma espécie 
ameaçada. 

Na área Área Diretamente Afetada - ADA, a Savana Arborizada recobre 
48,49 hectares enquanto que na Área de Influência Direta atinge 835,93 hectares. 

 

3.3.3.2. Savana Arbustiva-Arbórea (Cerrado Denso)  

A tipologia de Savana Arbustiva-Arborea ou Cerrado Denso é constituída 
principalmente por plantas arbustivas, arvoretas de pequeno porte e em grande 
quantidade que recobre áreas de Cerrado que foram desmatadas. Localmente é 
chamada de “juquira” ou “capoeira”. 

Esta área foi desmatada para uso em pecuária haja vista a ocorrência de 
pequenas áreas abertas e com Brachiaria.  Esse projeto, aparentemente foi 
abandonado e a área se encontra em fase de regeneração natural por espécies 
lenhosas do Cerrado. Geralmente, espécies lenhosas do cerrado apresentam 
grande potencial de regeneração por brotação de estrutras subterrâneas, fator 
importante para a recuperação da cobertura vegetal do cerrado após desmatamento, 
como no caso em estudo. 
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Esta tipologia ocorre na Área de Influência Direta do futuro reservatório, 
margem direita do rio Claro (coordenadas 13º 49’ 32,61”S/56º 51’ 01,44” O), em área 
suavemente plana, porém com estrema camada de solo arenoso que deve ser 
protegido para evitar possíveis impactos ao empreendimento. 

As Figuras 3.11 a 3.14 mostram paisagens desta Savana. 

 

 

Figura 3.3: Arbustos comuns desta fisionomia. 

 

 

Figura 3.12: Aglomerado de plantas finas e baixas. 
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Figura 3.13: Buchenavia tomentosa (Mirindiba). 

 

 

Figura 3.14: Tibouchina candolleana (Quaresmeria). 

 

Hoehne (1923) e Kuhlmann (1960) denominaram essa mesma fisionomia 
como “charravascal” e definiram como “formação intermediária entre campo e mata, 
composta por espécies lenhosas muito agregadas, que atingem 2-3 metros de altura 
com folhas verdes e escuras”. 

No levantamento de composição florística foi visitado o ponto Vg5 para 
identificação das espécies, porte dos indivíduos lenhosas, resultando em 58 famílias 
e 125 espécies arbustivas e arbóreas (Quadro 3.5). 
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Quadro 3.5: Lista de Famílias e espécies encontradas no Cerradão. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Anacardiaceae Anacardium humile St. Hil. Cajuí 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Ata 

Annonaceae Annona dioica St. Hil.  Ariticum 

Annonaceae Duguetia furfuracea Benth. & Hook. Ata-do-mato 

Annonaceae Duguetia lanceolata St. Hil. Ata-de-lobo 

Annonaceae Xilopia aromatica (Lam.) Mart. Pindaíba 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-do-cerrado 

Apocynaceae Hancornia speciosa Nees & Mart. Mangaba 

Apocynaceae Himatanthus obovatus Woodson Angélica 

Araliaceae Scheflera macrocarpa D.C. Frodin Morototózinho 

Arecaceae Acrocomia aculeata Lodd. Ex. Mart. Bocaiúva 

Arecaceae Bactris sp. Tucum 

Arecaceae Syagrus comosa (Mart.) Becc Gueroba 

Asteraceae Vernonia ferruginea Less Assa-peixe 

Asteraceae Vernonia ruficoma Schltdl. Assa-peixe 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica Mart. Pé-de-anta 

Bignoniaceae Jacaranda caroba (Vell.) DC. Carobão 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Benth. & Hook Ipê 

Bombacaceae Eriotheca gracilipes (Schum.) Robyns Paineira 

Bombacaceae Pseudobombax longiflorum Robyns Embiruçu 

Bromeliaceae Ananas nanum (L.B. Smith.) L. 
B.Smith 

Ananás  

Burseraceae Protium sp Almesclinha 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Camb. Pequi 

Chrysobalanaceae Licania humilis Cham. & Schltdl. Oiti 

Clusiacea Vismia baccifera Trianna & Planch. Lacre amarelo 

Clusiaceae Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. Pau-doce 

Clusiaceae Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi Pau-doce 

Clusiaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Lacre 

Cochlospermaceae Cochlospermum regium Pilg. Algodãozinho 

Combretaceae Buchenavia capitata (Vahl.) Eicler Tarumarana 

Connaraceae Connarus martii Schellenb.   

Connaraceae Connarus suberosus Plach. Olho-de-cabra 

Connaraceae Rourea induta Planch. Corticeira 

Crhysobalanaceae Couepia grandiflora Benth. & Hook. 
Folhão 
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Dilleniaceae Curatela americana L. Lixeira 

Dilleniaceae Davilla eliptica A St. Hil.  Lixeirinha 

Dilleniaceae Davilla lacunosa Mart. Lixeira 

Ebenaceae Dyospiros hispida DC. Olho-de-boi 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum St. Hil.   Pimenteiro 

Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum Mart. Pimenteira 

Euphorbiaceae Mabea fistulifera Mart. Canudeiro 

Euphorbiaceae Mabea pohliana Müll. Arg. Leiteiro 

Euphorbiaceae Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg.  Chorão  

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Sarã 

Fabaceae Acacia polyphylla Willd. Espinheiro 

Fabaceae Acosminum dasycarpum Yakovlev Genciana 

Fabaceae Andira cuyabensis Benth. Morcegueira 

Fabaceae Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Pé-de-boi 

Fabaceae Bauhinia sp. Pata-de-vaca 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira-preta 

Fabaceae Cenostigma macrophyllum Tull. Faveira 

Fabaceae Copaifera martii Hayne Guaranazinho 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. Falso-barbatimão 

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá 

Fabaceae Inga sp. Inga 

Fabaceae Sclerolobium paniculatum Vogel Justa-contas 

Fabaceae Senna sylvestris (Vell.)H S 
Irvin&Barneby 

Faveira 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens Cov. Barbatimão 

Humiriaceae Saccoglottis mattogrossensis Malme Xuá 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers. Sobre 

Lauraceae Mezilaurus crassiramea (Meissn.) 
Taub. 

Canela 

Lecythidaceae Eschweilera nana Miers. Pau-gemada 

Loganiaceae Antonia ovata Pohl.   

Lythraceae Lafoensia pacari St. Hil. Dedaleira 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth. Semaneira 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich exA 
Juss. 

Muricizão 

Malpigiaceae Byrsonima basiloba A. Juss. Canjiquinha 

Malvaceae Eriotheca pubescens Schott & Endl. 
Paineira 
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Malvaceae Mollia lepidota Spruce ex Benth. Pau-de-ralo 

Marcgriaceae Noranthea guianensis Aubl. Bicudo 

Melastomataceae Macairea sp.   

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana  Canela de velho 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud Branquinho 

Melastomataceae Miconia sp sem nome 

Melastomataceae Mouriri nervosa Pilger Canela-de-cotia 

Melastomataceae Tibouchina candolleana Cogn. Quaresmeira 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Camboatá 

Menispermaceae Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith Amarelinho 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul. Mama-cadela 

Moraceae Ficus sp. Figueira 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Ucuúba 

Myrsinaceae Rapanea guianensis Aubl. Pororoca 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. Pau-ferro 

Myrtaceae Eugenia sp. Goaibinha 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Cambucá 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rih.) DC. Goiabinha 

Ochnaceae Ouratea castaneaefolia Engl. Farinha-seca 

Passifloraceae Passiflora coccínea Aubl. Maracujá-do-campo 

Passifloraceae Passiflora mansi (Mart.) Mast. Maracujá-do-campo 

Polygalaceae Bredemeyera floribunda Willd. Pau-gemada 

Primulaceae Myrsine sp. sem nome 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotz  Língua-de-vaca 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 

Rhaminaceae Rhaminidium elaeocarpum Reiss. Cabriteiro 

Rubiaceae Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich. Marmelada-bola 

Rubiaceae Alibertia sessilis (Cham.) Schum Marmelo-cachorro 

Rubiaceae Alibertia verrucosa Moore Marmelada 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth. Douradão 

Rubiaceae Psychotria rígida Wild. Marmeladinha 

Rubiaceae Rudgea viburnioides Bent Quebradeira 

Rubiaceae Tocoyena formosa Schum. Jenipapo do Cerrado 

Salicaceae Casearia arbórea (Rich.) Urban. Espeteiro 

Salicaceae Casearia sp. Lambari 
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Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapindaceae Talisia subalbens Radlk. Croadinha 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Fruta-de-veado 

Simaroubaceae Simarouba versicolor St. Hil. Pé-de-perdiz 

Solanaceae Solanum lycocarpum St. Hil. Fruta-de-lobo 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro 

Styracaceae Styrax ferrugineum Nees & Mart.  Estoraque 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Jangada 

Tiliaceae Luehea paniculata Mart. Açoita-cavalo 

Tiliaceae Luehea speciosa Wild. Açoita-cavalo 

Tiliaceae Luehopsis sp. Açoita-cavalo 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba 

Verbenaceae Vitex cimosa Benth. Ex Spreng. Tarumã 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau-terrão 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart.  Pau-terra 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. Pau-terrinha 

Vochysiaceae Salvertia convallariodora St. Hi. Capotão 

Vochysiaceae Vochysia cinnamomea Pohl. Tarumã 

Vochysiaceae Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-macaco 

Vochysiaceae Vochysia rufa Mart. Cambarazinho  

 

Nesta formação ocorre Caryocar brasiliense (Pequi), uma espécie protegida, 
mas não foi encontrada nehuma outra citada na Portaria 443 do Ministério do Meio 
Ambiente de nº 443. 

Na área de atualização estudada a Savana Arbustiva-Arborea não ocorre na 
Área Diretamente Afetada – ADA e na Área de Influência Direta recobre 46,43 
hectares. 

 

3.3.3.3. Savana Florestada (Cerradão) 

A tipologia de Savana Florestada (Cerradão) ocorre na margem esquerda do 
rio Claro tanto na ADA como na AID do empreendimento. Trata-se de uma formação 
florestal com indivíduos de caule ereto, fuste de média espessura, com 8 a 12 
metros de altura, cujas copas irregulares se tocam, formando um perfeito estrato 
superior e sem outro estrato abaixo definido. Não há estrato herbáceo. As Figuras 
3.15 e 3.16 mostram a paisagem comum do Cerradão na área. 
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Figura 3.15: Cerradão na encosta de morros. 

 

 

Figura 3.16: Vista lateral de um Cerradão na AID. 

 

Na interpretação da imagem o padrão de cor e a textura do Cerradão e da 
Floresta Estacional Sempre Verde se assemelham. Em campo, foi visitado o ponto 
Vg8 para checagem da fisionomia, a composição florística, o porte das árvores, a 
distância entre os indivíduos e as espécies comuns do Cerradão.  

Nesta formação foram encontradas 136 espécies pertencentes a 52 famílias 
botânicas, citadas no Quadro 3.6. 

 

Quadro 3.6: Lista e Famílias e espécies encontradas no Cerradão. 
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Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott. Gonçaleiro 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Ata 

Annonaceae Duguetia furfuracea Benth. & Hook. Ata-do-mato 

Annonaceae Duguetia marcgraviana Mart. Pindaiba 

Annonaceae Unonopsis guaterioides (DC.) Fries Embira preta 

Annonaceae Unonopsis lindmanii R. E. Fries Embira 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pindaíba 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. Pindaiba 

Annonaceae Xylopia grandiflora A. St. Hil. Pindaíba 

Apocynaceae Aspidosperma macrocarpon Mart. Perobinha 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-do-
cerrado 

Apocynaceae Himantanthus falax (M. Arg.) Plumel Leiteira 

Apocynaceae Himatanthus obovatus Woodson Angélica 

Araliaceae Scheflera morototonii Decne & Planch. Morototó 

Arecaceae Acrocomia aculeata  Lodd. Ex. Mart. Bocaiúva 

Arecaceae Astrocarium aculeatum G. Mey Tucum 

Arecaceae Bactris acanthocarpoides Barb. Rdr. Tucum 

Arecaceae Mauritia fexuosa L. Buriti 

Arecaceae Mauritiella armata (Mart.) Burret. Buritirana 

Arecaceae Syagrus comosa (Mart.) Becc Gueroba 

Arecaceae Vernonia ferruginea Less. Assa-peixe 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica Mart. Pé-de-anta 

Bignoniaceae Jacaranda caroba (Vell.) DC. Carobão 

Bignoniaceae Jacarandá cuspidifolia Mart. Carobão 

Bignoniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standl Ipê-amarelo 

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson Ipê 

Bombacaceae Pseudobombax longiflorum Robyns Embiruçu 

Boraginaceae Cordia discolor L. Loro 

Burseraceae Protium almecega March. Almescla-
vermelha 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchal  Almescla-branca 

Burseraceae Protium pilosum D.C. Daly Almesclinha 

Burseraceae Tetragastris grossa Daly 
Mescla cascuda 
 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Camb. 
Pequi 
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Clusiaceae Clusia insignis Mart. Mata-pau 

Cochlospermaceae Cochlospermum sp. Algodão-da-mata 

Combretaceae Buchenavia capitata (vahl.) Eichl. Mirindiba 

Combretaceae Buchenavia tomentosa Eicler Mirindiba 

Combretaceae Terminalia brasiliensis Eichler Mirindiba 

Connaraceae Connarus perrotetti (DC.) Planch. Olho-de-cabra 

Connaraceae Connarus suberosus Plach. Olho-de-cabra 

Crhysobalanaceae Couepia grandiflora Benth. & Hook. Folhão 

Dilleniaceae Curatela Americana L..  Lixeira 

Ebenaceae Dyospiros hispida DC. Olho-de-boi 

Elaeocarpaceae Sloanea robusta Vittien Pateiro 

Erythroxylaceae Erythroxylum ambigum Peyr Pimeiteira 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Müll. Arg. Uva-da-mata 

Euphorbiaceae Mabea fistulifera Mart. Mamoninha 

Euphorbiaceae Mabea pohliana Müll. Arg. Leiteiro 

Euphorbiaceae Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg.   Vaquinha 

Fabaceae Abarema jupunba (Wild.) Britton & Killip Fel-de-vaca 

Fabaceae Acacia polyphylla Willd. Espinheiro 

Fabaceae Anadenanthera colubrina Bren. Angico-vermelho 

Fabaceae Anadenathera falcata Vell.  Angico-jacaré 

Fabaceae Bauhinia campestris Malme Pata-de-vaca 

Fabaceae Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Pé-de-boi 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira-preta 

Fabaceae Cenostigma macrophyllum Tull. Canela de velho 

Fabaceae Copaifera langsdorfii Desf. Pau d’óleo/ 
Copaiba 

Fabaceae Diptchandra aurantiaca (Mart.) Tul. Carvão-vermelho 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum Morong. Orelha-de-negro 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne Jatobá-do-cerrado 

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá 

Fabaceae Machaerium lanceolatum (Vell.) Macbr. Jacarandá 

Fabaceae Ormosia amazonica Ducke Olho-de-cabra 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel Amendoim 

Fabaceae Pterodon pubescens Benth. Sucupira-branca 

Fabaceae Sclerolobium paniculatum Vogel Justa-contas 

Fabaceae Tachigali myrmecophila Ducke Tachi 
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Fabaceae Tachigali vulgaris Gomes da Silva & H.C. 
Lima 

Justa-contas 

Fabaceae Vatairea macrocarpa Duck Amargoso 

Hippocrateaceae Salacia crassifolia (Mart.) Peyr. Siputá 

Humiriaceae Humiria balsamifera (Aubl.) A.St. Hill. Bálsamo 

Humiriaceae Saccoglottis guianensis Benth. Chorona 

Humiriaceae Saccoglottis mattogrossensis Malme Xuá 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers. Sobre 

Ixonanthaceae Ochthocosmus barrae Hallier f. Vermelhinho 

Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. Tarumã 

Lauraceae Nectandra cuspidata Nees Canelinha 

Lauraceae Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez. Canelinha 

Lauraceae Ocotea leucoxylon (Sw) Laness. Canelão 

Lauraceae Ocotea puchella Mart. Canela 

Lythraceae Physocalymma scaberrimum Pohl. Aricá 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. Canjicão 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia Rich exA Juss. Muricizão 

Malvaeae Luehea speciosa Wild. Açoita-cavalo 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud Branquinho 

Melastomataceae Miconia pyrifolia Naudin Pixirica 

Melastomataceae Miconia sellowiana Naud.   

Melastomataceae Mouriri glazioviana Cogn.  Canela-de-cotia 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Camboatá 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul. Mama-cadela 

Moraceae Ficus guianensis Aubl. Figueira 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Ucuúba 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. Pau-ferro 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rih.) DC. Goiabinha 

Ochnaceae Ouratea castaneaefolia Engl. Farinha-seca 

Ochnaceae Ouratea discophora Ducke Pau-de-cobra 

Ochnaceae Ouratea hexasperma Farinha seca 

Passifloraceae Passiflora mansi (Mart.) Mast. Maracujá-do-
campo 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotz  Língua-de-vaca 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 
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Rhaminaceae Rhaminidium elaeocarpum Reiss. Cabriteiro 

Rubiaceae Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich. Marmelada-bola 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. Marmelada 

Rubiaceae Coussarea hydrangeaefolia Benth & Hook. Falsa Quina 

Rubiaceae Rudgea viburnioides Bent. Quebradeira 

Rutaceae Zanthoxyllum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. Espeteiro 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Chá-de-frade 

Sapindaceae Dilodendron bipinnatum Radlk. Mulher-pobre 

Sapindaceae Magonia pubescens St.Hil. Tinguí 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapindaceae Sapindus saponária L. Saboneteira 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum Radlk. Leiteiro 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Leiteiro/Abiú 

Sapotaceae Pouteria macrophylla (Eyma) Penn. Curriola 

Schoepfiaceae Schoepfia obliquifolia Turcz.  

Simaroubaceae Picramia parvifolia Engl.    

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Marupá 

Simaroubaceae Simarouba versicolor St. Hil. Pé-de-perdiz 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Jangada 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 

Urticaceae Cecropia concolor Willd. Embauba  

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba 

Verbenaceae Aegiphila lhotskyana Cham. Tamanqueira 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau-terrão 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart.  Pau-terra 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. Pau-terrinha 

Vochysiaceae Salvertia convallariodora St. Hi. Capotão 

Vochysiaceae Vochysia haenkeana Mart. Cambará-liso 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart Pau-de-tucano 

 

No levantamento de atualização dos estudos da PCH Perdidos verificou-se 
que nesta formação ocorrem Caryocar brasiliense (Pequi), uma espécie protegida 
pela Portaria 443 do Ministério do Meio Ambiente. Além desta não foi encontrada 
nenhuma outra das 30 citadas para Mato Grosso, 
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Na área estudada a Savana Florestada recobre 44,05 da Área Diretamente 
Afetada – ADA e 219,01 hectares da Área de Influência Direta, correspondente a 
9,20% da área em estudos. 

 

3.3.3.4. Floresta Estacional Sempre Verde 

Na área estudada a Floresta Estacional Sempre Verde ocorre em áreas de 
solos férteis, geralmente secos, ocupa desde as porções mais elevadas da vertente até 
a margem do rio Claro e afluentes, especialmente em locais onde não ocorre solos 
encharcados e brejos. 

Segundo Ivanauskas & Rodrigues (2000), a estacionalidade é visivel devido a 
perda de folhas das copas de algumas espécies, um indicativo de falta de água no 
solo. Para Borges et al (2014) esta tipologia, classificada pelo IBGE em 2012 e ainda 
pouco estudada, ocorre na região sul amazônica, tem características próprias como 
caule fino e altura variável porém a maioria das espécies são perenes e a fisionomia da 
mata é sempre verde. 

Nas ADA e AID da PCH Perdidos ocupa uma extensa área na margem 
esquerda do rio Claro, formando uma mata exuberante, com dois estratos definidos: o 
primeiro entre 8 e 10 metros de altura e o segundo de 14 a 18 metros. Entre as árvores 
ocorrem indivíduos emergentes que chegam aos 20 metros de altura ou mais um 
pouco. O solo mantém boa serapilheira e há estrato herbáceo somente em clareias e 
borda da floresta. A comunidade hepifitica é pobre, mas é grande a quantidade de 
cipós. Para checagem da vegetação e caracterização florística foram visitados os 
pontos Vg1 (AID) e Vg11 (ADA). Importante citar a ocorrência de varias espécies 
frutíferas como Ingá, Tarumã, Roncador, Fruta-banana, e outras e um indivíduo de 
Ceiba (paineira) com mais de 25 metros de altura.  Esta formação ocupa o entorno do 
“Sumidouro do rio Claro” como também o acesso principal à Fazenda Brilhante (Figura 
3.17) 

 

Figura 3.17: Floresta E. Sempre Verde – Fazenda Brilhante. 
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Figura 3.18: Floresta E. Sempre Verde na época de seca. 

 

Após levantamento foram identificadas 44 famílias e 119 espécies arbustivas 
e arbóreas nos remanescentes e fragmentos visitados, Quadro 3.7. 

 

Quadro 3.7: Lista das famílias e espécies da Floresta Estacional Sempre Verde, na 
ADA e AINDA da PCH Perdidos. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Anacardiaceae Anacardium giganteum Hanc. ex Engl. Caju-da-mata 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott. Gonçaleiro 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 

Anacardiaceae Tapirira marchandii Engl. Pombeiro 

Annonaceae Bocageopsis matogrossenssis R.E.Fr. Envira Preta 

Annonaceae Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Banana de Macaco 

Annonaceae Duguetia marcgraviana Mart. Pindaiba 

Annonaceae Duguettia sp. Embireira 

Annonaceae Guatteria selowiana Schltdl. Pindaíba preta 

Annonaceae Unonopsis lindmnaii R.E.Fries. Embira 

Annonaceae Xilopia sericea Lam Pinadaiba 

Annonaceae Xylopia amazonica R.E.Fr. Pindaíba 

Annonaceae Xylopia aromática (Lam.) Mart. Pimenta de Macaco 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. Pindaiba 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. 
Peroba 
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Apocynaceae Aspidosperma discolor A. DC. Guarantã 

Apocynaceae Aspidosperma multiflorum A. DC. Peroba 

Apocynaceae Hymathantus sucuuba Wood. Chifre-de-veado 

Aquifoliaceae Ilex sp. Mate 

Araliaceae Scheflera morototonii Decne & Planch. Morototó 

Arecaceae Astrocarium aculeatum G. Mey Tucum 

Arecaceae Bactris acanthocarpoides Barb. Rdr. Tucum 

Bignoniaceae Sparattosperma leucanthum K. Schum. Ipê-branco 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Benth. & Hook Ipê amarelo 

Bignoniaceae Tabebuia roseoalba Sandwith Ipê roa 

Bombacaceae Ceiba sp. Paineira 

Boraginaceae Cordia discolor L. Loro 

Burseraceae Protium almecega March. Almescla-vermelha 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchal  Almescla-branca 

Burseraceae Protium pilosum D.C.Daly Mescla 

Burseraceae Trattinickia glaziovii Swart. Timboril 

Chrysoblanaceae Licania parvifolia Hub. Branquela 

Clusiaceae Calophyllum brasilliense Camb. Guanandi 

Clusiaceae Vismia baccifera Trianna & Planch. Lacre amarelo 

Clusiaceae Vismia japurensis Reichardt.  Lacre 

Cochlospermaceae Cochlospermum sp. Algodão-da-mata 

Combretaceae Buchenavia capitata (Vahl.) Eicler Tarumarana 

Connaraceae Connarus martii Schellenb.   

Connaraceae Connarus perrotetti (DC.) Planch. Olho-de-cabra 

Connaraceae Connarus perrotteti DC. Planch. Tento 

Crysobalanaceae Hirtela ciliata Mart. Zooc Pau de rato 

Elaeocarpaceae Sloanea guinanensis Aubl. Laranginha 

Elaeocarpaceae Sloanea robusta Vittien Pateiro 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Muller Chupa-vento 

Euphorbiaceae Mabea fistulífera Mart. Canudeiro 

Euphorbiaceae Mabea pohliana Müll. Arg. Leiteiro 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Sarã 

Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogal) J.F.Macbr. Garapeira 

Fabaceae Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Pé-de-boi 

Fabaceae Copaifera langsdorfii Desf. Pau d’óleo 

Fabaceae Copaifera malmei Harms Pau d´óleo 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Fabaceae Enterolobium schomburgkii Benth. Orelha de macaco 

Fabaceae Himenolobium excelsum Ducke Angelim 

Fabaceae Hymenaea courbaril L.  Jatobá 

Fabaceae Inga heterophylla Willd.  Ingá 

Fabaceae Inga pilosula (Rich.) J.F.Macbr. Ingá 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms Olho-de-cabra 

Fabaceae Parkia multijuga Benth.  Faveira 

Fabaceae Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. Pau-bosta 

Fabaceae Sclerolobium paniculatum Vogel Justa-contas 

Fabaceae Senna sylvestris (Vell.)H S Irvin&Barneby Faveira 

Fabaceae Tachigali versicolor Standl. L. O. Willians Taxi 

Humiriaceae Humiria balsamifera (Aubl.) A.St. Hill.   

Humiriaceae Saccoglotis matogrossensis Malme Canela seca 

Lauraceae Ocotea guianensis. Aubl. Canela 

Lauraceae Ocotea matogrossensis Vattimo Canelão 

Lythraceae Physocalymma scaberrimum Pohl. Aricá 

Malpighiaceae Byrsonima crispa A. Juss.  Murici-da-mata 

Malvaceae Eriotheca candolleana (K.Schum.) A. 
Robyns 

Paineira-da-mata 

Malvaceae Mollia lepidota Spruce ex Benth. Sururu 

Marcgriaceae Noranthea guianensis Aubl. Bicudo 

Melastomataceae Belucia grossularioides (L.) Triana Jambo 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud Branquinho 

Melastomataceae Miconia pyrifolia Naudin Pixirica 

Melastomataceae Miconia tomentosa (Rich.) D.Don. Canela-de-velho 

Melastomataceae Mouriri minutiflora (Bonpl.) DC. Chumbinho 

Melastomataceae Mouriri opiranga Spruce ex Triana Canela-de- cotia 

Melastomataceae Mouriri sp. Roncador 

Melastomataceae Tibouchina candolleana Cogn. Quaresmeira 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Camboatá 

Meliaceae Trichilia micrantha Benth & Hook. Cachuá 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul. Mama-cadela 

Moraceae Ficus guianensis Aubl. Figueira 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Engl. 
Amoreira 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES /AUTOR NOME VULGAR 

Moraceae Psudolmedia macrophylla Trecul Leiteiro 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Ucuúba 

Myrtaceae Calyptrantes cuspidata Mart. ex DC. Goibinha 

Myrtaceae Myrcia glabra (O. Berg.) D. Legrand. Guamirim-cascudo 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw) DC. Coração-de-Negro 

Myrtaceae Psidium laruotteanum Cambess. Araçá 

Ochnaceae Ouratea discophora Ducke Farinha seca 

Primulaceae Rapanea ferrugínea (Ruiz & Pav.) Mez. Carraposa 

Primulaceae Rapanea guianensis Aubl. Pororoca 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. Marmelada 

Rubiaceae Duroia macrophylla Huber   

Salicaceae Casearia arbórea (Rich.) Urban. Espeteiro 

Salicaceae Casearia sp. Lambari 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapotaceae Ecclinusa ramiflora Mart. Fruta-banana 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Leiteiro 

Sapotaceae Pouteria ramiflora Mart. Leiteiro 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Marupá 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Jangada 

Tiliaceae Luehopsis sp. Açoita-cavalo 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba 

Urticaceae Pouromea sp. Falsa-embauba 

Verbenaceae Aegiphila lhotskyana Cham. Tamanqueira 

Verbenaceae Vitex cimosa Benth. Ex Spreng. Tarumã 

Vochysiaceae Vochysia haenkeana Mart. Escorrega-macaco 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart Pau-de-tucano 

Vochysisaceae Vochysia acuminata Bong. Mandioqueira 

 

Em campo foi utilizada toda experiência do parataxonomista (Figura 3.19) e 
botânico para identificação do maior número possível de espécies da formação 
(Figura 3.20). 
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Figura 3.19: Observação de estruturas morfológicas da 
planta. 

 

 

Figura 3.20: Interior da Floresta E. Sempre Verde. 
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Na Floresta Estacional Sempre Verde ocorrem as espécies atualmente 
protegidas pela Portaria MMA nº 443: Apuleia leiocarpa (Garapeira), Hymenolobium 
excelsum (Angelim – Figuras 3.21 e 3.22) e Cedrela fissilis (Cedro). 

 

 

Figura 3.21: Copa de Hymenolobium excelsum (Angelim). 

 

 

Figura 3.22: Corte no Caule de  Hymenolobium excelsum (Angelim). 
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3.3.3.5. Floresta Ombófila Densa Aluvial 

Na área em estudo a Floresta Ombrófila Densa Aluvial ocorre em áreas com 
solo orgânico podendo ser inundável, pelo transbordamento do rio Claro ou por 
acumulação e saturação do solo. Nas porções mais rebaixadas e próximas do canal 
do rio o nível pode chegar a 80 cms de profundidade. Nos locais mais planos a água 
superficial forma e circula em pequenos canais formando brejos.  

Na Área de estudos foram checados os pontos Vg 3 (ADA), Vg9 (AID) e 
Vg14 (ADA), como pode ser vista no Mapa de Vegetação e de Uso dos Solos (em 
anexo). 

Pela dificuldade de acesso e pelas restrições ao uso a floresta encontra-se 
bem conservada e possui corredores naturais em boas condições. Nesta tipologia 
ocorre populações de Buriti (Mauritia vinifera) em solo brejoso (Figura 3.23). 

 

 

Figura 3.23: Buritis na Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial. 

 

Nesta Floresta o dossel é fechado, há epífitas e estrato herbáceo com 
espécies hidrófilas como a Rapatea (Figura 3.24). Na lista de espécies identificadas 
(Quadro 3.8) estão 44 famílias e 102 espécies nativas. 
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Figura 3.24: Rapatea paludosa sobre solo 
encharcado. 

 

Quadro 3.8: Lista de espécies nas Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES NOMES VULGARES 

Anacardiaceae Anacardium giganteum Hanc. ex Engl. Caju-da-mata 

Anacardiaceae Duguetia flagelaris Huber Amejú 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. Pindaiba 

Annonaceae Xylopia emarginata Mart. Pindaíba 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon Mull. Arg. Peroba rosa 

Apocynaceae Aspidosperma demanthum Benth. Ex. 
Mull. 

Aracanga 

Apocynaceae Aspidosperma multiflorum A. DC. Peroba 

Apocynaceae Couma utilis Muell. Arg  Sorveira 

Apocynaceae Hymathantus sucuuba Wood. Sucuúba 

Aquifoliaceae Ilex inundata Poepp. Ex Reissek 
Mate 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES NOMES VULGARES 

Araliaceae Scheflera morototonii Decne & Planch. Morototó 

Arecaceae Bactris acanthocarpoides Barb. Rdr. Tucum 

Arecaceae Bactris sp. Tucum 

Arecaceae Euterpe edulis Mart., Jussara 

Arecaceae Mauritia fexuosa L. Buriti 

Arecaceae Mauritiella armata (Mart.) Burret. Buritirana 

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson Ipê 

Burseraceae Protium almecega March. Almescla-vermelha 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchal  Almescla-branca 

Burseraceae Protium pilosum D,C,Daly Almescla-peluda 

Burseraceae Protium spruceanum (Benth.) Engler Breu 

Burseraceae Trattinickia glaziovii Swart. Timboril/Morcegueira 

Calophyllaceae Caraipa densiflora Mart. Figueirinha 

Chrysobalanaceae Licania humilis Cham. & Schltdl. Oiti 

Chrysobalanaceae Licania micrantha Miq. Cinzeiro/Oiti 

Clusiaceae Calophyllum brasiliensis Camb. Guanandi 

Clusiaceae Clusia sp. Mata-pau 

Clusiaceae Garcinia sp. Bacuri 

Clusiaceae Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Laranjeira 

Clusiaceae Vismia guianensis Lacre 

Clusiaceae Vismia japurensis Reichardt.  Lacre 

Combretaceae Buchenavia capitata (Vahl.) Eicler. Mirindiba/Sacaca 

Connaraceae Connarus perrotetti (DC.) Planch. Olho-de-cabra 

Costaceae Costus sp. Bastão-do-imperador 

Ebenaceae Diospyrus burchelli D.C. Olho-de-boi 

Elaeocarpaceae Sloanea guinanensis Aubl. Pateiro 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Muller Chupa-vento 

Euphorbiaceae Mabea fistulífera Mart. Canudeiro 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Sarã 

Fabaceae Copaifera langsdorfii Desf. Pau d’óleo 

Fabaceae Erythrina fusca Lourt. Abobreiro 

Fabaceae Hymenolobium heringerianum Rizzini Angelim 

Fabaceae Inga crisantha Ducke Ingá 

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá 

Fabaceae Inga sp. Inga 

Fabaceae Machaerium acutifolium Vog. Jacarandá 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES NOMES VULGARES 

Fabaceae Machaerium lanceolatum (Vell.) Macbr. Jacarandá 

Fabaceae Parkia multijuga Benth. Faveira 

Fabaceae Parkia pendula Benth. ex Walp.  Angelim-saia 

Fabaceae Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) 
Benth. 

Roxinho 

Fabaceae Sclerolobium paniculatum Vogel Justa-contas 

Fabaceae Tachigali myrmecophila (Ducke) Ducke Taxi 

Humiriaceae Humiria balsamifera (Aubl.) A.St. Hil.   

Humiriaceae Saccoglottis mattogrossensis Malme Xuá 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers. Sobre 

Lamiaceae Vitex triflora Vahl. Tarumã 

Lauraceae Ocotea guianensis Aubl.. Canela 

Lauraceae Ocotea sp. Louro-manteiga 

Magnoliaceae Talauma ovata St Hill. Cedro d’água 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC Murici da mata 

Melastomataceae Belucia grossularioides (L.) Triana Jambo 

Melastomataceae Miconia chartacea Triana.    

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud Branquinho 

Melastomataceae Miconia cuspidata Naud   

Melastomataceae Miconia elegans Cogn.   

Melastomataceae Miconia sp sem nome 

Melastomataceae Mouriri nervosa Pilger Canela-de-cotia 

Melastomataceae Tococa formicaria Mart. Formigueiro 

Melastomataceae Tococa sp. Formigueiro 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Camboatá 

Meliaceae Trichilia micrantha Benth & Hook. Cachuá 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trecul. Mama-cadela 

Moraceae Brosimum guianensis (Aubl.) Huber Leiteira-vermelha 

Moraceae Ficus guianensis Aubl. Figueira 

Moraceae Sorocea sp. Leiteira-branca 

Myristicaceae Virola oleifera Schot Bicuíba 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Ucuúba 

Myrsinaceae Rapanea guianensis Aubl. Pororoca 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rih.) DC. Goiabinha 

Poaceae Guadua capitata (Trin.) Munro Gamus 
Taquara 
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FAMÍLIAS ESPÉCIES NOMES VULGARES 

Primulaceae Myrsine sp. Capororoca 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 

Rapateaceae Rapatea paludosa Aubl.. sem nome 

Rubiaceae Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich. Marmelada-bola 

Rubiaceae Pagamea guianensis Aubl. sem nome 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Chá-de-frade 

Sapindaceae Magonia pubescens St.Hil. Tinguí 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum Radlk. Leiteiro 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba 

Verbenaceae Aegiphila lhotskyana Cham. Tamanqueira 

Vochysiaceae Qualea ingens Warm. Flor-azul 

Vochysiaceae Qualea sp Cambará 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart Pau-de-tucano 

Vochysiaceae Vohysia vismiaefolia Spruce ex Warm. Quaruba 

Vochysisaceae Vochysia acuminata Bong. Mandioqueira amarela 

 

Na Floresta Estacional Sempre Verde ocorre a espécie Euterpe edulis 
(Jussara) atualmente protegida pela Portaria MMA nº 443. 

 

3.3.4. Descrição das Tipologias Antropizadas 

3.3.4.1. Vegetação Secundária de Cerrado 

Na margem direita do rio Claro e Área de Influência Direta do 
empreendimento, ponto Vg4, ocorre uma área que foi desmatada e atualmente esta 
sendo autorevegetada por espécies pioneiras, principalmente Sclerolobium 
paniculatum  (Justa-contas).  

Na área mapeada como de Vegetação Secundária (Vg4) o solo é 
extremamente arenoso e as espécies pioneiras predominantes são Tachigali vulgaris 
(Justa-contas - Figura 3.25), Mabea fistullifera -Canudeiro– Figura 3.26), canela-de-
velho (Miconia albicans) e cangica (Byrsonima cf. crassifolia), recobrindo 13,04% da 
ADA e AID estudadas. Nas bordas ocorrem também outras espécies pioneiras 
como: Casearia sylvestris (Chá-de-Frade), Cenostigma mcrohyllum (Faveirinha), 
Solanum lycorcarpum (Lobeira) e Luehea paniculata (Açoita-cavalo). 
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Figura 3.25: Sclerolobium paniculatum (Justa-contas). 
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Figura 3.26: Inflorescência de Mabea fistulifera 
(Canudeiro). 

 

Na área com Vegetação Secundária de Cerrado, não ocorre nenhuma espécie 
citada na Portaria MMA nº 443. 

 

3.3.4.2. Pastagem 

O solo que recobre a área de estudos não apresenta boa qualidade para ser 
explorado pela agricultura. Na única área aberta na área de estudos, 50,22 hectares 
estão na ADA e 339,44 hectares na AID, o solo esta sendo utilizado para pastagem. 

 

3.4. Considerações Finais 

O estudo para atualização de informações de cobertura vegetal e uso do 
solo foi realizado na Área Diretamente Afetada – ADA e na Área de Influência Direta 
da PCH Perdidos. Esta área abrange 2.858,67 hectares, dos quais 72,13% mantêm-
se totalmente com vegetação nativa, 14,56% com vegetação secundária e 13,31% 
com pastagem.  
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A ADA, área do futuro reservatório, possui 308,58 hectares dos quais 
16,90% encontra-se antropizado e 83,10% recoberto por vegetação nativa. 

A AID, área de entorno do futuro reservatório, possui 2.550,09 hectares dos 
quais 27,86% encontra-se antropizado e 72,14% recoberto por vegetação nativa. 

Na Área de Influência Indireta – AII, coomparando-se as informações 
geradas na EIA e atuais, verificou-se que neste intervalo de 10 anos (2007 a 2018) 
houve uma redução das áreas nativas e aumento da área antropizada na ordem de 
2,20% ou 7.335,17 hectares.  

Verificou-se também que a maior parte deste avanço ocorreu sobre áreas já 
abertas e com vegetação secundária. Na AII a situação da Cobertura Vegetal e do 
Uso do Solo é inversa a área de estudos para atualização e 59,69% encontra-se 
antropizado enquanto que a área com vegetação natural é de 40,31%. 

O Mapa de Vegetação e de Uso dos Solos da área próxima ao reservatório 
(ADA + AID), elaborado para atualização das informações mostra a predominância 
de grandes remanescentes, de várias tipologias naturais, fator preponderante para a 
manutenção dos corredores interligados como também da fauna associada. 

De uma forma geral, pode-se afirmar que a vegetação nativa na área de 
interesse deste estudo, Área Diretamente Afetada pelo empreendimento e Área de 
Influência Direta do empreendimento, mantém aspectos e características das 
formações originais e encontra-se pouco antropizado.  

Considerando-se que o empreendimento deverá ser executado, torna-se de 
fundamental importância a realização do Programa de Exploração Florestal – PEF, 
que irá ordenar e determinar as formas, procedimentos e critérios para o 
desmatamento e limpeza da ADA, como também, o Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas – PRAD que irá revgetar as áreas alteradas na AID. Além destes, 
outros programas deverão se interagir para que se restabeleça a qualidade 
ambiental existente.   
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4. AVIFAUNA 

4.1. Introdução 

A instalação de empreendimentos hidrelétricos pode provocar alterações na 
paisagem e na sua biodiversidade, como interrupção nas rotas migratórias, perda de 
elementos da fauna e flora e perda de hábitats (JUNK; MELLO, 1990; AGOSTINHO 
et al., 2008). Esse tipo de intervenção acaba por segmentar de forma acentuada o 
ambiente natural, transformando áreas contínuas em áreas nitidamente 
fragmentadas. A intensa fragmentação do ambiente florestal primitivo, e a 
consequente alteração/eliminação dos habitats, associada ao efeito de borda, 
certamente acarreta efeitos danosos às comunidades animais, modificando as 
populações naturais e, em casos extremos, causando a extinção local de muitas 
espécies (CARMAGO, 2011). 

As aves estão entre os organismos vertebrados mais conspícuos e de maior 
biomassa em ambientes florestais neotropicais, atuando como polinizadores e 
dispersores chave de diversos grupos de angiospermas. Essas espécies são 
consideradas bioindicadoras de diferentes ambientes, inclusive aqueles resultantes 
de alterações antrópicas. Além disso, um elevado número de espécies de aves 
encontra-se intimamente relacionado a ambientes específicos, sendo bastante 
sensíveis a ligeiras modificações nos seus habitats (SICK, 1997; STOTZ et al. 1996). 

Esse grupo de animais tem grande valor como ferramenta para análises 
ambientais, cumprindo um papel-chave no diagnóstico de comunidades biológicas 
integrais (SICK, 1997). A diversidade quanto à sensitividade a distúrbios ambientais, 
abundância relativa, estrato de forrageamento e especializações em habitats fazem 
deste grupo um importante e eficiente tradutor das características qualitativas e 
quantitativas de um ambiente (STOTZ et al. 1996).  

O empreendimento está inserido em uma área de Cerrado, denominada Alto 
do Arinos, conforme a Portaria do Ministério do Meio Ambiente/MMA Nº 223/2016, 
que define Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Cerrado, do Pantanal e da 
Caatinga, com finalidade de subsidiar políticas públicas, programas, projetos e 
atividades a serem desenvolvidos nesses biomas. 

Essa área possui uma extensão territorial de 5.940 km², com grandes 
belezas cênicas e remanescentes florestais bem conservados. Nela está inserida a 
nascente do rio Arinos, um importante contribuinte do rio Teles-Pires, do qual recebe 
águas do rio Claro. Entretanto, essa área sofre pressões antrópicas por 
desmatamento, expansão agrícola sem controle ambiental e pela caça predatória. 

Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo principal apresentar uma 
atualização dos dados primários apresentados no Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental-EIA/RIMA (PASCON, 2007), referente às aves que 
ocorrem na Área Diretamente Afetada/ADA e Área de Influência Direta/AID da PCH 
Perdidos em Diamantino e São José do Rio Claro, Mato Grosso, que se encontra 
em fase de licenciamento. 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  50 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

4.2. Materiais e Métodos 

A coleta dos dados primários foi realizada em duas campanhas, 
contemplando os períodos de chuva e seca. Para a escolha dos pontos de 
amostragem foram considerados os diferentes tipos de habitats (Cobertura vegetal) 
existentes na ADA e AID locais que terão maiores interferências durante a instalação 
do empreendimento, conforme o novo Projeto de Engenharia protocolado. 

A amostragem de aves foi realizada em 15 pontos distribuídos nas Áreas de 
Estudo 1 e 2 (Quadro 4.1).  

Os pontos de amostragem selecionados na Área 1 encontram-se na margem 
direita do rio Claro, no entorno do barramento da PCH Perdidos (Pontos 1, 2, 3, 4, 5 
e 6) e em ambas margens no entorno do Sumidouro do rio Claro (Pontos 7, 8, 9, 10, 
11 e 12). Na Área 2, que compreende o final do seu reservatório, os pontos (1, 2 e 3) 
encontram-se na margem esquerda do reservatório (Quadro 4.1).  

Quadro 4.1: Habitats amostrados com Áreas, Coordenadas Geográficas e Descrição 
dos Habitats na Área de Influência Direta/AID da PCH Perdidos, em São José do Rio 
Claro e Diamantino/MT. 

Área Pontos 
(P) 

Coordenada 
geográfica 

Descrição do Habitat 

1 1 S13°48'15.60"/ 
W56°41'34.97" 

Cerradão (Savana Floresta) associado a 
formação ripária de pequeno porte (7 metros/m), 
com vegetação de sub-bosque e presença de 
afloramento rochoso. Perturbações antrópicas: 
Presença de picadas recentes na mata. 

2 S13°48'05.97"/ 
W56°41'33.20" 

3 

S13°48'10.80"/ 
W56°41'24.43" 

Cerradão (Savana Floresta) com solo arenoso e 
árvores com altura média de 10m, com a 
presença de vegetação de sub-bosque. 
Perturbações antrópicas: Presença de picadas 
recentes na mata. 

4 

S13°47'57.09" 
/W56°41'27.32" 

Cerradão (Savana Floresta) associado a 
formação ripária, dossel com 20m de altura, solo 
arenoso, com vegetação de sub-bosque e 
afloramento rochoso. Perturbações antrópicas: 
Presença de estradas e picadas recentes na 
floresta.  

5 S13°48'00.21"/ 
W56°41'15.67" 

Cerradão (Savana Floresta) com solo arenoso e 
árvores com altura média de 15m e com 
vegetação de sub-bosque. Perturbações 
antrópicas: Presença de linha de energia. 

6 S13°48'07.58" 
/W56°41'05.65" 

7 

S13°48'52.46"/ 
W56°41'33.86" 

Floresta Ombrófila com árvores medindo entre 15 
a 20m de altura, presença de afloramento 
rochoso e com vegetação de sub-bosque. 
Perturbações antrópicas: Presença de picadas 
recentes na mata. Próximo ao local onde o rio 
penetra no Sumidouro. 

8 S13°48'46.29" Vegetação Secundária associada à formação 
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Área Pontos 
(P) 

Coordenada 
geográfica 

Descrição do Habitat 

/W56°41'26.02" ripária, em estágio de sucessão avançada, com 
dossel denso e árvores com altura média de 20m. 
Próximo ao Sumidouro do rio Claro. 

9 S13°48’43.59” 
/W56°41’39.03” 

Floresta Ombrófila com solo arenoso e árvores 
medindo até 15m. Perturbações antrópicas. 

10 S13°48'46.75"/W 
56°41'15.52" 

Vegetação Secundária, com dossel pouco denso 
e árvores com uma altura média de 10 m. 

11 
S13°49'11.73"/ 
W56°41'40.61" 

Floresta Ombrófila com dossel entre 10 a 15 
metro de altura. Ponto localizado na estrada de 
acesso ao Sumidouro do rio Claro. 

12 

S13°49'02.73"/ 
W56°41'35.57" 

Floresta Ombrófila associada à formação ripária 
com árvores atingindo 7 metros de altura, 
presença de afloramento rochoso, próximo ao rio 
Claro. Perturbações antrópicas: Presença de 
picadas recentes na mata e pequenos 
desmatamentos. 

2 1 

S13°51'50.51"/ 
W56°40'58.03" 

Floresta Ombrófila associada à Vegetação 
Secundária com solo arenoso e árvores com 
altura média de 10 metros próximo a calha do rio 
Claro. Perturbações antrópicas: Erosão e 
desmatamento. 

2 

S13°51'41.87"/ 
W56°41'03.64" 

Vegetação Secundária com solo arenoso e 
árvores com altura média de 10 metros próximo a 
calha do rio Claro. Perturbações antrópicas: 
Erosão e desmatamento. 

3 

S13°51'31.01"/ 
W56°41'07.72" 

Floresta Ombrófila associada à Vegetação 
Secundária com solo arenoso e árvores com 
altura média de 10 metros próximo a calha do rio 
Claro. Perturbações antrópicas: Erosão e 
desmatamento. 

 

As Figuras 4.1 a 4.16 mostram a cobertura vegetal dos pontos amostrados, 
envolvendo diferentes habitats. 

A descrição dos hábitats segue conforme apresentando no levantamento 
florístico desta atualização (Quadro 4.1). Para maiores detalhes da composição 
florística ver o item Flora. 
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Figura 4.1: Localização dos pontos de amostragens nas Áreas de Estudo 1 e 2 PCH Perdidos. 
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Figura 4.2: Ponto 1, Área 1. 

 

Figura 4.3: Ponto 2, Área 1. 

 

Figura 4.4: Ponto 3, Área 1. 

 

Figura 4.5: Ponto 4, Área 1. 

 

Figura 4.6: Ponto 5, Área 1. 

 

Figura 4.7: Ponto 6, Área 1. 
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Figura 4.8: Ponto 7, Área 1 – Sumidouro 
do rio Claro. 

 

Figura 4.9: Ponto 8, Área 1 – Sumidouro 
do rio Claro. 

 

Figura 4.10: Ponto 9, Área 1 – 
Sumidouro do rio Claro. 

 

Figura 4.11: Ponto 10, Área 1 – 
Sumidouro do rio Claro. 

 

Figura 4.12: Ponto 11, Área 1 – 
Sumidouro do rio Claro. 

 

Figura 4.13: Ponto 12, Área 1 – 
Sumidouro do rio Claro. 
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Figura 4.14: Ponto 1, Área 2. 

 

Figura 4.15: Ponto 2, Área 2. 

 

 

Figura 4.16: Ponto 3, Área 2. 
 

Para o registro das espécies de aves nas áreas amostradas foram utilizados 
os métodos apresentados a seguir. 

 

4.2.1. Censo visual e acústico  

Os censos (visual e acústico) foram realizados concomitantemente, por meio 
do método de pontos de escuta. O método consiste em definir um ponto fixo, para 
determinar um raio imaginário de 100 metros, no qual todos os indivíduos 
visualizados e/ou ouvidos durante um período de 10 minutos são identificados e 
contabilizados, adaptado de Bibby et al., 2000. Os pontos foram definidos com uma 
distância mínima de 300m entre si, para contemplar os diferentes ambientes 
identificados no interior da AID do empreendimento.  

Foram utilizados binóculos e câmera fotográfica para auxiliar no censo visual 
(Figuras 4.17 e 4.18) e um gravador digital e microfone direcional para gravar as 
vocalizações das aves (Figuras 4.19). Para o auxílio à identificação das aves, 
utilizou-se os guias de campo Gwynne et al., (2010), Ridgely e Tudor (2009) e Erize 
et al (2006). As gravações de vozes não identificadas em campo foram comparadas 
com fontes publicadas (Vielliard, 1995; Marantz & Zimmer, 2006). 
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Figura 4.17: Observação de aves com 
auxílio de binóculos durante o censo 

visual matutino. 

 

Figura 4.18: Observação de aves com 
auxílio de binóculos durante o censo 

visual noturno. 

 

 

Figura 4.19: Censo acústico com auxílio de gravador 
digital e microfone direcional. 

 

As contagens e identificações tiveram início sempre 30 minutos após o 
nascer do sol, estendendo-se até às dez horas da manhã, no período matutino e 
tiverem início sempre 60 minutos antes do sol se pôr, para o período noturno. 

Para confecção da lista final de espécies de aves das AID e AII da PCH 
Perdidos foram considerados os registros diretos obtidos nos pontos de escuta, 
como também os registros indiretos, tais como: transectos aleatórios, deslocamento 
entre os pontos durante a campanha de campo, colaboração de terceiros e registros 
realizados durante as amostragens.  

Além disso, os resultados apresentados no EIA/RIMA (PASCON, 2007), 
foram considerados como dados primários, uma vez que este estudo complementará 
as informações ora concluídas na oportunidade, atendendo a solicitações do órgão 
ambiental. 
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A lista de espécies foi elaborada, considerando o documento sistemático em 
vigor apresentado pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos/CBRO, 
(PIACINTINI et al 2015). Espécies ameaçadas de extinção foram caracterizadas em 
nível nacional (Portaria MMA Nº 444, 2014) e global (IUCN, 2017). 

Seguindo a Lista Oficial de Espécies do CBRO as aves foram classificadas 
quanto o seu status de ocorrência no país, com base em estudos científicos, 
podendo ser: 

 R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis); 

 VS = visitante sazonal oriundo do sul do continente; 

 VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; 

 VO = visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro; 

 VA = vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; 
pode ser um migrante regular em países 

 vizinhos, oriundo do sul [VA(S)], do norte [VA(N)] ou de oeste [VA(O)], ou 
irregular num nível mais amplo [VA]); 

 D = status desconhecido. 

 Ex = espécie extinta em território nacional; 

 ExN = espécie extinta na natureza; sobrevive apenas em cativeiro; 

 E = espécie endêmica do Brasil; 

 # = status presumido mas não confirmado. 

Para caracterização das espécies endêmicas por biomas foram 
consideradas as seguintes referências: Amazônia: MITTERMEIER et al. (2003) e 
Cerrado e SILVA (1995); CAVALCANTI (1999); SILVA & BATES (2002); LOPES 
(2004). 

A Portaria Nº 444/2014 no artigo 2º defini as categorias de ameaça que 
indicam o grau de risco de extinção de cada espécie, a saber: Extintas na Natureza 
(EW), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU), portanto não 
estabelece outras categorias não ameaçadas. Diferentemente, a Lista Vermelha da 
União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(UICN, em inglês IUCN) apresenta essas categorias que são: Pouco Preocupante 
(LC – Least concern) e Quase Ameaçadas (NC – Near threatened).  

Além disso, para auxiliar nas análises quanto a alterações de habitats que 
ocorrerão com a instalação do empreendimento, foi considerada a classificação 
proposta por Stoz et al. (1996), quanto ao grau de sensitividade (Baixo, Médio e 
Alto) das espécies de aves diante dessas alterações ambientais. 

Nesse estudo não foi utilizado o método de captura com rede de neblina, 
pois ele foi empregado massivamente durante o EIA/RIMA (PASCON, 2007). Nessa 
etapa optou-se por aumentar o esforço amostral dos censos (visual e acústico) 
estendendo para ao longo do dia, com a finalidade de identificar aves de hábitos 
crepusculares e noturno, pertencentes principalmente às ordens Tinamiformes, 
Caprimulgiformes, Nyctibiiformes, Strigiformes e entre outras. Esta última envolve 
aves rapinantes (corujas), que por sua vez são consideradas bioindicadoras de 
habitat, em função da sua história de vida (FERGUSON-LEES & CHRISTIE, 2001). 
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4.3. Resultados e Discussões 

A primeira campanha foi realizada entre os dias 13 e 18 de março de 2018 e 
a segunda campanha 03 a 10 de junho. Foram 300 minutos de gravações digitais e 
observação de aves, sendo 240 minutos para Área 1 (120 minutos para cada 
período – matutino e noturno) e 60 minutos na Área 2 (30 minutos para cada período 
– matutino e noturno). Essa diferença de esforço amostral ocorreu em função dos 
pontos de amostragem selecionados no entorno do Sumidouro do rio Claro, os quais 
foram inseridos na Área 1. 

Nesse estudo foram detectadas 249 espécies considerando o somatório dos 
registros diretos nas Áreas 1 e 2 da AID, obtidos por meio dos censos visuais e 
acústicos nos pontos amostrados e os registros indiretos na AII do empreendimento. 
Essas espécies estão distribuídas em 25 ordens e 62 famílias, sendo 131 espécies 
da ordem de Não-Passeriformes (52 %) e 118 espécies de Passeriformes (48 %) 
(Quadro 4.2 no final deste item). As famílias que mais se destacaram em número de 
espécies foram: Thraupidae com 28, Tyrannidae com 19 e Thamnophilidae com 14 
as demais famílias apresentaram menos de 20 espécies.  

A Área 1 possui as seguintes tipologias vegetais: Floresta Ombrófila, Uso 
Agropecuário, Vegetação Secundária e Savana Florestada, com o predomínio desta 
última tipologia. Considerando apenas os registros diretos (censo visual/acústico por 
pontos) dentro da AID da PCH Perdidos durante a 1ª campanha foram registrados 
116 espécies e na 2ª campanha foram detectadas 107 espécies de aves (Quadro 
4.2). Houve um acréscimo de 35 espécies entre as campanhas totalizando 152 
espécies de aves.  

Nesta área os pontos inseridos em ambientes de Savana Florestada 
apresentaram maiores número de espécies. Com alguns destaques para aves não-
passeriformes: Tinamus tao, Penelope jacquacu, Cathartes burrovianus, 
Sarcoramphus papa, Asio stygius, Anthracothorax nigricollis, Galbula dea, 
Notharchus tectus, Monasa morphoeus, Selenidera gouldi e os passeriformes 
Synallaxis rutilans, Neopelma pallescens, Pipra rubrocapilla, Tityra inquisitor, Cotinga 
cayana, Xipholena punicea, Sirystes sibilator, Cyanocorax chrysops, Atticora 
fasciata, Dacnis lienata e entre outras.  

As Figuras 4.20 a 4.35 mostram aves registradas durante as campanhas nos 
pontos de amostragem na Área 1 dentro da AID da PCH Perdidos. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   59 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

Figura 4.20: C. burrovianus registrada na 
1º campanha. 

 

Figura 4.21: S. papa registrada em 
ambas campanhas. 

 

Figura 4.222: Fêmea de A.nigricollis 
registrada na 2º campanha. 

 

Figura 4.23: G. dea registrada em ambas 
campanhas. 

 

Figura 4.24: N. tectus registrada na 2º 
campanha. 

 

Figura 4.25: M. morphoeus registrada em 
ambas campanhas. 
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Figura 4.26: S. gouldi registrada em 
ambas campanhas. 

 

Figura 4.27: S. rutilans registrado na 2º 
campanha. 

 

Figura 4.28: N. pallescens registrada em 
ambas campanhas. 

 

Figura 4.29: T. inquisitor registrada na 2º 
campanha. 

 

Figura 4.30: Macho de C. cayana 
registrado na 1º campanha. 

 

Figura 4.31: Fêmea de X. punicea, no 
centro, registrada em ambas 

campanhas. 
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Figura 4.32: S. sibilator registrado na 2º 
campanha. 

 

Figura 4.33: C. chrysops registrada em 
ambas campanhas.  

 

Figura 4.34: A. fasciata registrada na 2º 
campanha. 

 

Figura 4.35: D. lineata registrada na 2º 
campanha. 

 

A Área 2 possui as seguintes tipologias vegetais: Floresta Ombrófila, Uso 
Agropecuário, Savana Arborizada e Vegetação Secundária, com o predomínio desta 
última tipologia. Considerando apenas os registros diretos (censo visual/acústico por 
pontos) dentro da AID da PCH Perdidos durante a 1ª campanha foram registrados 
58 espécies e na 2ª campanha foram detectadas 49 espécies de aves (Quadro 4.2). 
Houve um acréscimo de 45 espécies entre as campanhas totalizando 111 espécies 
de aves. 

Nesta área os pontos inseridos em ambientes de Floresta Ombrófila 
associados a Vegetação Secundária apresentaram maiores número de espécies. As 
Figuras 4.36 a 4.47 mostram aves registradas durante as campanhas nos pontos de 
amostragem na Área 2 dentro da AID da PCH Perdidos. 
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Figura 4.36: Rupornis magnirostris 
registrado em ambas campanhas. 

 

Figura 4.37: Galbula ruficalda registrado 
na 1ª campanha. 

 

Figura 4.38: Patagioenas picazuro 
registrada em ambas as campanhas. 

 

Figura 4.39: Eupsittula aurea registrada 
na 2ª campanha. 

 

Figura 4.40: Melanerpes cruentatus 
registrada na 2ª campanha. 

 

Figura 4.41: Heliomaster furcifer 
registrada em ambas campanhas. 
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Figura 4.42: Stelgidopteryx ruficollis 
registrada em ambas campanhas. 

 

Figura 4.43: Mimus saturninus registrada 
em ambas campanhas. 

 

Figura 4.44: Polioptila dumicola 
registrada na 2ª campanha. 

 

Figura 4.45: Tangara cyanicollis 
registrada em ambas campanhas. 

 

Figura 4.46 Myiozetetes similis registrado 
na 1ª campanha. 

 

Figura 4.47: Euphonia chlorotica 
registrada na 1ª campanha. 
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O número de espécies detectadas, por meio do registro direto, da Área 1 foi 
superior que os resultados encontrados para Área 2, sendo que a maioria das 
espécies registradas nesta área são consideradas euriécicas. Estes dados sugerem 
que, quanto mais estruturada a vegetação mais espécies ela consegue abrigar, 
sendo estes resultados valorosos para biologia da conservação, pois nos mostra a 
necessidade de se conservar áreas continuas com mosaicos de hábitats para 
abrigar a biodiversidade de uma determinada região.  

A Savana Florestada e a Floresta Ombrófila constituem o habitat de maior 
riqueza de espécies, quando comparado com outras tipologias existentes nas Áreas 
1 e 2. Estes dados sugerem que, a maior diversidade de espécies pode estar 
relacionada com a estrutura da vegetação, disponibilidade de alimentos e 
proximidade com áreas de Cerrado, que apresenta espécies gregárias, comuns do 
Cerrado que são vistas em bandos, que usam esses ambientes como abrigo e 
fontes de alimentos. 

Entre estas aves estão as de interiores de mata sendo excelentes 
indicadoras de qualidade de habitats, como: Thamnophilus schistaceus, 
Microrhopias quixensis, Lepidothrix nattereri, Myrmeciza atrothorax, Pipra 
rubrocapila, Rhegmatorhina gymnops, esta última sendo seguidora de formiga de 
correição (especialista) (SICK, 1997). Para KARR e ROTH (1971), em termos de 
abundancia, a mata aparenta ser o hábitat que suporta mais aves que outros 
ambientes, devido à sua maior complexidade estrutural. 

O número de espécies registradas nesse estudo foi menor aos apontados no 
EIA/RIMA (PASCON, 2007), que apresentou um total de 300 espécies. Destas 93 
espécies não foram registradas atualmente, sendo que 34 delas detectadas com 
auxílio de redes de neblina. A maioria dessas espécies coletadas pertence a ordem 
passeriformes e são aves que vivem no interior das matas ou no extrato de sub-
bosque da vegetação, as quais encontram-se depositadas na Coleção Zoológica da 
Universidade Federal de Matogrosso.   

Em contrapartida 50 espécies foram detectadas pela primeira vez, 
considerando os registros obtidos direta e indiretamente. Dessa forma ampliando o 
número das espécies de aves para 350, esse número pode aumentar, uma vez que 
a área possui grandes remanescentes florestais conservados com diferentes tipos 
de habitats associada à biota local, que é caracterizada pela fauna dos biomas da 
Amazônia e do Cerrado, ambos com diversidade de aves elevada. 

A detecção de espécies de aves de hábitos crepusculares e noturno, 
pertencentes as ordens Tinamiformes, Nyctibiiformes, Caprimulgiformes e 
Strigiformes foi baixa comparada ao período matutino. No entanto, os registros 
realizados foram de grande relevância, contribuindo com a riqueza de espécies para 
área de estudo.  

As principais espécies registradas durante esse período foram: Tinamus tao, 
Tinamus solitarius, Nyctibius griseus (Figura 4.48), Nyctidromus albicollis (Figura 
4.49), Hydropsalis parvula, Hydropsalis torquata, Nyctidromus nigrescens Asio 
stygius, Megascops choliba e Megascops usta. Ao considerar os registros indiretos 
esse número aumenta, pois incluem aves detectadas na PCH Sumidouro, tais como: 
Nyctibius grandis e entre outras. 
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Essas aves de hábitos crepusculares e noturno geralmente são 
subamostradas em inventários faunísticos. Nesse sentido, optou-se por aumentar o 
esforço amostral dos censos, uma vez que a maioria dessas aves exigem habitats 
estruturados e bom estado de conservação servindo de bioindicadoras, como 
algumas espécies de corujas (aves de rapina).   

Além das corujas e suíndaras, com hábitos noturnos, entre as aves de 
rapina existem espécies de hábitos diurno, como: urubus (Cathartiformes), gaviões 
(Accipritiformes) e falcões (Falconiformes).  

 

Figura 4.48: N. griseus registrado nas 
Áreas 1 e 2.  

 

Figura 4.49: N. albicollis registrado na 
Área 1. 

As aves de rapina atuam como predadores de topo de cadeia e 
estabelecendo grandes territórios (SICK, 1997). Um alto número de espécies e 
abundância relativa em uma determinada área, mostra que neste local existem 
recursos vitais necessários para sobrevivência dessas espécies (FERGUSON-LEES 
& CHRISTIE, 2001) principalmente aquelas classificadas com alta sensibilidade às 
perturbações ambientais (STOZ, 1996).   

Ao considerar os estudos realizados em épocas distintas, a diversidade 
desse grupo peculiar de aves registrada para área de estudo foi boa, uma vez que 
das seis espécies pertencente a ordem Cathartiformes e que ocorrem no Brasil 
(PIACINTINI et al 2015), quatro delas foram detectadas, das 48 espécies de gaviões 
(Accipritiformes) 15 foram detectadas e das 21 espécies de Falconiformes noves 
foram registradas nas AID e/ou AII da PCH Perdidos.  

Entre as aves de rapina de interesse ecológico detectadas no EIA/RIMA 
(PASCON, 2007) e não registrada nessa atualização foram as: Daptrius ater, 
Pseudastur albicollis, Urubitinga urubitinga e Micrastur ruficollis. Algumas espécies 
foram registradas nas duas ocasiões dentro da AID e AII da PCH Perdidos, como: 
Cathartes aura (Figura 4.50), Sarcoramphus papa, Elanoides forficatus (Figura 4.51), 
Falco femoralis (Figura 4.52), Herpetotheres cachinnans (Figura 4.53), Ibycter 
americanos.  

Novos registros de aves de rapina foram realizados nesse estudo na AII do 
empreendimento, como Accipter bicolor, Accipter superciliosus, Buteo brachyurus 
(Figura 4.54) e na AID da PCH Perdidos, como: Spizaetus ornatus e Morphnus 
guianensis (Figura 4.55).  
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Figura 4.50: C. aura registrado na Área 
1. 

 

Figura 4.51: E. forficatus registrado na 
AII da PCH. 

 

Figura 4.52: F. femoralis registrado na 
Área 1. 

 

Figura 4.53: H. cachinnans registrado na 
Área 2. 

 

Figura 4.54: B. brachyurus registrado na 
Área 2. 

 

Figura 4.55: M. guianensis registrado na 
Área 1. 

Espécies migrantes continentais não foram registradas nas áreas do 
empreendimento, com exceção do Vireo olivaceus (Figura 4.56) (PIACINTINI et al 
2015). Está espécie é considerada visitante sazonal oriunda do hemisfério norte com 
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distribuição ampla no território nacional, sendo detectada em ambas campanhas. As 
demais espécies são consideradas residentes, reproduzindo dentro do território 
nacional em algum período do ano.    

Há ainda, outras espécies que possuem populações que migram dentro do 
continente brasileiro em determinadas épocas do ano, e parte delas permanecem 
residentes no local. Correspondem a espécies como: Elaenia albiceps, E. cristata 
são visitantes do sul e centro do país que chega até o sul da Amazônia, entre outros 
como Cathartes aurea, Camptostoma obsoletum, Hirundinea ferruginea, Ochthornis 
littoralis, Pyrocephalus rubinus, Pitangus sulphuratus, Myiodynastes maculatus, 
Troglodytes musculus, Tangara sayaca e entre outras. A importância destas 
migrações é o de estabelecer uma troca de material genético entre as populações 
brasileiras, funcionando como meta-populações. 

 

Figura 4.56: V olivaceus registrado na Área 1 e 2. 

A avifauna detectada nesse estudo possui espécies dos biomas da 
Amazônia e do Cerrado. Trata-se de uma área de transição com uma diversidade 
alta e de grande importância para conservação das espécies. Foram identificadas 21 
espécies endêmicas, distribuídas da seguinte forma: seis espécies endêmicas do 
Brasil, 12 espécies endêmicas do bioma da Amazônia e cinco do bioma Cerrado, 
Considerando os estudos acumulados: EIA/RIMA (PASCON, 2007) e Atualização em 
2018. As espécies Rhegmatorhina hoffmannsi e Penelope ochrogaster são 
endêmicas do Brasil e consideradas também dos biomas da Amazônia e do Cerrado, 
respectivamente. 

Dessas 21 espécies endêmicas 12 foram registradas nesse estudo de 
atualização dos dados. Sendo as espécies: Penelope jacquacu, Penelope 
ochrogaster, Herpsilochmus longirostris, Heterocercus linteatus, Tyranneutes 
stolzmanni e Cyanocorax cristatellus registradas na AID da PCH Perdidos. As 
espécies Penelope ochrogaster, Bucco tamatia (Figura 4.57), Campephilus rubricollis 
(Figura 4.58), Myrmotherula longipennis, Xiphorhynchus guttatus, Antilophia galeata 
e Myiothlypis leucophrys foram registradas na AII dessa PCH. Nota-se que a espécie 
P. ochrogaster foi registrada em ambas áreas de influência. 
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Figura 4.57: B. tamatia registrado na AII 
da PCH Perdidos. 

 

Figura 4.58: C. rubricollis registrado na 
AII da PCH Perdidos. 

 

O número de espécies endêmicas detectadas nos estudos para o bioma da 
Amazônia foi baixo, correspondendo a 4,5% das espécies para o mesmo. 
Mittermeier et al. (2003) aponta 263 espécies de aves endêmicas na Amazônia, 
sendo este, o bioma com maior número de espécies endêmicas do Brasil.  

O Cerrado ocupa o terceiro lugar do ranking com 36 espécies endêmicas 
para o bioma (SILVA, 1995; CAVALCANTI, 1999; SILVA & BATES, 2002 E LOPES, 
2004). Nesse estudo foram detectadas 14% dessas espécies.  

Algumas espécies de aves são consideravelmente mais vulneráveis aos 
distúrbios humanos do que outras. Espécies altamente vulneráveis a distúrbios 
humanos são boas indicadoras de qualidade ambiental. A Figura 4.59 apresenta o 
número de aves com grau de sensitividade às perturbações antrópicas (STOTZ et 
al., 1996) considerando os resultados do EIA/RIMA (PASCON, 2007) e da sua 
atualização.  

Das 350 espécies registradas para área de estudo, considerando os 
levantamentos faunísticos complementares realizados, 59 espécies (17%) são 
consideradas de alta sensibilidade ambiental, 129 espécies (37%) são consideradas 
de média sensibilidade ambiental, 138 (39%) são consideradas de baixa 
sensibilidade ambiental e 24 espécies (7%) não possui classificação. As espécies 
com alta sensibilidade e parte das espécies classificadas como média são extrema 
importância para conservação, pois indica certa integridade na estrutura da 
vegetação na área selecionada para instalação da PCH. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   69 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

Figura 4.59: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas das 
aves na AID e AII da PCH Perdidos em São José do Rio 

Claro/Diamantino – MT considerando o EIA/RIMA (PASCON, 2007) 
e sua atualização, 2018. 

Ao analisarmos o grau de sensibilidade das espécies detectadas nas Áreas 
1 e 2 desse estudo (Figura 4.60), nota-se que a Área 1 possui proporcionalmente 
maior número de espécies enquadradas em categorias mais sensíveis a 
perturbações antrópicas, isso pode estar relacionado com o tipo de cobertura 
vegetal existente nas Áreas amostradas, sendo que a Área 2 encontra-se mais 
alterada em função do uso do solo. 

 

Figura 4.60: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas 
das aves nas Áreas 1 e 2 da PCH Perdidos em São José do 

Rio Claro/Diamantino – MT. 

 

Ainda sobre o grau de sensibilidade das espécies e considerando os 
registros diretos (AID) e indiretos (AII) de aves nesse estudo (Figura 4.61), as 
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espécies detectadas na AID apresentaram maior número que as encontradas na AII. 
Esse resultado sugere que os registros da AII tiverem forte contribuição das 
espécies detectadas durante as amostragens da PCH Sumidouro, a qual apresenta 
remanescentes florestais conservados maiores, com grande variedade de habitat, 
aos encontrados na PCH Perdidos. 

Para Stotz et al. (1996) uma área com grande número proporcional de 
espécies consideradas de alta sensitividade traduz o alto valor biológico da área 
amostrada.  

Em contrapartida nas áreas alteradas, principalmente com predomínio de 
Vegetação Secundária, essas áreas apresentaram baixa riqueza de espécies e 
favorecem a espécies mais generalistas de hábitats, estando associadas à 
antropização. Espécies indicadoras de áreas antropizada são abundantes na região 
como é caso de: Volatina jacaria (tziu), Guira guira(anu branco), Crotophaga ani (anu 
preto), Gnoriomopsar chopi (pássaro preto), Zonotrichia capensis (tico-tico) entre 
outras. Estudos demonstram que as comunidades de aves respondem diretamente 
às alterações na floresta (desmatamento, clareiras naturais, alterações no curso e 
volume dos riachos) (WILLIS, 1979; BIERREGAARD & LOVEJOY,1989; WIENS, 
1995).  

 

 

Figura 4.61: Nível de sensibilidade à perturbações antrópicas das 
aves nas AID e AII da PCH Perdidos em São José do Rio 

Claro/Diamantino – MT. 
 

Entre as espécies ameaçadas de extinção reconhecidas no Brasil (BRASIL, 
2014) e no mundo (IUCN, 2017), considerando os estudos compilados ora 
apresentados, foram registradas 12 espécies que se enquadram em alguma das 
categorias ameaçadas: Vulnerável (VU), Criticamente em Perigo (CR) e Em Perigo 
(EN). Três espécies se enquadram na categoria Quase Ameaçada (NT).   

As espécies que se encontram nas categorias ameaçadas são: Tinamus tao, 
Penelope ochrogaster, Morphnus guianensis, Monasa morphoeus, Ramphastos 
tucanus, Selenidera gouldi, Hypocnemis ochrogyna, Psophia viridis, Pteroglossus 
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bitorquatus,Crax fasciolata, Lophornis gouldii, Capito dayi. As espécies que estão 
Quase Ameaçadas são: Odontophorus gujanensis, Spizaetus ornatus e 
Rhegmatorhina hoffmannsi. 

Dessas espécies quatro foram registradas apenas no EIA/RIMA (PASCON, 
2007): P. viridis, P. bitorquatus, O. gujanensis e R hoffmannsi, sendo duas 
consideradas Quase Ameaçada, conforme a Lista Vermelha da IUCN (IUCN, 2017) 
e as espécies P. viridis, P. bitorquatus enquadradas na categoria Vulnerável (VU) 
(IUCN, 2017). Na Lista Vermelha nacional a espécie P. bitorquatus é classificada 
também como Em Perigo (EN). Todas essas espécies apresentam grau de 
sensibilidade a perturbações ambientais alto, com exceção da P. bitorquatus que é 
médio (STOZ et al., 1996).  

Além disso, as espécies P. viridis e R hoffmannsi são endêmicas do Brasil e 
da Amazônia respectivamente (MITTERMEIER et al. 2003; PIACINTINI et al 2015). 

As espécies ameaçadas e registradas em ambos estudos foram T. tao, M. 
morphoeus, R. tucanus (Figura 4.62), S. gouldi, C. fasciolata, C. dayi (Figura 4.63). 
São classificadas como Vulneráveis (VU) com exceção da C. fasciolata que se 
enquadra na categoria Criticamente em Perigo (CR) (BRASIL, 2014; IUCN,2017). As 
espécies foram registradas na Área 1, com exceção das espécies C. fasciolata e C. 
dayi que foram detectadas na AII da PCH Perdidos.   

 

Figura 4.62: R. tucanus detectado na AII. 

 

Figura 4.63: C. dayi detectado na AII. 

Stoz et al. (1996) classifica as espécies T. tao, M. morphoeus, R. tucanus, C. 
dayi. com grau de sensibilidade alta a distúrbios ambientais e as espécies S. gouldi e 
C. fasciolata como grau médio. 

Entre as espécies apontadas nas Listas Vermelhas Nacional (BRASIL, 2014) 
e Internacional (IUCN, 2017) e detectadas pela primeira vez na área de estudo 
foram: P. ochrogaster, M. guianensis, H. ochrogyna, L. gouldii (Figura 4.64) e S. 
ornatus. Todas são classificadas como Vulneráveis (VU) com exceção da S. ornatus 
que encontra-se na categoria Quase Ameaçada (NT). Elas foram registradas na 
Área 1 de estudo, com exceção da L. gouldii que foi registrada na AII da PCH 
Perdidos. 

Dessas espécies as únicas classificadas com base no grau de sensibilidade 
de Stotz et al., (1996) são: M. guianensis e S. ornatus, sendo grau alto e médio 
respectivamente. Ambas espécies pertencem à família Accipritidae e exigem 
ambientes íntegros, com disponibilidade de recursos naturais, portanto excelentes 
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bioindicadores. A espécie P. ochrogaster é considerada endêmica do Brasil e do 
bioma Cerrado.  

 

Figura 4.64: Dois machos de L. gouldii registrado na AII. 

Com esses registros de espécies ameaçadas ou quase ameaçadas na área 
de estudo e também de aves que indicam boa qualidade ambiental como as 
rapinantes e aquelas seguidoras de formiga de correição, que ocorrem no interior da 
mata, como algumas espécies da família Thaminophilidae, mostram que a área 
possui um potencial para sua conservação. Uma vez que, o número de espécies de 
aves com alta sensitividade a perturbação antrópica foi relevante, sendo que oito 
espécies se encontram em alguma categoria de ameaça (BRASIL, 2014; 
IUCN,2017). 

Entretanto, existe grandes ameaças a essa integridade, em especial a 
comunidade de aves, que vem sofrendo pressões antrópicas por desmatamento, 
expansão agrícola sem controle ambiental e pela caça predatória, ocorrendo 
também a nível nacional (MARINI, 2001; MARINI & GARCIA, 2005). A Portaria 
MMA/2016 indica que a área escolhida para instalação da PCH Perdidos está 
inserida em uma das Áreas Prioritárias para Conservação, denominada Alto do 
Arinos, que compreende desde a nascente do rio Arinos e grande parte dos 
tributários contribuintes, incluindo o rio Claro. 

Em locais com grande biodiversidade e ricos em diferentes habitats é 
importante aplicar estratégias de conservação, como a criação de Unidades de 
Conservação que são fundamentais para proteção de áreas naturais, sobrevivências 
das espécies e consequente manutenção dos processos ecológicos (PRIMACK e 
RODRIGUES, 2001). 

A instalação da PCH Perdidos provocará grandes alterações na paisagem 
atual, com a profusão de impactos ambientais reversíveis e irreversíveis para 
comunidade de aves, como também para os demais grupos de fauna (artrópodes, 
peixes, anfíbios, répteis, mamíferos entre outros). Diante disso é apresentado os 
impactos ambientais com suas descrições, medidas mitigadoras e compensatórias. 
Por último a Matriz de Impacto Ambiental.  
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4.4.  Considerações finais 

Os resultados dos estudos complementares, realizados em épocas distintas; 
o primeiro em 2007 (EIA/RIMA) e sua atualização em 2018 indica que a comunidade 
de aves se mantém estruturada, diversa e representativa para a região, muito em 
função do bom estado de conservação dos remanescentes vegetais nas áreas 
estudadas. 

As amostragens realizadas atualmente contemplaram a sazonalidade 
temporal exigida por lei e pela SEMA/MT, envolvendo os períodos de chuva e seca. 
Dessa forma, foi possível identificar espécies que ocorrem em épocas distintas ao 
longo do ano, com fluxo migratório dentro do próprio território brasileiro como: 
Ochthornis littoralis e Pyrocephalus rubinus entre outras. Com exceção de uma 
espécie (V. olivaceus) considerada migrante continental oriunda do hemisfério norte. 

O estudo de atualização contribuiu com o acréscimo de novas espécies não 
registradas anteriormente na região, evidenciando que o esforço e período de 
amostragem geralmente utilizados em inventário faunísticos, podem não representar 
a totalidade de espécies da fauna de uma determinada área. Principalmente aquelas 
consideradas de interesse para conservação de ecossistemas.  

A diversidade de espécies se mostrou elevada, corroborando com os 
resultados apresentados no EIA/RIMA (PASCON, 2007), com a existência de aves 
que atestam a boa qualidade das florestas ainda existentes na região, com espécies 
endêmicas aos biomas da Amazônia e do Cerrado e espécies ameaçadas de 
extinção. 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância das áreas de Savana 
Florestada (Cerradão) e Floresta Ombrófila, onde ainda são encontradas espécies 
de grandes rapinantes e aves seguidoras de formigas de correição. Tais espécies 
indicam que essas áreas ainda se encontram em bom estado de conservação, 
capazes de suportar populações dessas espécies. As áreas de Floresta Ombrófila 
abrigam diversas espécies que estão intimamente associadas a esse tipo de 
ambiente da região Amazônica. 

Além disso, tem-se nessa localidade um grande número de aves com alta 
sensitividade às perturbações antrópicas, evidenciado pelas amostras das aves 
(STOTZ, 1996). Estas espécies são de extrema importância para conservação da 
área e poderão auxiliar na tomada de decisão, por parte do órgão ambiental.  

As áreas de Savana Florestada e Floresta Ombrófila constituem o habitat de 
maior diversidade de espécies. Estes dados sugerem que, a alta diversidade pode 
estar relacionada com a estrutura da vegetação, disponibilidade de alimentos e 
proximidade com áreas de cerrado, que apresenta espécies gregárias, comuns do 
cerrado que são vistas em bandos, que usam matas de cerradão e estacional como 
abrigo e fontes de alimentos. Em ambas as fitofisionomias, existem aves 
estritamente dependentes de ambientes florestais, não sendo capazes de sair da 
mata e de atravessar áreas de vegetação aberta ou sujeitas à descaracterização 
resultante de pressões antrópicas. 

Portanto, com os resultados obtidos para a comunidade de aves, associadas 
as outras comunidades da fauna local apresentadas nessa oportunidade, mostram 
que elas sofreram sinergicamente impactos ambientais reversíveis e irreversíveis 
com a instalação da PCH Perdidos, como também a PCH Sumidouro, em todas suas 
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fases. Dessa forma, é apresentada a Matriz de Impacto Ambiental que fornecerá 
subsídios suficientes para análise técnica final da SEMA/MT. 
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Quadro 4.2: Lista de espécies registradas no EIA/RIMA (PASCON, 2007), nas Áreas 1 e 2 (Área Diretamente Afetada e Área de 
Influência Direta) durante as duas campanhas de campo em 2018 da PCH Perdidos em São José do Rio Claro/Diamantino – MT. 

F. REG.: Forma de registro – Vi=Visual; Vo= Vocalização OCOR: Ocorrência com base em PIACINTINI et al 2015; STATUS: Status de 
conservação das espécies com base em BRASIL, 2014 e IUCN, 2017; e SENS.: Sensibilidade com base em STOTZ et al., 1996.  

ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 

REG 
OCOR. SENS. STATUS FAMÍLIA ÁREA 1 ÁREA 2 

1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

STRUTHIONIFORMES 
            

 Rheidae 
            

Rhea americana Ema X 
    

X X Vi R B LC 

 TINAMIFORMES 
            

 Tinamidae 
            

Tinamus tao Azulona X X X 
   

X Vi R A VU¹² 

Crypturellus undulatus Jaó X X X X 
 

X X Vo R B LC 

Crypturellus soui Tururim X X 
   

X X Vo R B LC 

Crypturellus strigulosus Inhambu-Relógio X 
     

X Vo R A LC 

Crypturellus tataupa Inhambu-Chintã X X 
   

X 
 

Vo R B LC 

Crypturellus parvirostris Inhambu-Chororó X 
  

X 
  

X Vo R 
 

LC 

Rynchotus rufescens Perdiz X 
    

X X Vi R B LC 

 ANSERIFORMES 
            

 Anatidae 
            

Amazonetta brasiliensis Ananaí 
      

X Vi R B LC 

Cairina moschata Pato-Do-Mato X 
    

X X Vi R M LC 

 GALLIFORMES 
            

 Cracidae 
            

Aburria cujubi Cujubi X 
     

X Vi R A LC 

Crax fasciolata Mutum-De-Penacho X 
    

X X Vi R M CR¹² 

Ortalis canicollis Aracuã-Do-Pantanal 
     

X 
  

R B LC 

Pauxi tuberosa Mutum-Cavalo X 
    

X X Vi R A LC 

Penelope jacquacu Jacu-De-Spix X X X 
    

Vi R/EB 
 

LC 
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ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 

REG 
OCOR. SENS. STATUS FAMÍLIA ÁREA 1 ÁREA 2 

1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

Penelope ochrogaster Jacu-De-Barriga-Castanha 
  

X 
  

X 
 

Vi R/EBC 
 

VU¹² 

Odontophoridae 
            

Odontophorus gujanensis Uru-Corcovado X 
       

R A NT² 

 CICONIIFORMES 
            

Ciconiidae 
            

Mycteria americana Cabeça-Seca 
    

X 
  

Vi R B LC 

SULIFORMES 
            

 Phalacrocoracidae 
            

Nannopterum brasilianus Biguá X 
    

X X Vi R B LC 

Anhingidae 
            

Anhinga anhinga Biguatinga 
      

X Vi R M LC 

 PELECANIFORMES 
            

 Ardeidae 
            

Ardea alba Garça-Branca-Grande X 
    

X 
 

Vi R B LC 

Bubulcus ibis Garça-Vaqueira X 
    

X X Vi R B LC 

Butorides striata Socozinho X 
 

X 
    

Vi R B LC 

Egretta thula Garça-Branca-Pequena X 
       

R B LC 

Pilherodius pileatus Garça-Real 
 

X 
     

Vi R M LC 

Syrigma sibilatrix Maria-Faceira 
     

X 
 

Vi R M LC 

Tigrisoma lineatum  Socó-Boi X 
       

R M LC 

 Threskiornitidae 
            

Mesembrinibis cayennensis Coró-Coró X 
    

X 
 

Vo R M LC 

Theristicus caudatus Curicaca 
     

X X Vi R B LC 

 CATHARTIFORMES 
            

 Cathartidae 
            

Cathartes aura Urubu-De-Cabeça-Vermelha X X X 
  

X X Vi R B LC 

Cathartes burrovianus Urubu-De-Cabeça-Amarela X X 
  

X X X Vi R M LC 

Coragyps atratus Urubu-De-Cabeça-Preta X X X X X X X Vi R B LC 
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ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 

REG 
OCOR. SENS. STATUS FAMÍLIA ÁREA 1 ÁREA 2 

1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

Sarcoramphus papa Urubu-Rei X X X 
  

X X Vi R M LC 

 ACCIPITRIFORMES 
            

 Accipitridae 
            

Accipter bicolor Gavião-Bombachinha-Grande 
     

X 
 

Vi R 
 

LC 

Accipter superciliosus Tautó-Passarinho 
     

X 
 

Vi R 
 

LC 

Buteo nitidus Gavião-Pedrez X 
    

X 
 

Vi R M LC 

Buteo brachyurus Gavião-De-Cauda-Curta 
   

X 
   

Vi R M LC 

Elanoides forficatus Gavião-Tesoura X 
    

X X Vi R M LC 

Elanus leucurus Gavião-Peneira X 
      

Vi R B LC 

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho X 
  

X 
  

X Vi R B LC 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-De-Rabo-Branco X X X 
 

X X X Vi R B LC 

Heterospizias meridionalis Gavião-Caboclo 
     

X X Vi R B LC 

Ictinia plumbea Sovi X 
  

X 
 

X 
 

Vi R M LC 

Morphnus guianensis Uiraçu 
  

X 
    

Vi R A VU¹ 

Pseudastur albicollis Gavião-Branco X 
    

X 
 

Vi R A LC 

Rupornis magnirostris Gavião-Carijó X X X X X X X Vi R B LC 

Spizaetus ornatus Gavião-De-Penacho 
  

X 
    

Vi/Vo R M NT² 

Urubitinga urubitinga Gavião-Preto X 
     

X Vi R 
 

LC 

 GRUIFORMES 
            

Aramidae 
            

Aramus guarauna Carão X 
    

X 
  

R M LC 

Psophiidae 
            

Psophia viridis  Jacamim-De-Costas-Verdes X 
       

R/EB A VU² 

Rallidae 
            

Aramides cajaneus Saracura-Três-Potes X 
 

X 
  

X X Vi R A LC 

Neocrex erythrops Turu-Turu 
     

X 
 

Vi R 
 

LC 

Porphyrio martinicus Frango-D'água-Azul X 
    

X 
 

Vi R B LC 

Porzana albicollis Sanã-Carijó X 
     

X Vi R M LC 
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ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 

REG 
OCOR. SENS. STATUS FAMÍLIA ÁREA 1 ÁREA 2 

1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

 CHARADRIIFORMES 
            

Charadriidae 
            

Vanellus chilensis Quero-Quero X 
    

X X Vi/Vo R B LC 

Jacanidae 
            

Jacana jacana Jaçanã X 
    

X X 
 

R B LC 

 COLUMBIFORMES 
            

Columbidae 
            

Claravis pretiosa Pararu-Azul X X 
   

X 
 

Vo R B LC 

Columbina picui Rolinha-Picui X X 
    

X Vi R B LC 

Columbina squammata Fogo-Apagou 
 

X X 
 

X X X Vi R B LC 

Columbina talpacoti Rolinha-Roxa X X X X X X X Vi R B LC 

Geotrygon montana Pariri X 
    

X 
 

Vi R M LC 

Leptotila rufaxilla Juriti-Gemedeira X X X 
   

X Vi R M LC 

Patagioenas cayennensis Pomba-Galega X X X 
  

X X Vi R 
 

LC 

Patagioenas picazuro Pombão X X X X X X X Vi R M LC 

Patagioenas plumbea Pomba-Amargosa 
 

X 
     

Vo R A LC 

Patagioenas speciosa Pomba-Trocal X X X 
  

X X Vi R M LC 

Patagioenas subvinacea Pomba-Botafogo X 
       

R A LC 

Zenaida auriculata Avoante 
 

X 
   

X 
 

Vo R B LC 

 CUCULIFORMES 
            

 Cuculidae 
            

Coccycua minuta Chincoã-Pequeno X 
       

R B LC 

Crotophaga ani Anu-Preto X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

Crotophaga major Anu-Coroca 
 

X 
   

X 
 

Vo R M LC 

Guira guira Anu-Branco X X X 
  

X X Vi R B LC 

Piaya cayana Alma-De-Gato X X X X 
 

X X Vi R B LC 

Tapera naevia Saci X 
 

X 
  

X 
 

Vo R B LC 

 STRIGIFORMES 
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ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 

REG 
OCOR. SENS. STATUS FAMÍLIA ÁREA 1 ÁREA 2 

1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

 Tytonidae 
            

Tito furcata Coruja-Da-Igreja X 
       

R B LC 

 Strigidae 
            

Asio stygius Mocho-Diabo 
 

X X 
    

Vi R 
 

LC 

Athene cunicularia Coruja-Buraqueira X 
   

X X X Vo R M LC 

Megascops choliba Corujinha-Do-Mato 
 

X X 
  

X X Vo R B LC 

Megascops usta Corujinha-Relógio 
 

X X 
  

X X Vo R 
 

LC 

Megascops watsonii  Corujinha-Orelhuda X 
       

R A LC 

NYCTIBIIFORMES 
            

Nyctibiidae 
            

Nyctibius grandis Urutau-Grande 
     

X X Vi R B LC 

Nyctibius griseus Urutau 
  

X X 
 

X X Vi R B LC 

 CAPRIMULGIFORMES 
            

 Caprimulgidae 
            

Antrostomus rufus João-Corta-Pau X X X 
 

X X X Vi/Vo R B LC 

Hydropsalis parvula Bacurau-Chintã 
 

X 
   

X 
 

Vi R B LC 

Hydropsalis torquata Bacurau-Tesoura X X 
   

X 
 

Vi R B LC 

Nyctidromus albicollis Bacurau X X X 
   

X Vi R B LC 

Nyctidromus nigrescens Bacurau-De-Lajeado X X 
   

X 
 

Vi R 
 

LC 

 APODIFORMES 
            

Apodidae 
            

Chaetura brachyura Andorinhão-De-Rabo-Curto 
 

X 
     

Vi R B LC 

Chaetura meridionalis Andorinhão-Do-Temporal X 
       

R B LC 

Streptoprocne zonaris Taperuçu-De-Coleira-Branca X 
       

R B LC 

Tachornis squamata Tesourinha X X X 
    

Vi R B LC 

 Trochilidae 
            

Amazilia fimbriata Beija-Flor-De-Garganta-Verde X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

Anthracothorax nigricollis Beija-Flor-De-Veste-Preta X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   80 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

ORDEM 
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Campylopterus largipennis Asa-De-Sabre-Cinza X 
       

R M LC 

Eupetomena macroura Beija-Flor-Tesoura X X 
     

Vi R B LC 

Heliactin bilophus Chifre-De-Ouro X 
       

R M LC 

Heliomaster furcifer Bico-Reto-Azul X 
  

X X 
  

Vi R M LC 

Hylocharis cyanus Beija-Flor-Roxo X 
       

R B LC 

Lophornis gouldii Topetinho-Do-Brasil-Central 
      

X Vi R 
 

VU¹² 

Phaethornis ruber Rabo-Branco-Rubro X X 
   

X X Vi R M LC 

Thalurania furcata Beija-Flor-Tesoura-Verde X X X 
 

X X X Vi R M LC 

 TROGONIFORMES 
            

 Trogonidae 
            

Trogon curucui Surucuá-De-Barriga-Vermelha X 
 

X X 
 

X X Vi/Vo R M LC 

Trogon melanurus Surucuá-De-Cauda-Preta X 
     

X Vi R M LC 

Trogon viridis 
Surucuá-Grande-De-Barriga-
Amarela 

X X X 
  

X X Vi/Vo R M LC 

 CORACIIFORMES 
            

 Alcedinidae 
            

Chloroceryle amazona Martim-Pescador-Verde X X X 
 

X X X Vi R B LC 

Chloroceryle americana Martim-Pescador-Pequeno X X X 
 

X X X Vi R A LC 

Chloroceryle inda Martinho X X 
 

X 
 

X X Vi R M LC 

Megaceryle torquata Martim-Pescador-Grande X X X X X X X Vi R B LC 

 Momotidae 
            

Momotus momota Udu-De-Coroa-Azul X 
  

X 
 

X X Vi R M LC 

 GALBULIFORMES 
            

 Galbulidae 
            

Brachygalba lugubris Ariramba-Preta X 
    

X X Vi R B LC 

Galbula dea Ariramba-Do-Paraíso X X X 
  

X X Vi R M LC 

Galbula ruficauda Ariramba-De-Cauda-Ruiva X X X X 
 

X X Vi/Vo R B LC 

Galbula cyanicollis Ariramba-Da-Mata X 
  

X 
 

X X Vi R A LC 
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ORDEM 

Nome Popular EIA 

 ADA  AID 
F. 
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1ªC. 2ªC. 
ESPÉCIE 1ªC. 2ªC. 1ªC. 2ªC. 

 Bucconidae 
            

Bucco tamatia Rapazinho-Carijó X 
     

X Vi R/EA 
 

LC 

Chelidoptera tenebrosa Urubuzinho X X X X X X X Vi R B LC 

Monasa morphoeus Chora-Chuva-De-Cara-Branca X X X 
    

Vi R A VU¹ 

Monasa nigrifrons Chora-Chuva-Preto X X 
   

X X Vi R M LC 

Notharchus hyperrhynchus Macuru-De-Testa-Branca 
     

X X Vi R 
 

LC 

Notharchus macrorhynchos Macuru-De-Pescoço-Branco X 
       

R M LC 

Notharchus tectus Macuru-Pintado 
  

X 
   

X Vi R 
 

LC 

 PICIFORMES 
            

Capitonidae 
            

Capito dayi Capitão-De-Cinta X 
    

X 
 

Vi R A VU¹² 

 Ramphastidae 
            

Pteroglossus bitorquatus Araçari-De-Pescoço-Vermelho X 
       

R M VU¹/EN² 

Pteroglossus castanotis Araçari-Castanho X X 
 

X 
 

X X Vo R A LC 

Ramphastos toco Tucanuçu X 
 

X 
  

X X Vi R M LC 

Ramphastos tucanus Tucano-Grande-De-Papo-Branco X 
 

X 
  

X X Vi R A VU² 

Selenidera gouldi Saripoca-De-Gould X X X 
  

X X Vi/Vo R M VU¹ 

 Picidae 
            

Campephilus melanoleucos Pica-Pau-De-Topete-Vermelho X X 
     

Vi R M LC 

Campephilus rubricollis Pica-Pau-De-Barriga-Vermelha X 
    

X X Vi R/EA A LC 

Celeus grammicus  Picapauzinho-Chocolate X 
       

R 
 

LC 

Dryocopus liineatus Pica-Pau-De-Banda-Branca X 
       

R B LC 

Melanerpes candidus Birro, Pica-Pau-Branco X 
    

X 
 

Vi R B LC 

Melanerpes cruentatus Benedito-De-Testa-Vermelha X X 
  

X X X Vi R B LC 

Piculus flavigula Pica-Pau-Bufador X 
    

X 
 

Vi R A LC 

Picumnus aurifrons Pica-Pau-Anão-Dourado X 
       

R M LC 

Veniliornis passerinus Picapauzinho-Anão X X 
   

X 
 

Vi R 
 

LC 

CARIAMIFORMES 
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 Cariamidae 
            

Cariama cristata Seriema X 
    

X X Vi R B LC 

 FALCONIFORMES 
            

 Falconidae 
            

Caracara plancus Caracará X X X 
  

X X Vi R B LC 

Daptrius ater Gavião-De-Anta X 
       

R 
 

LC 

Falco femoralis Falcão-De-Coleira 
 

X X 
  

X 
 

Vi R B LC 

Falco rufigularis Cauré X X 
   

X 
 

Vi R B LC 

Falco spaverius Quiriquiri X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

Herpetotheres cachinnans Acauã X 
  

X 
 

X 
 

Vi R B LC 

Ibycter americanus Gralhão X 
 

X 
 

X X X Vi/Vo R A LC 

Micrastur ruficollis  Falcão-Caburé X 
       

R M LC 

Milvago chimachima Carrapateiro X X 
  

X X X Vi R B LC 

 PSITTACIFORMES 
            

 Psittacidae 
            

Amazona aestiva Papagaio-Verdadeiro X X X 
  

X X Vo R M LC 

Amazona amazonica Curica X 
  

X 
 

X X Vi R M LC 

Ara ararauna Arara-Canindé X X X 
  

X X Vi R B LC 

Brotogeris chiriri Periquito-De-Encontro-Amarelo X 
    

X X Vi R M LC 

Brotogeris versicolurus Periquito-De-Asa-Branca X 
    

X 
 

Vi R M LC 

Diopsittaca nobilis Maracanã-Pequena X X X X 
 

X X Vi R M LC 

Eupsittula aurea Periquito-Rei X X X 
 

X X X Vi/Vo R M LC 

Orthopsittaca manilatus Maracanã-Do-Buriti X 
       

R M LC 

Pionus maximiliani Maitaca-Verde X 
       

R M LC 

Pionus menstruus Maitaca-De-Cabeça-Azul X X X 
 

X X X Vi R B LC 

Psittacara leucophthalmus Periquitão-Maracanã X 
 

X 
  

X X Vo R 
 

LC 

Pyrrhura picta Tiriba-De-Testa-Azul X 
       

R A LC 

 PASSERIFORMES 
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 Thamnophilidae 
            

Cercomacra cinerascens Chororó-Pocuá X 
       

R A LC 

Cercomacra nigrescens Chororó-Negro X X 
     

Vo R M LC 

Cymbilaimus lineatus  Papa-Formiga-Barrado X 
       

R M LC 

Cymbilaimus sanctaemariae Choca-Do-Bambu X 
       

R M LC 

Drymophila devillei Trovoada-Listrada 
 

X 
     

Vi R 
 

LC 

Dysithamnus mentalis  Choquinha-Lisa X 
      

Vi R M LC 

Formicivora grisea Papa-Formiga-Pardo X X X 
    

Vi R B LC 

Formicivora rufa Formigueiro-Do-Nordeste X X 
     

Vi R B LC 

Herpsilochmus longirostris Chorozinho-De-Bico-Comprido 
 

X 
     

Vi R/EC M LC 

Herpsilochmus rufimarginatus Chorozinho-De-Asa-Vermelha 
 

X 
     

Vi R M LC 

Hylophylax naevius  Guarda-Floresta X 
       

R A LC 

Hypocnemis cantator Papa-Formigas-Cantador X 
       

R M LC 

Hypocnemis ochrogyna Cantador-Ocráceo 
  

X 
    

Vi/Vo R 
 

VU¹² 

Microrhopias quixensis Papa-Formiga-De-Bando X 
       

R M LC 

Myrmeciza atrothorax Formigueiro-De-Peito-Preto X X 
   

X X Vi R B LC 

Myrmeciza hemimelaena Formigueiro-De-Cauda-Castanha X 
       

R M LC 

Myrmoborus myotherinus Formigueiro-De-Cara-Preta X 
       

R A LC 

Myrmotherula axillaris Choquinha-De-Flanco-Branco 
 

X 
     

Vi R M LC 

Myrmotherula brachyura Choquinha-Miúda X 
       

R B LC 

Myrmotherula hauxwelli Choquinha-De-Garganta-Clara X 
       

R A LC 

Myrmotherula leucophthalma Choquinha-De-Olho-Branco X 
       

R A LC 

Myrmotherula longipennis  Choquinha-De-Asa-Comprida X 
     

X Vo R/EA A LC 

Myrmotherula menetriesii Choquinha-De-Garganta-Cinza X 
       

R M LC 

Myrmotherula sclateri Choquinha-De-Garganta-Amarela X 
       

R M LC 

Phlegopsis nigromaculata Mãe-De-Taoca X 
       

R M LC 

Pygiptila stellaris Choca-Cantadora X 
       

R A LC 

Pyriglena leuconota Papa-Taoca X 
    

X 
 

Vi R M LC 
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Rhegmatorhina hoffmannsi Mãe-De-Taoca-Papuda X 
       

R/EBA A NT² 

Schistocichla leucostigma Formigueiro-De-Asa-Pintada X 
       

R A LC 

Taraba major Choró-Boi 
 

X 
      

R B LC 

Thamnomanes caesius Ipecuá X 
       

R A LC 

Thamnophilus aethiops Choca-Lisa X 
       

R A LC 

Thamnophilus doliatus Choca-Barrada X X X 
    

Vi R B LC 

Thamnophilus punctatus Choca-Bate-Cabo X 
  

X 
  

X Vi R 
 

LC 

Thamnophilus schistaceus Choca-De-Olho-Vermelho X 
       

R A LC 

Willisornis poecilinotus Rendadinho X 
       

R M LC 

Formicariidae 
            

Formicarius colma Galinha-Do-Mato X X 
 

X 
 

X X Vo R A LC 

 Dendrocolaptidae 
            

Deconychura stictolaema Arapaçu-De-Garganta-Pintada X 
       

R A LC 

Dendrocincla fuliginosa Arapaçu-Pardo X 
      

Vo R A LC 

Dendrocincla merula Arapaçu-Da-Taoca X 
       

R A LC 

Glyphorynchus spirurus Arapaçu-De-Bico-De-Cunha X X 
  

X X X Vi/Vo R M LC 

Lepdocolaptes albolineatus Arapaçu-De-Listras-Brancas X 
      

Vi R A LC 

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-Verde X 
 

X X 
 

X X Vi R M LC 

Xiphorhynchus elegans Arapaçu-Elegante X 
   

X 
  

Vi R A LC 

Xiphorhynchus guttatus  Arapaçu-De-Garganta-Amarela X 
    

X 
 

Vo R/EA M LC 

Xiphorhynchus obsoletus  Arapaçu-Riscado X 
     

X Vi R M LC 

Xenopidae 
            

Xenops minutus  Bico-Virado-Miúdo X 
       

R M LC 

 Furnariidae 
            

Automolus ochrolaemus Barranqueiro-Camurça X 
       

R M LC 

Berlepschia rikeri Limpa-Folha-Do-Buriti 
     

X 
 

Vi/Vo R M LC 

Furnarius rufus João-De-Barro X X X X X X X Vo R B LC 

Philydor erythrocercum  Limpa-Folha-De-Sobre-Ruivo X 
       

R A LC 
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Synallaxis rutilans João-Teneném-Castanho X 
   

X 
  

Vi/Vo R A LC 

 Pipridae 
            

Antilophia galeata Soldadinho 
     

X 
 

Vo R/EC M LC 

Heterocercus linteatus Croa-De-Fogo X 
 

X 
    

Vi R/EA M LC 

Lepidothrix nattereri  Uirapuru-De-Chapéu-Branco X 
       

R/EA A LC 

Machaeropterus 
pyrocephalus 

Uirapuru-Cigarra X 
       

R/EA M LC 

Manacus manacus  Rendeira X 
  

X 
  

X Vi/Vo R B LC 

Neopelma pallescens Fruxu-Do-Cerradão X X X 
    

Vi R A LC 

Pipra fasciicauda Uirapuru-Laranja X X 
 

X 
   

Vo R M LC 

Pipra rubrocapilla Cabeça-Encarnada X X 
 

X 
   

Vo R A LC 

Tyranneutes stolzmanni Uirapuruzinho X 
 

X 
    

Vi R/EA A LC 

Xenopipo atronitens Pretinho X 
       

R/EA M LC 

Onychorhynchidae 
            

Onychorhynchus coronatus Maria-Leque X 
       

R A LC 

Terenotriccus erythrurus Papa-Moscas-Uirapuru X 
       

R M LC 

 Tityridae 
            

Iodopleura isabellae Anambé-De-Coroa X 
       

R M LC 

Pachyramphus minor Caneleiro-Pequeno X 
       

R A LC 

Pachyramphus validus Caneleiro-De-Chapéu-Preto X 
      

Vo R M LC 

Schiffornis turdina Flautim-Marrom X 
       

R/EB A LC 

Tityra cayana Anambé-Branco-De-Rabo-Preto X X 
   

X 
 

Vi R M LC 

Tityra inquisitor  
Anambé-Branco-De-Bochecha-
Parda 

X 
 

X 
  

X 
 

Vi R M LC 

Tityra semifasciata 
Anambé-Branco-De-Máscara-
Negra 

X 
    

X 
 

Vi R M LC 

 Cotingidae 
            

Cephalopterus ornatus Anambé-Preto 
     

X 
 

Vi R M LC 

Cotinga cayana Anambé-Azul X X 
     

Vi R A LC 
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Gymnoderus foetidus Anambé-Pombo X 
       

R/EA M LC 

Lipaugus vociferans Cricrió X 
    

X X Vi/Vo R A LC 

Xipholena punicea Anambé-Pompadora X X X 
    

Vi R M LC 

 Pipritidae 
            

Piprites chloris  Papinho-Amarelo X 
       

R A LC 

Platynrinchidae 
            

Platyrinchus platyrhynchos Patinho-De-Coroa-Branca X 
       

R A LC 

Rhynchocyclidae 
            

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

Sebinho-De-Olho-De-Ouro X X 
     

Vi R M LC 

Hemitriccus minor Maria-Sebinha X 
       

R A LC 

Hemitriccus striaticollis Sebinho-Rajado-Amarelo X 
  

X 
  

X Vo R M LC 

Hemitriccus zosterops  Maria-De-Olho-Branco X 
       

R A LC 

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo X 
       

R M LC 

Mionectes oleagineus Abre-Asa X 
       

R M LC 

Myiornis ecaudatus Caçula X 
   

X X X Vi R M LC 

Poecilotriccus latirostris  Ferreirinho-De-Cara-Parda X 
  

X 
 

X X Vi R 
 

LC 

Tolmomyias assimilis Bico-Chato-Da-Copa X 
       

R M LC 

 Tyrannidae 
            

Camptostoma obsoletum Risadinha X 
  

X 
 

X X Vi R B LC 

Capsiempis flaveola Marianinha-Amarela; 
     

X 
 

Vi R M LC 

Casiornis rufus Caneleiro X X 
     

Vo R M LC 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu X 
 

X 
 

X X X Vi R B LC 

Colonia colonus Viuvinha X 
       

R B LC 

Elaenia albiceps Guaracava-De-Crista-Branca X 
       

R B LC 

Elaenia cristata Guaracava-De-Topete-Uniforme X 
  

X 
  

X Vi/Vo R M LC 

Elaenia flavogaster Guaracava-De-Barriga-Amarela X 
       

R B LC 

Empidonomus varius Peitica X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 
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Euscarthmus meloryphus Barulhento X 
       

R B LC 

Hirundinea ferruginea Gibão-De-Couro X 
       

R B LC 

Legatus leucophaius Bem-Te-Vi-Pirata X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

Machetornis rixosa Suiriri-Cavaleiro X 
       

R B LC 

Megarynchus pitangua Neinei X X X X X X X Vi/Vo R B LC 

Myiarchus tyrannulus 
Maria-Cavaleira-De-Rabo-
Enferrujado 

X 
      

Vi R B LC 

Myiarchus ferox Maria-Cavaleira X 
 

X X 
  

X Vi R B LC 

Myiarchus tuberculifer Maria-Cavaleira-Pequena X 
       

R B LC 

Myiodynastes maculatus Bem-Te-Vi-Rajado X X 
  

X X 
 

Vi R B LC 

Myiopagis gaimardii Maria-Pechim X 
       

R M LC 

Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-De-Asa-Ferrugínea X X X 
  

X X Vi R B LC 

Myiozetetes similis 
Bentevizinho-De-Penacho-
Vermelho 

X 
 

X X 
  

X Vi R B LC 

Ochthornis littoralis Maria-Da-Praia 
      

X Vi R B LC 

Pitangus sulphuratus Bem-Te-Vi X X X X X X X Vi/Vo R B LC 

Pyrocephalus rubinus Príncipe 
      

X Vi R B LC 

Ramphotrigon ruficauda Bico-Chato-De-Rabo-Vermelho X 
       

R M LC 

Rhynchocyclus olivaceus Bico-Chato-Grande X 
       

R 
 

LC 

Sirystes sibilator Gritador 
  

X 
    

Vi/Vo R M LC 

Tyrannus melancholicus Suiriri X X 
  

X X X Vi R B LC 

Tyrannus savana Tesourinha X 
    

X 
 

Vi R B LC 

 Vireonidae 
            

Cyclarhis gujanensis Pitiguari X X X X X X X Vi/Vo R B LC 

Pachysylvia muscicapina Vite-Vite-Camurça X 
       

R M LC 

Tunchiornis ochraceiceps Vite-Vite-Uirapuru X 
       

R M LC 

Vireo olivaceus  Juruviara-Boreal X X X X X X X Vi/Vo VN B LC 

Corvidae 
            

Cyanocorax cristatellus Gralha-Do-Campo X X 
     

Vo R/EC M LC 

Cyanocorax chrysops Gralha-Picaça X X X X 
 

X X Vi/Vo R B LC 

 Hirundinidae 
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Atticora fasciata Peitoril 
  

X 
 

X 
 

X Vi R M LC 

Progne chalybea Andorinha-Doméstica-Grande X X X X X X X Vi R B LC 

Progne tapera Andorinha-Do-Campo X X X X X X X Vi R B LC 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-Serradora X X X X X X X Vi R B LC 

 Troglodytidae 
            

Campylorhynchus turdinus Catatau X 
    

X X Vo R B LC 

Cantorchilus leucotis Garrinchão-De-Barriga-Vermelha X 
 

X 
  

X X Vi/Vo R B LC 

Microcercus marginatus Uirapuru-Veado X 
       

R A LC 

Pheugopedius genibarbis Garrinchão-Pai-Avô X X 
   

X X Vi/Vo R B LC 

Troglodytes musculus Corruíra X 
 

X X 
 

X X Vi/Vo R B LC 

 Polioptilidae  
            

Ramphocaenus melanurus Bico-Assovelado X 
       

R M LC 

Polioptila dumicola  Balança-Rabo-De-Máscara X 
   

X X X Vi/Vo R M LC 

 Turdidae 
            

Turdus albicollis Sabiá-Coleira X 
  

X 
   

Vo R M LC 

Turdus leucomelas Sabiá-Barranco X 
     

X Vo R B LC 

Turdus amaurochalinus Sabiá-Poca X 
       

R B LC 

Mimidae 
            

Mimus saturninus Sabiá-Do-Campo X 
  

X X X X Vi/Vo R B LC 

Passerellidae 
            

Ammodramus humeralis Tico-Tico-Do-Campo 
      

X Vi R B LC 

Arremon taciturnus Tico-Tico-De-Bico-Preto X 
       

R M LC 

Zonotrichia capensis  Tico-Tico X X X 
 

X X X Vo R B LC 

Parulidae 
            

Setophaga pitiayumi Mariquita X 
       

R M LC 

Myiothlypis flaveola Canário-Do-Mato X X 
 

X 
 

X X Vi R M LC 

Basileuterus culicivorus Pula-Pula X X 
   

X X Vo R M LC 

Myiothlypis leucophrys Pula-Pula-De-Sobrancelha X 
    

X X Vo R/EB M LC 

 Icteridae 
            

Cacicus haemorrhous Guaxe X 
       

R B LC 

Cacicus cela Xexéu X X X X X X X Vi R B LC 

Psarocolius decumanus Japu X 
       

R M LC 
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Psarocolius bifasciatus Japuaçu X 
       

R M LC 

Icterus cayanensis Encontro X X 
  

X X X Vi R B LC 

Gnorimopsar chopi Graúna X X X 
    

Vo R B LC 

 Thraupidae 
            

Chlorophanes spiza Saí-Verde X 
    

X 
 

Vi R M LC 

Coereba flaveola Cambacica X 
 

X 
    

Vi R B LC 

Conirostrum speciosum Figuinha-De-Rabo-Castanho X 
 

X 
    

Vo R B LC 

Cyanerpes cyaneus Saíra-Beija-Flor X 
 

X 
  

X X Vi R B LC 

Cyanerpes nitidus Saí-De-Bico-Curto X 
 

X 
    

Vi R A LC 

Dacnis cayana Saí-Azul X X X X X X X Vi/Vo R B LC 

Dacnis flaviventer Saí-Amarela X 
      

Vo R M LC 

Dacnis lineata Saí-De-Máscara-Preta X 
 

X 
   

X Vi/Vo R M LC 

Granatellus pelzelni Polícia-Do-Mato 
        

R/EA M LC 

Hemitangara flavicollis Saíra-Galega X 
       

R M LC 

Hemitangara guira Saíra-De-Papo-Preto 
 

X 
      

R B LC 

Lanio versicolor Pipira-De-Asa-Branca X 
      

Vo R A LC 

Nemosia pileata Saíra-De-Chapéu-Preto X X 
     

Vo R B LC 

Neotangara fasciata Cigarra-Do-Campo 
 

X 
      

R M LC 

Paroaria gularis Cardeal-Da-Amazônia X 
      

Vo R B LC 

Ramphocelus carbo Pipira-Vermelha X X X X X X X Vi R B LC 

Saltatricula atricollis Bico-De-Pimenta X 
       

R/EC M LC 

Saltator grossus Bico-Encarnado X 
       

R M LC 

Saltator maximus Tempera-Viola X 
       

R B LC 

Saltator similis Trinca-Ferro-Verdadeiro X 
   

X 
  

Vi R B LC 

Schistochlamys melanopis Sanhaçu-De-Coleira X 
 

X X 
 

X X Vi/Vo R B LC 

Sicalis flaveola Canário-Da-Terra 
     

X X Vi R B LC 

Sporophila angolensis Curió X 
    

X 
 

Vi/Vo R B LC 

Tachyphonus cristatus Tiê-Galo X 
  

X 
   

Vi R M LC 

Tachyphonus luctuosus Tem-Tem-De-Dragona-Branca X 
       

R M LC 

Tachyphonus phoenicius Tem-Tem-De-Dargona-Vermelha X 
       

R M LC 

Tangara cayana Saíra-Amarela X X X 
    

Vo R M LC 

Tangara chilensis Tangara-Sete-Cores-Da- X X X 
  

X X Vi R M LC 
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Amazônia 

Tangara cyanicollis Saíra-De-Cabeça-Azul X X X X X X X Vi R B LC 

Tangara episcopus Sanhaçu-Da-Amazônia X X X 
 

X X X Vi R B LC 

Tangara gyrola Saíra-De-Cabeça-Castanha X 
 

X X 
 

X X Vi R M LC 

Tangara nigrocincta Saíra-Mascarada X 
       

R M LC 

Tangara palmarum Sanhaçu-Do-Coqueiro X X X 
  

X X Vi R B LC 

Tangara mexicana Saíra-De-Bando 
      

X Vi R M LC 

Tangara sayaca Sanhaçu-Cinzento X X X 
  

X X Vi R B LC 

Tersina viridis Saí-Andorinha X X X X X X X Vi/Vo R B LC 

Thlypopsis sordida Saí-Canário X 
 

X X 
  

X Vi R B LC 

Volatinia jacarina Tiziu X 
 

X 
 

X X X Vi/Vo R B LC 

 Cardinalidae 
            

Cyanoloxia cyanoides Azulão-Da-Amazônia X 
       

R M LC 

Habia rubica Tiê-Do-Mato-Grosso X 
       

R A LC 

 Fringillidae 
         

R 
  

Euphonia chlorotica Fim-Fim X X X X 
 

X X Vi/Vo R B LC 

Euphonia laniirostris Gaturamo-De-Bico-Grosso X X X 
  

X X Vo R B LC 

Euphonia rufiventris Gaturamo-Do-Norte X 
    

X 
 

Vi R M LC 

Nota: Os nomes das espécies encontram-se em ordem alfabética dentro das suas respectivas famílias. 
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5. MASTOFAUNA 

5.1. Introdução 

Os mamíferos estão entre os grupos de fauna mais populares, 
principalmente por despertarem interesse nas pessoas por sua diversidade, beleza, 
utilidade ou danos que podem causar (REIS et al., 2006). Em recente revisão do 
conhecimento da mastofauna brasileira, REIS et al. (2011), PAGLIA et al. (2012) 
ressaltam que o número de espécies de mamíferos do Brasil vem aumentando a 
medida que novos inventários vão sendo realizados, sobretudo em regiões pouco 
estudadas e isoladas geograficamente, fazendo-o um dos países com a maior 
diversidade de mamíferos do mundo, com 701 espécies. 

Entre os mamíferos, existe uma variação muito grande de tamanho 
corpóreo, hábitos de vida e preferências de hábitat (PARDINI et al., 2003). Nas 
savanas africanas os grandes mamíferos são facilmente avistados. No Brasil, 
entretanto, ocorre o contrário: a maioria do número de espécies de mamíferos é de 
médio a pequeno porte iniciam suas atividades ao entardecer e refugiam-se ao 
amanhecer (REIS et al., 2006). Devido a essa diversidade de formas e hábitos, 
pesquisas e inventários de mamíferos requerem a utilização de várias metodologias 
específicas para diferentes grupos de espécies (VOSS; EMMONS, 1996).  

Dentre os pequenos mamíferos, os não-voadores são constituídos pelos 
marsupiais e roedores com massa corpórea geralmente menor que 1 kg, formam o 
grupo ecológico mais diversificado de mamíferos da região Neotropical (WILSON et 
al., 1996), com 244 espécies registradas no Brasil (OLIVEIRA; BONVICINO, 2006; 
ROSSI et al., 2006).  

Os morcegos representam um dos grupos de mamíferos mais diversos e 
geograficamente dispersos (NOWAK, 1994). Como as espécies de morcegos estão 
amplamente distribuídas, elas são comumente encontradas em simpatria e 
representam o grupo de mamíferos mais numerosos nas comunidades de mamíferos 
inventariadas em qualquer ponto situado entre os trópicos na região neotropical. 
Além de sua importância numérica, os morcegos constituem um dos grupos mais 
importantes no processo de equilíbrio dos ecossistemas, atuando no controle 
populacional de insetos, nos processos de polinização, e na regeneração de 
florestas através da dispersão de sementes (EMMONS; FEER, 1997).  

Os mamíferos terrestres de médio de grande representam uma grande 
importância ecológica por estarem relacionados a intergridade das florestas, 
regulação populacional e intereção com o ser humano, sendo também os que mais 
sofrem com os efeitos sinergéticos da fragmentação florestal (REIS et al., 2011, 
PERES, 2011). São representados principalmente pelas ordens Primates e 
Carnivora que por sua vez são uns dos grupos de mamíferos terrrestes com a maior 
porcentagem de espécies ameaçadas de extinção. (REIS et al., 2011). 

Dentro deste contexto, o presente estudo teve como objetivo principal a 
avaliação e atualização das informações sobre as espécies de mamíferos nas áreas 
diretamente afetada e de influência direta do empreendimento, a partir do 
levantamento de campo de espécies desse grupo, relacionando-as com as 
informações do EIA RIMA elaborado em 2007 e com outros estudos realizados na 
região. 
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5.2. Metodologia 

A amostragem de mamíferos ocorreu em dois períodos: de 14 a 20 de março 
de 2018 compreendendo a estação chuvosa e de 23 a 29 de junho de 2018, na 
estação seca. A área de estudo foi dividida em duas zonas na PCH Perdidos, 
denominadas Z1: PCH Perdidos e Z2: Ponte. Em cada zona foram amostrados 
pequenos mamíferos não-voadores, pequenos mamíferos voadores e mamíferos de 
médio e grande porte; devido à grande diversidade dos mamíferos e às 
características intrínsecas de cada grupo, foram utilizadas metodologias distintas 
(Quadro 5.1), de modo que toda a comunidade pode ser amostrada 
adequadamente. A caracterização da mastofauna na região foi feita com base em 
dados primários e secundários, conforme descrito a seguir. 

 

5.2.1. Pequenos mamíferos não-voadores 

Para a captura de pequenos mamíferos não-voadores foram utilizadas 20 
armadilhas do tipo Tomahawk® e 20 armadilhas do tipo Sherman® (Figuras 5.1 e 
5.2), totalizando 40 armadilhas. Foram instaladas 20 armadilhas (10 shermans e 10 
tomahowk) por área, totalizando duas áreas de amostragem, denominada Z1 e Z2. 
As armadilhas foram posicionadas em 10 estações de captura de pequenos 
mamíferos por área amostral, equidistantes 10 m entre si. Em cada estação de 
captura foram instaladas duas armadilhas, sendo uma do tipo gaiola Tomahawk e 
outra do tipo Sherman®.  

 

 

Figura 5.1: Armadilha Sherman, 
utilizada na captura de pequenos 
mamíferos não-voadores. 

 

Figura 5.2: Armadilha Tomahowk, 
utilizada na captura de pequenos 
mamíferos não-voadores. 

Sempre que possível, as armadilhas foram instaladas de maneira 
intercalada, sendo instalada em cada estação uma armadilha entre 1,5 e 2,0m de 
altura do chão, com a finalidade de capturar espécies escansoriais e arborícolas, e 
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outra armadilha no solo. Todas as armadilhas receberam um tipo de isca preparada 
com uma mistura de: banana, paçoquinha de amendoim, sardinha e fubá de milho.  

As armadilhas foram verificadas diariamente e as iscas trocadas sempre que 
necessário. A identificação taxonômica dos animais foi realizada em laboratório com 
o auxílio de literatura específica (PATTON et al., 2015; BONVICINO et al., 2008; 
REIS et al. 2006; EISENBERG; REDFORD, 1999; EMMONS; FEER, 1997). Os 
animais coletados foram depositados na Coleção de Vertebrados do Instituto de 
Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

 
Quadro 5.1: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
pequenos mamíferos não-voadores, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto 
Amostrado 

Área Período 
amostragem 

Metodologia Coordenada 
UTM 

Descrição 

PMT 1 Z1 Chuvosa 

 

Armadilha de 
captura 

Sherman e 
Tomahawk 

21L 
533283/8472815 

Margem direita e 
esquerda do Rio 

Claro (em cima do 
sumidouro); mata 

ciliar com 
afloramentos 

rochosos e parte de 
Cerradão. 

PMT 2 Z2 Chuvosa 

 

Armadilha de 
captura 

Sherman e 
Tomahawk 

21L 
533680/8468222 

Margem esquerda 
do Rio Claro; 

contemplou uma 
vegetação de Mata 

Ciliar e de 
Cerradão. 

PMT 3 Z3 Seca Armadilha de 
captura 

Sherman e 
Tomahawk 

21L 
533125/8472404 

Margem Esquerda 
do Rio Claro, Mata 

Seca. 

PMT 4 Z4 Seca Armadilha de 
captura 

Sherman e 
Tomahawk 

21L 
534545/8467707 

Margem Direita do 
Rio Claro, floresta 

secundária. 
Cerrado Alto. 

 

5.2.2. Pequenos mamíferos voadores 

A amostragem de pequenos mamíferos voadores foi realizada utilizando seis 
redes de neblina (mist nets) armadas nas duas áreas de amostragem do 
empreendimento (Z1 e Z2), sendo as redes abertas as 18h00min e fechadas as 
00h00min. No total, foram realizadas oito noites de coleta, sendo duas noites de 
coletas por área de amostragem e por período (estação chuvosa e estação seca; 
Quadro 5.2).  

As áreas amostradas foram escolhidas in loco pelo pesquisador 
responsável. Em caso de espécies de identificação duvidosa, os animais capturados 
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foram eutanaziados utilizando-se anestésico injetáveis (cloridrato de xilazina 2% e 
cloridrato de cetamina 10%), conforme diretrizes da Resolução do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária. Posteriormente foram preservados por alguns dias em 
formol a 10% para posterior transferência para álcool a 70%.  

Dados biométricos de sexo, estágio reprodutivo e idade, coletados em 
campo (Figuras 5.3 e 5.4), foram utilizados na identificação dos espécimes realizada 
em museu, e os animais foram depositados na Coleção de Vertebrados do Instituto 
de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), atualmente em 
fase de registro. 

 

 

Figura 5.3: Biometria padrão sendo 
realizado em morcego capturado na 
área do empreendimento. 

 

Figura 5.4: Morcego Pteronotus rubiginosus 
capturado utilizando rede de morcego (mist 
net) na área do emprendimento. 

 

Os animais tiveram a biometria padrão realizada e foram identificados 
quanto ao sexo, estágio reprodutivo e idade (Figuras 5.3 e 5.4). A identificação dos 
espécimes coletados foi realizada em museu e os animais foram depositados na 
Coleção de Vertebrados do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). 

Quadro 5.2: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
pequenos mamíferos voadores, Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto 
Amostrado 

Área Período 
amostragem 

Metodologia Coordenada 
UTM 

Descrição 

PMV 1 Z1 Chuvosa Rede de 
neblina 

21L 533232/ 
8474308 

Margem direita do 
Rio Claro; 

Vegetação de mata 
de galeria. 

PMV 2 Z1 Chuvosa Rede de 
neblina 

21L 528379/ 
8471999 

Margem esquerda 
do Rio Claro; 

floresta de 
bambuzal. 

PMV 3 Z2 Chuvosa Rede de 
neblina 

21L 535195/ 
8466408 

Margem direita do 
Córrego Campinas; 
área de Cerrado e 
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Cerradão. 

PMV 4 Z2 Chuvosa Rede de 
neblina 

21L 533765/ 
8468195 

Margem direita Rio 
Claro; área de 

Cerradão. 

PMV 5 Z1 Seca Rede de 
neblina 

21L 533160/ 
8472551 

Margem esquerda 
do rio Claro, a 

floresta de galeria . 

PMV 6 Z1 Seca Rede de 
neblina 

21L 534457/ 
8472036 

Margem direita rio 
Claro,área de 

cerrado baixo e 
floresta. 

PMV 7 Z2 Seca Rede de 
neblina 

21L 533865/ 
8468173 

Margem direta rio 
claro. Floresta de 

galeria 

PMV 8 Z2 Seca Rede de 
neblina 

21L 535636/ 
8466416 

Margem direta rio 
claro. Estrada antiga 
de acesso, cerrado. 

 

5.2.3. Mamíferos de médio e grande porte 

A coleta de dados de mamíferos de médio e grande porte consistiu na 
aplicação de métodos ativos e passivos de detecção durante seis dias efetivos na 
área amostrada (estação seca e chuvosa), totalizando 12 dias de amostragem, 
contemplando as espécies que apresentam caracteres diagnósticos capazes de 
permitir a identificação taxonômica sem a necessidade de captura.  

Desta forma, como a definição deste grupo de mamíferos é arbitrária, são 
representados aqui pelas espécies que podem, no estádio adulto, apresentar massa 
corporal superior a 1,0 kg, além de todos os primatas e representantes da família 
Sciuridae, independentemente de sua massa corporal. Os mamíferos aquáticos 
também são incluídos nesta categoria. 

 

5.2.4. Métodos ativos de detecção 

Os métodos ativos de detecção consistiram na busca e contabilização de 
registros por avistamentos dos animais e por encontro ocasional de seus vestígios, 
tais como fezes e rastros que pudessem ser acuradamente atribuídos às espécies 
estudadas.  

As buscas foram realizadas no período diurno, por meio de caminhadas ao 
longo das trilhas e estradas antigas para detecção das espécies terrestres (Figura 5-
6). A identificação dos rastros foi baseada em guias de estudo de pegadas (BECKE; 
DALPONTE, 1991; MAMEDE; ALHO, 2008; CRAWSHAW, 1997) e na experiência 
dos pesquisadores. Pegadas que ocasionalmente gerassem dúvidas foram 
fotografadas conforme o protocolo recomendado por MILLER e JUG (2001) para 
posterior verificação.  
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Figura 5.5: Estrada utilizada para o 
censo de mamíferos de médio e grande 
porte na área Z2. 

 

Figura 5.6: Pegada de Anta Tapirus 
terrestris registrada na área do 
emprendimento. 

 

Quadro 5.3: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
mamíferos de médio e grande porte, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto 
Amostrado 

Área Período de 
amostragem 

Metodo-
logia 

Coordenada UTM Km 
percor-
ridos* 

Descrição 

Ponto 
Inicial 

Ponto 
Final 

MGC 01 Z3 

Chuvosa seca 

Censo 21L 
528285/ 
8469721 

21L 
533266/ 
8472858 

12 Km Estrada de 
acesso ao Rio 

Claro, com 
vegetação de 

floresta. 

MCG 02 Z3 Chuvosa Censo 21L 
537864/ 
8470924 

21L 
533332/ 
8474348 

6 Km Estrada para o 
Rio Claro, com 
vegetação de 

floresta e 
Cerrado. 

MGC 03 Z3 

Chuvosa seca 

Censo 21L 
533631/ 
8468260 

21L 
536648/ 
8465284 

5 KM Estrada na área 
com vegetação 

de cerrado e 
floresta. 

MGC 04 Z4 Chuvosa Censo 21L 
533661/8
468508 

21L 
533105/8
469006 

1 Km Trilha na 
margem direita 
do Rio Claro. 

Nota: *Média de km percorridos por dia nas áreas escolhidas para o censo. 

 

5.2.5. Métodos passivos de detecção 

Os métodos passivos de detecção de mamíferos de médio e grande porte 
consistiram na instalação de quatro armadilhas fotográficas da marca Bushnell ao 
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longo das trilhas, estradas antigas ou carreiro de mamíferos (Figuras 5.7 e 5.8). 
Estas foram distribuídas nas áreas de amostragem sendo instaladas duas 
armadilhas fotográficas por zona amostral e período de amostragem (Quadro 5.4). A 
escolha da localização exata de cada armadilha foi baseada na presença de trilhas 
naturais produzidas pelo deslocamento constante dos próprios animais e na 
presença de locais de forrageamento, como locais próximos de árvores em 
frutificação. Iscas atrativas constituídas de sal, abacaxi e sardinha foram utilizadas 
em cada estação.  

 

Figura 5.7: Armadilha fotográfica instalada 
na área de estudo para coleta de dados. 

 

Figura 5.8: Cateto Pecari tajacu 
registrado pela armadilha fotográfica na 

área Z2. 

Quadro 5.4: Localização e descrição das áreas de amostragem em campo de 
mamíferos de médio e grande porte, em Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto 
Amostrado 

Área Período 
amostragem 

Metodologia Coordenada 
UTM 

Descrição 

MGAF 1 Z1 Seca Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
533776/84730

44 

Margem direita do Rio 
Claro; instalada 
estrada antiga, 

cerradão. 

MGAF 2 Z1 Seca Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
533225/84741

38 

Margem direita do Rio 
Claro; Mata de 

galeria. 

MGAF 3 Z2 Seca Armadilhamento 
Fotográfico 

21L  533734/ 
8468205 

Margem direita rio 
Claro; Cerrado com 

afloramentos 
rochosos e Cerradão. 

MGAF 4 Z2 Seca Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
533594/84686

75 

Margem direita do Rio 
Claro; Vegetação de 

mata de galeria. 

MGAF 5 Z1 Chuvosa Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
533197/84726

99 

Margem esquerda do 
Rio Claro; Instalada 
em área rochosa, ao 
lado do Rio.   
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MGAF 6 Z1 Chuvosa Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
532802/84716

62 

Margem esquerda do 
Rio Claro; Instalada 
em aceiro de cerca.   

MGAF 7 Z2 Chuvosa Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
534573/84678

40 

Margem Direita do 
Rio Claro; Estrada 
antiga, vegetação 
secundária.. 

MGAF 8 Z2 Chuvosa Armadilhamento 
Fotográfico 

21L 
535687/84664

16 

Margem Direita do 
Rio Claro; Instalada 
em estrada antiga, 
vegetação secundária 
de cerrado. 

 

5.2.6. Dados secundários 

Foram utilizadas informações de dados secundários em relação aos 
mamíferos presentes na área de estudo através da lista do EIA RIMA realizado na 
região da PCH Perdidos em 2007 e o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 
(SEPLAN, 2000), o qual a lista de espécies estava incluso no EIA RIMA. 

A nomenclatura taxonômica apresentada nesta atualização e a dieta seguiu 
PAGLIA et al. (2012) para todos os grupos. 

 

5.3. Resultado e Discussão 

Os resultados obtidos na campanha de campo da atualização a partir dos 
métodos de coleta e dados secundários da PCH Perdidos totalizaram 88 espécies 
de mamíferos. Estes estão representados pelas ordens Didelphimorphia, Xernarthra, 
Primates, Lagomorpha, Chiroptera, Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla e 
Rodentia, distribuídas em 29 famílias (Quadro 5.5), Figuras 5.9 A 5.20, Anexo 
fotográfico). Dentre as 88 espécies registradas 13 estão listadas como quase 
ameaçada, ameaçada de extinção ou vulnerável pela IUCN, 2018.  
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Quadro 5.5: Mamíferos registrados nas área de amostragem da PCH Perdodus, no 
Município de São José do rio Claro e Diamantino, MT. 

Taxon Nome Popular Dieta Registro Zona 

Ordem Didelphimorphia 
   

  Família Didelphidae 
   

Didelphis sp.  gambá Frugívoro/onívoro  DS  

Didelphis albiventris gambá Frugívoro/ onívoro DS  

Gracilinanus cf. peruanus cuíca  col Z1 

Marmosa cf. lepida  marmosa Insetívoro/ onívoro DS  

Marmosops sp.1 marmosa Insetívoro/ onívoro DS  

Marmosops sp.2 marmosa Insetívoro/ onívoro DS  

Marmosops parvidens  cuíca Insetívoro/ onívoro DS  

Marmosa constantiae 5 cuíca Insetívoro/ onívoro DS, col Z2 

Monodelphis sp. catita Insetívoro/ onívoro DS  

Philander canus 6  Insetívoro/ onívoro DS  

Ordem Xenarthra    

   Família Myrmecophagidae    

Myrmecophaga tridactyla 3  tamanduá-bandeira Mirmécófago DS, af Z1 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim Mirmécófago avi Z1 

   Família Megalonychidae    

Choloepus didactylus Preguiça-real Fólivoro DS  

   Família Dasypodidae    

Euphractus sexcinctus  Tatu-peba Insetívoro/ onívoro DS  

Priodontes maximus 3 Tatu-canastra Mirmécófago DS, tc Z2 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Insetívoro/ onívoro DS, peg, tc Z1,Z2 

Dasypus septemcinctus Tatuí- Insetívoro/ onívoro DS  

Dasypus beniensis Tatu-15-quilos Insetívoro/ onívoro DS, peg, tc Z1,Z2 

Ordem Primates     

   Família Cebidae    

Sapajus apella  macaco-prego Frugívoro/Onívoro DS, avi, voc Z1, Z2 

Mico melanurus Sagüi-rabo-preto Frugívoro/Gonívoro DS, avi, voc Z1, Z2 

   Família Pitheciidae    

Pithecia irrorata parauacu Frugívoro/Predador 
de Semente 

DS, avi 
Z1 

   Família Atelidae    

Ateles cf. chamek 2 macaco-aranha Frugívoro/Folívorp DS, ter Z1 

Alouatta cf. belzebul Bugio-preto Folívoro/ Frugívoro DS  

Lagothrix lagotricha3 barrigudo Frugívoro/Folívorp DS  
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Taxon Nome Popular Dieta Registro Zona 

Ordem Lagomorpha    

   Família Leporidae    

Sylvilagus brasiliensis tapeti Herbívoro pastador DS  

Ordem Chiroptera    

   Família Emballonuridae    

Rhynchonycteris naso  morcego Insetívoro DS  

   Família Phyllostomidae    

Artibeus cinereus morcego Frugívoro DS  

Artibeus concolor morcego Frugívoro DS  

Artibeus glaucus morcego Frugívoro DS  

Artibeus jamaicensis morcego Frugívoro DS  

Artibeus lituratus morcego Frugívoro DS, col Z1,Z2 

Artibeus obscurus morcego Frugívoro DS, col Z1, Z2 

Carollia brevicauda morcego Frugívoro DS  

Carollia perspicillata morcego Frugívoro DS, col Z1, Z2 

Carollia cf. perspicillata morcego Frugívoro col Z1 

Chiroderma villosum morcego Frugívoro DS  

Dermanura cf. gnoma morcego Frugívoro Col Z1, Z2 

Glossophaga soricina morcego Nectarívoro DS,col Z1, Z2 

Glossophaga cf. soricina morcego Nectarívoro col Z1 

Hsunycteris cf. thomasi morcego Nectarivoro col Z1 

Lonchorhina aurita  morcego Insetívoro DS  

Lophostoma brasiliense morcego Insetívoro DS,col Z2 

Lophostoma silvicolum morcego Insetívoro DS, col Z2 

Lampronycteris brachyotis morcego Insetívoro/Carnívoro col Z2 

Micronycteris megalotis morcego Insetívoro DS  

Phyllostomus discolor  morcego Insetívoro DS  

Phyllostomus hastatus morcego Insetívoro DS, col  

Platyrrhinus helleri morcego Frugívoro DS  

Rhinophylla pumilio morcego Frugívoro DS, col Z2 

Rhinophylla cf. pumilo morcego Frugívoro col Z2 

Uroderma bilobatum morcego Frugívoro DS  

   Família Mormoopidae    

Pteronotus  rubiginosus morcego Insetívoro DS, col Z1,Z2 

   Família Noctilionidae    

Noctilio leporinus Morcego Insetivoro DS  

   Família Vespertilionidae    
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Taxon Nome Popular Dieta Registro Zona 

Myotis nigricans morcego Insetívoro DS  

Rhogeessa sp. morcego Insetívoro DS  

Ordem Carnivora    

    Família Felidae    

Leopardus colocolo 1 gato-palheiro Carnívoro 
DS  

Leopardus pardalis jaguatirica Carnívoro 
DS, peg Z1, Z2 

Puma concolor  onça-parda Carnívoro 
DS,  avi Z2 

Puma yagouaroundi jaguarundi Carnívoro 
DS, ter Z1 

Panthera onca 1 onça-pintada Carnívoro 
DS, peg, af Z1, Z2 

    Família Canidae     

Cerdocyon thous cachorro-do-mato Carnívoro DS, peg Z1 

Chrysocyon brachyurus 1  lobo-guará Carnívoro DS  

Lycalopex vetulus raposa-do-campo Carnívoro DS  

Speothos venaticus 1 cachorro-vinagre Carnívoro DS  

    Família Mustelidae     

Eira barbara  irara Frugívoro /onívoro DS, peg Z2 

Lontra longicaudis1 lontra Piscívoro DS  

Pteronura brasiliensis 2 ariranha Piscívoro DS  

    Família Mephitidae     

Conepatus cf. semistriatus jaritataca Insetívoro/Carnívoro DS  

    Família Procyonidae     

Nasua nasua  quati Frugívoro /onívoro DS, avi Z1 

Potos flavus jupará  Frugívoro /onívoro DS  

Ordem Perissodactyla     

    Família Tapiridae     

Tapirus terrestris3 anta Herbívoro 
pastador/frugívoro 

DS, peg, 
avi 

Z1, 
Z2 

Ordem Artiodactyla     

    Familia Tayassuidae    

Pecari tajacu  cateto Frugívoro/ Herbívoro 
pastador 

DS, 
avi,peg,af 

Z1, 
Z2 

Tayassu pecari 3 queixada Frugívoro/ Herbívoro 
pastador 

DS, avi, car, 
peg, af 

Z1, 
Z2 

    Familia Cervidae     

Mazama americana Veado-mateiro 
Frugívoro/ Herbívoro 
pastador 

DS, peg Z1, Z2 

Mazama cf. gouazoubira Veado-catingueiro 
Frugívoro/ Herbívoro 
pastador 

DS  

Ozotoceros bezoarticus1, Veado-campeiro Frugívoro/ Herbívoro 
pastador 

DS  

Ordem Rodentia     
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Taxon Nome Popular Dieta Registro Zona 

    Família Sciuridae     

Hadrosciurus cf. 
spadiceus 

coatipuru-grande Frugívoro/Gonívoro DS 
 

    Família Cricetidae     

Neacomys amoenus Rato-do-mato Frugívoro/Granívoro DS  

Oecomys cf. bicolor  Rato-do-mato Frugívoro/Predador 
de sementes DS  

Oligoryzomys cf. microtis  Rato-do-mato Frugívoro/Granívoro 
DS  

Rhipidomys mastacalis Rato-do-mato Frugívoro/Predador 
de sementes DS  

    Família Caviidae     

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Herbívoro pastador DS, peg Z2 

Cavia aperea préa Herbívoro pastador ter Z1 

    Família Ctenomyidae     

Ctenomys cf. nattereri tuco-tuco Herbívoro pastador DS  

    Família Cuniculidae     

Cuniculus paca paca Frugívoro/ 
Herbívoro pastador 

DS, peg, avi Z1, 
Z2 

    Família Dasyproctidae     

Dasyprocta cf. azarae  cutia Frugívoro/granívoro DS  

    Família Erethizontidae     

Coendou cf. prehensilis ouriço Frugívoro/folívoro DS  

    Família Echimyidae     

Proechimys sp. rato-de-espinho  Frugívoro/Granívoro DS Z1 

Legenda: Forma de Registro – avi: avistamento; af: Armadilha fotográfica; peg: pegadas; tc: 
toca; col: coleta; voc: vocalização; ter: Terceiros; car: Carcaça; DS: dados secundário.  
Áreas amostradas: Z1: PCH Perdidos e Z2: Ponte. 1 Listados como quase ameaçado de 
extinção pela IUCN (2018). 2Listados como ameaçado de extinção pela IUCN (2018). 
3Listado como vulnerável de extinção pela IUCN (2018). 4Reconhecido no relatório do EIA 
como Dasypus kappleri, porém através de revisão taxonômica, o nome disponível para 
região de estudo é Dasypus beniensis (Feijó; Cordeiro-Estrela 2016) 5 Reconhecido no 
relatório do EIA como Micoureus demerarae, porém essa espécie não tem registro para a 
região, o nome disponível é Marmosa constantiae (Silva & Rossi, 2018). 6 Reconhecido nos 
dados secundários como Philander opossum, em estudo recente essa espécie foi restrita 
para a calha norte da America do Sul e no Brasil, para os estados do Pará e Amazonas, e o 
nome disponível para região de estudo é Philander canus (Voss, Díaz-Nieto; Jansa 2018). 
7Reconhecida no EIA como Pteronotus parnelli, porém essa espécie não tem registro para a 
região e o nome disponível é Pteronotus rubiginosus, espécie recém revalidada para região 
(PAVAN; MORROIG, 2016). 
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Figura 5.9: Queixada Tayassu pecari 
registrado atravessando estrada de acesso 

ao Rio Claro, na área Z1. Foto Danilo 
Grangeiro 

Figura 5.10: Onça pintada Panthera 
registrada atravessando estrada na área Z1. 

  

Figura 5.11: Tamanduá-bandeira 
Myrmecophaga tridactyla e filhote (seta) 
registrada por armadilha fotografica área 

Z1. 

Figura 5.12: Morcego Lophostoma silvicolum, 
registrado utilizando rede de neblina na área 

do empreendimento. 

  

Figura 5.13: Cutia Dasyprocta azarae 
registrada por armadilha fotografica na área 

Z1. 

Figura 5.14: Parauacu Pithecia irrorata 
registrada na área Z1. 
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Figura 5.15: Morcego Artibeus obscurus 
registrado utilizando rede de neblina na área 

do empreendimento. 

Figura 5.16: Figura 16: Lobete Cerdocyon 
thous avistado em plantação de milho na 

área do empreendimento. 

  

Figura 5.17: Macaco prego Sapajus apella  
avistado na área Z1. 

Figura 5.18: Anta Tapirus terrestris avistada 
na área Z1. 

  

Figura 5.19: Carcaça de Queixada Tayassu 
pecari encontrado na área Z2. 

Figura 5.20: Sagui Mico melanurus avistado 
na área Z1. 
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5.3.1. Pequenos mamíferos não-voadores 

O esforço de coleta para pequenos mamíferos não-voadores totalizou 480 
armadilhas por noite (a/n), dividido entre as quatro linhas de armadilhamento e com 
sucesso de captura total de 2,4% (Quadro 5.6). No total para as duas campanhas 
foram coletados dois indivíduo de duas espécies (Marmosa constantiae e 
Gracilinanus cf. peruanus) ambos na campanha da seca, e uma espécie de préa 
Cavia aperea foi registrada por terceiros, totalizando três espécies registradas. 
 

Quadro 5.6: Esforço de coleta, número de indivíduos e de espécies registradas e o 
sucesso de captura em cada linha de armadilhamento, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Linha de 
armadilhamento 

Período de 
amostragem 

Esforço de 
coleta 

Número de 
indivíduos 
registrados 

Espécies 
registradas 

Sucesso de 
captura 

PMT 1 Chuvosa 120 a/n Zero Zero 0% 

PMT 2 Chuvosa 120 a/n Zero Zero 0% 

PMT 3 Seca 120 a/n 1 1 1.2% 

PMT 4 Seca 120 a/n 1 1 1.2% 

Total  480 a/n 2 2 2.4% 

 

Os dados do ZSEE (SEPLAN, 2000) e o relatório do EIA 2007 acrescentam 
a lista de pequenos mamíferos um total de oito espécies de marsupiais e sete 
espécies de roedores.  Somando todas as fontes de informações, registra-se para a 
área um total de 17 espécies de pequenos mamíferos não-voadores. É importante 
ressaltar que os pequenos mamíferos registrados nos pontos de coleta (Marmosa 
constantiae e Gracilinanus cf. peruanus), são espécies típicas de ambientes 
florestais e de ampla distribuição (ROSSI et al. 2012, SEMEDO et. al. 2015). Exceto 
a Cavia aperea que é uma espécie de hábito terrestre e habita borda de matas, 
floresta de galeria e campo limpo em área de cerrado e possui ampla distribuição 
para o Brasil (REIS et al. 2011).  

Em relação às espécies registradas anteriormente, todas as espécies de 
marsupiais e roedores registradas têm o estado de conservação descrito como de 
baixo risco pela IUCN (ROSSI et al. 2006). Pouquíssimas informações sobre a 
distribuição e ocorrência da fauna de pequenos não voadores têm sido publicadas 
em revistas indexadas. Desta forma, é bastante comum encontrar novos registros de 
espécies para qualquer localidade estudada ou até mesmo espécies nunca descritas 
anteriormente. Neste levantamento o marsupial Gracilinanus cf. peruanus, foi 
registrado na área do empreendimento, fato de suma importância, uma vez que gera 
um novo registro para espécie na região e aumento de sua distribuição. Essa 
espécie, que recentemente foi revalidada e confirmada sua ocorrência para o Brasil 
(SEMEDO et al. 2015), ainda tem sua ecologia, biologia, dieta e limites de 
distribuição desconhecidos e esse registro poderá contribuir com a sequência 
desses estudos, demonstrando a importância do monitoramento para pequenos 
mamíferos para o empreendimento.  

mailto:pasconambiental@gmail.com


   109 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Vale ressaltar que a identificação de pequenos mamíferos depende de um 
conhecimento específico de pesquisadores sistematas experientes, desta forma, a 
identificação em nível de espécie em campo é muito difícil. Como as espécies são 
muito semelhantes morfologicamente, muitas vezes o coletor em campo acredita 
estar coletando a mesma espécie e em função do número limitado proposto na 
licença de coleta, acaba liberando o animal, com identificação errônea. Este fato 
limita, inclusive, o conhecimento da riqueza de espécies real da área, fato que pode 
ter ocasionado o erro de identificação dos marsupiais mencionados e também a 
identificação de nível de gênero nos dados secundários (Didelphis sp, Marmosops 
sp.1, Marmosops.sp.2 e Monodelphis sp) (Quadro 5.5). 

Os valores baixos de sucesso de captura registrados para pequenos não-
voadores na atualização não surpreendem, pois também foram observados para 
outras áreas de Floresta (BLACK et al., 2002; EISENBERG; REDFORD, 1999) e 
pode ser justificado pela altura do dossel (cerca de 20-30 metros), permitindo ampla 
estratificação vertical e consequente separação de nicho por parte dos pequenos 
mamíferos não voadores (BEGON et al., 1996). Apesar dos esforços em dispor as 
armadilhas “no alto”, não conseguimos acessar mais que 2,0 metros de altura, o que 
pode ser irrisório para uma boa parte da fauna de pequenos mamíferos arborícolas, 
que fazem uso do médio e alto dossel (VIEIRA et al., 2004).  

Por fim, a riqueza de espécies da área amostrada com base nos dados 
secundários e da atualização ainda é parcial, uma prova disso são trabalhos 
publicados da fauna de pequenos mamíferos não-voadores próximos à região, 
amostrada, a exemplo, cita-se SANTOS FILHO et al. 2008 utilizando armadilhas 
convencionais e armadilhas de interceptação e queda que registraram 13 espécies 
de roedores e sete de marsupiais, adicionalmente BRANDÃO et al. (in press) 
registraram para o estado de Mato Grosso um total de 31 espécies de marsupiais e 
57 espécies de roedores, números que demostram que com a utilização de métodos 
adicionais o número real da riqueza da área da PCH Perdidos possa ser totalmente 
amostrada, sendo essa uma possibilidade a ser considerada na fase de 
monitoramento do empreendimento.  

 

5.3.2. Pequenos mamíferos voadores 

O esforço de coleta para pequenos mamíferos voadores horas/rede (h/r), foi 
dividido entre os oito pontos de amostragem, com um esforço total de 288 (h/r). 
Foram capturados 133 indivíduos de 14 espécies (Quadro 5.7). 
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Figura 5.7: Esforço de coleta, número de indivíduos e de espécies registradas em 
cada linha de rede, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Linha de rede Período de 
amostragem 

Esforço de 
coleta 

Número de 
indivíduos 

Capturados 

Espécies 
registradas 

PMV 1 Chuvosa 36 h/r 12 4 

PMV 2 Chuvosa 36 h/r 31 5 

PMV 3 Chuvosa 36 h/r 30 8 

PMV 4 Chuvosa 36 h/r 27 4 

PVM 5 Seca 36 h/r 8 4 

PVM 6 Seca 36 h/r 2 2 

PVM 7 Seca 36 h/r 21 4 

PVM 8 Seca 36 h/r 2 2 

Total  288 h/r 133 14 

 

Os dados do ZSEE (SEPLAN, 2000), do EIA RIMA de 2007 e o relatório de 
atualização somam um total de 30 espécies de morcegos para o empreendimento, 
desse total seis espécies foram exclusivamente registradas nesta atualização, sendo 
elas (Carollia cf. perspecilatta, Dermanura cf. gnoma, Glossofaga cf. soricina, 
Hsunycteris cf. thomasi, Lampromycteris brachyotis e Rhinophyla cf. pumilo.).  

Isso demonstra que a fauna de morcegos ainda não está totalmente 
amostrada, uma prova disso são os seis novos registros realizados nas campanhas 
da estação seca e chuvosa, e a curva cumulativa de espécies que sugere uma 
ligeira tendência à estabilização, porém mais dias de amostragem são necessários 
para averiguar se há outras espécies de pequenos mamíferos-voadores na área do 
Empreendimento da PCH Perdidos, que não foram registradas pelas atividades de 
inventariamento em campo (Figura 5.21). 
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Figura 5.21: Curva cumulativa de espécies de pequenos mamíferos-voadores 
registradas em ambas as campanhas (estação chuvosa e seca) nas áreas do 

Empreendimento da PCH Perdidos.  
 

Em relação as guildas tróficas, a maioria das espécies de morcegos 
registradas nessa atualização são frugívoras (54%, Figura 5.22), e tem nos frutos 
seu principal alimento, isto possivelmente indicaria a abundância da comunidade de 
plantas frutíferas para dar suporte a esta comunidade de morcegos, e 
desempenham papel importante na dispersão de sementes na região, além disso 
são considerados os principais responsáveis pela regeneração das florestas 
neotropicais (BREDT et al. 1996). Em seguida os insetívoras, com (23%), espécies 
dessa guilda tem papel importante no controle de insetos (REIS et al. 2011). Dentre 
os insetívoros, a espécie Pteronotus rubiginosus se destaca, pois é uma espécie que 
foi recentemente revalidada (PAVAN & MARROIG, 2016) e com ocorrência para o 
estado de Mato Grosso, sendo que pouco se conhece sobre seu limite de 
distribuição, dieta, história natural. Adicionalmente, espécies do gênero Pteronotus 
utilizam cavernas ou câmeras úmidas exclusivamente como abrigo (VOSS et al. 
2016; REIS et al. 2007), nesse sentido, a região onde foi amostrada (Quadro 5.2) 
possui diversos abrigos devido a formação rochosa do Rio Claro,  sendo um local 
favorável  para a espécie.  

Os nectarívoros (15%, Figura 5.22) são conhecidos como morcegos beija-
flores, possuem focinho alongado, língua exageradamente comprida e são 
importantes polinizadores, desempenhando um papel importante na polinização de 
plantas neotropicais (VOGEL, 1969). É importante ressaltar que as espécies da 
Subfamília Carolliinae (gêneros Rhinophylla  e Carollia) são comumente encontradas 
em formações florestais alteradas e são descritas por ORTÊNCIO FILHO et al. 
(2007) como bioindicadores de áreas alteradas.  

Os insetívoros/carnívoros (8%, Figura 5.22), que possuem sua dieta 
predominantemente insetívora, e também alimentam-se de alguns vertebrados como 
os anfíbios, répteis e até pequenos mamíferos. 
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Figura 5.22: Porcentagem de espécies de morcegos para cada guilda 
trófica registradas  na atualização utilizando o método de rede de neblina 

em ambas as campanhas (estação chuvosa e seca) para o 
Empreendimento da PCH Perdidos, Mato Grosso. 

 

Por fim, a fauna de pequenos mamíferos voadores é composta de morcegos 
com ampla distribuição, e nenhuma espécie registrada na Quadro 5.5 está incluída 
em alguma categoria com grau de ameaça pela IUCN (2018) ou possui algum tipo 
de endemismo. 

 

5.3.3. Mamíferos de médio e grande porte 

O esforço de coleta nos transectos (censo) totalizou cerca de 24 km para a 
zona amostrada (Tabela 5.2), com um total de 118 registros. Através dos métodos 
de coleta foram registradas 22 espécies de mamíferos de médio e grande porte, 
desses apenas 14% dos registros foram através de avistamento, método ativo, 
sendo as demais registradas por métodos indireto, tais como pegadas (83%), 
vocalização (6%), tocas (4%) e por fim foram registradas por terceiros (3%), 
conforme Figura 5.23. 

Em relação às armadilhas fotográficas, estas permaneceram em campo por 
cerca de seis dias por campanha, totalizando 12 dias de amostragem, conforme 
períodos apresentados na metodologia, resultando em um esforço amostral total de 
96 armadilhas-noite, valor calculado através da relação: “número de armadilhas 
fotográficas x número de noites de captura”. As armadilhas fotográficas foram 
responsáveis por registrar cinco espécies (Panthera onca, Myrmecophaga tridactyla, 
Dasyprocta azarae, Pecari tajacu e Tayassu pecari). Essa baixa quantidade de 
registros pode ser explicada, pelo fato de vários pesquisadores de diversos grupos 
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estarem acessando e utilizando as mesmas áreas de amostragem (câmeras traps 
instaladas) ao mesmo tempo, isso pode ter afetado a amostragem. 

 
Figura 5.23: Porcentagem das espécies de mamíferos de médio e grande 

porte registradas a partir dos métodos de inventariamento aplicados no 
Empreendimento da PCH Perdidos. 

 

Todavia, com base nos registros do presente estudo (22 espécies, Quadro 
5.5) e com base na lista de dados secundários, acredita-se que a fauna de 
mamíferos de médio e grande porte está muito bem amostrada, uma prova disso é a 
curva cumulativa de espécies a qual atingiu a estabilização (Figura 5.24), e somente 
uma espécie de mamífero foi exclusivamente registrada neste estudo de atualização, 
O Tamandua-mirim (Tamandua tetradactyla). 

 

Figura 5.24: Curva cumulativa de espécies de mamíferos de médio e grande 
porte registradas em ambas as campanhas (estação chuvosa e seca) nas 

áreas do Empreendimento da PCH Perdidos, Mato Grosso. 
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Dessa forma, a riqueza de espécies de mamíferos de médio e grande porte 
registradas em campo foi de 22 espécies. Somadas aos registros obtidos através do 
levantamento de dados secundários, um total de 41 espécies de mamíferos (Quadro 
5.5) foram registrado na área do empreendimento. 

Com base nos resultados dos inventários realizados nas estações chuvosa e 
seca e os dados secundários da área da PCH Perdidos, foi possível detectar a 
presença de espécies com algum grau de ameaça (Figura 5.25) por meio de 
consulta à lista vermelha de espécies globalmente ameaçadas da International 
Union for Conservation of Nature (IUCN, 2018). Considerando as espécies 
registradas por métodos diretos, indiretos e dados secundários, seis são 
consideradas quase ameaçadas, cinco vulneráveis e duas ameaçadas de extinção 
(Figura 5.25). 
 

 

Figura 5.25: Número de espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados 
para o empreendimento, classificados de acordo com as categorias de ameaçados 

segundo a IUCN (2018). 
 

É importante destacar que as espécies que estão em algum grau de ameaça 
pela IUCN são, geralmente, mais exigentes com relação às condições de habitat e, 
consequentemente, mais sensíveis à alterações ambientais, como as que ocorrem 
na área, descritas a seguir: 
 

Ateles chamek (Humboldt, 1820) 

Grande primata neotropical de ocorrência Amazônica, habitando florestas 
primárias e bordas de rios, ocupando o estrato mais alto da floresta onde encontram 
maior quantidade de frutos maduros. O macaco-aranha foi registrado por terceiros 
na Zona 1 na estação chuvosa. Além deste registro, a espécie foi registrada no EIA. 

Cabe ressaltar que estes primatas de médio a grande porte apresenta maior 
vulnerabilidade a perturbações antrópicas, maior seletividade de habitat e 
especialização em termos de dieta, e/ou forte preferência por matas ciliares.  
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Estado de conservação: A espécie é listada na categoria ameaçada pela 
IUCN (2018) devido a caça, alteração do habitat e ao avanço da expansão agrícola. 
Diante desse quadro é importante ressaltar que, com o aumento dos impactos na 
região, espécies com baixa densidade poderão ser excluídas desse cenário.  

 

Lagohrix lagothrica (É. Geoffroy in Humboldt, 1820) 

O macaco-barrigudo ocorre na Floresta Amazônica brasileira, principalmente 
em florestas primárias, evitando florestas degradadas. São primatas diurnos e 
arborícolas que forrageiam na metade superior do dossel, cuja dieta frugívora inclui 
também itens como flores, folhas e invertebrados. No presente estudo a espécie foi 
registrada no EIA. 

Estado de conservação: A espécie é listada na categoria vulnerável pela 
IUCN (2018), devido a caça de subsistência, e na região de Mato Grosso devido ao 
grande desflorestamento e perda do habitat. 

 

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 

O tamanduá-bandeira é uma espécie de ampla distribuição geográfica, 
ocorrendo em todo o Brasil, em uma grande variedade de habitats. Embora M. 
tridactyla seja encontrado em todos os tipos de habitats, desde florestas até 
ambientes abertos, nestes últimos encontra-se em maior densidade populacional 
(EISENBERG; REDFORD, 1994). A espécie foi registrada no presente estudo, por 
câmera trap na Z1, e pelos dados secundários. 

Estado de conservação: A espécie é listada na categoria vulnerável pela 
IUCN (2018), devido principalmente a perda de habitat, caça ilegal e captura de 
filhotes para serem utilizados como pets.  

 

Priodontes maximus (Kerr, 1792) 

Diferente dos demais tatus, o tatu-canastra raramente é encontrado em matas 
de galeria, seus buracos ocorrem em grupos e geralmente estão associados a 
formigueiros (REIS et al. 2011). No estudo a espécie foi registrada na Z2 através de 
registro de toca e pelos dados secundários. 

Estado de conservação: P. maximus é considerado vulnerável pela IUCN 
(2018), devido caça, perda do habitat, e as principais fontes de alimento de P. 
maximus (formigas, cupins) que têm sido eliminadas uma vez que áreas em que 
habitava foram drasticamente modificadas devido a  atividades ligadas à 
agroindústria, pecuária, e plantação de grãos. 

 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) 

A onça-pintada no Brasil ocorre em todos os biomas (REIS et al., 2011). Sua 
dieta é essencialmente carnívora e seu habitat básico inclui áreas com alto grau de 
conservação, grande disponibilidade de presas e suprimento de água abundante 
(EMMONS;FEER, 1990). De hábitos solitários, predominantemente noturnos e 
terrestres (REIS et al., 2011). No estudo a espécie foi registrada por câmera trap, 
pegadas nas áreas Z1 e Z2 e pelos dados secundários. 
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Estado de conservação: A espécie é classificada como quase ameaçada 
(IUCN, 2018) devido à caça, perda de habitat e fragmentação de florestas. 

 

Leopardus colocolo (Molina, 1782) 

O gato do pantanal é um felino de pequeno porte, sua ocorrência está 
associada a habitats com vegetação aberta, mas também pode ser encontrado em 
ambientes florestados, possui hábito solitário, terrestre e crespucular, alimentando-
se de pequenos mamíferos, aves e répteis (REIS et al. 2011). No estudo foi 
registrado pelos dados secundários. 

Estado de conservação: A espécie é classificada como quase ameaçada 
(IUCN, 2018), devido a fragmentação do habitat, perda do habitat pela expansão da 
agricultura e por atropelamentos nas rodovias.  

 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) 

É o maior e mais distinto canídeo silvestre da américa do sul, sendo a única 
espécie do gênero Chrysocyon. É carnívoro e possui hábito solitário, crespuscular e 
noturno e sua área de vida pode variar de 6 a 115 m2 (REIS et al. 2011). No estudo 
foi registrado pelos dados secundários. 

Estado de conservação: A espécie é classificada como quase ameaçada 
(IUCN, 2018) devido à perda de habitat através da expansão da fronteira agrícola, 
atropelamentos e disseminação de doenças por outros cães domésticos. 

 

Speothos venaticus (Lund, 1842) 

É uma espécie de canídeo rara em toda sua distribuição. É o único canídeo 
silvestre brasileiro com comportamento social e possui dieta restritamente carnívora 
(REIS et al. 2011). É uma espécie de hábito diurno, porém pouco se conhece sobre 
a espécie. Sua ocorrência foi registrada através dos dados secundários. 

Estado de conservação: Listada como quase ameaçada (IUCN, 2018), devido 
a alteração do seu habitat, perda de fontes alimentares por caça e desmatamento, e 
doenças transmitidas por animais domésticos. 

 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 

A lontra Lontra longicaudis, é uma espécie de hábito semiaquático, 
predominantemente piscívora e associada a corpos d’água, teve sua ocorrência 
registrada através dos dados secundários. Cabe ressaltar que esta espécie é 
considerada competidora nas atividades pesqueiras e sua perseguição pelo homem 
é uma ameaça importante às populações da espécie. Adicionalmente, por 
locomover-se em rios ou lagos, a lontra tem sido fortemente prejudicada por 
atividades antrópicas, como poluição, desmatamento de mata ciliar, desvio e 
barramento de cursos d’água, sobrepesca (consumo não sustentável de recurso 
pesqueiro) e edificações às margens de recursos aquáticos (REIS et al. 2011). 

Estado de conservação: Listada como quase ameaçada (IUCN, 2018), devido 
a caça intensiva pela pele durante 1950-1970, desflorestamento, garimpo e poluição 
dos rios. 
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Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) 

Ùnica espécie do gênero Pteronura, é semelhante à lontra, porem bem maior 
podendo alcançar 25-35 Kg. Possui hábito diurno, semiaquática e social, são 
animais extremamente territorialistas, suas populações encontram bastante 
reduzidas devido a perda e degradação do habitat (REIS et al. 2011). Espécie 
registrada pelos dados secundários. 

Estado de conservação: Listada como ameaçada de extinção, devido a perda 
do habitat nas margens dos rios, inundação por barragens de hidroelétricas e pela 
caça entre 1950-1960, devido o alto valor de sua pele (IUCN, 2018). 

 

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 

A anta, Tapirus terrestris, maior mamífero do Brasil, apresenta uma ampla 
distribuição geográfica, ocorrendo em toda a América do Sul, da Colômbia ao norte 
da Argentina. Alimenta-se de frutos e gramíneas. As antas preferem ambientes 
próximo à água, tais como margens de rios, brejos, veredas, regiões alagadas com 
gramíneas (REIS et al. 2011; EMMONS 1997). Neste estudo, a espécie apresentou 
ampla ocorrência sendo registrada por busca ativa através de visualização e 
vestígios (pegadas) nas áreas Z1 e Z2. 

Estado de conservação: a espécie está listada como vulnerável (IUCN, 2018). 
Devido à perda de habitat, caça ilegal e competição com a pecuária doméstica. 

 

Tayassu pecari (Link, 1795) 

Aproximadamente 62% de sua distribuição está dentro de florestas tropicais e 
subtropicais úmidas e somente o Brasil abrange 66% de sua distribuição total. 
Queixadas permanecem perto da água e utilizam uma ampla variedade de recursos 
alimentares, incluindo frutos, sementes, caules, folhas, tubérculos, raízes, rizomas, 
ovos, invertebrados, rãs, peixes, cobras, pequenos mamíferos e carniça (REIS et al. 
2011; EMMONS 1997; EISENBERG; REDFORD, 1999).. A espécie foi registrada por 
busca ativa através de visualização (Figura 5.9) e vestígios (pegadas), carcaça 
encontrada e câmera trap,  nas áreas Z1 e Z2. 

 

Estado de conservação: Listada como vulnerável (IUCN, 2018) devido à 
alteração do habitat e a caça que afetam populações em 70% do seu habitat. Os 
queixadas podem ser considerados espécies indicadoras, estando entre os primeiros 
mamíferos a desaparecer quando os habitas selvagens são perturbados por seres 
humanos, tornando-a uma espécie ideal para ações de conservação da 
biodiversidade e planejamento em toda a região neotropical. 

 

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) 

O veado campeiro é um cervídeo de grande porte, que sua  alimentação inclui 
brotos, folhas, flores e arbustos e até fungos(REIS et al. 2011). A espécie foi 
registrada através dos dados secundários. 

Estado de conservação: Listada como quase ameaçado (IUCN, 2018) devido 
a fragmentação e alteração dos ambientes de campos e cerrados, e a caça 
representa uma ameaça. 
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5.4. Conclusão  

Diante dos resultados apresentados para área da PCH Perdidos, pode-se 
dizer que, apesar da presença de áreas com alto grau de antropização, em 
decorrência de impactos associados à agricultura e a pecuária, a região amostrada 
ainda possui ambientes bem preservados (ao longo do rio Claro) que representam 
fontes de habitats e recursos relevantes para a comunidade mastofaunística.  

Ressalta-se que a disponibilidade destes ambientes está associada tanto à 
presença de presas de diferentes portes para as espécies predadoras de topo de 
cadeia, como Leopardus pardalis (jaguatirica) Puma concolor (Onça parda) e 
Panthera onca (onça-pintada), quanto à presença de espécies vegetais zoocóricas 
ou que fazem parte da dieta de mamíferos herbívoros e onívoros de modo geral, 
como a paca (Cuniculus paca), a cutia (Dasyprocta azarae), o veado (Mazama 
americana).  

Em relação à fauna ameaçada, seis espécies estão enquadradas na 
categoria de quase ameaçadas Gato palheiro (Leopardus colocolo), Onça pintada 
(Panthera onca), Lobo guará (Chrysocyon brachyurus), Cachorro vinagre (Speothos 
venaticus), Lontra (Lontra longicaudis), e Veado campeiro (Ozotoceros bezoarticus). 
Cinco estão enquadradas na categoria vunerável, o tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla),  macaco-barrigudo (Lagothrix lagothrica),  Anta (Tapirus 
terrestris), Queixada (Tayassu pecari), Tatu Canastra (Priodontes maximus). E por 
fim, outras duas estão como Ameaçada de extinção, o Macaco aranaha (Ateles 
chamek) e a Ariranha (Pteronura brasiliensis).   Estes animais comprovam que, 
apesar de já ter sofrido grandes alterações decorrentes do uso efetuado pela ação 
humana no entorno, a área remanescente da PCH Perdidos, ao longo do rio Claro é 
importante para a manutenção da diversidade de mamíferos, uma vez que funciona 
como um corredor ecológico, sendo importante para manuentação e dispersão da 
comunidade de mamíferos na região. 

As espécies que estão na lista da IUCN possuem algum grau de ameaça e  
suas populações estão em declínio em quase toda a sua área de ocorrência (IUCN, 
2018), deste modo, toda alteração ambiental ocasionada nestes ambientes irá 
potencialmente influenciar suas populações. 

Com relação aos pequenos mamíferos não-voadores, apesar do baixo 
número de espécies registradas, pode-se dizer que a comunidade na região é 
composta, predominantemente, por espécies de ampla distribuição geográfica, com 
destaque para a presença do marsupial Gracilinanus cf. peruanus, espécie recém 
revalidada e que pouco se conhece.  

Com relação aos mamíferos voadores, pode se dizer que a comunidade de 
morcegos é composta de espécies com ampla distribuição geográfica e todas são 
consideradas comuns, exceto a espécie Pteronotus rubiginosus o qual merece 
destaque pois foi revalidada recentemente, pouco se conhece sobre sua biologia, e 
segundo VOSS et al. 2016 essa espécie possui preferencia na utilização por 
cavernas e câmeras úmidas como abrigo. 

 Por fim, a preservação dos ambientes similares aos amostrados na área de 
estudo permite a existência dos micro habitats ocupados pelas espécies registradas 
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que ali ocorrem, contribuindo com a manutenção da riqueza local e regional. Por 
fim, com base no grupo estudado recomenda-se o monitoramento da mastofauna. 
 

5.5. Recomendaçôes 

Diante do exposto,  

 considerando que a área amostrada é classificada como muito alta, sendo 
prioritária para conservação de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 
portaria N° 223/2016 (Figura 5.26), uma vez que ta região estudada sofre 
extrema pressão pela uso do solo para agricultura. 

 
Figura 5.26: Mapa de áreas prioritárias para conservacao segundo a portaria do 
MMA n. 223/2016. Seta indica a área amostrada. 

 

 Tendo em vista que a portaria (disponível abaixo) reconhece a 
implementação de programas e projetos a fim de “I - conservação in situ 
da biodiversidade, IV - pesquisa e inventários sobre a 
biodiversidade; V - recuperação de áreas degradadas e de espécies 
sobreexplotadas ou ameaças de extinção” 

 

PORTARIA No 223, DE 21 DE JUNHO DE 2016 O 
MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
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atribuições, e tendo em vista o disposto nos Decretos nos 2.519, de 
16 de março de 1998 e 5.092, de 21 de maio de 2004, resolve: Art. 
1o Ficam reconhecidas as Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 
do Cerrado, do Pantanal e da Caatinga, resultantes da 2a 
atualização, para efeito da formulação e implementação de políticas 
públicas, programas, projetos e atividades, sob a responsabilidade 
do Governo Federal voltados a: I - conservação in situ da 
biodiversidade; II - utilização sustentável de componentes da 
biodiversidade; III - repartição de benefícios derivados do acesso a 
recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado; IV - 
pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; V - recuperação 
de áreas degradadas e de espécies sobreexplotadas ou 
ameaças de extinção; e VI - valorização econômica da 
biodiversidade. Art. 2o As informações sobre as áreas prioritárias 
estarão disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Meio 
Ambiente. Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de publicação. 
Art. 4o Ficam revogadas as Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 
para os biomas Cerrado, Pantanal e Caatinga constantes da Portaria 
no 9, de 23 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União 
de 24 de janeiro de 2007.  

Fonte: http://pesquisa.in.gov.br/ imprensa/jsp/visualiza/index.jsp? 
jornal=1&pagina=81&data=22/06/2016 

 

 Considerando também a alta diversidade de espécie de mamíferos 
registrada na área do empreendimento (88 espécies, Quadro 5.5), 
demonstrando a importância da região como área prioritária de conservação. 

 Consideração o fato que do total de 88 espécies existentes na área, 13 
possuem algum grau de ameaça, sendo seis enquadrados na categoria 
quase ameaçados Gato palheiro (Leopardus colocolo), Onça pintada 
(Panthera onca), Lobo guará (Chrysocyon brachyurus), Cachorro vinagre 
(Speothos venaticus), Lontra (Lontra longicaudis), e Veado campeiro 
(Ozotoceros bezoarticus), outras cinco estão enquadrados na categoria 
vunerável, o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), macaco-
barrigudo (Lagothrix lagothrica), Anta (Tapirus terrestris), Queixada (Tayassu 
pecari), Tatu Canastra (Priodontes maximus) e por fim, outras duas estão 
como ameaçada de extinção, o Macaco aranaha (Ateles chamek) e a 
ariranha (Pteronura brasiliensis).  

 Considerando que as espécies registradas com algum grau de ameaça 
possuem populações em declínio em quase toda a sua área de ocorrência, e 
que deste modo, toda alteração ambiental ocasionada nestes ambientes irá 
potencialmente influenciar suas populações.  

É de extrema importância o monitoramento da mastofauna, a fim de avaliar o 
impacto do empreendimento sobre as populações de mamíferos uma vez que 
grande parte das espécies é considerada bioindicadora de qualidade de ambiental, 
deste modo é importante programas para sua conservação e manutenção bem como 
manter a maioria dos remanescentes de matas nativas as quais são utilizadas como 
um corredor ecológico pelas espécies de mamíferos. 
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Como nas fases de implantação e operação do empreendimento aumenta a 
possibilidade de ameaça eminente ao risco de proliferação de doenças (ex. 
hantavirus, leptospiroses), transmitidas por pequenos mamíferos não voadores, 
morcegos (raiva), dentre outros, os quais podem sofrer booms populacionais, 
expondo os trabalhadores da obra a uma situação sanitária bastante precária devido 
ao aumento de lixo (alimentos) gerado nos alojamentos,  administração e refeitórios, 
especialmente para as espécies mais tolerantes a essas alterações; é de extrema 
importância o monitoramento da fauna de pequenos mamiferos, durante e após a 
construção do empreendimento, uma vez que as espécies irão sofrer perda, 
redução, ou booms populacionais devido à supressão de vegetação, que irá alterar 
irreversivelmente o ambiente onde ocorrem.  

 Durante a fase de monitoramento de mamíferos não-voadores recomenda-
se o incremento de armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls traps with drift 
fences), as quais tem se destacado pela alta eficiência em comparação às 
convencionais do tipo Sherman e Tomahawk, tanto em relação ao número de 
espécies, quanto ao número de indivíduos capturados, já que não dependem de isca 
e podem capturar mais de um indivíduo simultaneamente (SANTOS FILHOS et al. 
2015; UMETSU et al., 2006).  

Por fim, realizar o resgate de fauna durante as fases de construção 
(supressão de vegetação) e na fase do enchimento do reservatório, dando 
prioridade as espécies incapazes de procurar refugio por estarem feridas, ou 
possuírem hábitos arborícolas, fossoriais ou pouca mobilidade. 
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6. HERPTOFAUNA 

6.1. Introdução 

São conhecidas para o Brasil cerca de 1,875 espécies da herpetofauna, das 
quais 1080 são anfíbios e 795 répteis (COSTA; BERNILS, 2018; SEGALA et al., 
2016). O Cerrado considerado a savana tropical mais diversa do mundo ocupa 21% 
do território nacional (BORLAUG, 2002), e é classificado dentre um dos hotspots 
mundiais de biodiversidade (MITTERMEIER et al., 1999, MYERS et al., 2000). A 
floresta amazônica, uma das maiores florestas tropicais do mundo (MITTERMEIER 
et al., 2003), abriga cerca de 500 dessas espécies, com 232 anfíbios e 273 répteis 
(ÁVILA-PIRES et al., 2007). Essa riqueza é no entanto, subestimada, uma vez que 
muitas áreas são desconhecidas devido sua imensa extensão territorial, e pelo fato 
de novas espécies estarem sendo continuamente descritas (PRUDENTE; SANTOS-
COSTA, 2005).  

O Estado de Mato Grosso está inserido nos domínios Cerrado, Amazônia e 
Pantanal, e apresenta registro de aproximadamente 150 espécies de anfíbios e 320 
de répteis (dados extraídos da Coleção de Vertebrados da Universidade Federal de 
Mato Grosso até o ano de 2012). A região da PCH perdidos está inserida em área 
de transição dos domínios amazônico e cerrado mato-grossense, e situa-se no 
município de São Jose do Rio Claro. O Cerrado e a Caatinga passam por extenso 
processo de alteração ambiental, o que leva à perda de espécies e eliminação de 
processos ecológicos (LEAL et al., 2003; MACHADO et al., 2004). A construção de 
hidrelétricas constitui uma forte ameaça. Durante a construção de hidrelétricas, a 
formação do reservatório causa grandes impactos ambientais, em especial sobre a 
fauna local. A magnitude do impacto depende do tamanho, profundidade e formato 
do reservatório, bem como das características dos ambientes afetados (e.g., 
estrutura de populações e comunidades de plantas e animais) (ELETROBRÁS, 
1999). Indivíduos que apresentam hábitos terrestres, mais suscetíveis ao 
afogamento, são os que mais sofrem impacto. Adicionalmente, diversos organismos 
são afetados em função da supressão vegetal. Isso ocorre, pois a supressão 
acarreta na perda de hábitats que eles utilizam para obter alimentação, ou que 
utilizam para abrigo e reprodução. Consequentemente, a perda de habitats está 
atrelada à perda da diversidade, tanto em relação ao ambiente, como à perda de 
espécies (ELETROBRÁS, 1999). 

Informações sobre a composição da fauna em áreas sujeitas a impactos 
ambientais, permite a proposição de medidas para mitigar os impactos detectados, 
orientando na seleção de áreas para conservação de amostras das comunidades. O 
conhecimento sobre a riqueza e composição de espécies em determinada área, bem 
como, sobre as relações ecológicas destas com outras espécies e com o ambiente 
em que vivem, são fundamentais para uma melhor compreensão dos impactos 
gerados pelos empreendimentos hidrelétricos sobre o meio ambiente. 
Particularidades e requerimentos ecológicos de espécies bioindicadoras constituem 
ferramentas importantes em estudos de meio ambiente.  

Diversas espécies de anfíbios e répteis representam importantes indicadores 
da qualidade ambiental, por serem espécies sensíveis a fatores impactantes, e 
serem localmente abundantes, fáceis de monitorar e por possuírem curto tempo de 
geração (STRÜSSMANN, et al., 2002). Anfíbios são organismos abundantes, 
sensíveis a variações ambientais por apresentarem requerimentos ecológicos e 
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sensibilidade fisiológica, devido a pele altamente permeável, ciclo de vida 
dependente de ambientes aquáticos, baixa mobilidade e alta diversidade de modos 
produtivos (DUELLMAN; TRUEB, 1994). Quanto aos répteis, além de apresentarem 
tamanho reduzido de ninhadas, são componentes do topo da cadeia alimentar, e 
sua sobrevivência é dependente da integridade das populações de suas presas 
(MOURA-LEITE et al., 1993; POUGH et al., 1998).  

O levantamento de dados da herpetofauna na área do reservatório e seu 
entorno, fornece melhores bases sobre a representatividade da fauna na região, 
apontando espécies de interesse, e prognósticos sobre as consequências para as 
comunidades locais. Tendo em vista que o grupo “herpetofauna” é composto por 
duas classes taxonômicas distintas, que apresentam características próprias e 
elevado número de espécies, optou-se neste estudo em apresentar resultados e 
discussão separadamente para anfíbios e répteis. 

 

6.2.  Objetivos 

O presente documento apresenta informações sobre a composição da 
herpetofauna na área de influência do empreendimento PCH Perdidos, e objetiva 
subsidiar informações para o licenciamento ambiental. Adicionalmente, o objetivo do 
presente trabalho é apontar a eventual presença de espécies de particular interesse, 
podendo apresentar melhores prognósticos sobre as possíveis consequências para 
as comunidades estabelecidas na área do empreendimento. 

 

6.3. Materiais e Métodos 

6.3.1. Dados secundários 

A região da PCH perdidos está inserida em área de transição dos domínios 
Amazônico e Cerrado, e situa-se na região limítrofe entre os municípios de São Jose 
do Rio Claro e Diamantino. Para anfíbios, assim como para répteis, o volume de 
dados disponíveis para o município é reduzido.  

Os relatórios produzidos através do Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico 
do Estado de Mato Grosso (SEPLAN-MT, 2000) fornecem listas de 12 espécies de 
anfíbios e de 27 de répteis para uma localidade no município de São José do Rio 
Claro, obtida em campo no período compreendido entre 12 e 27/06/1997. Para a 
utilização destes dados secundários foram realizadas as devidas atualizações 
taxonômicas. 

Adicionalmente, também a partir de registros desta literatura, foi realizado 
um levantamento de abrangência regional sobre as espécies, envolvendo municípios 
limítrofes e de grande influência. As espécies registradas no ZSEE nas localidades 
mais próximas a São José do Rio Claro e Diamantino são consideradas espécies de 
ocorrência com abrangência regional. Os municípios que fazem limites com São 
José do Rio Claro e Diamantino são: Alto Paraguai, Campo Novo dos Parecis, 
Nobres, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá e Nova Mutum. A lista de 
espécies da herpetofauna para São José do Rio Claro e Diamantino, somado aos 
municípios limítrofes foi complementada também com dados provenientes da 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   127 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Coleção Zoológica do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato 
Grosso, e com dados da literatura.  

 

6.3.2. Dados Primários 

Por se tratar de uma atualização e complementação do estudo de impacto 
ambiental realizado entre os dias 3 a 12 de maio de 2007, os dados registrados 
nesse período foram utilizados como dados primários. Adicionalmente, foram 
utilizados dados registrados nas atuais campanhas de amostragem, realizadas para 
atualizar o estudo de impacto ambiental realizado em 2007. 

A coleta dos adicionais dados primários da herpetofauna da PCH Perdidos 
foi realizada nas áreas diretamente afetadas (ADA) pelo empreendimento, na área 
de influência direta (AID) e indireta (AII) entre os dias 13 a 20 de março e 25 de 
junho a 01 de julho de 2018, períodos correspondentes à estação chuvosa e seca, 
respectivamente. As coletas foram realizadas em duas regiões de amostragem. 
Essas regiões foram subdivididas em sete pontos amostrais (Quardo 6.1). 

 

Quadro 6.1: Denominação e coordenadas dos pontos amostrados durante inventário 
de anfíbios e répteis na área das PCH Perdidos, município de São Jose do Rio Claro 
e Diamantino, Mato Grosso. Datum WGS84. 

Pontos TM Latitude Longitude 

P1 1 L 600482 8274202 

P2_1 2 L 533229 847734 

P2_2 3 L 533264 8473537 

P2_3 4 L 533160 8472366 

P3 5 L 532221 8468024 

PS1 6 L 533652 8468181 

PS2 7 L 533576 8468731 

 

A coleta de dados primários foi realizada seguindo os métodos de procura 
visual limitada por tempo (PVLT), colaboração de terceiros (CT) e encontros 
ocasionais (EO). A procura visual limitada por tempo foi realizada por meio do 
deslocamento lento, a pé, realizado por três observadores experientes (Figuras 6.1 e 
6.2).  

A procura foi realizada em diversos ambientes visualmente acessíveis, de 
animais em atividade de forrageio, reprodução deslocamento ou utilização de 
abrigos (Figura 6.3 a 6.6). As procuras foram realizadas nos períodos diurnos e 
noturnos. Foram feitas observações diretas da presença de indivíduos e registros 
das vocalizações.  

O esforço de amostragem através de PVLT é dado em horas/observador, 
que é o equivalente em horas necessárias para que uma pessoa realizasse o 
mesmo esforço de procura visual limitada por tempo.  
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Três observados experientes permaneceram na procura em cada ponto 
amostral na estação chuvosa, e quatro observadores na estação seca.  

Em ambas as estações foram empregadas duas horas diurnas e duas horas 
noturnas por ponto amostral, totalizando 12 horas/observador por ponto na estação 
chuvosa: [2 horas + 2 horas] x 3 observadores, e 16 horas/observador por ponto na 
estação seca: [2 horas + 2 horas] x 4 observadores.  

No total em todos os pontos amostrais foram empregados 60 
horas/observador na estação chuvosa e 80 horas/observador na estação seca, 
totalizando esforço amostral empregado de 140 horas/observador. 

 

  

Figura 6.1: Observador realizando o 
método de procura limitada por tempo, 
em busca de indivíduos de anfíbios e 
répteis em substrato arborícola 

Figura 6.2: Observador realizando o método 
de procura limitada por tempo, em busca de 
indivíduos de anfíbios e répteis em substrato 
terrestre. 

 

  

Figura 6.3: Prováveis microambientes 
utilizados por anfíbios e répteis em 
serapilheira. 

Figura 6.4: Prováveis microambientes 
utilizados por anfíbios e répteis em 
arbustos. 
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Figura 6.5: Prováveis microambientes 
utilizados por anfíbios e répteis em 
troncos. 

Figura 6.6: Prováveis microambientes 
utilizados por anfíbios e répteis em 
fendas. 

 

O material obtido por pesquisadores de outros grupos taxonômicos, por 
residentes e eventuais depoimentos foram enquadrados no método de colaboração 
de terceiros. O método de encontros ocasionais correspondeu ao encontro de 
répteis vivos ou mortos durante outras atividades que não a amostragem dos demais 
métodos descritos anteriormente. 

Exemplares atropelados ou mortos acidentalmente durante a campanha 
foram fixados e depositados na Coleção Zoológica do Instituto de Biociências da 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.  

Algumas espécies, até o momento, não puderam ser identificadas ao nível 
de espécie por apresentarem problemas taxonômicos. Entretanto as mesmas foram 
analisadas em laboratório, e para aquelas na qual não foi possível realizar com 
prioridade a identificação, optamos por atribuir as seguintes siglas: “cf.” (“confer” e 
indica que a espécie em questão é parecida com aquela que está sendo 
mencionada, havendo necessidade de exame mais cuidadoso de material zoológico 
para confirmação da identidade da espécie), “aff.” (“afinnis” indica uma espécie que 
embora parecida com aquela que está sendo mencionada mas definitivamente 
distinta), e “sp.” (indica que o material não pode ser atribuído a qualquer espécie 
conhecida, podendo tratar-se de forma ainda não descrita). 

O “status” de conservação das espécies foi avaliado através de três listas 
todas recentemente revistas. A Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN, 
2017; MMA; 2014) e a lista da “Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora” (CITES, 2017) foram revisadas. Essas listas 
apresentam categorias de vulnerável, em perigo, criticamente em perigo e extinta na 
natureza. 

A lista da CITES (2017) possui categorias divididas por apêndices: apêndice 
I, inclui espécies ameaçadas de extinção que são ou podem ser afetadas pelo 
comércio, os espécimes destas espécies devem estar sujeitos a regulamento 
particularmente restrito para não pôr em perigo mais a sua sobrevivência; apêndice 
II, inclui toda espécie que embora agora não esteja necessariamente ameaçada de 
extinção pode se tornar a menos que o comércio dos espécimes destas espécies 
não esteja sujeito ao regulamento restrito a fim evitar a utilização incompatível com 
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sua sobrevivência, e a espécies que são similares na aparência àquelas incluídas no 
início do apêndice II; e apêndice III, que inclui espécies que são exploradas 
legalmente por países e necessitam de cooperação de outros países no controle do 
comércio; A lista da IUCN (2017) inclui categorias de: não avaliado; dados 
insuficientes; não vulnerável; futuramente vulnerável; vulnerável; ameaçado, 
criticamente ameaçado; extinto na natureza; e extinto. 

 

6.4. Resultados 

6.4.1. Riqueza e composição de espécies de répteis  

Durante as campanhas de campo realizadas em 2007 e em 2018 foram obtidos 
registros de 69 indivíduos de répteis pertencentes a 23 espécies, sendo uma 
espécie de jacaré (Quadro 6.2; Figuras 6.7), uma espécie de quelônio, uma 
anfisbena, dez espécies de lagartos (Figuras 6.8 a 6.10) e dez espécies de 
serpentes (Figuras 6.11 a 6.16).  

As dez espécies de lagartos estão distribuídas em nove gêneros e cinco 
famílias, e as dez espécies de serpentes em dez gêneros e quatro famílias (Tabela 
6.2).  

Dentre as 23 espécies registradas, cinco foram registradas nos dois anos de 
amostragem (um jacaré, um lagarto e três serpentes). Nove espécies foram 
registradas apenas em 2007 (um quelônio, três lagartos e cinco serpentes). As 
atuais campanhas complementam a lista de espécies em nove táxons (uma 
anfisbena, quatro lagartos e quatro serpentes).  

Foram obtidos 11 registros de seis espécies de répteis por meio do método 
de PVLT. Através do método de encontros ocasionais obtiveram-se oito registros de 
oito espécies e com a colaboração por terceiros, cinco registros de quatro espécies 
(Quadro 6.2). A utilização conjunta de diversos métodos de amostragem maximiza o 
acesso à riqueza de espécies (CECHIN; MARTINS, 2000). Provavelmente, a 
utilização de armadilhas de interceptação e queda acrescentaria maior número de 
registro de indivíduos e espécies, complementando a composição de espécies.  

 

Quadro 6.2: Espécies de répteis registradas por método de amostragem utilizado 
durante o levantamento da herpetofauna nas áreas direta e indiretamente afetadas 
da PCH Perdidos, São José do Rio Claro e Diamantino, Mato Grosso. 

Táxon CCT EEO PPLT EEIA TOTAL 

TESTUDINES (QUELÔNIOS) (1) 

Chelidae (1) 
     Espécie não identificada 

   
1 1 

CROCODYLIA (JACARÉS) (1) 

Alligatoridae (1) 
     Paleosuchus trigonatus 

  
4 1 5 

SQUAMATA 

Anfisbena (1) 
     Amphisbaenidae (1) 
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Táxon CCT EEO PPLT EEIA TOTAL 

Amphisbaena sp. 
 

1 
  

1 

Lagartos (10) 
     Geckonidae (1) 

     Hemidactylus mabouia 
 

1 1 
 

2 

Gymnophythalmidae (3) 
     Bachia bresslaui 

 
1 

 
2 3 

Cercosaura eigenmanni  
   

1 1 

Micrablepharus atticulos 
 

1 2 
 

3 

Mabuyidae (1) 
     Copeoglossum nigropunctatum 

  
2 

 
2 

Mabuyidae (4) 
     Ameiva ameiva 

   

3 3 

Kentropyx calcarata  
   

17 17 

Kentropyx vanzoi  
   

7 7 

Salvator merrianae 
  

1 
 

1 

Tropiduridae (1) 
     Tropidurus cf. oreadicus 

   
2 2 

Serpentes (10) 
     Boidae (2) 

     Epicratres cenchria 1 
   

1 

Eunectes murinus 
 

1 
  

1 

Colubridae (5) 
     Helicops angulatus 

 
1 

  
1 

Spilotes pullatus 2 
   

2 

Hydrodynastes bicinctus  
   

1 1 

Leptodeira annulata 
   

3 3 

Pseustes poecilonotus 
   

1 1 

Dipsadidae (1) 
     Xenodon merremi 

 
1 1 

 
2 

Viperidae (2) 
     Bothrops moojeni 1 

  
4 5 

Crotallus durissus 1 1 
 

2 4 

TOTAL RÉPTEIS 5 8 11 45 69 

Nota: CT = colaboração por terceiros; EO = encontros ocasionais; PVLT = procura 
visual limitada por tempo, EIA = Estudo de Impacto Ambiental realizado em 2007. 
Cinza escuro indica as espécies registradas apenas em 2007, e cinza claro as 
espécies registradas apenas em 2018. 
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Figura 6.7: Paleosuchus trigonatus Figura 6.8: Amphisbaena sp. encontrada 
morta 

  

Figura 6.9: Bachia bresslaui encontrado 
morto. 

Figura 6.10: Lagarto Micrablepharus 
atticulos. 

 

  

Figura 6.11: Serpente Bothrops moojeni. Figura 6.12: Serpente Crotallus durissus 
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Figura 6.13: Serpente Epicrates cenhria Figura 6.14: Serpente Helicops angulatus 

  

Figura 6.15: Serpente Spillotes pullatus Figura 6.16: Serpente Xenodon merremi 

 

Dentre as 23 espécies de répteis evidenciadas durante o trabalho de campo, 
25% dos registros correspondem ao lagarto Kentropyx calcarata, 10% correspondem 
ao lagarto Kentropyx vanzoi, 7% ao jacaré Paleosuchus trigonatus e 7% à serpente 
Bothrops moojeni. Dez espécies apresentaram representatividade entre 5 a 2% e 
nove espécies foram representadas por um único registro (cerca de 13% das 
espécies) (Figura 6.17). 

A elevada taxa de registros de Kentropyx calcarata, espécie heliotérmica que 
utiliza diretamente a luz solar para aumentar sua temperatura corpórea, pode estar 
relacionada a maior esforço de procura em ambientes próximos a corpos d’água, já 
que se trata de uma espécie que habita áreas florestadas, muitas vezes associada a 
corpos d’água. A grande quantidade de espécies registradas por meio de único 
exemplar, correspondem a espécies e serpentes, que normalmente apresentam 
baixas taxas de captura. 
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Figura 6.17:Abundância relativa (porcentagem em relação ao total de registros) 
de répteis evidenciados na área da PCH Perdido, São José do Rio Claro e 
Diamantino, Mato Grosso 

 

A curva de rarefação de espécies de répteis utilizando o total de dias de 
amostragem não atingiu a assíntota, permanecendo na ascendência (Figura 6.18). A 
forte angulação e ascendência na curva de rarefação de demonstra que não foi 
registrada a totalidade de espécies possíveis para a área.  

A riqueza de espécies é fortemente relacionada ao esforço amostral, desta 
forma, com o aumento do esforço e inclusão de outros métodos de amostragem 
haverá aumento da riqueza de espécies. De fato, as 23 espécies registradas na área 
de influência direta e indireta, representam 23% das 82 espécies de répteis já 
registradas em abrangência regional (Quadro 6.3). 

 

0

5

10

15

20

25

30

K
e

n
tr

o
p
y
x
 c

a
lc

a
ra

ta

K
e

n
tr

o
p
y
x
 v

a
n
z
o

i

P
a

le
o
s
u

c
h
u

s
 t
ri
g

o
n

a
tu

s

B
o

th
ro

p
s
 m

o
o
je

n
i

C
ro

ta
lu

s
 d

u
ri
s
s
u
s

B
a

c
h
ia

 b
re

s
s
la

u
i

M
ic

ra
b
le

p
h

a
ru

s
 a

tt
ic

u
lo

s

A
m

e
iv

a
 a

m
e

iv
a

L
e
p

to
d
e

ir
a

 a
n

n
u
la

ta

H
e

m
id

a
c
ty

lu
s
 m

a
b
o

u
ia

C
o

p
e

o
g

lo
s

s
u

m
…

T
ro

p
id

u
ru

s
 c

f.
 o

re
a

d
ic

u
s

S
p

ilo
te

s
 p

u
lla

tu
s

X
e

n
o

d
o

n
 m

e
rr

e
m

i

A
m

p
h
is

b
a
e

n
a

 s
p

.

C
e

rc
o

s
a

u
ra

 e
ig

e
n

m
a

n
n

i

S
a
lv

a
to

r 
m

e
rr

ia
n
a
e

E
p

ic
ra

tr
e

s
 c

e
n
c
h

ri
a

E
u

n
e

c
te

s
 m

u
ri
n
u

s

H
e

lic
o

p
s
 a

n
g

u
la

tu
s

H
y
d

ro
d

y
n

a
s
te

s
 b

ic
in

c
tu

s

P
s
e

u
s
te

s
 p

o
e

c
ilo

n
o

tu
s

Fr
eq

u
en

ci
a 

d
e 

O
co

rr
ên

ci
a 

(%
) 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   135 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

Figura 6.181: Curva de rarefação gerada com 1000 
aleatorizações para as espécies de répteis registrados nas 
áreas direta e indiretamente afetadas da PCH Perdidos, São 
José do Rio Claro e Diamantino Mato Grosso. 
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Quadro 6.3: Lista de espécies de répteis com ocorrência de abrangência regional, incluindo os municípios diretamente 
influenciados pela UHE Perdidos (Diamantino e São José do Rio Claro, Mato Grosso), e os municípios limítrofes. 

Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Testudines (Quelônios) 

         

Chelidae          

Phrynops geoffroanus  CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

    

Crocodylia (Jacarés)          

Alligatoridae          

Paleosuchus trigonatus  Campos 
et al 

(2017) 

      EIA 

Squamata          

ANFISBENIDEOS          

Amphisbaenidae          

Amphisbaena alba  CZV-
UFMT 

      ZSEE/ 
SEPLAN 

Amphisbaena mertensi  CZV-
UFMT 

       

Amphisbaena silvestrii  CZV-
UFMT 

 Ribeiro et 
al (2018) 

CZV-
UFMT 

    

Amphisbaena vermicularis    Santos et 
al (2011) 

     

Cercolophia sp.  CZV-
UFMT 

       

Leposternon infraorbitale  CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

    

LAGARTOS          

Anguidae 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Ophiodes cf. striatus  CZV-
UFMT 

       

          

Gekkonidae          

Gonatodes humeralis    Santos et 
al (2011) 

     

Hemidactylus mabouia CZV-
UFMT 

  Santos et 
al (2011) 

    ZSEE/ 
SEPLAN 

Gymnophthalmidae          

Bachia cf. bresslaui   EIA       

Cercosaura schreibersii    Santos et 
al (2011) 

     

Cercosaura eigenmanni         EIA, 
ZSEE/ 

SEPLAN 
Colobosaura modesta    Santos et 

al (2011) 
     

Micrablepharus atticolus   EIA       

Micrablepharus maximiliani CZV-
UFMT 

  Santos et 
al (2011) 

     

Neusticurus bicarinatus  CZV-
UFMT 

       

Iguanidae          

Iguana iguana    Santos et 
al (2011) 

     

Teiidae          

Ameiva ameiva   EIA Santos et 
al (2011) 

    EIA 

Ameivulla ocellifera CZV-
UFMT 

  Santos et 
al (2011) 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Kentropyx calcarata  CZV-
UFMT 

EIA/CZV-
UFMT 

     EIA, 
ZSEE/ 

SEPLAN 
Kentropyx vanzoi    Santos et 

al (2011) 
    EIA 

Kentropyx altamazonica  CZV-
UFMT 

CZV-
UFMT 

     CZV-
UFMT 

Tupinambis teguixim    Santos et 
al (2011) 

 CZV-UFMT    

Tropiduridae          

Plica umbra  CZV-
UFMT 

       

Stenocercus sinesaccus    Santos et 
al (2011) 

     

Tropidurus cf. oreadicus CZV-
UFMT 

       EIA 

Tropidurus itambere CZV-
UFMT 

        

Tropidurus cf. torquatus         CZV-
UFMT 

Tropidurus guarani    Santos et 
al (2011) 

  

     

Scincidae          

Copeoglossum 
nigropunctatum 

 CZV-
UFMT 

       

Notomabuya frenata CZV-
UFMT 

        

Varzea bistriata         ZSEE/ 
SEPLAN 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

SERPENTES          

Anomalepididae          

Liotyphlops  ternetzii   EIA  CZV-
UFMT 

    

Liotyphlops sp.     CZV-
UFMT 

    

Boidae          

Boa constrictor        OP ZSEE/ 
SEPLAN 

Epicrates cenchria         EIA/CZV-
UFMT 

Eunectes murinus   EIA       

Colubridae         ZSEE 

Apostolepis pymi         ZSEE/ 
SEPLAN 

Apostolepis sp.   CZV-
UFMT 

      

Atractus latifrons  CZV-
UFMT 

       

Chironius flavolineatus         ZSEE/ 
SEPLAN 

Chironius fuscus  CZV-
UFMT 

       

Dipsas pavonina         ZSEE/ 
SEPLAN 

Drymarchon corais CZV-
UFMT 

  Santos et 
al (2011) 

    ZSEE/ 
SEPLAN 

Echinathera occipitalis         ZSEE 

Erythrolamprus aesculapii  CZV-
UFMT 

       

mailto:pasconambiental@gmail.com


   140 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Erythrolamprus almadensis CZV-
UFMT 

       ZSEE/ 
SEPLAN 

Erythrolamprus poecilogyrus CZV-
UFMT 

   CZV-
UFMT 

    

Erythrolamprus reginae         ZSEE/ 
SEPLAN 

Helicops angulatus         EIA, 
ZSEE/ 

SEPLAN 
Hydrodynastes bicinctus  CZV-

UFMT 
EIA      EIA 

Imantodes cenchoa         ZSEE/ 
SEPLAN 

Leptodeira annulata CZV-
UFMT 

      OP EIA 

Leptophis ahaetulla  CZV-
UFMT 

   CZV-UFMT    

Ligophis meridionalis   CZV-
UFMT 

 

      

Mastigodryas bifossatus         ZSEE/ 
SEPLAN 

Mastigodryas boddaerti CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

     

Oxybelis fulgidus   CZV-
UFMT 

      

Oxyrhopus cf. melanogenys        OP  

Oxyrhopus rhombifer         ZSEE/ 
SEPLAN 

Philodryas nattereri CZV-
UFMT 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Philodryas olfersii     CZV-
UFMT 

    

Pseudoboa nigra         ZSEE/ 
SEPLAN 

Pseustes poecilonotus         EIA/CZV-
UFMT 

Siphlophis compressus         ZSEE/ 
SEPLAN 

Siphlophis worontzowi         ZSEE/ 
SEPLAN 

Spilotes pullatus         EIA/CZV-
UFMT 

Tantilla melanocephala   EIA; CZV-
UFMT 

Santos et 
al (2011) 

  CZV-
UFMT 

 EIA 

Taeniophallus occipitalis         SEPLAN 

Xenodon merremii         SEPLAN 
 

Elapidae          

Micrurus spixii         ZSEE/ 
SEPLAN 

Micrurus surinamensis    Santos et 
al (2011) 

     

Leptotyphlopidae          

Epictia albifrons     CZV-
UFMT 

   SEPLAN 

Epictia tenella    Santos et 
al (2011) 

     

Leptotyphlops albifrons 
 
 

        ZSEE 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Typhlopidae          

Typhlops brongersmianus   EIA/CZV-
UFMT 

     EIA 

Typhlops reticulatus  CZV-
UFMT 

      ZSEE/SE
PLAN 

Viperidae          

Bothrops moojeni  CZV-
UFMT 

EIA/CZV-
UFMT 

CZV-
UFMT 

 CZV-UFMT CZV-
UFMT 

 EIA, 
ZSEE/CZ
V-UFMT 

Bothrops taeniatus         SEPLAN 

Crotalus durissus   EIA CZV-
UFMT 

   OP EIA, 
ZSEE/ 

SEPLAN 

Nota: EIA = registros obtidos em EIA; CZV-UFMT = Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso; SEPLAN = Zoneamento 
Sócio-Economico (SEPLAN, 2000); Literatura= Santos et al. 2011, Campos et al. 2017, Ribeiro et al. 2018.  
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6.4.2. Riqueza e composição de espécies de anfíbios 

Durante as campanhas de campo realizadas em 2007 e em 2018 foram 
obtidos registros de 241 indivíduos de anfíbios pertencentes à 25 espécies, 
distribuídas em 14 gêneros e seis famílias (Quadro 6.4; Figuras 6.19 a 6.36). Dentre 
as 25 espécies registradas, dez foram registradas nos dois momentos de 
amostragem e duas espécies foram registradas apenas em 2007. 

As atuais campanhas complementam a lista com doze novas espécies para 
a área. Foram obtidos 100 registros de 22 espécies de anfíbios por meio do método 
de PVLT.  

Através do método de encontros ocasionais obteve-se o registro de seis 
espécies (Quadro 6.3). O método de PVLT está intimamente ligado às taxas de 
detecção (capacidade de serem registrados) dos indivíduos. Já que a vocalização 
aumenta consideravelmente as taxas de detecção, foi possível detectar diversos 
indivíduos de anfíbios no final da estação chuvosa, período reprodutivo, onde 
machos emitem vocalizações para atrair as fêmeas. É importante ressaltar, que a 
utilização conjunta de diversos métodos de amostragem maximiza o acesso à 
riqueza de espécies (CECHIN; MARTINS, 2000). Provavelmente, a utilização de 
armadilhas de interceptação e queda acrescentaria maior número de registro de 
indivíduos e espécies, complementando a composição de espécies. 

 

Quadro 6.4: Espécies de anfíbios registrados por método de amostragem utilizado 
durante o levantamento da herpetofauna nas áreas direta e indiretamente afetadas 
da PCH Perdido, São José do Rio Claro e Diamantino, Mato Grosso. 

Táxon CT EO PVLT EEIA TOTAL 

Anura 
     

Bufonidae (2)      

Rhaebo guttatus   12 4 16 

Rhinella cf. marina  1 1  2 

Centronelidae (1)      

Espécie não identificada    1 1 

Craugastoridae (1)      

Pristimantis cf. frenestratus   3  3 

Hylidae (10)      

Boana aff. geographica  1 2 4 7 

Boana albopunctata   58 5 63 

Boana boans   29 4 33 

Dendropsophus minutus   18 4 22 

Dryaderces inframaculatus   1  1 

Osteocephalus taurinus  1 2 5 8 

Scinax fuscovarius   1  1 
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Táxon CT EO PVLT EEIA TOTAL 

Scinax nasicus   5  5 

Scinax ruber   2  2 

Scinax x-signatus  1   1 

Leptodactylidae (10)      

Adenomera sp.   8  8 

Leptodactylus cf. paraensis   1  1 

Leptodactylus cf. petersii   1 1 2 

Leptodactylus chaquensis   5 1 6 

Leptodactylus furnarius   2  2 

Leptodactylus labyrinthicus   12 3 15 

Leptodactylus lineatus  1   1 

Leptodactylus sp.   1  1 

Physalaemus cuvieri   35 2 37 

Pseudopaludicola mystacalis    2 2 

Microhylidae (1)      

Elachistocleis sp.   1  1 

TOTAL ANFIBIOS 0 5 200 36 241 

CT = colaboração por terceiros; EO = encontros ocasionais; PVLT = procura visual limitada 
por tempo, EIA = Estudo de Impacto Ambiental realizado em 2007. Cinza escuro indica as 
espécies registradas apenas em 2007, e cinza claro as espécies registradas apenas em 
2018. 

 

  

Figura 6.19: Sapo da família Bufonidae 
Rhaebo gutatus 

Figura 6.20: Sapo da família Rhinella 
marina 
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Figura 6.21:Perereca de vidro não 
identificada 

Figura 6.22: Rã da família 
Craugastoridae Pristimantis cf. 

frenestratus. 

  
Figura 6.23: Perereca da Família 
Hylidae: Dendropsophus minutus 

Figura 6.24: Perereca da Família 
Hypsiboas albopunctata 

  
Figura 6.25: Perereca da Família 
Hylidae: Osteocephalus taurinus 

Figura 6.26: Perereca da Família 
Hylidae: Osteocephalus taurinus 

mailto:pasconambiental@gmail.com


   146 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

  

Figura 6.27: Rã da família 
Leptodactylidae: Adenomera sp 

Figura 6.28: Rã da família Leptodactylus 
cf. paraensis 

  

Figura 6.29: Rã da família 
Leptodactylidae: Leptodactylus 

chaquensis. 

Figura 6.30: Rã da família Leptodactylus 
elenae 

  

Figura 6.31: Rã da família 
Leptodactylidae: Leptodactylus cf. 

furnarius. 

Figura 6.32: Rã da família Leptodactylus 
labyrinthicus adulto 
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Figura 6.33: Rã da Família 
Leptodactylidae: Leptodactylus lineatus. 

Figura 6.34: Rã da Família 
Leptodactylidae: Leptodactylus sp. 

  

Figura 6.35: Rã da Família 
Leptodactylidae Physalaemus cuvieri 

Figura 6.36: Rã da Família Microhylidae 
Elachistocleis sp. 

 

Dentre as 25 espécies de anfíbios registradas, 55% dos registros 
correspondem a três espécies abundantes: Boana albopunctata, Physalaemus 
cuvieri e B. boans. As demais espécies representam no máximo 10% do total de 
registros, sendo 19 espécies com representatividade entre 5 a 2% e oito espécies 
representadas por um único registro (cerca de 32% das espécies) (Figura 6.37).  

A perereca Boana albopunctata contribuiu com 26% de todos os registros. A 
espécie foi registrada visualmente e por meio de vocalização, já que trata-se do 
período reprodutivo, onde os machos emitem cantos para atrair as fêmeas. Na 
segunda campanha foi também registrada em alta densidade, onde os indivíduos 
encontravam-se vocalizando e em amplexo. 

Muitos indivíduos juvenis de Leptodactylus labyrinthicus foram registrados 
próximos à corpos d’água, junto com vários indivíduos de Physalaemus cuvieri se 
reproduzindo (em amplexo). Diversos indivíduos juvenis do sapo Rhaebo gutattus, 
comuns em áreas de corredeira no estado (Obs. pessoal), foram registrados apenas 
visualmente sem vocalizar, o que possivelmente indica o fim da estação reprodutiva. 
Anfíbios são comumente encontrados em associação com qualquer forma de 
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umidade residual ou corpos d’água, em função de sua dependência da água para 
sobrevivência (devido suas necessidades fisiológicas como o ciclo de vida bifásico e 
a pele permeável) e para reprodução (por apresentar ovos sem cascas que podem 
ressecar facilmente, e dependendo do modo reprodutivo) (Duellmann; Trueb, 1994; 
Wells, 2007). 

 

 

Figura 6.37: Abundância relativa (porcentagem em relação ao total de 
registros) de anfíbios registrados na área da PCH Perdidos, São José do 
Rio Claro e Diamantino, Mato Grosso. 

 

A curva de rarefação de espécies de anfíbios utilizando o total de dias de 
amostragem não atingiu a assíntota, mostrando baixa tendência à estabilização 
(Figura 6.38). Anfíbios apresentam populações mais numerosas do que a maioria 
dos répteis e são menos discretos quando em atividade, apresentando altas taxas 
de detecção, especialmente em período reprodutivo relacionado à estação chuvosa.  

Apesar da campanha de amostragem ter sido realizada no final da estação 
chuvosa, a forte angulação e ascendência na curva de rarefação demonstra que não 
foi registrada a totalidade de espécies possíveis para a área. A riqueza de espécies 
é fortemente relacionada ao esforço amostral, desta forma, com o aumento do 
esforço e inclusão de outros métodos de amostragem haverá aumento da riqueza de 
espécies. De fato, as 25 espécies registradas na área de influência direta e indireta, 
representam 48% das 52 espécies de répteis já registradas em abrangência regional 
(Quadro 6.5). 
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Figura 6.38: Curva de rarefação gerada com 1000 aleatorizações 
para as espécies de anfíbios registrados nas áreas direta e 
indiretamente afetadas da PCH Perdidos, São José do Rio Claro 
e Diamantino. 
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Quadro 6.5: Lista de espécies de anfíbios com ocorrência de abrangência regional, incluindo os municípios diretamente 
influenciados pela PCH Perdidos (Diamantino e São José do Rio Claro, Mato Grosso), e os municípios limítrofes. 

Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Gymnophiona          

Caeciliidae          

Caecilia mertensi     CZV-
UFMT 

    

Caecilia aff. 
tentaculata 

 CZV-
UFMT 

       

Anura          

Bufonidae          

Rhaebo guttatus  CZV-
UFMT 

      CZV- 
UFMT 

Rhinella granulosa CZV-
UFMT 

        

Rhinella gr. 
margaritifera 

        SEPLAN 

Rhinella marina         SEPLAN 

Rhinella schneideri    Santos et 
al (2011) 

 CZV-
UFMT 

   

Centrolenidae          

Hyalinobatrachium cf. 
carlesvilai 

     CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

Craugastoridae          

Oreobates crepitans    Santos et 
al (2011) 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Dendrobatidae 
         Ameerega braccata    Santos et 

al (2011) 
     

Hylidae          

Boana albopunctata  CZV-
UFMT 

CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT/SE

PLAN 

Boana albonotata   CZV-
UFMT 

      

Boana boans  CZV-
UFMT 

       

Boana geographica  CZV-
UFMT 

      CZV-
UFMT 

Boana punctata          

Boana raniceps    Santos et 
al (2011) 

CZV-
UFMT 

    

Dendropsophus cf. 
anataliasiasi 

   Santos et 
al (2011) 

     

Dendropsophus 
melanargyreus 

   Santos et 
al (2011) 

     

Dendropsophus 
minutus 

  CZV-
UFMT 

     CZV-
UFMT 

Dendropsophus nanus    Santos et 
al (2011) 

     

Osteocephalus 
taurinus 

  CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

CZV-
UFMT 

 CZV-
UFMT/ 

SEPLAN 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Osteocephalus sp.         SEPLAN 

Pithecopus azureus    Santos et 
al (2011) 

     

Pseudis platensis    Santos et 
al (2011) 

     

Scinax 
fuscomarginatus 

   Santos et 
al (2011) 

     

Scinax nasicus    Santos et 
al (2011) 

     

Scinax aff. ruber    Santos et 
al (2011) 

     

Scinax x-signatus         SEPLAN 

Trachycephalus 
venulosus 

   Santos et 
al (2011) 

     

Leptodactylidae          

Leptodactylus andreae      CZV-UFMT    

Leptodactylus 
chaquensis 

CZV-
UFMT 

  Santos et 
al (2011) 

 CZV-
UFMT 

  CZV-
UFMT 

Leptodactylus elenae    Santos et 
al (2011) 

     

Leptodactylus fuscus    Santos et 
al (2011) 

     

Leptodactylus 
hylaedactylus 

   Santos et 
al (2011) 

     

Leptodactylus 
labyrinthicus 

  CZV-
UFMT 

Santos et 
al (2011) 

    CZV-
UFMT 

Leptodactylus lineatus         SEPLAN 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Leptodactylus 
mystaceus 

   Santos et 
al (2011) 

     

Leptodactylus cf. 
petersii 

   Santos et 
al (2011) 

 CZV-
UFMT 

   

Leptodactylus 
podicipinus 

        SEPLAN 

Leptodactylus syphax    Santos et 
al (2011) 

     

Physalaemus 
albonotatus 

   CZV-
UFMT 

     

Physalaemus centralis    Santos et 
al (2011) 

     

Physalaemus cuvieri    Santos et 
al (2011) 

    CZV-
UFMT 

Physalaemus nattereri    Santos et 
al (2011) 

     

Pseudopaludicola cf. 
mystacalis 

CZV-
UFMT 

        

Pseudopaludicola sp.    Santos et 
al (2011) 

     

Microhylidae          

Chiasmocleis 
albopunctata 

   CZV-
UFMT 

     

Dermatonotus muelleri    Santos et 
al (2011) 

     

Elachistocleis sp.    Santos et 
al (2011) 
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Táxon/Município Alto 
Paraguai 

Campo 
Novo dos 
Parecis 

Diaman-
tino 

Nobres Norte-
lândia 

Nova 
Marilândia 

Nova 
Maringá 

Nova 
Mutum 

São José 
do Rio 
Claro 

Ranidae          

Lithobates palmipes         SEPLAN 

Odontophrynidae          

Proceratophrys sp.    CZV-
UFMT 

     

mailto:pasconambiental@gmail.com


  155 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

6.4.3. Espécies de Particular Interesse  

Os machos da perereca Boana boans escavam depressões arredondadas 
às margens de poças. As desovas são colocadas em seu interior, onde ocorre a 
eclosão e o início do desenvolvimento larval. As chuvas causam o aumento do nível 
da poça e, consequentemente, o alagamento das depressões, carreando os girinos 
para o corpo d’água principal, onde é completada a metamorfose. A desova de H. 
boans é colocada diretamente sobre a superfície da água acumulada na depressão. 
A alteração de propriedades do dossel pode causar perda de ambientes propícios e 
impedir o início do desenvolvimento larval, aumentando a radiação solar e 
resultando na evaporação rápida da água acumulada. 

Muitos indivíduos nas formas de larvas (girinos) não identificados foram 
coletados no interior da mata e nas lajes, grotas e pedras no leito do rio. Espécies 
como Rhaebo gutattus e Boana albopunctata foram registradas frequentemente e 
em alta densidade nas poças formadas na laje do sumidouro. Os buracos e grotas 
acumulam água e formam importantes sítios reprodutivos para estas e outras 
espécies. 

A perereca Boana aff. geograficus não foi devidamente identificada pela 
difícil situação taxonômica que o grupo geograficus se encontra. Apenas uma 
revisão taxonômica, com a descrição do canto e descrição dos girinos, poderia 
esclarecer se trata de uma espécie ainda não descrita pela ciência.  

O espécime da família Centronelidae coletado na área de influência direta 
não pôde ser identificado a nível de gênero. Muitos indivíduos dessa família têm sido 
coletados no Estado do Mato Grosso (Juina, Aripuanã, Araputanga, Vale do São 
Domingos e Manso), não sendo identificados e tratando-se provavelmente de 
espécies ainda não descritas pela ciência.  

A perereca Dryaderces inframaculata é uma espécie amazônica, cujo 
registro no atual trabalho amplia sua distribuição atualmente conhecida em 600 km. 

 

6.4.4. Espécies ameaçadas  

A presença do lagarto Kentropyx vanzoi constitui o registro mais ao nordeste 
para a espécie segundo distribuição fornecida por GALLAGHER JR. E DIXON 
(1992). Ainda segundo estes autores os hábitos da espécie são pouco conhecidos, 
provavelmente habitando áreas abertas ao longo de rios. A espécie é endêmica do 
Brasil, e tem representatividade nos Estados de Mato Grosso e Rondônia. É uma 
espécie terrícola e habita áreas abertas do Cerrado, em áreas arenosas bem 
preservadas próximas a rios. A espécie é atualmente categorizada como Vulnerável 
pelo critério A2c, devido à redução de habitats no arco de desmatamento que 
provavelmente reduz suas atuais populações (ICMBIO, 2018). 
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Figura 6.39: Lagarto Kentropyx vanzoi 

 

Com exceção de K. vanzoi, não registramos outras espécies ameaçadas 
durante o estudo (MMA; 2014; IUCN, 2017). O lagarto Salvator merianae é citado no 
apêndice II (CITES, 2017) por apresentar valor alimentício. S. merianae é uma 
espécie terrestre, generalista, considerada comum e abundante, e com ampla 
distribuição geográfica, habitando ambientes abertos e florestados (IUCN, 2017). O 
jacaré Paleosuchus trigonatus consta também nos Apêndices II e III da Cites (2017), 
e está ameaçado principalmente pela perda de hábitat. A serpentes da família 
Boidae – Salamanta (Epicrates cenchria) e Sucuri-verde (Eunectes murinus) assim, 
como a serpente peçonhenta cascavel (Crotalus durissus) também constam e sua 
ameaça é em função do comércio ilegal de animais de estimação e em função da 
extração do veneno. As espécies citadas são de importância econômica e 
alimentícia, são animais de grande porte, mais conhecidos que as demais espécies 
de serpentes, e as maiores ameaças residem na utilização de suas peles na 
confecção de adereços e no uso de exemplares como animais de estimação (pets). 
A inclusão dessas espécies nessa lista não significa que se encontram ameaçadas 
de extinção, mas são necessárias ações restritivas a seu comércio para impedir a 
utilização incompatível com a sobrevivência de suas populações. 

 

6.4.5. Espécies de interesse médico 

Dentre as espécies de interesse médico e peçonhentas, registramos as 
serpentes da família Viperidae conhecida popularmente como cascavél (Crotalus 
durissus) e jararaca (Bothrops moojeni). 
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6.4.6. Espécies exclusivas e endêmicas 

Não foram registradas novas espécies ou espécies endêmicas durante a 
campanha de campo do presente EIA na região dos empreendimentos. 

6.4.7. Espécies exóticas e invasoras 

A única espécie exótica registrada para a região dos empreendimentos é a 
lagartixa-de-casa (Hemidactylus mabouia), possivelmente trazida à América do Sul 
nos navios negreiros vindos da África (VANZOLINI, 1978), está associada a 
ambientes antropizados como residências e rodovias. O registro da espécie na área 
bem como a expansão de sua distribuição durante as fases dos empreendimentos, 
podem ser utilizados durante o monitoramento para avaliar os impactos ambientais. 

 

6.5. Considerações finais 

A área do empreendimento estudada é formada por áreas com alto grau de 
antropização existente em função de impactos associados à agricultura e pecuária. 
A região amostrada também apresenta ambientes preservados que representam 
fontes de habitats e recursos relevantes para as comunidades faunísticas. O esforço 
amostral despendido neste estudo possibilitou o registro de 25 espécies de anfíbios 
e 23 espécies de répteis na área do empreendimento. Foi possível constatar que os 
registros são razoáveis, mas representam respectivamente, apenas cerca de 48% e 
23% das espécies já registradas em abrangência regional. Provavelmente, a 
utilização de armadilhas de interceptação e queda acrescentaria maior número de 
registro de indivíduos e espécies, complementando a composição de espécies.  

Muitos das espécies de anfíbios estavam em processo reprodutivo 
“explosivo”, característico de espécies ocorrentes em áreas com marcada 
sazonalidade, como aquela em que se situa o empreendimento. A existência de 
áreas úmidas, como habitats aquáticos, favorece a fauna de anfíbios, dependente da 
água para a respiração e a reprodução. Anfíbios escolhem determinados locais para 
se reproduzir, de modo concomitante com outras espécies, em particular após 
chuvas intensas. O mesmo corpo d´água é utilizado comumente, caso não sejam 
introduzidas modificações na paisagem. Em muitos casos, os indivíduos chegam a 
realizar migrações para poderem chegar ao mesmo corpo d´água onde reproduziram 
no ano anterior. Na área do empreendimento, a presença de corpos d’água 
temporários nas imediações do rio Claro, oportuniza a formação de agregações 
reprodutivas de muitas espécies de anfíbios, em especial na estação chuvosa.  

Diversos grupos taxonômicos são poucos conhecidos no Brasil, e a rápida 
supressão de hábitats, refletem na perda de habitats reprodutivos no entorno do rio, 
e pode ser considerada a principal ameaça à conservação de anfíbios e répteis, 
contribuindo para o desaparecimento de espécies ainda pouco conhecidas ou 
mesmo não descritas pela ciência. Assim, torna-se importante salientar a descoberta 
durante os estudos de campo, de espécies previamente não registrada para Mato 
Grosso, o que agrega valor à biodiversidade regional e merece estudos mais 
aprofundados, antes que qualquer alteração seja efetuada nos hábitats ocupados 
por esta e por outras espécies. 

Apesar do baixo número de espécies registradas, a comunidade registrada 
na região é composta, predominantemente, por espécies de ampla distribuição 
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geográfica. No entanto, algumas espécies merecem destaque, especialmente em 
relação a fauna ameaçada. Uma espécie está enquadrada na categoria vulnerável: o 
lagarto Kentropyx vanzoi. Outras, foram consideradas como de particular interesse, 
tal como o jacaré Paleosuchus trigonatus, o lagarto Salvator merianae, as serpentes 
Epicrates cenchria, Eunectes murinus, Hydrodinastes bicinctus, Helicops angulatus, 
Pseustes poecilonotus, Bothrops moojeni e Crotalus durissus, as pererecas Boana 
boans, Boana albopunctata, Boana aff. geografica, espécie da família Centronelidae 
e Dryaderces inframaculata, e o sapo Rhaebo gutattus. A presença destes animais 
comprova que, apesar da área sofrer alterações antrópicas, ainda apresenta 
importância para a manutenção das populações, e até mesmo para a diversidade. 
No entanto, novas alterações ambientais podem promover e influenciar 
negativamente tais populações.  

Em função destes aspectos são recomendados estudos biológicos e 
ecológicos sobre espécies presentes na área e passíveis de serem consideradas 
como ameaçadas, em futuro próximo, ou que não foram oficialmente registradas 
para nenhuma outra localidade em Mato Grosso como as pererecas Dryaderces 
inframaculata e Scinax ruberoculata, que foram registradas especificamente em 
áreas diretamente afetadas. 
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7. ICTIOFAUNA 

7.1. Introdução 

Mais de 27 mil espécies de peixes são conhecidas no mundo e cerca de 
42% deste total ocorre em água doce, sendo a maior parte encontrada nos vastos 
sistemas de rios e lagos tropicais. 

A região neotropical engloba a América do Sul, América Central e parte da 
América do Norte, possui cerca de 7.000 espécies de peixes (ALBERT & REIS, 
2011), uma das maiores faunas de peixes de água doce conhecida. Dentro da 
região neotropical, se destaca a América do Sul com aproximadamente 4,475 
espécies de peixes descritas e estima que cerca 1.550 espécies ainda não foram 
descritas, assim estima se que existem aproximadamente 6.000 espécies para essa 
região (REIS et al 2003).  

Os peixes apresentam uma história evolutiva bastante diversificada, a qual 
resultou em uma grande variedade morfológica, fisiológica, comportamental e de 
estratégias alimentares e reprodutivas, que são reconhecidas atualmente (Lowe-
McConnell 1999). Esta diversidade propiciou a ocupação de praticamente todos os 
ambientes aquáticos existentes, constituindo interações intra e interespecíficas muito 
complexas. Em ambientes tropicais, os peixes ocupam nichos ecológicos que são 
frequentemente exclusivos dos invertebrados aquáticos em regiões temperadas 
(WINEMILLER, AGOSTINHO & CARAMASCHI 2008). Esta diversidade torna a 
ictiofauna um grupo adequado para estudos que objetivam diagnosticar e monitorar 
os impactos de origem antrópica sobre os sistemas aquáticos, tais como as 
alterações causadas por barramentos de rios que tem a finalidade de produção de 
energia hidroelétrica. Assim, o objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento das 
espécies de peixes que ocorrem no no trecho de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos, na bacia do rio Claro. 

 

7.2. MATERIAL E MÉTODOS 

7.2.1. Área de Estudo 

O rio Claro é divisor dos municípios de São José do Rio Claro e Diamantino, 
no Estado de Mato Grosso. O clima é classificado como AW de acordo com 
classificação de Köppen. A precipitação atinge até 2.000 mm ano, e a temperatura 
média em torno de 25° C (ALVARES et al., 2014). 

O rio Claro tem sua água clara, heterogêneo, bem lótico com várias 
corredeiras, sumidouros e remansos ao longo do seu leito. Tem suas nascentes na 
Chapada dos Parecis, divisor de águas entre a Bacia Platina e Bacia Amazônica, 
possui este nome até a junção com o rio Arinos, bacia do rio Tapajós. 

Foram realizadas coletas nas áreas de influência direta e indireta ao longo 
da bacia do rio Claro. Neste trecho os pontos de coleta foram definidos de acordo 
com os tipos de habitat existentes, na tentativa de capturar a maior riqueza possível 
de peixes. Para esta atualização quatro pontos foram demarcados, sendo dois ao 
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longo do leito do rio Claro e dois igarapés localizados na área de influência direta 
(Quadro 7.1 e Figura 7.1). 

A área de influência direta e indireta dos empreendimentos hidrelétricos está 
inserida em uma área de transição de Cerrado com influência Amazônica, com 
exceção do P01 e P06 que já tiveram sua vegetação removida para ceder espaço 
para a pecuária os demais pontos (P02 e P07) a mata ciliar encontra se em um bom 
espectro de conservação. Ao entorno do rio Claro, as propriedades apresentam 
graus variáveis de perturbação onde podem ser encontrados remanescentes 
florestais e uma matriz de pastagem e agricultura com plantio de soja e milho além 
de pastagem para a pecuária. 

 

Quadro 7.1: Descrição das estações de amostragem da ictiofauna na área de 
influência da PCH Perdidos, do rio Claro, durante a estação chuvosa (março/2018) e 
seca (junho/2018) 

Ponto Zona Latitude Longitude Descrição 

P01 21 L 8474377.00 532754.00 Rio Claro, ambiente lótico, com a 
formação de um remanso, pontos 
com cascalho e rochas nas 
corredeiras. A margem esquerda  
bem conservada, e direita com uma 
propriedade com pastagem para a 
pecuária. Abaixo do Sumidouro. 

P02 21 L 8472381.00 533175.00 Rio Claro, Ambiente lótico, bastante 
rochas no canal, acima do 
Sumidouro, mata ciliar bem 
conservada em ambas as margens 
do rio Claro. 

P06 21 L 8474623.43 533240.81 Igarapé proximo do P01, boa parte 
de seu canal está em área 
degradada pela pecuária, foi 
coletado próximo a foz com o rio 
Claro, há uma pequena cachoeira 
com uma roda d’água desativada 
para captação de água de uma 
moradia que fica ao lado. 

P07 21 L 8473372.10 530122.55 Igarapé em área conservada, 
vegetação com bastante influência 
amazônica, foi coletado logo abaixo 
da estrada, ao entorno ao igarapé 
um bambuzal. Em seu leito o igarapé 
apresenta um ambiente lótico com 
grande quantidade de liteira, troncos, 
areia e cascalho.   

mailto:pasconambiental@gmail.com


  161 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Pontos de coletas da Ictiofauna na área de influência da PCH Perdidos, do 
rio Claro, durante a estação chuvosa (março/2018) e seca (junho/2018) 

 

  

Figura 7.1: Ponto P01, rio Claro(cheia) Figura 7.2: Ponto P01, rio Claro(seca) 

  

Figura 7.3: Ponto P02, rio Claro(cheia) Figura 7.4: Ponto P02, rio Claro(seca) 

  

Figura 7.5: Ponto P06, rio Claro (cheia) Figura 7.6: Ponto P06, rio Claro (seca) 
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Figura 7.7: Ponto P07, rio Claro(cheia) Figura 7.8: Ponto P07, rio Claro(seca) 

 

7.2.2. Amostragem 

Para este estudo foram demarcados quatro pontos amostrais, sendo dois 
destes ao longo do canal principal do rio Claro e dois em Igarapés que deságuam no 
rio Claro. Uma bateria de cinco malhadeiras (malhas de 20, 30, 50, 70, 100 mm 
entre nós opostos) com 20 m de comprimento e 2 m de altura foi utilizada. As redes 
foram armadas às 16 horas e retiradas às 08 horas do dia seguinte totalizando um 
esforço amostral de 16 horas por estação amostral, exceto nos dois igarapés. Uma 
vistoria foi realizada às 21 horas para retirada dos exemplares capturados. Além das 
redes de espera, foram utilizadas tarrafa, redes de arrasto e peneira (Quadro 7.2 e 
Figura 7.9). Uma tarrafa de 3m de raio de abertura e malha de 08 mm entre nós 
adjacentes foi lançada 10 vezes em cada sítio amostral. Duas redes de arrasto, uma 
de 2 m de comprimento e 1,5 m de altura com malha de 3 mm entre nós adjacentes 
e outra de 5 m de comprimento, 2 m de altura e malha de 5 mm entre nós 
adjacentes foram utilizadas, com três passadas em cada ponto de coleta. Ainda, 
uma peneira de 80 x 60 cm com malha de 2 mm entre nós adjacentes foi utilizada 
durante 30 minutos em cada ponto de coleta para amostrar bancos de areia, 
folhiços, vegetação marginal e alagada das margens. Nos igarapés (P06 e P07) 
foram demarcados 30 m de comprimento em seu leito, onde os peixes foram 
capturados com arrasto (2 m de comprimento, 1,5 m de altura e malha de 3 mm 
entre nós adjacentes) e peneira (80 x 60 cm com malha de 2 mm entre nós 
adjacentes). 

Os peixes capturados foram anestesiados com uso de eugenol 
(FERNANDES et al., 2017), fixados em formol 10% e conservados em álcool 70° 
GL. Os peixes foram identificados de acordo com auxílio de Manuais de Identificação 
de Peixes, chaves regionais OHARA et. al (2017) e artigos de descrição de 
espécies. A nomenclatura foi atualizada com base no trabalho de REIS  et al. (2003) 
e ESCHMEYER & FONG, (2017). 
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Quadro 7.2: Apetrechos utilizados para a amostragem da ictiofauna na área de 
influência da PCH Perdidos, rio Claro, durante a estação chuvosa (março/2018) e 
seca (junho/2018. 

Ponto/Apetrecho Rede de 
Espera 

Arrasto Peneira Tarrafa 

Ponto 01 X X X X 

Ponto 02 X X X X 

Ponto 06  X X  

Ponto 07  X X  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Figura 7.9: Métodos utilizados para a captura das espécies de peixes na área de 
influência da PCH Perdidos. A - Rede de espera, B - Tarrafa, C - Peneira e D - Rede 
de Arrasto. 

 

7.3. Análise dos Dados 

Para avaliar se as duas amostragens realizadas foram adequadas para 
caracterizar a composição de espécies na área de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos (rio Claro), foi construída uma curva de acumulação de espécies 
considerando as coletas tanto do período chuvoso como do seco. Jackknife de 
primeira ordem (Jack1) foi utilizado para estimar o número de espécies, baseado nas 

C D 

B A 
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duas campanhas já realizadas. Essa análise trata-se de um estimador de riqueza 
que utiliza dados de incidência (presença/ausência) e se baseia naquelas espécies 
que ocorrem em apenas uma amostra (MAGURRAN 2013). 

Como medida de abundância (N) foi considerado o número total de 
indivíduos em cada local, o número de espécies foi considerado como a medida de 
riqueza (S). A diversidade de espécies, em cada local, foi calculada utilizando-se o 
índice de diversidade de Shannon (H’): 

   ∑         

onde,        , ni=número de exemplares de cada espécie e N=total de 
exemplares capturado em cada local (MAGURRAN 2013).  

Para avaliar a distribuição das abundâncias das espécies em cada local, o 
índice de uniformidade de Pielou foi utilizado. Este índice também é conhecido como 
Eqüitabilidade (J): 

  
  

    
 

onde, H’= índice de diversidade de Shannon e S= número de espécies em cada 
local (MAGURRAN 2013). Neste índice, valores próximos de 0 indicam grandes 
diferenças nas abundâncias das espécies e valores próximos de 1 indicam 
abundâncias semelhantes entre as espécies. 

Para avaliar a similaridade entre os pontos de coletas, foram gerados 
dendrogramas de similaridade, usando a distância de Bray-Curtis para os dados de 
abundância e Sorensen para os dados de presença e ausência. O método de 
agrupamento de UPGMA (Unweighted pair-group average – Método de 
agrupamento por médias pareadas) foi utilizado para gerar os dendrogramas. Todas 
as análises foram realizadas utilizando R software (R CORE TEAM 2018). 

 

7.4. Resultados 

 
Foram capturados 1.740 espécimes distribuídos em quatro ordens, 14 

famílias e 51 espécies apresentados na (Tabela 7.2). A ordem mais representativa 
foi Characiformes com 1.617 indivíduos (92,9%), seguida de Siluriformes com 
113(6,5%), Cichliformes com 9 indivíduos (0,5%) e Gymnotiformes com 1 indivíduo 
(0.1 %). Dentre as espécies Bryconamericus cf. orinocoensis Román-Valencia 2003 
foi a mais abundante com 640 espécimes, representando 36.8% de todos os 
indivíduos capturados. Moenkhausia aff. phaeonota Fink, 1979  foi a segunda 
espécie mais abundante com 257 espécimes (14,8 %), seguida por Cyphocharax 
spilurus (Günther 1864) com 109 espécimes (6,3 %). Juntas essas três espécies 
somam 1.006 espécimes, e 57,8 % do total capturado (Figura 7.10 e Quadro 7.3). 
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Bryconamericus cf. 
orinocoensis 

Moenkhausia aff. 
phaeonota 

Cyphocharax spilurus 

Figura 7.2: Espécies mais abundantes considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), do levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos. 

Amostras realizadas em maio/2007 (estação de seca) em quatro pontos de 
coleta (três no leito do rio Claro e um igarapé) capturam 1777 indivíduos distribuídos 
em 52 espécies. Entre as espécies, Hemigrammus sp. "comprido" foi a mais 
abundante com 707 espécimes, representando 39.8% de todos os indivíduos 
capturados. Hemigrammus sp. "prateado" foi a segunda espécie mais abundante 
com 363 espécimes (20,4 %), seguida por Moenkhausia aff. phaeonota Fink, 1979  
com 214 espécimes (12 %). Das 52 espécies coletadas em 2007 e as 51 coletadas 
em 2018, apenas 15 espécies foram comuns (Quadro 7.3), assim considerando as 
coletas realizadas em 2007 e 2018 são encontradas 73 espécies na área de 
influência direta e indireta da PCH Perdidos.  

 

Quadro 7.3: Lista de espécies de peixes considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), do levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos 

Ordem\Família\Espécie P01 P02 P06 P07 Total 2007 

Characiformes 
     

 

Anostomidae 
     

 

Leporinus friderici (Bloch 1794) 1 
   

1  

Leporinus octomaculatus Britski 
& Garavello 1993 

23 
   

23 X 

Leporinus sp. 1  1 
   

1  

Leporinus villasboasorum Burns, 
Chatfiel & Birindelli 2017  

1 
  

1  

Bryconidae 3 
   

3  

Brycon amazonicus (Agassiz 
1829) 

2 
   

2  

Brycon sp. 'cf. pesu' 1 
   

1 X 

Characidae 
     

 

Acestrocephalus nigrifasciatus 
Menezes 2006 

4 
   

4 X 

Astyanax aff. 
bimaculatus (Linnaeus 1758)  

3 
  

3  

Astyanax cf. elachylepis Bertaco 
& Lucinda 2005 

1 
 

1 
 

2  

Bryconamericus cf. orinocoensis 556 
 

84 
 

640  
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Ordem\Família\Espécie P01 P02 P06 P07 Total 2007 

Román-Valencia 2003 

Bryconexodon trombetasi Jégu, 
Santos & Ferreira 1991 

1 
   

1  

Creagrutus ignotus Vari & Harold 
2001 

12 
   

12 X 

Hemigrammus aff. Bellottii 
(Steindachner 1882) 

13 
   

13  

Hemigrammus parana Marinho, 
Carvalho, Langeani & Tatsumi 
2008 

2 
   

2  

Hemigrammus sp.  43 21 
  

64  

Hemigrammus sp. "prata" 67 
 

17 
 

84  

Jupiaba acanthogaster 
(Eigenmann 1911) 

8 25 1 
 

34 X 

Jupiaba cf. atypindi Zanata 1997 5 
   

5  

Jupiaba cf. pirana Zanata 1997 
  

4 
 

4 X 

Jupiaba poranga Zanata 1997 4 25 12 
 

41 X 

Knodus cf. heteresthes 
(Eigenmann 1908) 

3 
 

4 
 

7  

Moenkhausia aff. Phaeonota 
Fink 1979 

2 2 53 200 257 X 

Moenkhausia cf. intermedia 2 
   

2  

Moenkhausia cf. 
jamesi Eigenmann 1908 

1 
   

1  

Moenkhausia cf. lepidura (Kner 
1858) 

56 
   

56  

Moenkhausia cf. loweae Géry 
1992 

2 2 
  

4  

Moenkhausia cotinho Eigenmann 
1908 

15 4 1 
 

20  

Moenkhausia lopesi Britski & de 
Silimon 2001 

2 78 
  

80  

Moenkhausia pirauba Zanata, 
Birindelli & Moreira 2010 

31 6 45 
 

82  

Roeboexodon guyanensis (Puyo 
1948) 

1 
   

1 X 

Tetragonopterus chalceus Spix & 
Agassiz 1829 

25 
   

25  

Crenuchidae 
     

 

Characidium aff. Zebra 
Eigenmann 1909 

20 
   

20  

Characidium cf. 
steindachneri Cope 1878 

2 
   

2  

Characidium sp. "faixa grossa" 3 1 
  

4  

Elachocharax pulcher Myers 
1927 

1 
   

1  

Ctenoluciidae 
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Ordem\Família\Espécie P01 P02 P06 P07 Total 2007 

Boulengerella cuvieri (Spix & 
Agassiz 1829) 

1 
   

1 X 

Curimatidae 
     

 

Cyphocharax spilurus (Günther 
1864) 

33 76 
  

109 X 

Hemiodontidae 
     

 

Hemiodus quadrimaculatus 
Pellegrin 1909 

2 
   

2  

Iguanodectidae 
     

 

Bryconops cf. caudomaculatus 
(Günther 1864)  

4 
  

4  

Serrasalmidae 1 
   

1  

Utiaritichthys sennaebragai 
Miranda Ribeiro 1937  

1 
   

1 X 

Cichliformes 
     

 

Cichlidae 
     

 

Aequidens rondoni (Miranda 
Ribeiro 1918) 

3 3 1 
 

7 X 

Crenicichla cf. acutirostris 
Günther 1862 

1 
 

1 
 

2  

Gymnotiformes 
     

 

Sternopygidae 
     

 

Eigenmannia gr. trilineata Lopes 
& Castello 1966  

1 
  

1  

Siluriformes 
     

 

Heptapteridae 
     

 

Cetopsorhamdia sp. 3 
 

1 3 7 X 

Imparfinis stictonotus (Fowler 
1940) 

3 
 

1 
 

4  

Loricariidae 
     

 

Ancistrus sp. 2 
 

1 
 

3  

Hisonotus chromodontus Britski 
& Garavello 2007 

71 
 

14 
 

85  

Hypostomus sp. 1 
   

1  

Rineloricaria sp. 9 
 

2 
 

11 X 

Spatuloricaria sp. 1 
   

1  

Trichomycteridae 
     

 

Henonemus sp. 1 
   

1  

Total 1042 252 243 203 1740  
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Espécies capturadas nos quatro pontos amostrados durante a campanha de 
cheia e seca do levantamento da ictiofauna na área de influência direta e indireta da 
PCH Perdidos, rio Claro. 
 

 

Figura 7.11: Brycon amazonicus 

 

Figura 7.12: Brycon sp. 'cf. pesu' 

 

Figura 7.13: Leporinus octomaculatus 

 

Figura 7.14: Moenkhausia aff. 
phaeonota  

 

Figura 7.15: Acestrocephalus 
nigrifasciatus  

 

Figura 7.16: Characidium aff. zebra  
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Figura 7.17: Aequidens rondoni. 

 

Figura 7.18: Cyphocharax spilurus. 

 

Figura 7.19: Bryconamericus cf. 
orinocoensis  

 

Figura 7.20: Creagrutus ignotus  

 

Figura 7.21: Utiaritichthys sennaebragai 

 

Figura 7.22: Jupiaba poranga  
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Figura 7.23: Jupiaba acanthogaster 

 

Figura 7.24: Tetragonopterus cf. 
chalceus  

 

Figura 7.25: Rineloricaria sp. 

 

Figura 7.26: Spatuloricaria sp. 

 

Figura 7.27: Leporinus villasboasorum 

 

Figura 7.28: Bryconops cf. 
caudomaculatus 
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Figura 7.29: Hypostomus sp. 

 

Figura 7.30: Boulengerella cuvieri 

 

Figura 7.31: Bryconexodon trombetasi 

 

Figura 7.32: Hemiodus quadrimaculatus 

 

Figura 7.33: Roeboexodon guyanensis 

 

Figura 7.34:Eigenmannia gr. trilineata 
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As curvas de acumulação de espécies calculada a partir dos dados das 8 
amostras realizadas, quatro na estação de cheia e quatro na estação de seca, não 
apresentou tendência à estabilidade, indicando que novas espécies poderão ser 
adicionadas à lista com a realização das próximas campanhas (Figura 7.35). O 
estimador de riqueza (Jackkiffe de primeira ordem) corroborou esse resultado, visto 
que o valor estimado de 72 espécies é consideravelmente superior as 51 espécies 
registradas (Figura 7.36). 

 

 

Figura 7.35: Curva de acumulação de espécies considerando os dados da primeira 
campanha (chuva) e segunda campanha (seca), de levantamento da ictiofauna na 
área de influência direta e indireta da PCH Perdidos.  

Nota: Média (linha preta) e erro padrão (preenchido em cinza). 
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Figura 7.36: Curva de acumulação de espécies estimada utilizando Jackknife de 
primeira ordem para a ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos. 

Nota: Média (linha central) e erro padrão (linhas externas). 
 

O número de espécies coletadas variou de duas no P07 (seca e cheia) a 38 
no P01 na seca, enquanto que a menor abundância foi encontrada no P06 (seca) e 
a maior no P01 (seca) (Quadro 7.4). Assim como para a riqueza, o menor valor par o 
índice de diversidade foi encontrado no P07 na estação de seca e o maior no P01, 
também na estação de seca. Quanto a dominância, o P07, no período da seca, teve 
a menor uniformidade, enquanto o P06, na estação seca, teve a maior uniformidade. 

Quadro 7.4: Valores de abundância (N) riqueza (S), índices de diversidade de 
Shannon (H’) e Equitabilidade (J) por estação de coleta, durante a amostragem na 
área de influência da PCH Perdidos. 

Pontos Estação 
Atributos da comunidade 

S  N H' J 

P01 Cheia 23 511 1.17 0.37 

P02 Cheia 6 112 0.88 0.49 

P06 Cheia 9 185 1.47 0.67 

P07 Cheia 2 97 0.10 0.14 

P01 Seca 38 531 2.47 0.68 

P02 Seca 12 140 1.47 0.59 

P06 Seca 12 58 1.96 0.79 

P07 Seca 2 106 0.05 0.08 
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Análise de similaridade (dendrograma) baseado nos dados de abundância 
entre os quatro pontos amostrados apontou a formação de quatro grupos: o primeiro 
formado pelo ponto P07 (cheia e seca), o segundo formado apenas pelo ponto P02 
(Cheia), o terceiro formado pelos pontos P06 (cheia) e P01 (seca e cheia) e o quarto 
formado pelos pontos P02 e P06 no período de seca (Figura 7.37). Já para os dados 
de presença-ausência que leva em consideração a ocorrência das espécies em 
cada local, independente das suas abundâncias, houve a formação de quatro 
grupos: primeiro formado pelo P07 (seca e cheia), segundo formado pelos pontos 
P02 e P06 (cheia), terceiro pelo ponto P01 (seca e cheia) e o quarto pelos pontos 
P02 e P06 (seca) (Figura 7.38). Apesar da diferença entre os grupos apresentados 
pelos dados de abundância e presença/ausência o padrão foi similar entre as duas 
análises. 

 

 

Figura 7.37: Dendrograma de dissimilaridade utilizando os dados de abundância nos 
4 pontos amostrados durante a campanha de cheia e seca do levantamento da 
ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH Perdidos, rio Claro. 
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Figura 7.38: Dendrograma de dissimilaridade utilizando os dados de presença e 
ausência nos quatro pontos amostrados durante a campanha de cheia e seca do 
levantamento da ictiofauna na área de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos, rio Claro. 

 

7.5. Discussão dos Resultados 

O padrão de dominância de Characiformes na bacia do rio Claro, reflete o 
padrão observado para as bacias de água doce neotropicais, onde se destaca o 
predomínio dessa ordem (LOWE-McCONNELL,1999). A dominância dos 
Characiformes está relacionada a grande transparência das águas e a presença de 
muitas corredeiras em rios neotropicais (REIS et al. 2003), como é o caso do rio 
Claro. Os Characiformes possuem maior sucesso em explorar rios com águas 
transparentes, pois são visualmente orientados e por serem hábeis em explorar 
material oriundo da floresta, como folhas, frutos, sementes, pólen, insetos e retirar 
deles grande parte da energia necessária para manutenção de suas populações. 

A tendência da curva de acumulação de espécie de não atingir a assíntota e 
as 72 espécies estimadas pelo Jackkine de primeira ordem, com base em oito 
pontos de coletas (4 na cheia e 4 na seca), demonstra que o número de espécies 
para a área de estudo tende a aumentar com novas coletas. Apesar de não haver 
levantamentos da ictiofauna específico para esta região da bacia do rio Claro, 
estudos realizados para a bacia do rio Tapajós, na região de cabeceira do rio Teles 
Pires registraram 355 espécies de peixes (OHARA ET AL 2017), dessa forma não 
será surpreendente se novas espécies forem registradas com novas amostragens na 
bacia do rio Claro. 

As maiores abundâncias e riquezas de espécies encontradas nas estações 
localizadas mais longe da cabeceira do rio Claro, principalmente no P01, podem ser 
explicadas pelo gradiente longitudinal existente das nascentes para a foz 
(VANNOTE et al. 1980). De acordo com a teoria de Rio Contínuo (VANNOTE et al. 
1980), as características físicas de um rio natural apresentam gradiente contínuo de 
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montante para jusante, com as comunidades biológicas se ajustando, através da 
substituição de espécies, de forma a utilizar com maior eficiência a energia 
disponível, aumentando a abundância e a riqueza de espécie (HUGHES & 
GAMMON 1987). Além disso, o P02 está localizado no leito do rio Claro, a montante 
de um trecho de sumidouro, onde o rio mergulha sobre rochas por aproximadamente 
200 m, em função disso, vale ressaltar a importância de dar continuidade aos 
estudos específicos para esta região.   

Os agrupamentos dos pontos amostrados ocorreram em função das suas 
características ambientais, posição dentro da bacia e estação de amostragem. O 
P07 é um riacho em uma região com a vegetação nativa conservada e suas 
características ambientais são diferentes das encontradas no rio Claro, além disso, o 
ponto onde ocorreu a amostragem está localizado cerca de 2,5 km do rio Claro.  Já 
os pontos P01 e P06 estão separados do P02, pela presença de um trecho de 
sumidouro que pode representar barreira para a dispersão, reduzindo a similaridade 
na composição de espécies entre esses pontos. Já o ponto P06, apesar de ser um 
trecho de riacho, ele está localizado cerca de 600 m do P01, e não há a presença 
barreiras entre os dois pontos, assim os peixes podem se deslocar entre os dois 
trechos amostrados, aumentando a similaridade na composição de espécies entre 
eles. 

 

7.6. Considerações Finais 

A ictiofauna registrada na área de influência direta e indireta da PCH 
Perdidos, bacia do rio Claro foi composta por peixes típicos da Bacia Amazônica e 
dominada pela ordem Characiformes. Entre as espécies capturadas pode ser 
destacado duas espécies de grande porte Brycon amazonicus e Utiaritichthys 
sennaebragai. Trata de espécies nativas na bacia Amazônica e de grande 
importância na dispersão de sementes já que tem em sua alimentação frutos e 
sementes nos canais do rio e por serem migrador de longas distâncias. 

Vale ressaltar que três espécies (B. cf. orinocoensis, Moenkhausia aff. 
phaeonota e Cyphocharax spilurus) representam a 57, 8 % do total de indivíduos 
capturados. Essas espécies se destacaram como espécies dominantes nos 
ambientes onde foi amostrado, o que demonstra que podem ser espécies chaves 
que poderão ser utilizadas ao longo das campanhas de monitoramento prévio, 
instalação e monitoramento dos impactos gerados pelo empreendimento. 

Vale ressaltar a importância desta atualização, tendo em vista que, das 52 
espécies presentes no estudo previamente realizado em 2007, apenas 15 espécies 
foram comuns com as 51 espécies coletadas nesse estudo. 
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8. ENTOMOFAUNA E BIOINDICADORES 

8.1. Introdução 

Mato Grosso é o terceiro maior Estado do Brasil (IBGE 2017) e possui nos 
seus limites políticos-geográfico os biomas Amazônia, Cerrado e o Pantanal. A área 
de transição entre esses biomas possui alta biodiversidade e são poucos conhecidos 
(PAOLUCCI et al 2016, VICENTE et al 2016). A área do empreendimento PCH 
Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, encontra-se em 
uma dessas regiões. 

Para realizar estudos de impactos ambientais de diferentes 
empreendimentos, um dos primeiros passos é conhecer a fauna e flora da região. 
Diversos grupos têm sido utilizados para avaliar a diversidade e a composição de 
espécies em fisionomias distintas, com o objetivo de diagnosticar os efeitos a 
diferentes regimes de perturbação ou manejo. Uma das maneiras é utilizar 
organismos que apresentem respostas demográficas e dispersivas mais rápidas 
como os artrópodes, que podem ser amostrados em maior quantidade e em escalas 
mais refinadas do que os organismos maiores (LEWINSOHN et al., 2005). Essas 
vantagens são contrabalanceadas por dificuldades taxonômicas em muitos, se não 
na maioria, dos táxons, e pelo tempo necessário para processar grandes amostras 
(LEWINSOHN et al., 2005). 

No Brasil, diversos grupos aparecem como indicadores potenciais 
(LEWINSOHN et al., 2005), como rola-bostas (ANDRESEN, 2003; OTAVO et al., 
2013) e formigas (BROWN & FREITAS, 2000; SHOEREDER et al., 2004; 
SUGUITURU et al.,2013). Formicidae são consideradas um dos grupos mais 
apropriados para bioindicadores, por apresentarem dominância na maioria dos 
ecossistemas terrestres, riqueza de espécies local e global, muitos táxons 
especializados, grande plasticidade comportamental e importantes papéis ecológicos 
na dinâmica do ambiente (SILVESTRE, 2000; FREITAS et al., 2006).  

Os Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) são um grupo de insetos 
recomendados como bioindicadores em áreas de florestas e fragmentos florestais, 
pela constituição de guildas bem definidas, taxonomia bem estabelecida para as 
espécies, facilidade e baixo custo de amostragem, elevada diversidade junto às 
florestas tropicais e por serem sensíveis aos efeitos do desmatamento (GARDNER 
et al., 2008; FAVILA & HAFFTER,1997; HALFFTER & EDMONDS 1982; HALFFTER 
et al. 1992; KLEIN 1989; HALFFTER 1991; HANSKY & CAMBEFORT, 1991). 

Nesse sentido, o emprego dos artrópodes em projetos de licenciamento 
ambiental, além de cumprir a legislação vigente, colabora para um levantamento da 
fauna que dificilmente seria realizado na região de transição dos biomas Amazônia e 
Cerrado no Estado de Mato Grosso. Neste relatório final apresentamos a 
composição das comunidades de Scarabaeidae e Formicidae da área de influência 
direta do empreendimento PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José 
do Rio Claro, Mato Grosso. 
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8.2. Metodologia 

As amostragens de Scarabaeinae e Formicidae foram realizadas em cinco 
pontos amostrais, utilizando dois métodos complementares de armadilhas de queda, 
dispostas no extrato arbóreo e a nível de solo (Quadro 8.1). 

Quadro 8.1: Unidades amostrais na área de influência direta do empreendimento 
PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto Coordenadas Metodologia Esforço amostral – 
período chuvoso 

Esforço amostral – 
período estiagem 

PP1 
13°48'7.30" 

56°41'31.70" 

Pitfall arborícola 

Pitfall solo 

5 armadilhas / 48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas / 48h 

5 armadilhas /48h 

PP2 
13°48'50.80" 

56°41'31.80" 

Pitfall arborícola 

Pitfall solo 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

PP3 
13°49'03.20" 

56°41'35.90" 

Pitfall arborícola 

Pitfall solo 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

PP4 
13°49'14.50" 

56°40'51.00" 

Pitfall arborícola 

Pitfall solo 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

PP5 
13°51'1.70" 

56°41'8.50" 

Pitfall arborícola 

Pitfall solo 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

5 armadilhas /48h 

 

Em cada unidade amostral foram utilizadas dez armadilhas, sendo 5 pitfall 
arborícola e 5 pitfall de solo. As armadilhas foram dispostas em transecto de 500m, 
distribuídas com distância de 25 m entre si, totalizando 10 armadilhas por unidade 
amostral. Os pitfall ao nível do solo consistiam em um recipiente plástico de 15 cm 
de diâmetro, 9 cm de profundidade, enterradas ao nível do solo, com 200 ml de 
água, 50 ml de álcool a 50% e 5% e detergente líquido, iscadas com fezes humanas 
(Figura 8.1 e 8.2).  

  

Figura 8.1: Pitfall de solo na área de 
influência direta da PCH Perdidos, nos 
municípios de Diamantino e São José do 
Rio Claro, MT. 

Figura 8.2: Camuflagem em pitfall de 
solo na área de influência direta da PCH 
Perdidos, nos municípios de Diamantino 
e São José do Rio Claro- MT. 
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Os pitfall arborícola consistiam em um recipiente plástico de 10 cm de 
diâmetro, 12 cm de profundidade, com 100 ml de substancia atrativa (urina humana), 
associado às árvores e instalados 1,5 m de altura do solo (Figuras 8.3 e 8.4). As 
armadilhas permaneceram por 48h para a captura da mirmecofauna ativa nos 
períodos diurno e noturno. Esse método é o mais eficaz para amostragem da fauna 
de formigas arborícolas (VASCONCELOS et al. 2016, POWELL et al. 2011) e para 
algumas espécies de scarabaeinae (VAZ-DE-MELLO & LOUZADA, 1997). 

 

  

Figura 8.3: Pitfall arborícola instalado em 
árvores na área de influência direta da 
PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

Figura 8.4: Formigas e besouro atraídos 
e capturados em armadilha de pitfall 
arborícola na área de influência direta da 
PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, 
MT. 

Todo o material coletado foi organizado, etiquetado e conservado em 
recipientes de plástico contendo álcool a 70% e identificados com auxílio de 
literaturas como BACCARO et al. (2015) e o web site AntWeb (2015).  

 

8.3. Resultados  

8.3.1. Scarabaeinae 

Foram coletados 527 indivíduos, pertencentes a 38 espécies, de 15 gêneros 
diferentes. Dos sítios amostrados na área, os pontos apresentaram as seguintes 
abundâncias, respectivamente: PP1 143 (27,13%), PP2 109 (20,68%), PP3 152 
(28,84%), PP4 90 (17,07%) e PP5 33 (6,26%), indivíduos cada (Quadro 8.1).  

De todas as espécies amostradas no local, quatro pertencem aos gêneros 
Canthidium (3 espécies) e Uroxys (uma espécie), agora classificado como incertae 
sedis (TARASOV & DIMITROV, 2016). Ontherus, foi o gênero com maior 
diversidade, cinco espécies, seguido de Canthon, Deltochilum, Eurysternus e 
Onthophagus, com quatro espécies cada. A espécie mais abundante foi Dichotomius 
sp2 (25,62%), com 135 indivíduos, quase 3 vezes mais do que a segunda mais 
abundante, que foi Eurysternus caribeus (10,63%), com 56 indivíduos, seguida de 
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Canthidium aff barbacennicum (10,25%), com 54 individuos e Ontherus sp1 (7,97%), 
com 42 (Tabela 8.1).  

Do total de espécies amostradas seis foram representadas por um único 
indivíduo, Canthon lituratus, Canthon triangularis, Coprophanaeus ensifer, 
Coprophanaeus sp2, Phanaeus chalcomelas, Sulcophaneaus faunus, o que 
representa 0,19 % de toda amostragem, para cada uma delas. Canthon aff 
chalybaeus, Deltochilum sp2, Genieridium sp1, Onthophagus sp3 e Phanaeus sp 1, 
por dois indivíduos (0,38%). Eurysternus sp2, Eurysternus sp4, Ontherus sp2, 
Ontherus sp4 e Onthophagus ontochromus, com 3 indivíduos (0,57%). Além de 
Ateuchus aff substriatus, Onthophagus aff osculati e Uroxys sp1, com 4 indivíduos 
cada (0,57%) e Ateuchus sp1 com 5 (0,95%). Essas 19 espécies representam 
metade da riqueza da área, no entanto totalizam apenas 48 (9,11%) indivíduos, o 
que representa menos de 1/10 da abundância total (Figura 8.5). 

 
Tabela 8.1: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, 
MT. 

Espécie P1 % P2 % P3 % P4 % P5 % Total % 

Ateuchus aff 
substriatus 

  4 3,67     4 8,16 4 0,76 

Ateuchus sp1 1 0,70   1 0,87   3 6,12 5 0,95 

Canthidium aff 
barbacennicum 

    26 22,61 28 25,23   54 10,25 

Canthidium aff 
gerstakeri 

8 5,59 6 5,50 6 5,22 2 1,80 1 2,04 23 4,36 

Canthidium sp4       8 7,21   8 1,52 

Canthon aff 
chalybaeus 

      2 1,80   2 0,38 

Canthon histrio     7 6,09     7 1,33 

Canthon lituratus       1 0,90   1 0,19 

Canthon 
triangularis 

1 0,70         1 0,19 

Coprophanaeus 
ensifer 

    1 0,87     1 0,19 

Coprophanaeus 
sp2 

      1 0,90   1 0,19 

Deltochilum sp1 1 0,70 1 0,92 1 0,87 3 2,70 3 6,12 9 1,71 

Deltochilum sp2       2 1,80   2 0,38 

Dichotomius sp1 5 3,50 2 1,83 7 6,09 5 4,50   19 3,61 

Dichotomius sp2 47 32,87 38 34,86 6 5,22 29 26,13 15 30,61 135 25,62 

Dichotomius sp3 4 2,80 1 0,92   6 5,41   11 2,09 

Dichotomius sp4   19 17,43       19 3,61 

Eurysternus 
caribeus  

22 15,38 17 15,60 6 5,22 8 7,21 3 6,12 56 10,63 

Eurysternus sp2   1 0,92 1 0,87   1 2,04 3 0,57 

Eurysternus sp3     6 5,22     6 1,14 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  182 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Espécie P1 % P2 % P3 % P4 % P5 % Total % 

Eurysternus sp4       3 2,70   3 0,57 

Genieridium  sp1     2 1,74     2 0,38 

Ontherus sp1 18 12,59 3 2,75 8 6,96 1 0,90 12 24,49 42 7,97 

Ontherus sp2 3 2,10         3 0,57 

Ontherus sp3 1 0,70 1 0,92 11 9,57 2 1,80   15 2,85 

Ontherus sp4   2 1,83   1 0,90   3 0,57 

Ontherus sp5 
    16 13,91 2 1,80   18 3,42 

Onthophagus aff 
hircus 

4 2,80 4 3,67 4 3,48 2 1,80   14 2,66 

Onthophagus aff 
osculati 

3 2,10 1 0,92       4 0,76 

Onthophagus 
ontochromus 

    3 2,61     3 0,57 

Onthophagus 
sp3 

  2 1,83       2 0,38 

Oxysternon 
macleayi 

8 5,59 2 1,83 2 1,74     12 2,28 

Oxysternon sp2 
5 3,50 1 0,92       6 1,14 

Phanaeus 
chalcomelas 

  1 0,92       1 0,19 

Phanaeus sp1 
  1 0,92     1 2,04 2 0,38 

Sulcophaneaus 
faunus 

1 0,70         1 0,19 

Sylvicanthon sp1 8 5,59 2 1,83 1 0,87 4 3,60 6 12,24 21 3,98 

Uroxys sp1 3 2,10     1 0,90   4 0,76 

Total Geral 143 100 109 100 115 100 111 100 49 100 527 100 

 

Para o período de chuvas, foram amostrados 334 indivíduos, de 36 espécies 
diferentes distribuídas em 15 gêneros e seis tribos, além dos gêneros Canthidium e 
Uroxys, agora classificado como incertae sedis (TARASOV & DIMITROV, 2016) 
(Tabela 8.2). A tribo mais representativa foi Coprini com 9 espécies e 155 indivíduos, 
o que representou quase metade da amostragem para esse empreendimento 
(46,39%), e a qual também pertence a espécie mais abundante Dichotomius sp 2 
(18,56%), que foi seguida de Canthidium aff barbacennicum (14,97%) e Eurysternus 
caribeus (11,07%), as três generalistas, ocorrendo principalmente em áreas abertas 
(Tabela 8.2).  

Ontherus, foi o gênero com maior riqueza cinco espécies. Quase 1/3 das 
espécies dessa área, foi representada apenas por um indivíduo, Ateuchus aff 
substriatus, Ateuchus sp1, Canthon aff chalybaeus, Canthon lituratus, Canthon 
triangularis, Coprophanaeus ensifer, Coprophanaeus sp2, Phanaeus chalcomelas, 
Phanaeus sp1, Sulcophaneaus faunus, e Uroxys sp1, o que representa 0,29 % de 
toda amostragem, para cada uma delas (Tabela 8.2) (Figura 8.5). 
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Figura 8.5: Número de indivíduos (log10) de morfoespécie de Scarabaeinae 
amostrados na área de influência direta da PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT.  

 
Encontramos abundância similares na área de amostragem, os pontos PP1, 

PP2 e PP4, apresentaram respectivamente 79 (23,65%), 74 (22,15%) e 78 (23,35%) 
indivíduos cada, seguidos de PP3 que foi um pouco mais abundante, com 103 
(30,84%) indivíduos, (Tabela 8.2) (Figura 8.5). 

 
Tabela 8.2: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, nos municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro, MT. 

Espécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % 

Ateuchus aff substriatus   1 1,35     

Ateuchus sp1 1 1,27       

Canthidium aff 
barbacennicum 

    26 25,24 24 30,77 

Canthidium aff gerstakeri 4 5,06 5 6,76 5 4,85 2 2,56 

Canthon aff chalybaeus       1 1,28 

Canthon histrio     7 6,80   

Canthon lituratus       1 1,28 

Canthon triangularis 1 1,27       
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Espécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % 

Coprophanaeus ensifer     1 0,97   

Coprophanaeus sp2       1 1,28 

Deltochilum sp1 1 1,27 1 1,35 1 0,97 1 1,28 

Deltochilum sp2       2 2,56 

Dichotomius sp1 5 6,33 2 2,70 7 6,80 5 6,41 

Dichotomius sp2 22 27,85 23 31,08 2 1,94 15 19,23 

Dichotomius sp3 2 2,53     6 7,69 

Dichotomius sp4   19 25,68     

Eurysternus caribeus  19 24,05 9 12,16 4 3,88 5 6,41 

Eurysternus sp2   1 1,35 1 0,97   

Eurysternus sp3     5 4,85   

Eurysternus sp4       3 3,85 

Genieridium  sp1     2 1,94   

Ontherus sp1 1 1,27 1 1,35 7 6,80 1 1,28 

Ontherus sp2 3 3,80       

Ontherus sp3 1 1,27 1 1,35 11 10,68 1 1,28 

Ontherus sp4   2 2,70   1 1,28 

Ontherus sp5     15 14,56 2 2,56 

Onthophagus aff hircus 4 5,06 4 5,41 4 3,88 2 2,56 

Onthophagus aff osculati 2 2,53 1 1,35     

Onthophagus ontochromus     3 2,91   

Oxysternon macleayi 5 6,33 1 1,35 2 1,94   

Oxysternon sp2 4 5,06       

Phanaeus chalcomelas   1 1,35     

Phanaeus sp1   1 1,35     

Sulcophaneaus faunus 1 1,27       

Sylvicanthon sp1 3 3,80 1 1,35   4 5,13 

Uroxys sp1       1 1,28 

Total 79 100,00 74 100,00 103 100,00 78 100,00 
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Figura 8.6: Número de indivíduos (log10) de cada morfoespécie de Scarabaeinae 
amostrados na área de influência direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, 
nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

 

 

Figura 8.7: Abundância (%) das morfoesspécies de Scarabaeinae na área de 
influência direta da PCH Perdidos, no período de chuvas, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

No período de estiagem, foram amostrados no total, 193 indivíduos, dentre 
22 espécies diferentes, do total de espécies, distribuídas em 11 gêneros, além dos 
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gêneros e seis tribos, além de Canthidium e Uroxys, agora classificados como 
incertae sedis (Tarasov & Dimitrov, 2016) (Tabela 8.3). 

Dichotomius, Ontherus, Canthidium e Eurysternus, foram os gêneros mais 
diversos com três espécies cada. A espécie dominante foi Dichotomius sp1, com 73 
individuos (37,82%), seguida das espécies Ontherus sp1, com 32 indivíduos (37,82%) 
e Dichotomius sp3 e Eurysternus caribeus com 19 indivíduos (9,84%) cada (Tabela 
8.3). As espécies menos abundantes foram, Ontherus sp3, Ontherus sp5, Canthon 
aff chalybaeus, Phanaeus sororibispinus, Eurysternus sp2, Eurysternus sp3 
Onthophagus aff osculati, com um indivíduo cada (0,52%). 

Dentre os sítios amostrados, a composição nessa área foi bastante 
equitável, os pontos PP1, PP2 e PP3, foram os mais ricos em espécies, com o 
mesmo número,10 em cada. O número total de espécimes também não apresentou 
grande discrepância entre os pontos, com 64, 35 e 49 indivíduos, respectivamente. 
Os PP4 e PP5 foram menos ricos em número de espécies, com 8 e 7, 
respectivamente. Em PP5 o nível de abundância se manteve próximo dos demais 
pontos (33 indivíduos), no entanto PP4 apresentou um baixo número de espécimes 
de scarabaeinae, apenas 12 indivíduos (Tabela 8.3). Uma espécie de Phanaeus 
(Notiophanaeus) sororibispinus, que foi coletada em PP3 é considerada rara. 
(Edmonds & Zidek, 2012) (Figura 8.8.). 

 
Tabela 8.3: Composição da comunidade de Scarabaeinae da área de influência 
direta da PCH Perdidos, no período de estiagem, nos municípios de Diamantino e 
São José do Rio Claro, MT. 

Espécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % 

Ateuchus aff 
substriatus     

3 8,57 4 8,16 
    

Ateuchus sp1  
    

3 6,12 1 8,33 
  

Canthidium aff 
barbacennicum         

4 12,12 

Canthidium aff 
gerstakeri 

4 6,25 1 2,86 1 2,04 1 8,33 
  

Canthidium sp4 
        

8 24,24 

Canthon aff 
chalybaeus         

1 3,03 

Dichotomius sp1 
    

3 6,12 
  

2 6,06 

Dichotomius sp2 25 39,06 15 42,86 15 30,61 4 33,33 14 42,42 

Dichotomius sp3 2 3,13 1 2,86 
      

Eurysternus caribeus 3 4,69 8 22,86 3 6,12 2 16,67 3 9,09 

Eurysternus sp2 
    

1 2,04 
    

Eurysternus sp3 
      

1 8,33 
  

Ontherus sp1 17 26,56 2 5,71 12 24,49 1 8,33 
  

Ontherus sp3 
        

1 3,03 

Ontherus sp5 
      

1 8,33 
  

Onthophagus aff 
osculati 

1 1,56 
        

Onthophagus sp3 
  

2 5,71 
      

Oxysternon macleayi 3 4,69 1 2,86 
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Espécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % 

Oxysternon sp2 1 1,56 1 2,86 
      

Phanaeus 
sororibispinus     

1 2,04 
    

Sylvicanthon sp1 5 7,81 1 2,86 6 12,24 1 8,33 
  

Uroxys sp1 3 4,69 
        

Total Geral 64 100,00 35 100,00 49 100,00 12 100 33 100,00 

 

 

 

Figura 8.8: Abundância (%) das morfoespécies de Scarabaeinae na área de 
influência direta da PCH Perdidos, no período de estiagem, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

De maneira geral, a composição da comunidade de Scarabaeidae possui 
uma fauna mista, com elementos do Cerrado e da Floresta Amazônica, com 
predominância da fauna do Cerrado, pela presença de espécies como Ateuchus aff 
substriatus e Canthon aff chalybaeus elementos presentes na fauna do Cerrado, 
coletados apenas nesta área. 
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8.3.2. Formicidae 

Foram amostrados 5009 indivíduos, distribuídos em 81 
espécies/morfoespécies, 28 gêneros e 7 subfamílias. Dentre as subfamílias 
amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (39 espécies e 3.503 
indivíduos; 69,93%), seguido de Formicinae (16 espécies e 903 ind.; 18,03%) e 
Dolichoderinae (10 espécies e 465 ind.; 9,28%) (Tabela 8.4) (Figura 8.9). Os 
gêneros mais abundantes foram Camponotus (11 espécies), seguido de Pheidole 
(11 espécies) e Crematogaster (7 espécies).  

O ponto PP1 apresentou 41 espécies e 1234 indivíduos, sendo a subfamília 
mais abundante Myrmicinae (750 ind.; 60,8%), seguido de Formicinae (338 ind.; 
27,4%) e Dolichoderinae (105 ind.; 8,51%) (Tabela 8.5) (Figura 8.9). Myrmicinae foi a 
subfamília mais abundante com 1.152 indivíduos (80,8%), seguido de Formicinae 
(76 ind.; 5,33%) no ponto PP2, onde amostramos 33 espécies (Tabela 8.6) (Figura 
8.9). Já no ponto PP3 ocorreram 20 espécies e Myrmicinae foi a mais representativa 
(387 ind.; 87%), seguido de Formicinae (45 ind.; 10%) (Tabela 8.5) (Figura 3.2-1). No 
ponto PP4 amostramos 38 espécies e Myrmicinae (682 ind.; 60,60%) e Formicinae 
(243 ind.; 21,6%) foram as subfamílias mais abundantes (Tabela 8.5) (Figura 8.9). O 
ponto PP5 apresentou 42 espécies e Myrmicinae como a mais representativa (532 
ind.; 68%), seguido de Formicinae (201 ind.; 26%)  
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Tabela 8.4: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta da PCH Perdidos, nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Subfamília Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Dolichoderinae Dolichoderus bidens 
  

1 0,07       1 0,82 

Dolichoderinae Dolichoderus bispinosus 88 7,13         88 3,50 

Dolichoderinae Dolichoderus imitator 10 0,81         10 0,11 

Dolichoderinae Dolichoderus inermes 
  

6 0,42     4 0,51 10 0,09 

Dolichoderinae Dorymyrmex sp1 4 0,32 163 11,44   1 0,09 4 0,51 172 2,43 

Dolichoderinae Linepthema sp1 2 0,16         2 0,03 

Dolichoderinae Tapinoma sp1 1 0,08 1 0,07   1 0,09   3 0,13 

Dolichoderinae Tapinoma sp2 
  

      2 0,26 2 0,02 

Dolichoderinae Tapinoma sp3 
  

      1 0,13 1 0,03 

Dorylinae Neivamyrmex sp1 
  

    174 15,47 2 0,26 176 1,58 

Ectatomminae Ectatomma brunneum 1 0,08   3 0,67     4 0,07 

Ectatomminae Ectatomma edentatum 18 1,46 11 0,77 5 1,12   3 0,38 37 0,43 

Ectatomminae Ectatomma opaciventre 4 0,32 3 0,21   2 0,18 4 0,51 13 0,20 

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum 
 

     16 1,42 17 2,18 33 0,37 

Ectatomminae Gnamptogenys moelleri 
 

     1 0,09   1 0,17 

Ectatomminae Gnamptogenys pleurodon 2 0,16         2 0,02 

Formicinae Brachymyrmex sp1 2 0,16   27 6,07 10 0,89 6 0,77 45 0,45 

Formicinae Camponotus aff_ager 5 0,41 38 2,67 2 0,45 0 0,00 21 2,69 66 0,60 

Formicinae Camponotus aff_atriceps 189 15,32 2 0,14 0 0,00 115 10,22 73 9,36 379 10,67 

Formicinae Camponotus aff_balzani 2 0,16 1 0,07 13 2,92 39 3,47 49 6,28 104 3,48 

Formicinae Camponotus aff._blandus   19 1,33   5 0,44 4 0,51 28 0,37 
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Subfamília Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Formicinae Camponotus aff_burtoni         1 0,13 1 0,17 

Formicinae Camponotus aff_textor         3 0,38 3 0,03 

Formicinae Camponotus sp3 117 9,48     27 2,40 6 0,77 150 3,96 

Formicinae Camponotus sp5B         4 0,51 4 0,04 

Formicinae Camponotus sp6B         4 0,51 4 0,04 

Formicinae Camponotus sp8A         20 2,56 20 0,20 

Formicinae Camponotus spC   2 0,14       2 0,04 

Formicinae Gigantiops destructor   11 0,77 1 0,22 5 0,44   17 0,18 

Formicinae Nylanderia sp1 11 0,89   1 0,22 38 3,38 2 0,26 52 1,10 

Formicinae Nylanderia sp2 
  

  1 0,22 2 0,18 5 0,64 8 0,24 

Formicinae Nylanderia sp3 12 0,97 3 0,21   2 0,18 3 0,38 20 0,45 

Myrmicinae Acromyrmex sp1 
  

  126 28,31 2 0,18 6 0,77 134 1,33 

Myrmicinae Acromyrmex sp2 19 1,54 2 0,14       21 0,28 

Myrmicinae Apterostigma sp2 
  

1 0,07   3 0,27   4 0,07 

Myrmicinae Atta sp1 167 13,53   1 0,22 89 7,91 55 7,05 312 6,15 

Myrmicinae Atta sexdens 
  

254 17,82       254 2,51 

Myrmicinae Cephalotes atratus 121 9,81   3 0,67   3 0,38 127 1,74 

Myrmicinae Cephalotes sp1 
 

 4 0,28       4 0,07 

Myrmicinae Crematogaster aff_monteverdensis 
 

       25 3,21 25 0,22 

Myrmicidae Crematogaster brasiliensis 36 2,92         36 3,21 

Myrmicinae Crematogaster carinata 
  

      14 1,79 14 0,18 

Myrmicinae Crematogaster limata 178 14,42   160 35,96 179 15,91   517 4,94 

Myrmicinae Crematogaster longispina 2 0,16 177 12,42   61 5,42   240 3,48 
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Subfamília Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Myrmicinae Crematogaster sp1 2 0,16         2 0,03 

Myrmicinae Crematogaster tenuicula 4 0,32         4 0,51 

Myrmicinae Cyphomyrmex aff_transversus 2 0,16     1 0,09   3 0,04 

Myrmicinae Cyphomyrmex laevigatus       1 0,09   1 0,06 

Myrmicinae Megalomyrmex sp1       4 0,36 3 0,38 7 0,10 

Myrmicinae Pheidole aff_radoszkowskii 92 7,46     19 1,69 20 2,56 131 1,88 

Myrmicinae Pheidole biconstricta 
  

45 3,16       45 1,07 

Myrmicinae Pheidole sp1 20 1,62     99 8,80 9 1,15 128 1,21 

Myrmicinae Pheidole sp2 12 0,97 2 0,14 2 0,45 62 5,51   78 1,55 

Myrmicinae Pheidole sp3 
  

10 0,70   2 0,18   12 0,24 

Myrmicinae Pheidole sp4 58 4,70     5 0,44 10 1,28 73 1,50 

Myrmicinae Pheidole sp5 16 1,30         16 0,15 

Myrmicinae Pheidole sp8 
 

 8 0,56       8 0,52 

Myrmicinae Pheidole sp9 
 

   9 2,02 27 2,40   36 0,77 

Myrmicinae Pheidole sp11 
 

 67 4,70       67 0,84 

Myrmicinae Pheidole sp13 3 0,24     10 0,89 85 10,90 98 0,97 

Myrmicinae Sericomyrmex sp1 13 1,05     5 0,44 68 8,72 86 1,45 

Myrmicinae Solenopsis sp1 
  

64 4,49 1 0,22 16 1,42   81 12,24 

Myrmicinae Solenopsis sp2 2 0,16 474 33,26 1 0,22 9 0,80   486 4,45 

Myrmicinae Solenopsis sp3 
  

      20 2,56 20 0,26 

Myrmicinae Solenopsis sp4 2 0,16     84 7,47 188 24,10 274 2,51 

Myrmicinae Solenopsis sp5     3 0,67     3 0,31 

Myrmicinae Strumigenys sp1   41 2,88     1 0,13 42 0,40 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  192 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Subfamília Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Myrmicinae Trachymyrmex sp2     48 10,79 3 0,27   51 0,56 

Myrmicinae Trachymyrmex sp4   2 0,14   1 0,09   3 0,03 

Myrmicinae Wasmannia auropunctata 1 0,08   33 7,42   25 3,21 59 0,55 

Myrmicinae Wasmannia scrobifera 
 

 1 0,07       1 0,02 

Ponerinae Neoponera sp1 
 

       2 0,26 2 0,07 

Ponerinae Neoponera apicalis 2 0,16 2 0,14   1 0,09   5 0,07 

Ponerinae Neoponera commutata 1 0,08 1 0,07       2 0,02 

Ponerinae Neoponera verenae 2 0,16         2 0,02 

Ponerinae Odontomachus sp1 
  

      3 0,38 3 0,15 

Ponerinae Pachycondyla crassinoda 4 0,32   5 1,12 4 0,36 2 0,26 15 0,19 

Ponerinae Pachycondyla harpax 4 0,32 4 0,28     1 0,13 9 0,20 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex sp1   3 0,21     2 0,26 5 0,12 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex sp2   2 0,14       2 0,03 

Pseudomyrmecidae Pseudomyrmex termitarium 3 0,24         3 0,03 

 Riqueza 41  33  20  38  42  81  

 
TOTAL 1.234 100 1.425 100 445 100 1.125 100 780 100 5.009 100 
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Figura 8.9: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área de 
influência direta da PCH Perdidos, nos municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro, MT. 

 

No período de chuvas foram amostrados 2.568 indivíduos, distribuídos em 
72 espécies/morfoespécies, 26 gêneros e 7 subfamílias. Dentre as subfamílias 
amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (32 espécies e 1.745 
indivíduos; 67,95%), seguido de Formicinae (16 espécies e 473 ind.; 18,42%) e 
Dolichoderinae (8 espécies e 272 ind.; 10,59%) (Tabela 8.5) (Figura 8.10). O ponto 
PP1 apresentou 37 espécies e 620 indivíduos, sendo a subfamília mais abundante 
Myrmicinae (343 ind.; 55%), seguido de Formicinae (159 ind.; 26%) e Dolichoderinae 
(93 ind.; 15%). Myrmicinae foi a subfamília mais abundante com 673 indivíduos 
(76,4%), seguido de Dolichoderinae (179 ind.; 19,3%) no ponto PP2, onde 
amostramos 37 espécies (Tabela 8.5) (Figura 8.10). Já no ponto PP4 ocorreram 32 
espécies e Myrmicinae foi a mais representativa (275 ind.; 62%), seguido de 
Formicinae (152 ind.; 34%). No ponto PP5 amostramos 35 espécies e Myrmicinae 
(454 ind.; 73%) e Formicinae (138 ind.; 22%) foram as subfamílias mais abundantes. 
O ponto PP3 não foi amostrado no período de chuvas. 

 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  194 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Tabela 8.5: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta do empreendimento PCH Perdidos no período 
de chuvas, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Subfamilia Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP4 % PP5 % T % 

Dolichoderinae Dolichoderus bispinosus 83 13,39       83 3,23 

Dolichoderinae Dolichoderus imitator 6 0,97       6 0,23 

Dolichoderinae Dolichoderus inermes   6 0,68   4 0,64 10 0,39 

Dolichoderinae Dorymyrmex sp1 2 0,32 163 18,50 1 0,22   166 6,46 

Dolichoderinae Linepthema sp1 2 0,32 0 0,00 0 0,00   2 0,08 

Dolichoderinae Tapinoma sp1   1 0,11 1 0,22   2 0,08 

Dolichoderinae Tapinoma sp2       2 0,32 2 0,08 

Dolichoderinae Tapinoma sp3       1 0,16 1 0,04 

Dorylinae Neivamyrmex sp1       2 0,32 2 0,08 

Ectatomminae Ectatomma brunneum 1 0,16       1 0,04 

Ectatomminae Ectatomma edentatum 6 0,97 5 0,57     11 0,43 

Ectatomminae Ectatomma opaciventre 4 0,65 1 0,11 2 0,45 3 0,48 10 0,39 

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum     9 2,02 15 2,42 24 0,93 

Ectatomminae Gnamptogenys moelleri     1 0,22   1 0,04 

Ectatomminae Gnamptogenys pleurodon 2 0,32       2 0,08 

Formicinae Brachymyrmex sp1     2 0,45 2 0,32 4 0,16 

Formicinae Camponotus aff_ager 5 0,81 1 0,11   5 0,81 11 0,43 

Formicinae Camponotus aff_atriceps 117 18,87   65 14,57 55 8,86 237 9,23 

Formicinae Camponotus aff_balzani 2 0,32   25 5,61 25 4,03 52 2,02 

Formicinae Camponotus aff._blandus   7 0,79 2 0,45 4 0,64 13 0,51 

Formicinae Camponotus aff_burtoni       1 0,16 1 0,04 
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Subfamilia Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP4 % PP5 % T % 

Formicinae Camponotus aff_textor       3 0,48 3 0,12 

Formicinae Camponotus sp3 13 2,10   24 5,38 5 0,81 42 1,64 

Formicinae Camponotus sp5B       4 0,64 4 0,16 

Formicinae Camponotus sp6B       4 0,64 4 0,16 

Formicinae Camponotus sp8A       20 3,22 20 0,78 

Formicinae Camponotus spC   2 0,23     2 0,08 

Formicinae Gigantiops destructor   11 1,25 2 0,45   13 0,51 

Formicinae Nylanderia sp1 10 1,61   29 6,50 2 0,32 41 1,60 

Formicinae Nylanderia sp2     1 0,22 5 0,81 6 0,23 

Formicinae Nylanderia sp3 12 1,94 3 0,34 2 0,45 3 0,48 20 0,78 

Myrmicinae Acromyrmex sp1       3 0,48 3 0,12 

Myrmicinae Acromyrmex sp2 16 2,58 2 0,23     18 0,70 

Myrmicinae Atta sp1 130 20,97   85 19,06 53 8,53 268 10,44 

Myrmicinae Atta sexdens   172 19,52     172 6,70 

Myrmicinae Cephalotes atratus 32 5,16       32 1,25 

Myrmicinae Crematogaster aff_monteverdensis       25 4,03 25 0,97 

Myrmicinae Crematogaster brasiliensis 11 1,77       11 0,43 

Myrmicinae Crematogaster carinata       13 2,09 13 0,51 

Myrmicinae Crematogaster limata 7 1,13       7 0,27 

Myrmicinae Crematogaster longispina 2 0,32 30 3,41 18 4,04   50 1,95 

Myrmicinae Crematogaster tenuicula 4 0,65       4 0,16 

Myrmicinae Cyphomyrmex aff_transversus 1 0,16   1 0,22   2 0,08 

Myrmicinae Megalomyrmex sp1     4 0,90 3 0,48 7 0,27 
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Subfamilia Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP4 % PP5 % T % 

Myrmicinae Pheidole aff_radoszkowskii 46 7,42   14 3,14 14 2,25 74 2,88 

Myrmicinae Pheidole biconstricta   45 5,11     45 1,75 

Myrmicinae Pheidole sp1 7 1,13   98 21,97 9 1,45 114 4,44 

Myrmicinae Pheidole sp2 9 1,45 2 0,23 17 3,81   28 1,09 

Myrmicinae Pheidole sp3   5 0,57     5 0,19 

Myrmicinae Pheidole sp4 49 7,90   3 0,67 7 1,13 59 2,30 

Myrmicinae Pheidole sp5 15 2,42       15 0,58 

Myrmicinae Pheidole sp8   2 0,23     2 0,08 

Myrmicinae Pheidole sp9     7 1,57   7 0,27 

Myrmicinae Pheidole sp11   53 6,02     53 2,06 

Myrmicinae Pheidole sp13 3 0,48   4 0,90 65 10,47 72 2,80 

Myrmicinae Sericomyrmex sp1 9 1,45   1 0,22 68 10,95 78 3,04 

Myrmicinae Solenopsis sp1   49 5,56 12 2,69   61 2,38 

Myrmicinae Solenopsis sp2 1 0,16 301 34,17 8 1,79   310 12,07 

Myrmicinae Solenopsis sp4 1 0,16 0 0,00 1 0,22 186 29,95 188 7,32 

Myrmicinae Strumigenys sp1   10 1,14   1 0,16 11 0,43 

Myrmicinae Trachymyrmex sp2     1 0,22   1 0,04 

Myrmicinae Trachymyrmex sp4   2 0,23 1 0,22   3 0,12 

Myrmicinae Wasmannia auropunctata       7 1,13 7 0,27 

Ponerinae Neoponera sp1       1 0,16 1 0,04 

Ponerinae Neoponera apicalis 2 0,32 2 0,23 1 0,22   5 0,19 

Ponerinae Neoponera commutata 1 0,16 1 0,11     2 0,08 

Ponerinae Neoponera verenae 2 0,32       2 0,08 
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Subfamilia Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP4 % PP5 % T % 

Ponerinae Pachycondyla crassinoda 2 0,32   4 0,90 1 0,16 7 0,27 

Ponerinae Pachycondyla harpax 2 0,32 2 0,23     4 0,16 

Pseudomyrmecidae Pseudomyrmex sp1   2 0,23     2 0,08 

Pseudomyrmecidae Pseudomyrmex sp2   1 0,11     1 0,04 

Pseudomyrmecidae Pseudomyrmex termitarium 3 0,48       3 0,12 

 Riqueza 37  27  32  35  72  

 
TOTAL 620 100 881 100 446 100 621 100 2568 100 
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Figura 8.10: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área 
de influência direta da PCH Perdidos no período de chuvas, nos 
municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

No período de estiagem foram amostrados 2.441 indivíduos, distribuídos em 
64espécies/morfoespécies, 25 gêneros e 7 subfamílias. Dentre as subfamílias 
amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (35 espécies e 1.763 
indivíduos; 72,22%), seguido de Formicinae (9 espécies e 430 ind.; 17,62%) e 
Dorylinae (1 espécie e 174 ind.; 7,13%) (Tabela 8.6) (Figura 8.11). O ponto PP1 
apresentou 27 espécies e 614 indivíduos, sendo a subfamília mais abundante 
Myrmicinae (407 ind.; 66,29%), seguido de Formicinae (179 ind.; 29,15%) e 
Dolichoderinae (12 ind.; 1,95%). Myrmicinae foi a subfamília mais abundante com 
514 indivíduos (89%), seguido de Formiciane (52 ind.; 9%) no ponto PP2, onde 
amostramos 21 espécies (Tabela 8.6) (Figura 8.11). Já no ponto PP3 ocorreram 21 
espécies e Myrmicinae foi a mais representativa (387 ind.; 87%), seguido de 
Formicinae (45 ind.; 10%). No ponto PP4 amostramos 28 espécies e Myrmicinae 
(377 ind.; 58%) e Dorylinae (174 ind.; 27%) foram as subfamílias mais abundantes. 
No ponto PP5, amostramos 24 espécies, sendo Myrmicinae (78 indivíduos; 49%), 
seguido de Formicinae (63 ind.; 40%) as subfamílias mais abundantes (Tabela 8.6) 
(Figura 8.11). 
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Tabela 8.6: Composição da comunidade de Formicidae da área de influência direta do empreendimento PCH Perdidos, no período 
de estiagem, nos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, Mato Grosso. 

Subfamila Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Dolichoderinae Dolichoderus bidens   1 0,18       1 0,05 

Dolichoderinae Dolichoderus bispinosus 5 0,81         5 0,26 

Dolichoderinae Dolichoderus imitator 4 0,65         4 0,21 

Dolichoderinae Dorymyrmex sp1 2 0,33       4 2,52 6 0,32 

Dolichoderinae Tapinoma sp1 1 0,16         1 0,05 

Dorylinae Neivamyrmex sp1       174 25,63   174 9,17 

Ectatomminae Ectatomma brunneum     3 0,67     3 0,16 

Ectatomminae Ectatomma edentatum 12 1,95 6 1,10 5 1,12   3 1,89 26 1,37 

Ectatomminae Ectatomma opaciventre   2 0,37     1 0,63 3 0,16 

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum       7 1,03 2 1,26 9 0,47 

Formicinae Brachymyrmex sp1 2 0,33   27 6,07 8 1,18 4 2,52 41 2,16 

Formicidae Camponotus aff_ager   37 6,80 2 0,45   16 10,06 55 2,90 

Formicinae Camponotus aff_atriceps 72 11,73 2 0,37   50 7,36 18 11,32 142 7,49 

Formicinae Camponotus aff_balzani   1 0,18 13 2,92 14 2,06 24 15,09 52 2,74 

Formicinae Camponotus aff._blandus   12 2,21   3 0,44   15 0,79 

Formicinae Camponotus sp3 204 16,94     3 0,44 1 0,63 208 10,96 

Formicinae Gigantiops destructor     1 0,22 3 0,44   4 0,21 

Formicinae Nylanderia sp1 1 0,16   1 0,22 9 1,33   11 0,58 

Formicinae Nylanderia sp2     1 0,22 1 0,15   2 0,11 

Myrmicinae Acromyrmex sp1     126 28,31 2 0,29 3 1,89 131 6,91 

Myrmicinae Acromyrmex sp2 3 0,49         3 0,16 
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Subfamila Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Myrmicinae Apterostigma sp2 0 0,00 1 0,18   3 0,44   4 0,21 

Myrmicinae Atta sp1 37 6,03   1 0,22 4 0,59 2 1,26 44 2,32 

Myrmicinae Atta sexdens   117 15,07       117 6,17 

Myrmicinae Cephalotes atratus 89 14,50   3 0,67   3 1,89 95 5,01 

Myrmicinae Cephalotes sp1   4 0,74       4 0,21 

Myrmicidae Crematogaster brasiliensis 25 4,07         25 1,32 

Myrmicinae Crematogaster carinata         1 0,63 1 0,05 

Myrmicinae Crematogaster limata 271 27,85   260 35,96 279 26,36   810 42,70 

Myrmicinae Crematogaster longispina   147 27,02   43 6,33   190 10,02 

Myrmicinae Crematogaster sp1 2 0,33         2 0,11 

Myrmicinae Cyphomyrmex aff_transversus 1 0,16         1 0,05 

Myrmicinae Cyphomyrmex laevigatus       1 0,15   1 0,05 

Myrmicinae Pheidole aff_radoszkowskii 46 7,49     5 0,74 6 3,77 57 3,00 

Myrmicinae Pheidole sp1 13 2,12     1 0,15   14 0,74 

Myrmicinae Pheidole sp2 3 0,49   2 0,45 45 6,63   50 2,64 

Myrmicinae Pheidole sp3   5 0,92   2 0,29   7 0,37 

Myrmicinae Pheidole sp4 9 1,47     2 0,29 3 1,89 14 0,74 

Myrmicinae Pheidole sp5 1 0,16         1 0,05 

Myrmicinae Pheidole sp8   6 1,10       6 0,32 

Myrmicinae Pheidole sp9     9 2,02 20 2,95   29 1,53 

Myrmicinae Pheidole sp11   14 2,57       14 0,74 

Myrmicinae Pheidole sp13       6 0,88 20 12,58 26 1,37 

Myrmicinae Sericomyrmex sp1 4 0,65     4 0,59   8 0,42 
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Subfamila Espécie/morfoespécie PP1 % PP2 % PP3 % PP4 % PP5 % T % 

Myrmicinae Solenopsis sp1   15 2,76 1 0,22 4 0,59   20 1,05 

Myrmicinae Solenopsis sp2 1 0,16 273 31,80 1 0,22 1 0,15   276 14,55 

Myrmicinae Solenopsis sp3         20 12,58 20 1,05 

Myrmicinae Solenopsis sp4 1 0,16     83 12,22 2 1,26 86 4,53 

Myrmicinae Solenopsis sp5     3 0,67     3 0,16 

Myrmicinae Strumigenys sp1   31 5,70       31 1,63 

Myrmicinae Trachymyrmex sp2     48 10,79 2 0,29   50 2,64 

Myrmicinae Trachymyrmex sp3             

Myrmicinae Wasmannia auropunctata 1 0,16   33 7,42   18 11,32 52 2,74 

Myrmicinae Wasmannia scrobifera   1 0,18       1 0,05 

Ponerinae Neoponera sp1         1 0,63 1 0,05 

Ponerinae Neoponera apicalis             

Ponerinae Neoponera commutata             

Ponerinae Neoponera verenae             

Ponerinae Odontomachus sp1         3 1,89 3 0,16 

Ponerinae Pachycondyla crassinoda 2 0,33   5 1,12   1 0,63 8 0,42 

Ponerinae Pachycondyla harpax 2 0,33 2 0,37     1 0,63 5 0,26 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex sp1   1 0,18     2 1,26 3 0,16 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex sp2   1 0,18       1 0,05 

 Riqueza 27  21  21  28  24  64  

 
TOTAL 614 100 579 100 445 100 649 100 159 100 2441 100 
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Figura 8.11: Abundância (%) das subfamílias de Formicidae na área 
de influência direta da PCH Perdidos no período de estiagem, nos 
municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

 

Myrmicinae foi a subfamília dominante em todos pontos amostrais, tanto em 
número de gênero quanto de espécies, corroborando com trabalhos de Silva & 
Lopes (1997), Bruhl et al. (1998) e Silva & Silvestre (2000;2004) que demonstraram 
que essas subfamílias são tipicamente mais numerosas em serapilheira do que 
Formicinae e Dolichoderinae. O sucesso ecológico desse grupo de formigas se de a 
sua adaptação aos mais diversos nichos ecológicos (FOWLER et al., 1991), tendo 
então alta dominância em áreas forma de mosaicos, onde os fragmentos se 
intercalam com desmatamentos e agropecuária (GUIMARÃES et al.,2013), como 
neste inventário. 

Pseudomyrmecinae e Ecitoninae foram pouco amostradas. No caso da 
primeira subfamília, isso é explicado pelo seu hábito de nidificar principalmente em 
árvores, salvo umas raras exceções terrícolas. Logo, estudo que apresentam alta 
riqueza desse grupo, empregam metodologias específicas para fauna de alto dossel, 
o que não aconteceu neste inventário, onde utilizamos metodologias que abrangem 
a mimercofauna arborícola de baixo dossel. Entretanto, o emprego de pitfalls 
arborícolas aumentou consideravelmente o número de espécies amostradas. 
Pseudomyrmecinae caracterizam por serem territorialistas e predadoras generalistas 
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(MILL, 1981; FOWLER et al., 1991). A subfamília Ecitoninae foi pouco representada, 
pois são compostas por formigas nômades que dificilmente são amostradas com 
armadilhas de pitfall (Bestelmeyer et al., 2000), somente quando ocorre busca ativas 
ou o grupo nômade encontra a armadilha de queda, como ocorreu neste estudo.  

Dentre os gêneros amostrados, os de maior riqueza foram Camponotus (11 
spp.), seguido de Pheidole (11 spp.) e Crematogaster (7 spp.). Ambientes 
antropizados, normalmente apresentam dominância numérica de algumas espécies, 
neste caso, pertencentes aos gêneros Pheidole, Crematogaster e Camponotus. 
Camponotus (RAMOS et al. 2001) e Crematogaster (LUTINSKI 2007) são gêneros 
indicadores de áreas abertas, como observado na maior parte dos pontos amostrais, 
evidenciando o estado de conservação da área do inventário, ouseja 
moderadamente perturbada. Camponotus é o maior gênero de formigas, com 
predominância ao nível mundial, com alta abundância local, composto por espécies 
generalistas, comum em ambientes degradados (WILSON, 1976; MARINHO, 2002; 
BACARRO et al., 2015) ou áreas abertas, como observado em todos os pontos. 

Pheidole sempre é o gênero melhor representado em coletas de formigas de 
áreas florestadas (LEAL, 2002; VASCONCELOS, 1999; BIEBER et al., 2006; 
BACARRO et al., 2015), é um dos maiores gêneros entre os animais e plantas com 
cerca de 900 espécies descritas (624 para o Novo Mundo) e cerca de 1500 espécies 
estimadas. É um grupo hiperdiverso e cosmopolita, distribuído mais frequentemente 
em locais de clima quente, ocorrendo em um amplo espectro de habitats em regiões 
de florestas tropicais às savanas e desertos (WILSON, 2003) como a região de 
transição cerrado-amazônica, local de coleta deste inventário. A diversidade singular 
destas formigas deve-se à combinação de alguns fatores como tamanho corporal 
pequeno, curto período reprodutivo e um conjunto de adaptações comportamentais 
que permite explorar novos nichos ou excluir competidores (WILSON, 2003). Por sua 
diversidade e abundância possuem grande importância ecológica como 
controladoras das populações de outros artrópodes (BACARRO et al., 2015). 

O gênero Solenopsis é um dos que se destaca em levantamentos 
faunísticos, possuindo 161 espécies descritas para região Neotropical, habitantes 
comuns da serapilheira (TABER, 2000; FERNÁNDEZ, 2003; BACARRO et al., 
2015). São consideradas como influentes sobre o processo de recuperação florestal 
(RAMOS et al., 2003) e são bem adaptadas aos ambientes perturbados. Nidificam 
no solo, sob pedras, no interior de galhos, na vegetação e em cavidades pré-
existentes, sendo generalistas e recrutadoras, forrageando na serapilheira e em 
troncos ou vegetação baixa (BACARRO et al., 2015).  

Os gêneros Pheidole e Crematogaster tendem a serem gêneros 
predominantes em ecossistemas terrestres na floresta Amazônica, uma vez que 
diversas espécies desse grupo possuem boa tolerância às condições físicas do 
ambiente (ANDERSEN, 1991). Somados a Wasmannia auropunctata, amostrada na 
maior parte das áreas do inventário, são oportunistas e englobam espécies de 
formigas com alta capacidade de recrutamento, permitindo assim uma grande 
capacidade de colonização de áreas antropizadas, com grande capacidade de 
adaptação e multiplicação nesses ambientes (DELABIE, 1988). Esses grupos são 
indicadores de perturbação ambiental, como observado na área do inventário.  

Contudo, os pontos apresentaram ocorrência de gêneros como 
Gnamptogenys (predadoras crípticas especializadas) que podem ser bioindicadores 
positivos da qualidade do ambiente, além de grupos como Pachycondyla e 
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Odontomachus que indicam a abundância de outros invertebrados como 
coleópteros, isópteros, outras formigas, além de serem comuns em ambientes 
naturais (SILVESTRE et al, 2003; BRANDÃO et al., 2000). E ainda, a ocorrência de 
Apterostigma pode ser considerada positiva e correlacionada com boas condições 
de formação de serapilheira (SILVESTRE et al, 2003). Logo, podemos inferir que as 
áreas amostradas se encontram em processo de regeneração. 

Os gêneros com baixa abundância e ocorrência são considerados gêneros 
raros e com um número consideravelmente menor de espécies. Táxons como 
Sericomyrmex, e Strumigenys são predadores especialistas (DELABIE et al., 2000), 
que exigem ambientes mais heterogêneos, de uma complexidade natural estrutural 
do habitat maior. A sua ocorrência reforça a hipótese de que a região do inventário 
passa por um processo de regeneração florestal.  

 

8.4. Considerações Finais 

A amostragem compreendendo a sazonalidade possibilitou o aumento do 
número de espécies, evidenciando a riqueza de espécies da área de estudo. . A 
fauna de formigas e besouros indica a necessidade de novos estudos nas áreas 
diretamente afetada e de influência direta, pois foram encontradas espécies 
indicadoras da qualidade ambiental positiva e negativa, o que mostra a importância 
desta região. 

Utilizamos como referência de diversidade, a diversidade beta. Esta medida 
revela a variação da composição de espécies entre locais, com ligação entre 
diversidade local e a diversidade regional (ver WHITTAKER 1960; ANDERSON et al. 
2011). Mais especificamente, identificamos quais os locais que mais contribuem para 
a diversidade beta da região (LCDB).  

Os locais com maiores valores de LCBD são considerados mais singulares e 
podem ser vistos como locais únicos em termos de conservação, ou como locais 
degradados que necessitam de restauração (LANDEIRO et al. 2018). Assim, avaliar 
a contribuição dos locais (LCBD) para a variação da diversidade beta é importante 
para o manejo das comunidades, em especial se essas perdas estiverem 
relacionadas a impactos antrópicos ou a processos exclusivamente naturais 
(LEGENDRE e DE CÁCERES 2013, BASELGA 2008).  

Para calcular os valores de LCDB, utilizamos a fauna de formigas e 
besouros da área do empreendimento PCH Perdidos, associada à área do 
empreendimento PCH Sumidouro, por considerar o impacto integrado e cumulativo 
na sub-bacia do Rio Claro. Elencamos quatro locais prioritários de conservação e 
monitoramento (Tabela 8.7). 
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Tabela 8.7: Valores de diversidade beta dos pontos amostrados 
na área de influência direta da PCH Perdidos nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio Claro, MT. 

Ponto LCDB Rank 

PP1 0.1135755  

PP2 0.1344274 2° 

PP4 0.1118841  

PP5 0.1309987 4° 

PS1 0.1397903 1° 

PS3 0.1199637  

PS4 0.1166910  

PS5 0.1326693 3° 

 

Diferentes atividades relacionadas ao empreendimento, desde a fase de 
instalação e funcionamento, geram impactos que afetam diretamente na fauna 
regional. O alagamento das áreas diretamente afetadas do empreendimento PCH 
Perdidos pode provocar um fluxo das comunidades de formigas e besouros, 
provocando mudanças nas paisagens naturais adjacentes. Consequentemente, a 
fauna local poderá ser alterada, modificando hábitats e micro-habitat, ocasionando a 
diminuição da riqueza de espécies e aumento de abundância.  

Sugere-se, em caso de aprovação e execução do empreendimento, a 
conservação de áreas íntegras em outros locais, com proporcionalidade de habitats 
semelhantes; como também o resgate do grupo no momento do enchimento do lago 
(para registro de espécies de difícil amostragem) e monitoramento da comunidade. 
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9.2. Mapa de Vegetação e Uso do Solo da Área Diretamente Afetada e de 
influência Direta 
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9.3. Licença Especial de Pesca 
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9.4. Autorização para Manejo Fauna Silvestre  
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9.5. Inventário Florestal e Plano de Exploração Florestal 
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9.6. Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno 
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9.7. Relatório Final Vetores - PCH Perdidos  
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1. APRESENTAÇÃO 

Os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Arinos incluíram o trecho médio 
do rio Claro, seu afluente pela margem esquerda, no qual foram identificados dois 
empreendimentos previstos para operação em cascata: PCH Perdidos e PCH 
Sumidouro. 

O Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Perdidos, localizada no 
Rio Claro, Estado do Mato Grosso, teve o DRS-PCH publicado por meio do 
Despacho ANEEL nº 51, de 10 de janeiro de 2017. 

Após a emissão do referido documento, o empreendimento foi habilitado 
para participação no 26º Leilão de Energia Nova, realizado em 20 de dezembro de 
2017, com efetivação da comercialização 16,4 MW médios de energia. 

A partir da emissão do DRS-PCH e da participação no Leilão de Energia 
Nova, ações específicas visando à otimização do empreendimento vem sendo 
promovidas, objetivando a sua efetiva implantação, incluindo diversos estudos e 
avaliações, visitas de campo, investigações e negociações com fornecedores de 
equipamentos. 

Como resultado dos trabalhos de campo vislumbrou-se a necessidade de 
deslocamento para jusante do eixo do barramento, em local com melhores 
condições geológicas e morfológicas. Este deslocamento, de aproximadamente 2 
km, resultou no aumento da área do reservatório e também da área necessária à 
implantação do empreendimento.  

Ante ao exposto, e tendo em vista que nos estudos de otimização de arranjo 
foram promovidas algumas alterações conceituais nas estruturas da PCH, julgou-se 
necessário elaborar uma versão atualizada do projeto básico, que teve como 
principais elementos: 

- Atualização da série de vazões médias mensais; 

- Incorporação das vazões para usos consuntivos, definidas na Portaria SEMA 
nº 718, de 06 de setembro de 2017; 

- Deslocamento do eixo da barragem para jusante; 

- Revisão da curva-chave no canal de fuga, em função do deslocamento da 
barragem; 

- Revisão e otimização do projeto do circuito de adução, resultando na 
implantação de duas unidades geradoras Kaplan “S” de montante; 

- Revisões e atualização de alguns parâmetros para cálculo da Garantia Física. 

Dessa forma, a EECO Jacutinga – Empreendimentos Energéticos do Centro 
Oeste S.A. submeteu à Agência Nacional de Energia Elétrica o Relatório do Projeto 
Básico Atualizado da PCH Perdidos, com atendimento a todos os aspectos de 
engenharia, ambientais e socioeconômicos envolvidos. 

Os estudos de engenharia foram elaborados tendo como referências as 
seguintes publicações: 

- “Diretrizes para Estudos e Projeto Básico de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas”, editadas pela ELETROBRÁS/ANEEL-MME em 1999; 
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- Projeto Básico emitido em 2016, com DRS-PCH emitido por meio do 
Despacho ANEEL nº 51/2017. 

- Condicionantes da Licença Prévia Ambiental SEMA nº 308717/2017; 

- Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, emitida pela Portaria 
SEMA nº 718/ 2017. 

Ante ao exposto, as empresas EECO Jacutinga Empreendimentos 
Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Perdidos, e EECO Saracura 
Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A., titular da PCH Sumidouro, 
optaram por elaborar a revisão dos projetos básicos dos empreendimentos, 
mantendo a premissa de operação em cascata prevista no inventário de referência. 

Os projetos desenvolvidos tiveram como objetivo a maximização do 
aproveitamento energético deste trecho do rio Claro, levando em conta também os 
aspectos econômicos, ambientais e de preservação da logística já implantada na 
região. O quadro comparativo com os dados dos Estudos de Inventário elaborados 
em 2003, Projeto Básico de 2016 e Projeto Básico Atualizado de 2018 está 
apresentado a seguir. 

Quadro 1: Estudos de Inventário elaborados em 2003, Projeto Básico de 2016 e 
Projeto Básico Atualizado de 2018 da PCH Perdidos. 

Características 
Estudos de 
Inventário 

(2003) 

Projeto Básico 
LEN A-6 2017 

(2016) 

Projeto Básico 
Atualizado 

(2018) 

Coordenadas de referência 13°48’32,24” S 

56°41’24,35” W 

13°48’05” S 

56°41’33,7” W 

13° 47’ 42,09” S  

54° 42’ 04,62” W 

Distância até a foz (km) 82,23 81,17 79,18 

Área de drenagem (km²) 2.883 2.883 2.975 

Potência instalada (MW) 24,50 28,00 28,00 

Nível d’água de montante (m) 330,00 333,00 333,00 

Nível d’água normal de jusante (m) 310,00 304,89 304,38 

Queda bruta nominal (m) 20,00 28,11 28,62 

Vazão de projeto-vertedouro (m³/s) 1.066 518 518 

Área do reservatório (km²) 0,34 1,47 3,13 

Vazão média de longo termo 
(m³/s) 

82,16 77,80 78,01 

 

Em 04 de junho de 2018 foi publicada a Portaria MME nº 199/2018, que 
autorizou a EECO Jacutinga – Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A. 
a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a 
implantação e exploração do aproveitamento. 

Em 16 de agosto de 2017 foi protocolado na SEMA/MT o pedido de 
Retificação da Licença Prévia nº 308717/2017, em função da alteração do nome do 
empreendimento de PCH Jacutinga para PCH Perdidos e da adequabilidade ao 
projeto de acordo com a DRS-PCH/QNEEL, aprovado em janeiro de 2017, no qual 
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consta a Alteração de Arranjo e Potência Instalada do empreendimento para 28MW. 
Em resposta ao requerimento a SEMA encaminhou o Parecer Técnico 
nº112757/CLEIA/SUIMIS/SEMA/2017, no qual solicita a atualização de estudos dos 
meios: físico, biótico e sócio econômico.  

Para atendimento a essas solicitações da SEMA, neste estudo definiu-se 
como Área de Influência Ambiental Indireta (AII) toda a sub-bacia hidrográfica do rio 
Claro a montante dos empreendimentos, enquanto que à jusante, considerou-se um 
raio médio de 6 km a partir do eixo do barramento da PCH Perdidos. A Área de 
Influência Econômica, com enfoque a Área de Abrangência Regional (AAR), foi 
considerada a região a ser beneficiada e assistida pelas obras dos 
empreendimentos, em especial, os municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro. Como área de Influência Ambiental Direta (AID) delimitou-se um raio de 1000 
metros no entorno da área de intervenção direta das obras de construção dos 
empreendimentos, inclusive a área de inundação dos reservatórios. 

Assim, para a Retificação da LP encaminha-se a atualização dos estudos 
ambientais e sociais atualizados, nos seguintes volumes:  

 Volume I - Diagnóstico do Meio Físico;  

 Volume II - Diagnóstico do Meio Biótico;  

 Volume III - Diagnóstico do Meio Socioeconômico e Arqueológico;  

 Volume IV - Análise dos Impactos Ambientais.  

O Projeto de Engenharia elaborado pela PRIME Projetos e Consultoria Ltda 
que também encaminhado com essa atualização dos Estudos Ambientais prevê o 
atendimento a todas as normas de segurança da barragem, atende as restrições 
ambientais e deverá ser construído com o menor impacto ambiental possível. 

Neste documento apresenta-se a síntese dos trabalhos realizados, que 
envolveram levantamentos de campo e estudos do Meio Socioeconômico e 
Arqueológico, na região e local onde se pretende implantar a PCH Perdidos. Os 
dados levantados foram consolidados em um conjunto de textos, tabelas e figuras. 
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2. OBJETIVO 

Neste documento apresenta-se a síntese dos trabalhos realizados, que 
envolveram levantamentos de campo e estudos nas áreas Socioeconômica e da 
Arqueologia, na região e local onde pretende-se implantar a PCH Perdidos. Os 
dados levantados foram consolidados em um conjunto de textos, tabelas e figuras. 

O objetivo deste estudo foi detalhar os aspectos sócios econômicos e 
arqueológicos da região onde será construída a Pequena Central Hidrelétrica 
Perdidos, de sorte a permitir, após os trâmites legais junto ao Poder Concedente e 
Órgão Ambiental, realizar a implantação do empreendimento. 

De maneira específica, a elaboração destes estudos contemplou os 
seguintes objetivos: 

  Levantados de dados secundários de relatórios e de trabalhos científicos 
relacionados a sócio economia e arqueologia, já realizados nos Municípios 
de Diamantino e São José do Rio Claro; 

 Realizar atividades de prospecção arqueológicas (levantamento 
assistemático e sistemático); 

 Levantamento de dados primários nas várias visitas realizadas na área 
urbana e rural dos dois municípios, envolvendo dados demográficos, de 
produção rural e industrial, prestação de serviços de saúde, educação, 
transporte, energia, etc.; 

 Tabulação e análise dos dados coletados nas fontes primárias e 
secundárias, nas diversas instituições públicas e privadas; 

 Elaboração de relatório que fornecem subsídios para as análises de impacto 
local e regional. 
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3. ESTUDOS DA SOCIOECONOMIA 

3.1. Local dos estudos realizados 

A abordagem referente ao meio socioeconômico trata dos aspectos 
demográficos e econômicos dos municípios de Diamantino e São José do Rio 
Claro, considerados neste estudo como Área de Influência Indireta do 
empreendimento de aproveitamento hidrelétrico PCH Perdidos. 

Os dados aqui apresentados foram, em sua maioria, obtidos junto às 
estatísticas socioeconômicas oficiais publicadas no Anuário Estatístico do Estado de 
Mato Grosso, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, bem 
como dados disponibilizados pelo IBGE. 

Segundo a regionalização da SEPLAN‐MT, os municípios estão localizados 

na mesorregião Norte mato‐grossense, sendo que Diamantino faz parte da 
Microrregião Homogênea – MRH Parecis e São José do Rio Claro integra a MRH 
Arinos. 

A sede de Diamantino está localizada a 14° 24’ 43’’ de latitude sul e 56° 
26’ 53’’ de longitude oeste, em altitude média de 269 m, e está situada a 

aproximadamente 210 km de distância da capital mato‐grossense. O município 
ocupa uma área de 8.255,11 km², representando 0,91% da área total do estado 

mato‐grossense, e possui divisa com os municípios de Nova Marilândia, Campo 
Novo do Parecis, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Mutum, Nobres, 
Alto Paraguai e Nortelândia. 

  

Figura 3.1: Avenida da cidade Diamantino Figura 3.2: Igreja Matriz e Casa Canônica 
de Diamantino. 

A sede de São José do Rio Claro localiza-se a 13° 25’ 52’’ de latitude sul e 
56° 45’ 06’’ de longitude oeste, em altitude média de 350 m, e está situada a 
aproximadamente 325 km de Cuiabá. O município ocupa uma área de 4.521,84 km², 
representando 0,50% da área total de Mato Grosso, e possui divisa com os 
municípios de Diamantino, Nova Maringá e Nova Mutum. 
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Figura 3.3: Praça no centro de São José do 
Rio Claro. 

Figura 3.4: Avenida na região central de São 
José do Rio Claro. 

 

3.2. Histórico 

3.2.1. Diamantino 

Em 18 de setembro de 1728, poucos anos depois da fundação de Cuiabá, 
começou a movimentação para formação do núcleo que deu origem ao atual 
município de Diamantino. Gabriel Antunes Maciel escreveu à Câmara de Cuiabá, 
dando notícias da descoberta do ouro. 

Inicialmente, o local era denominado de Arraial do Ouro, nome dado ao 
córrego onde o metal havia sido encontrado. Posteriormente, o lugar passou a 
chamar-se Félix, certamente o nome de um garimpeiro pioneiro na região. 

Pouco tempo depois, os garimpeiros encontraram pedras diamantíferas, cuja 
extração era privativa da Coroa Portuguesa. Tal achado fez com que o governo 
fechasse todos os garimpos da região. Mas a mineração clandestina continuou. Foi 
criado o Destacamento Diamantino do Paraguai, para inibir o garimpo ilegal, o qual 
assegurou a fixação do povoado de Diamantino 1. 

Esgotadas as lavras, já em 1746, eram descobertas outras, à margem do 
Córrego Grande, pelo abrigador do caminho de Goiás, Antônio Pinho de Azevedo, 
que ali fundou o Arraial de Nossa Senhora do Parto, erigindo uma pequena Capela 
sob essa invocação. A ocorrência de diamantes nas lavras descobertas motivou a 
dispersão dos faiscadores, por ordem do Ouvidor da Vila de Cuiabá, visto que a sua 
extração era privativa da Coroa Portuguesa.  

Dispersos os mineiros, dedicaram-se muitos deles, às margens do ribeirão 
aurífero, a agropecuária, infelizmente mal sucedidos, devido à grande seca que 
assolou a região nos anos de 1749, dizimando lavouras, gado e população. 

Em 1751, o Governador Capitão General Dom Antônio Rollim de Moura 
Tavares organizou o Destacamento dos Diamantes do Paraguai, com a finalidade de 

                                            
1 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/diamantino/historico. 
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evitar a extração diamantífera. Deslocando-se para aquela zona com suas famílias e 
pertences, inclusive, escravaria, deram os seus componentes continuidade ao 
povoamento do lendário Vale. 

Apesar da vigilância mantida, tornava-se impossível impedir por completo  a 
atividade dos mineiros, aos quais, se juntavam negros fugitivos, vagabundos, 
aventureiros e criminosos naquela vasta região. 

Em 1798, o Governador Capitão General Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro propunha à Coroa o franqueamento das minas de Alto Paraguai e seus 
Afluentes - Sant’Ana e São Francisco. Em 1805, era efetivada a distribuição das 
lavras de ouro ao povo pelo próprio Ouvidor e Corregedor da Comarca, Sebastião 
Pita de Castro, primo do Governador Menezes, continuando, porém, a proibição 
relativa aos diamantes. 

Em 1805 chegaram os primeiros moradores da região de Diamantino. Em 
1825, o distrito já contava com uma população de 6.077 habitantes. O comércio 
importava diretamente do Reino, vindo as mercadorias através do Pará.  

No dia 9 de agosto de 1811, a Resolução Régia criou a Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição do Alto Paraguai Diamantino. O nome Paraguai, incluso na 
denominação, vinha de um erro geográfico dos bandeirantes, que julgavam se 
encontrar estabelecidos nas cabeceiras do rio Paraguai, quando o rio Diamantino é 
apenas um afluente desse rio. 

O decréscimo da produção aurífera, epidemias, fugas continuadas de 
escravos, marcaram o início da decadência de Diamantino. De 1826 a 1850, o 
despovoamento da região foi marcante. Em 1852, surge uma tentativa frustrada de 
mineração da “Sociedade de Mineração de Mato Grosso”, fundada no Rio de 
Janeiro, com vultoso capital e aparelhamento moderno. 

As riquezas minerais sustentaram lhe o nome, até que sobreveio a 
decadência com o empobrecimento das lavras, e despovoamento dos Arraiais. Com 
a abolição da escravatura, foi eliminado o comércio intenso da região. 

Com a descoberta das lavras diamantíferas do “Gatinho”, completa a 
desagregação da secular Cidade. De simples “corrutela” o novo povoado cresce 
rapidamente, transformando-se em próspera Vila, arrebatando à sede municipal o 
primado econômico e administrativo. 

  

Figura 3.5: Sede da Prefeitura Municipal de Figura 3.6: Câmara Municipal de Diamantino. 
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Diamantino. 

3.2.2. São José do Rio Claro 

Os habitantes que primeiro ocuparam o antigo território do município de São 
José do Rio Claro foram quatro povos indígenas: Paresi, Arino, Beiço de pau e 
Rikbakta. Tudo indica que os habitantes mais antigos da região foram o povo 
autodenominado Haliti, encontrado, esse povo recebeu a denominação de os 
Paracizes. Outras grafias sucederam para o nome Pareci, Paresi. 

O território ocupado por esse povo, os Parecises, no dizer dos paulistas, 
eram os extensos chapadões bordados por suaves declives para os rios, 
denominados Chapada ou Planalto dos Parecis. Aparece também a denominação 
incorreta de ″Serra dos Parecis″. Incorreto, porque se trata de terreno plano 
contínuo, apenas o mais elevado da região.  

O povo Pareci põe a origem mítica da tribo na região de Ponte de Pedra 
(hoje município de Nova Maringá). Diz o povo Paresi que de dentro de uma grande 
pedra, onde moravam seres humanos saíram os grupos paresí, pois o pica-pau-
anão e a arara abriram a pedra e assim saiu Wazare chefiando os grupos de povo 
Paresi. O povo Paresi falava uma língua Arwak-nu-arwák. 

Não restaram memórias maiores do povo Arino, sabendo-se apenas que 
esse povo deu origem à denominação do rio Arinos, pois os Paulistas diziam que o 
rio Arinos era dos Arinos. Tudo indica que o povo denominado Beiço-de-Pau tenha 
chegado à região de São José do Rio Claro no século passado. O que também pode 
ter acontecido com povo autodenominado Rikbakta, ocupando a parte norte do 
antigo território de São José do Rio Claro. Este povo, também denominado 
Canoeiros de Mato Grosso, pelos seringueiros do século passado, poderia ter sido 
os Apanauria, que constam em mapas com esta denominação, ocupando a mesma 
região. 

Pelos anos de 1739, a região teve movimentação de garimpo nas margens 
do rio Arinos que apareceu na história, a partir de 1746, com a descida de João de 
Souza Azevedo que, seguindo adiante, navegou até o Pará. E um século depois foi 
novamente utilizado como via de penetração pelos seringueiros e posteriormente os 
colonizadores. 

Em 1953, houve a primeira tentativa de colonização da região partindo a 
iniciativa do deputado Anízio José Moreira e do Sr. Tarley Rossi Vilela proprietários 
de uma área territorial. 

Em 1954, com lotes adquiridos do Estado, os Srs. Jacintos Borges e Anísio 
Castilho instalaram a Gleba Massapé. Pouco depois, a mesmo passou a se 
denominar São José do Rio Claro em virtude da devoção que ambas as famílias 
tinham por São José e pelo rio Claro que passa próximo a cidade. Quatro anos mais 
tarde (1958) iniciou-se o desmatamento da região, surgindo as primeiras 
construções locais. No ano seguinte, foi celebrada a primeira missa pelo Padre 
Jacob Teodoro Weber. 

Em 1966, os desbravadores paranaenses Domingos Briante e Pedro Coelho 
Portilho, incentivados pelo vigor da floresta Amazônica e a ocorrência de palmitais, 
foram procurar os donos da gleba e a adquiriram, onde delinearam e lotearam a área 
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urbana. Com a comercialização desses lotes houve um sensível aumento 
populacional. 

Em 17 de junho de 1972, foi criado e implantado na região o PROBOR — 
Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural, com larga aceitação pelos 
agricultores locais. Os vastos seringais que se formavam, acrescidos às árvores 
nativas, deram à cidade o título de ″Capital da Borracha″2. 

Em 04 de junho de 1976, através da lei nº 3.734, São José do Rio Claro 
passou a distrito de Diamantino. A prefeitura de São José do Rio Claro foi instalada 
em 02/05/81. 

 

  

Figura 3.7: Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Claro. 

Figura 3.8: Câmara Municipal de São José 
do Rio Claro. 

3.3. Dinâmica Populacional 

A população dos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, 
segundo estimativas do IBGE para o ano de 2017, é de 21.294 e 19.728 habitantes 
respectivamente, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 3.1: População residente nos municípios, nos anos de 2000, 2010 e 2017. 

Ano 
Diamantino São José do Rio Claro 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2000 18.048 14.316 3.732 13.283 10.945 2.338 

2010 20.341 15.895 4.446 17.124 13.168 3.956 

2017* 21.294 ‐ ‐ 19.728 ‐ ‐ 

Nota: *Estimativa IBGE. 

 

                                            

2 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sao-jose-do-rio-claro/historico 
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3.3.1. Crescimento Populacional 

No ano de 2000 a população do Estado de Mato Grosso era de 2.504.353 
habitantes, atingindo em 1º de julho de 2017, segundo estimativa do IBGE, o total de 
3.344.544 habitantes. A taxa de crescimento da população estadual, neste período 
foi de 1,72 % a.a. Segundo dados apresentados na tabela anterior, entre 2000 e 
2017, a população do município de Diamantino teve uma taxa média de crescimento 
anual de 0,98% a.a., bem abaixo do valor estadual, enquanto que São José do Rio 
Claro apresentou taxa de crescimento mais elevada 2,35% a.a., superando a taxa 
de crescimento do Estado. 

O elevado ritmo de crescimento populacional observado entre 2000 e 2017 
em São José do Rio Claro, superior à taxa de estadual, provavelmente deve-se à 
existência de fluxos migratórios de pessoas que se dirigiram ao município em busca 
de melhores oportunidades de sobrevivência. 

3.3.2. Taxa de Urbanização 

A taxa de urbanização do Estado de Mato Grosso, segundo IBGE é de 
81,9%. Os municípios localizados na área de influência da PCH, também 
apresentam alta taxa de urbanização, segundo dados de 2010, 78,1% da população 
de Diamantino residia em área urbana e São José do Rio Claro apresentou taxa de 
urbanização de 76,9%. 

3.3.3. Densidade Demográfica 

De acordo com o IBGE, o número de habitantes por quilômetro quadrado, 
considerando o total da área do município de Diamantino é de 2,58 hab/km², valor 
inferior à média estadual que é de 3,36 hab/km². São José do Rio Claro apresenta 
densidade demográfica de 4,36 hab/km², superior à média do Estado. 

 

3.3.4. Estrutura Etária 

Nos anos 2000 a 2010 a evolução etária da população dos municípios 
seguiu o padrão observado pela grande maioria dos municípios de Mato Grosso que 
possuíam o mesmo porte em termos de dimensão populacional, qual seja: 
diminuição e uma menor proporção das pessoas com menos de 15 anos de idade - 
com exceção de São José do Rio Claro, aumento da participação das pessoas entre 
15 e 64 anos de idade, que representavam quase dois terços da população e 
aumento da população mais idosa (acima de 64 anos), conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 3.2: Estrutura etária da população dos municípios em estudo, em 2010. 

Estrutura Etária Diamantino São José do Rio Claro 

População % do Total População % do Total 

Menos de 15 anos 5.394 26,52 4.581 26,75 

15 a 64 anos 13.957 68,62 11.777 68,77 

65 anos ou mais 990 4,87 766 4,47 

Razão de Dependência 45,51 0,22 45,10 0,26 
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Índice de Envelhecimento ‐ 4,87 ‐ 4,47 

Fonte: CNM (2013). 

 

Em 2010, a razão de dependência (população com menos de 14 anos e 
acima de 65 anos - população dependente - em relação à população de 15 a 64 
anos - população potencialmente ativa) de Diamantino apresentou valor de 45,51%, 
valor superior à razão de dependência registrada para São José do Rio Claro 
(45,1%) no mesmo período. O índice de envelhecimento (população de 65 anos ou 
mais em relação à população com menos de 15 anos) de Diamantino é de 4,87%, 
enquanto para São José do Rio Claro apresenta valor de 4,47%. 

 

3.3.5. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O IDHM do Estado de Mato Grosso é superior aos dois municípios 
localizados na área de influência da PCH, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.3: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- ano de 2010. 

Estado/Município IDHM IDHM-R IDHM-L IDHM-E 

Mato Grosso (média estadual) 0,725 0,732 0,821 0,635 

Diamantino 0,718 0,714 0,831 0,625 

São José do Rio Claro 0,682 0,689 0,841 0,548 

Nota: IDHM: Geral, IDHM-R: Renda. IDHM-L: Longevidade e IDHM-E: Educação 

 

 

3.3.6. Emprego e renda 

Em 2015, o salário médio mensal em Diamantino era de 2.5 salários 
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 
26.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 
28 de 141 e 15 de 141, respectivamente. 

No município de São José do Rio Claro em 2015, o salário médio mensal era 
de 2.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 
total era de 14.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 
posições 40 de 141 e 66 de 141, respectivamente. 

 

3.4. Uso e Ocupação 

A descrição dos padrões de uso ocorrentes nos municípios é baseada no 
mapeamento resultante da interpretação das imagens de satélite, e dos resultados 
dos levantamentos efetuados em campo; sua caracterização é, ainda, baseada na 
Pesquisa Socioeconômica Agronômica, realizada pelo projeto Zoneamento Sócio 
Econômico Ecológico junto aos estabelecimentos rurais (SEPLAN/MT-2001). Os 
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resultados daquela pesquisa referem-se aos sistemas de produção agropecuária, 
detectados em cada uma das 12 Regiões Homogêneas caracterizadas no Estado de 
Mato Grosso. Foram correlacionados, nesta caracterização, os sistemas 
predominantes quanto à expressão: em termos de área ocupada pelas atividades 
agropecuárias e pelo número de estabelecimentos pesquisados. 

A economia na Região de Planejamento IX - Diamantino, na qual os 
municípios de Diamantino e São José do Rio Claro encontram-se inseridos, é 
caracterizada pela transição da exploração minerária para a agropecuária, o que tem 
ocasionado uma movimentação demográfica, com municípios perdendo população e 
outros, recebendo contingentes populacionais em áreas de planalto, com o processo 
de consolidação da agricultura moderna, contrapondo-se às áreas cuja precariedade 
de oferta de aparelhos sociais, bem como de oferta de emprego e renda, vem 
perdendo população. A região apresenta condições gerais de vida variando de baixa 
a muito baixa. A eficiência econômica é boa na unidade em que se encontra o polo 
regional de Diamantino, como resultado do desenvolvimento da atividade da 
agricultura moderna; nas demais recebe a classificação de baixa. A região possui 
fitofisionomias de Savana e do Contato Floresta Estacional/Savana, ainda com 
remanescentes de vegetação primária, significativos e conservados de grande 
interesse científico, que guardam potencial biótico e potencial para exploração 
sustentada da floresta, no entanto sob forte pressão da ocupação. 

Segundo a metodologia utilizada para a definição das Unidades 
Socioeconômicas Ecológicas – USEE, utilizada pelo ZSEE, a região de influência do 
empreendimento hidrelétrico PCH Perdidos abrange diretamente a USEE 83 
(Chapada São José do Rio Claro), que está inserida na Região de Planejamento IX 
Centro Oeste – Diamantino, que apresenta as características descritas a seguir: 

 USEE 83 – Chapada São José do Rio Claro: Unidade com taxa de 
antropização alta, onde predomina, no uso do solo, a agricultura 
moderna, com ênfase paras as culturas anuais, com produção de alto 
valor agregado e exportada com muito baixa agregação de valor. 
Eminentemente rural, possui baixa oferta de infraestrutura. As condições 

gerais de vida são baixas. Ambiente savânico muito alterado. Destaca‐
se a presença de extensas áreas, com solos de boa aptidão agrícola, 
porém com manchas de alta predisposição à erosão, com ocorrência 
de processos de erosão laminar emergente nas áreas agricultadas e 
erosão concentrada emergente devido a obras viárias e, ainda, à 
presença de solos colapsíveis nos topos dos chapadões. 

 

3.5. Área e Produção da Agropecuária 

3.5.1. Produção Agrícola 

Nos municípios da área de influência da PCH predomina o cultivo de 
lavouras temporárias. Lavouras temporárias são áreas plantadas ou em preparo 
para o plantio de culturas de curta duração, normalmente menor que um ano, e que 
necessitam, geralmente de novo plantio após cada colheita. As principais lavouras 
temporárias cultivadas nos municípios, em ordem de importância quanto à área 
ocupada, são a soja e milho (Tabela 3.4). 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  13 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

 

Tabela 3.4: Área e produção das principais lavouras temporárias nos municípios em 
estudo no ano de 2016. 

Lavouras Diamantino São José do Rio Claro 

 Área colhida 
(hectare) 

Produção 
(tonelada) 

Área colhida 
(hectare) 

Produção 
(tonelada) 

Algodão herbáceo 39.741 151.352 6.300 24.343 

Arroz 4.000 7.680 1.000 3.600 

Cana‐de‐açúcar 8.000 496.000 7.435 446.100 

Feijão 2.000 960 1.040 1.491 

Girassol 730 1.139 1.500 2.250 

Milho 150.600 632.160 30.000 144.000 

Soja 315.000 926.100 115.000 337.410 

Sorgo 2.735 7.384 1.000 3.000 

Fonte: IBGE. 

De acordo com o IBGE, lavouras permanentes são aquelas com áreas 
plantadas ou em preparo para plantio de culturas de longa duração, que após a 
colheita não necessitam de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos. 

Além das culturas temporárias apresentadas na Tabela 3.4, Diamantino 
produziu em 2016 960 toneladas de abacaxi e São José do Rio Claro produziu 750 
toneladas de abacaxi. 

 

Figura 3.9: Área de produção de algodão no 
município de Diamantino. 
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No município de Diamantino em 2016, a principal lavoura permanente foi a 
banana e em São José do Rio Claro a seringueira. 

 

Tabela 3.5: Área e produção das principais lavouras permanentes nos municípios 
em estudo no ano de 2016. 

Lavouras Diamantino São José do Rio Claro 

 Área colhida 
(hectare) 

Produção 
(tonelada) 

Área colhida 
(hectare) 

Produção 
(tonelada) 

Banana 60 480 - - 

Café - - 20 16 

Coco 10 120 5 60 

Seringueira - - 150 150 

 

3.5.1.1. Armazenagem 

Em consulta ao Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras 
(SICARM) da CONAB, referente a 2017 foram localizados 114 armazéns 
cadastrados nos municípios em estudo, conforme Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6: Número de armazéns e capacidade estática por tipo de armazém, 2017. 

Tipo Diamantino São José do Rio Claro 

Nº Armaz. Capacidade (t) Nº Armaz. Capacidade (t) 

Bateria de Silos 25 173920 8 85830 

Chapéu Chines 2 59775 2 24910 

Convencional 14 88330 0 0 

Graneleiro 45 718617 4 144120 

Silo 13 31436 1 3910 

Total 99 1.072.078 15 258.770 

Fonte: CONAB, 2017. 
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Figura 3.10: Unidades de armazenamento de grãos na cidade de Diamantino. 

 

  

Figura 3.11: Unidades de armazenamento de grãos no município de São José do 
Rio Claro. 

A disponibilidade de armazenagem é de suma importância, principalmente 
para as regiões distantes dos grandes mercados consumidores tanto internos como 
externos. A elevação dos preços dos combustíveis tem onerado o custo de 
transporte dos produtos primários, reduzindo a rentabilidade das explorações e sua 
competitividade com outros centros produtores. 

A energia elétrica constitui-se em insumo importante na implantação das 
unidades armazenadoras, sem a qual, não seria possível efetuar as operações de 
pré-limpeza, movimentação dos produtos e secagem. Isto obrigaria produtores rurais 
a venderem seus produtos fora das especificações necessárias para a 
comercialização. Outro problema seria a venda da produção no momento da safra, 
quando os preços estão baixos, pelo excesso de oferta do produto. 

A agregação de valor aos produtos via industrialização, passa a ser um fator 
de sobrevivência dos produtores rurais e dos municípios localizados distantes dos 
mercados. Portanto deve-se estimular à instalação de plantas industriais na região, 
como forma de permitir maior nível de renda, emprego e competitividade, além da 
diversificação na produção. 
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3.5.1.2. Mecanização 

O fato de ocorrer na região o desenvolvimento de atividades agropecuárias 
em grande escala reflete o número de tratores existente. Cabe ressaltar que os 
últimos dados disponíveis são do Censo Agropecuário do IBGE de 2006, e nos 
últimos anos a mecanização se intensificou. 

 

Tabela 3.7: Números de tratores, segundo potência – Censo Agropecuário 2006. 

Especificação Diamantino São José do Rio Claro 

Total de tratores 770 275 

‐ Menos de 100 CV 294 127 

‐ 100 CV e mais 476 148 

Fonte: IBGE. 

 

3.5.2. Produção Pecuária 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo IBGE, em 2016 o 
município de São José do Rio Claro apresentou maior efetivo de bovinos quando 
comparado com a produção animal de Diamantino, já Diamantino destaca-se em 
relação à quantidade de galináceos e de suínos  

 

Tabela 3.8:Rebanho de animais nos municípios da área de influência indireta, em 
2016. 

Especificação Diamantino São José do Rio Claro 

Bovinos 104.065 125.187 

Equinos 1.698 1.874 

Galináceos 1.532.535 474.272 

Ovinos 2.177 1.812 

Suínos 134.998 4.281 

Fonte: IBGE - SIDRA. 

 

Tabela 3.9: Produção da aquicultura em kg. por tipo de produto, em 2.016. 

Especificação Diamantino São José do Rio Claro 

Jatuara, piabanha e piracanjuba 13.250 ‐ 

Pacu e patinga 340 ‐ 

Pintado, cachara e surubim 32.450 2.000 

Tambacu, tambatinga 55.500 3.000 

Tambaqui 1.800 3.000 

Fonte: IBGE - SIDRA. 
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3.5.2.1. Produção de leite, ovos de galinha e mel de abelha 

Segundo dados do IBGE referente ao ano de 2016 foram produzidos 2.316  
mil litros de leite e 1200 kg de mel no município de Diamantino.  

A produção de ovos de galinha no município São José do Rio Claro foi 310 
mil dúzias no ano de 2.016. Este município também se destaca na produção de mel. 

 

Tabela 3.10: Produção de leite, mel de abelha e ovos de galinha, ano de 2013. 

Especificação Diamantino São José do Rio Claro 

Leite de vaca (mil litros) 2.316 2.118 

Mel de abelha (kg) 1.200 4.000 

Ovos de galinha (mil dúzias) 115 310 

Fonte: IBGE - SIDRA. 
 

3.5.2.2. Vacinação de Bovinos e Bubalinos 

Os dados referentes à vacinação, indicando o total de produtores existentes, 
produtores com registro de vacinação, total de propriedades existentes com 
bovinos/bubalinos, propriedades com registro de vacinação, bovinos/bubalinos 
existentes e bovinos/bubalinos vacinados no ano de 2015 estão apresentados na 
tabela a seguir. 

Tabela 3.11: Vacinação de bovinos e bubalinos no ano de 2015. 

Municípios Diamantino São José do Rio 
Claro 

Total de produtores existentes 648 682 

Produtores com registro de vacinação 635 682 

Total de propriedades existentes com 
bovinos/bubalinos 

601 637 

Propriedades com registro de vacinação 587 633 

Bovinos/Bubalinos existentes 103.377 122.326 

Bovinos/Bubalinos vacinados 102.984 122.326 
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3.6. Equipamentos Comunitários 

3.6.1. Serviços Educacionais 

Dados do município de Diamantino de 2015 indicam que os alunos dos anos 
iniciais, da rede pública da cidade, tiveram nota média de 5.7 no IDEB. Para os 
alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.8. Na comparação com cidades do mesmo 
estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 44 de 
141. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição era 15 de 141. A 
taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.1 em 2010. Isso 
posicionava o município na posição 35 de 141 dentre as cidades do estado e na 
posição 1909 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

No ano de 2015, no município de São José do Rio Claro, os alunos dos anos 
iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB. Para os 
alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com cidades do mesmo 
estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 7 de 
141. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição era 28 de 141. A 
taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 95.9 em 2010. Isso 
posicionava o município na posição 100 de 141 dentre as cidades do estado e na 
posição 4637 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Dados do Censo 2010 indicam que a proporção de crianças de 5 a 6 anos 
na escola cresceu 22,53% em Diamantino, e 12,60% em São José do Rio Claro, em 
comparação ao ano de 2000. O mesmo ocorreu com a proporção de crianças de 11 
a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, que cresceu 39,38% 
em Diamantino e 48,91% em São José do Rio Claro entre 2000 e 2010. Em 
Diamantino, a proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 
completo cresceu 7,62% no período de 2000 a 2010, e em São José do Rio Claro 
este índice foi de 118,40%. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino 
médio completo cresceu 36,49% em Diamantino e 112,96% em São José do Rio 
Claro no período entre 2000 e 2010. 

Os serviços de educação pré-escolar nos dois municípios em estudo são 
ofertados apenas pelo poder público municipal e setor privado, enquanto que o 
ensino fundamental é prestado pelo setor privado e pelos poderes públicos 
municipal e estadual. Os serviços do ensino médio são ofertados pelo poder 
estadual e iniciativa privada. 

O ensino fundamental, em 2015, apresentou um total de 5.348 matrículas 
iniciais considerando os dois municípios em estudo, enquanto o ensino médio teve 
um total de 1.737 matrículas. A pré-escola apresentou um total de 1.091matrículas 
(ver Tabela a seguir). 
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Tabela 3.12: Matrícula inicial, por dependência administrativa, no ensino infantil, 
fundamental e ensino médio, no ano de 2015. 

Municípios/ Dependência 
Administrativa 

Tipo de Ensino 

Pré‐Escola Ensino Fund. Ensino Médio 

Diamantino    

 - Estadual ‐ 1.570 924 

 - Municipal 569 1.149 ‐ 

 - Privada 63 294 46 

São José do Rio Claro    

 - Estadual  ‐ 1.081 749 

 - Municipal 423 1.142 ‐ 

 - Privada 36 112 18 

Fonte: IBGE - 2015. 
 

O município de Diamantino, de acordo com IBGE - 2015, apresentava 15 
unidades escolares com oferta de serviços pré-escolares, 19 escolas com ensino 
fundamental e 6 com ensino médio. São José do Rio Claro possuía cinco unidades 
com serviços pré-escolares, 9 com ensino fundamental e três escolas com ensino 
médio. 

 

Tabela 3.13: Número de unidades escolares por dependência administrativa e nível 
de ensino, ano de 2015. 

Municípios/ Dependência 
Administrativa 

Tipo de Ensino 

Pré‐Escola Ensino Fund. Ensino Médio 

Diamantino    

 - Estadual ‐ 7 5 

 - Municipal 11 8 ‐ 

 - Privada 4 4 1 

São José do Rio Claro    

 - Estadual  ‐ 3 2 

 - Municipal 4 5 ‐ 

 - Privada 1 1 1 

Fonte: IBGE - 2015. 
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Figura 3.12: Escola Municipal João Trevisan, 
São José do Rio Claro. 

Figura 3.13: Escola Municipal Pedro Coelho 
Portilho, São José do Rio Claro. 

 

  
Figura 3.14:. Escola Estadual de 1° Grau 
Irmã Lucinda Facchini, Diamantino. 

Figura 3.15: Escola Estadual Domingos 
Briante, São José do Rio Claro. 

Tabela 3.14: Docentes, por dependência administrativa e nível de ensino em 2015. 

Municípios/ Dependência 
Administrativa 

Tipo de Ensino 

Pré‐Escola Ensino Fund. Ensino Médio 

Diamantino    

 - Estadual ‐ 105 78 

 - Municipal 32 52 ‐ 

 - Privada 10 37 12 

São José do Rio Claro    

 - Estadual  ‐ 61 43 

 - Municipal 18 39 ‐ 

 - Privada 2 15 7 

Fonte: IBGE - 2015. 
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Os dados indicam que existe uma relação de um professor para 15 alunos 
no ensino pré-escolar em Diamantino e de um professor para 23 alunos em São 
José do Rio Claro. Esta relação para o ensino fundamental é de 15 alunos por 
docente em Diamantino e de um professor para 20 alunos em São José do Rio 
Claro. Para o ensino médio, Diamantino apresenta uma proporção de um professor 
para 11 alunos e São José do Rio Claro, um docente para 15 alunos. 

Em Diamantino, há uma unidade do Centro de Formação e Atualização dos 
Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, que tem como finalidade a formação 
continuada dos profissionais da educação básica. Para isso atende as escolas de 
seu polo, no sentido de subsidiar os profissionais no que diz respeito à prática 
educativa respaldando suas ações nos pressupostos teóricos que abordam as 
questões educacionais, nas necessidades de atendimento das unidades escolares e 
nas orientações do MEC/SEDUC, com vistas ao cumprimento de suas atribuições e 
à melhoria da qualidade do ensino público. 

Com relação à escolaridade da população adulta, o Censo 2010 indica que 
em Diamantino 50,70% da população com mais de 18 anos idade tinha completado 
o ensino fundamental e 34,02%, o ensino médio. Em São José do Rio Claro o índice 
da população adulta (maior de 18 anos) com ensino fundamental concluído é de 
39,04% e 22,61% com ensino médio. Em Mato Grosso estes índices foram de 
53,20% e 35,59%, respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em 
função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

Nos dois municípios em estudo, a taxa de analfabetismo da população de 18 
anos ou mais diminuiu nas duas últimas décadas (-7,15% em Diamantino e -9,98% 
em São José do Rio Claro) 

No município de Diamantino está instalado um Campo avançado do Instituto 
Federal de Mato Grosso. Também neste município verifica a presença do Instituto 
Missionário (figuras a seguir). 

  

Figura 3.16: Campo avançado do Instituto 
Federal de Mato Grosso em Diamantino. 

Figura 3.17: Instituto Missionário em 
Diamantino. 
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3.6.2. Serviços de Saúde 

Dados do Anuário Estatístico de 2015 (SEPLAN/MT) informam que o 
sistema de saúde de Diamantino, no ano de 2014, apresentava um hospital estadual 
(Figura 3.19), um Posto de Saúde, oito Centros de Saúde, uma 10 Clínica 
especializada/Ambulatório de Especialidade, consultórios, cinco unidades de SADT 
(Serviço de Apoio Diagnóstico e Tratamento), um Pronto Socorro, um Centro de 
Atenção Psicossocial – CAPS, e um Centro de Atenção Hemoterápico e/ou 
Hematológico. 

A capacidade ambulatorial instalada de São José do Rio Claro, em 2014, 
contava com um Posto de Saúde, seis Centros de Saúde, três Clínicas 
especializadas/Ambulatório de Especialidade, quatro unidades de SADT (Serviço de 
Apoio Diagnóstico e Tratamento), um Pronto Socorro e um hospital pertencente à 
iniciativa privada (Foto 3.22). 
 

  

Figura 3.18: Hospital e Maternidade São 
João Batista, Diamantino. 

Figura 3.19: Pronto Atendimento Municipal 
de Diamantino. 

 

  

Figura 3.20: Centro de Saúde Central de 
Diamantino. 

Figura 3.21: Hospital Rio Médica em São 
José do Rio Claro. 
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Figura 3.22: Pronto Atendimento Municipal 
de São José do Rio Claro. 

Figura 3.23: Unidade do Programa de Saúde 
da Família em São José do Rio Claro. 

 

O sistema de saúde de Diamantino, em 2014, contava com 63 médicos 
credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo 17 clínicos geral, quatro 
cirurgiões, 8 ginecologistas, um neorologista, um oftalmologista, três 
otorrinolaringologistas, três ortopedistas, três pediatras, 9 pertencentes ao Programa 
Saúde da Família e 14 de outras especialidades. 

São José do Rio Claro continha em seu sistema de saúde um total de 26 
médicos credenciados ao SUS: 12 clínicos geral, três cirurgiões, um pediatra, seis 
do Programa Saúde da Família e quatro de outras especialidades. 
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3.6.2.1. Principais Ocorrências de Doenças 

Com relação aos novos casos confirmados de doenças transmissíveis no 
município, em 2014, foram registrados 48 novos casos em Diamantino e 40 em São 
José do Rio Claro. Diamantino registrou: um caso de malária, 19 novos casos de 
dengue, 5 de hanseníase, 19 de Leishmaniose Tegumentar Americana e quatro  de 
tuberculose. Os novos casos de doença registrados em São José do Rio Claro 
foram: 3 de dengue, 18 de hanseníase, 15 de LTA e um meningite e três de 
tuberculose. 

No caso da incidência de doenças de notificação compulsória, destaca-se a 
o atendimento antirrábico, dengue e LTA, cujos dados estão apresentados na tabela 
a seguir. 

 

Tabela 3.15: Taxa de incidência de doenças de notificações compulsória, acidentes 
por animais peçonhentos e atendimento antirrábico, 2014. 

Doenças Diamantino São José do Rio Claro 

Acidentes p/ Animais Peçonhentos* 8,59 3,21 

Atendimento Anti‐Rábico Humano* 27,21 22,99 

Hantaviroses* - 0,53 

Coqueluche 1,24 - 

Dengue** 90,71 16,04 

Hanseníase** 23,87 96,25 

Hepatite Viral ** - 26,74 

LTA** 90,71 80,21 

Meningite** 12,40 5,35 

Tuberculose** 19,10 16,04 

Fonte: SEPLAN/MT (2014). 
Nota: (*) Indicador por 10.000 habitantes; (**) Indicador por 100.000 habitantes, (***) 
Indicador por 1.000 nascidos vivos. 

 

De acordo com o Anuário Estatístico de Mato Grosso, em 2015, foi 
registrado dois casos de AIDS em Diamantino e dois em São José do Rio Claro. 

A cobertura da aplicação de vacinas nos municípios atingem índices 
superiores a 100%, e em Diamantino a cobertura vacinal de Poliomelite atingiu 
índice superior a 200%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 3.16: Número de doses aplicadas e cobertura vacinal em menores de 1 ano, 
segundo tipo de vacinas, em 2015. 

Municípios Poliomelite Tetravalente Tríplice 
Viral 
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Diamantino 670 206,15 353 108,62 404 124,31 389 119,69 364 112,00 387 119,08 

São José do Rio 
Claro 302 129,61 278 119,31 332 142,49 282 121,03 278 119,31 261 112,02 

 

3.6.2.2. Benefícios Concedidos pelo INSS 

Em 2014, o INSS concedeu um total de 565 benefícios em Diamantino, 
sendo 96 aposentadorias, 35 amparos assistenciais, 329 auxílios, 49 pensões e 56 
outros tipos de benefícios 

 

 

Figura 3.24: Unidade do INSS ‐ Instituto Nacional do 
Seguro Social em Diamantino. 

Neste mesmo ano, São José do Rio Claro registrou um total de 332 
benefícios concedidos pelo INSS, sendo 89 aposentadorias, 32 amparos 
assistenciais, 145 auxílios, 37 pensões e 29 outros tipos de benefícios. 
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3.6.3. Segurança Pública 

A segurança pública em Diamantino e em São José do Rio Claro é realizada 
de maneira conjunta pelas polícias Militar e Civil. 

Em 2015, o efetivo da Polícia civil em Diamantino era de um delegado, dois 
escrivães e seis investigadores. Neste mesmo ano, São José do Rio Claro contava 
com efetivo de um delegado, dois escrivães e cinco investigadores. 

As ocorrências de crimes contra a pessoa com morte registrados no ano de 
2015, estão apresentadas na tabela a seguir. Neste ano não ocorreu roubo seguido 
de morte nem suicídio. 

Tabela 3.17: Número de ocorrências de crimes contra a pessoa com morte 
registrados em 2015. 

Município Homicídio Morte a 
esclarecer 

Outras ocorrências 
com morte 

Diamantino 5 3 - 

São José do Rio Claro 3 - 1 

Fonte: Gerência de Estatística e Indicadores/SPOE/PMMT. 

 

Tabela 3.18: Número de ocorrências de crimes contra o patrimônio registrados pela 
Polícia Militar em 2015. 

Município 
Furto a 
pessoa 

Furto a 
residência 

Furto de 
carga  

Furto de 
veículo 

Furto Estab. 
comercial 

Outros 
furtos 

Diamantino 3 69 1 17 25 3 

São José do Rio Claro 3 36 1 13 24 2 

Fonte: Gerência de Estatística e Indicadores/SPOE/PMMT. 

 

As principais ocorrências atendidas nos municípios são furtos a residências, 
estabelecimentos comerciais e de veículos. No caso de crimes de contravenções, 
predomina agressão, ver tabela a seguir. 

 

Tabela 3.19: Número de ocorrências de crimes de contravenção registrados pela 
Polícia Militar em 2015. 

Município Agressão / Vias de 
fato 

Outras 
contravenções 

Perturbação do trabalho 
ou sossego alheio 

Diamantino 18 - 5 

São José do Rio Claro 11 2 6 

Fonte: Gerência de Estatística e Indicadores/SPOE/PMMT. 

 
Os dados do ano de 2.015 sobre o número infrações à legislação especial 

registradas pela Polícia Militar em 2015 estão apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.20: Número infrações à legislação especial registradas pela Polícia Militar 
em 2015. 

Município Porte ilegal de 
arma de fogo 

Posse ilegal de 
arma de fogo 

Posse/porte/ 
transporte/ uso 
de entorpecente 

Tráfico de 
entorpecente 

Diamantino 7 15 3 1 

São José do Rio Claro 2 2 3 2 

Fonte: Gerência de Estatística e Indicadores/SPOE/PMMT. 

 

Tabela 3.21: Número de ocorrências de crimes contra a pessoa sem morte 
registrados pela Polícia Militar, Mato Grosso – 2015. 

Município Ameaça Lesão 
Corporal 

Outras ocor. 
sem morte 

Rixa Tentativa de 
Homicídio 

Diamantino 52 73 3 1 14 

São Jose do Rio Claro 34 43 3 - 12 

Fonte: Gerência de Estatística e Indicadores/SPOE/PMMT. 

 

O efetivo da polícia militar em Diamantino em 2015 era de 25 policiais 
militares e em São Jose do Rio Claro de 15 policiais. 

 

  

Figura 3.25: Unidade da Polícia Militar em 
Diamantino. 

Figura 3.26: POLITEC em Diamantino. 
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Figura 3.27: Unidade da Polícia Militar em São José 
do Rio Claro. 

 

  

Figura 3.28: Promotorias de Justiça de 
Diamantino. 

Figura 3.29: Sede da Justiça do Trabalho de 
Diamantino. 

 

Em 2015, o efetivo do Poder Judiciário da Comarca de Diamantino era de 
três (3) magistrados e 48 servidores. A Comarca de São José do Rio Claro detinha 
um (1) magistrado e 24 servidores 
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Figura 3.30: Fórum de Diamantino. 

 

 

Figura 3.31: Fórum de São José do Rio Claro. 

 

3.7. Equipamentos Urbanos 

3.7.1. Sistema Viário e Transporte 

As principais vias urbanas das cidades de Diamantino e São José do Rio 
Claro possuem pavimentação. 
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Figura 3.32: Avenida da cidade de 
Diamantino com pavimentação asfáltica. 

Figura 3.33: Rua pavimentada em 
Diamantino. 

 

Os municípios possuem aeroportos para pequenas aeronaves. 

 

 

Figura 3.34: Aeroporto de Diamantino. 
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Figura 3.35: Avenida central na cidade de 
São José do Rio Claro. 

Figura 3.36: Rua pavimentada em São José 
do Rio Claro. 

 

Atravessam o território municipal de Diamantino as rodovias federais BR-163 
e BR-364, as rodovias estaduais MT-010, MT-160, MT-240, MT-249, MT-343 e MT-
480, e diversas estradas vicinais. Estão inseridos no território municipal de São José 
do Rio Claro, trechos das rodovias estaduais MT-010, MT-160, MT-235, MT-249 e 
MT-492 e inúmeras estradas vicinais 

 

 

Figura 3.37: Rodovia MT‐010 no município de São José 
do Rio Claro. 
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Figura 3.38: Indicação da entrada usina Libra. 

 

Para o transporte rodoviário, os municípios contam com as empresas TUT 
Transportes, Verde Transportes e Real Norte. 

 

  

Figura 3.39: Terminal rodoviário de 
Diamantino. 

Figura 3.40: Terminal rodoviário de São 
José do Rio Claro. 
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Figura 3.41: Ciretran de Diamantino. 

 

Em 2017, a frota de veículos em Diamantino era de 12.865 veículos e em 
São José do Rio Claro, 8.034 veículos, de acordo com informações do Anuário da 
SEPLAN – MT (Tabela 3.22). 

 

Tabela 3.22: Quantidade de veículos por tipo – 1º Semestre de 2017. 

Tipo de Veículo Diamantino São José do Rio Claro 

Automóveis 3.704 2.379 

Caminhões 529 388 

Caminhões Tratores 419 161 

Caminhonetes 1.443 980 

Camionetas 231 152 

Micro‐ônibus 25 14 

Motocicletas 4.032 2.742 

Motonetas 1.425 788 

Ônibus 87 48 

Utilitários 57 23 

Outros 913 359 

Total 12.865 8034 

Fonte: DETRAN/MT. 
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3.7.2. Energia Elétrica 

A energia elétrica consumida nos municípios é fornecida pelo Grupo 
Energisa (Rede Cemat - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A.). Observa-se na 
Tabela 3.22 que o maior número de consumidores é o residencial e rural, entretanto 
o maior consumo de energia é o industrial e o rural. 

 

Tabela 3.23: Dados sobre o número de consumidores e consumo de energia elétrica 
nos municípios em estudo - 2015. 

Classes de Consumo 

Diamantino São José do Rio Claro 

Número de 
Consumidores 

Consumo Total 
(MWh) 

Número de 
Consumidores 

Consumo Total 
(MWh) 

Residencial 5.901   14.228.443   4.356   9.803.602  

Industrial  155   26.477.416  97   2.825.430  

Comercial  675   12.084.429  406   6.929.946  

Rural 1.144   23.385.875  988   5.577.288  

Poder Público  117   2.701.094  80   1.440.222  

Iluminação Pública  34   2.881.202  2   1.427.823  

Serviços Públicos  12   1.471.576  7  590.184  

Consumo Próprio  2  109.169  2  28.712  

Total 8.040   83.339.204   5.938   28.623.207  

Fonte: SEPLAN/MT 

 

O aproveitamento hidrelétrico a ser implantado irá beneficiar parte da 
população rural dos municípios de São José do Rio Claro e Diamantino, pelo fato de 
melhorar a energia ofertada pelo Grupo Energisa (Rede CEMAT), hoje consumida 
pelas propriedades rurais em suas atividades agrícolas e industriais. 

 

3.7.3. Saneamento Básico 

3.7.3.1. Sistema abastecimento de água Diamantino 

A responsabilidade pela gestão e prestação dos serviços do Sistema de 
Abastecimento de Água na área urbana do município de Diamantino é da 
Concessionária Águas de Diamantino (MT) desde maio de 2014, sendo esta, 
portanto, realizando investimentos, manutenção, e operação para garantir à 
qualidade da água distribuída na área urbana, e em Deciolância. Nas demais 
comunidades rurais a infraestrutura de abastecimento de água ainda é realizada por 
soluções individuais. 

O modelo operacional adotado na área urbana de Diamantino possui duas 
áreas distintas que possuem sistemas próprios de abastecimento de água, a saber: 
a parte baixa chamada de Centro Histórico e a parte alta conhecida como Novo 
Diamantino. Por este motivo o diagnóstico do sistema de abastecimento de água 
será devido nestas duas regiões, no que concernem as etapas de produção, consta 
de: 
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a) Diamantino Centro Histórico: 

 Captação superficial de água bruta no Rio Diamantino; 

 Captação superficial de água bruta na Cabeceira Mina Areinha; 

 Adução de Água Bruta; 

 Tratamento convencional de água; 

 Reservação na ETA Centro Histórico; 

 Reservação no Bairro Pedregal. 

 Reservação no CEAU 

 Rede de distribuição em malha. 

 Ligações prediais. 

 
b) Bairro Novo Diamantino 

 Captação superficial de água bruta no Córrego Caju; 

 Adução de Água Bruta; 

 Tratamento convencional da água; 

 Reservação na ETA Novo Diamantino; 

 Rede de distribuição em malha e ramificada; 

 Ligações prediais. 

 

 

Figura 3.42: Empresa concessionária dos serviços de 
água e esgoto no município de Diamantino. 
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Tabela 3.24: Características dos sistemas de abastecimento de água existentes no 
município de Diamantino. 

Sistema Captação Tratamento Reservação Lig. domiciliares 

Urbano Superficial ETA 6 reservatórios 5.336 

Deciolândia Subterrânea Cloração 1 reservatórios 
metálico elevado 

750 

Fonte: PMSB-MT, 2016. 

 

Tabela 3.25: Características das captações superficiais no município de Diamantino. 

Captação Potência da 
bomba (CV) 

Vazão 
recalque m³/h 

Tempo de 
funcionamento 

Volume 
produzido/dia 

Captação Centro Histórico 

Superficial no 
rio Diamantino 

40,0 146,25 24 hs 3.509,30 

Superficial na 
Mina do Areinha 

Por gravidade 62,5 24 hs 1.500,00 

Subtotal m³/dia    5.009,30 

Captação Novo Diamantino 

Superficial no 
córrego do Cajú 

100 107,64 24 hs 2.583,40 

Total m³/dia    7.592,70 

Fonte: Águas de Diamantino, 2018. 
 

3.7.3.2. Sistema abastecimento de água São José do Rio Claro 

A responsabilidade pela gestão e prestação dos serviços do sistema de 
abastecimento de água e também esgotamento sanitário no município de São José 
do Rio Claro é da concessionária Águas de São José (MT) desde maio de 2010, 
sendo esta, portanto, responsável pelos investimentos, manutenção, operação e 
qualidade do serviço prestado. 

A captação é subterrânea (seis poços tubulares profundos), o tratamento é 
desinfecção por simples cloração, a reservação é composta por quatro reservatórios 
totalizando 750 m³. O sistema atual é composto por 4.605 ligações domiciliares. 
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Tabela 3.26: Capacidade e condições de instalação das captações existentes no 
município de São José do Rio Claro. 

Captação Tempo 
Funcionamento 

(horas) 

Nível dinâmico/ 
Nível estático 

Vazão 
produzida 

(m³/h) 

Profundidade 
(m) 

Potência da 
bomba 
(CV) 

PT – 04 18,00 34,90 / 27,00 38,10 80,00 14,19 

PT – 08 18,00 35,00 / 17,00 42,51 145,00 30,00 

PT – 09 18,00 34,00 / 22,00 23,33 152,00 7,50 

PT – 10 18,00 36,00 / 24,00 41,47 100,00 20,20 

PT – 11 18,00 25,00 / 17,00 52,90 101,00 18,20 

PT – 12 18,00 33,00 / 12,00 25,01 60,00 7,50 

Fonte: Águas de São José, adaptado por PMSB MT, 2018. 
 

O sistema possui vazão total produzida (m³/h) 223,32, possibilitando volume 
total produzido por dia de 4.019,76 (m³). 

 

Tabela 3.27: Síntese da capacidade de reservação do SAA de São José do Rio 
Claro. 

Denominação Localização Tipo de Reservatório Capacidade 
Instalada 

Reservatório 1 Pátio do escritório 
Águas de São José 

Apoiado em concreto 
armado – RAP 01 

150 m³ 

Reservatório 2 Jardim Rio Claro Apoiado, metálico tipo 
torre – RAP 02 

150 m³ 

Reservatório 3 Centro Apoiado, metálico tipo 
torre – RAP 03 

150 m³ 

Reservatório 4 Jardim Olinda Apoiado, metálico tipo 
torre – RAP 04 

500 m³ 

Fonte: Águas de São José, adaptado por PMSB MT, 2018 
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Figura 3.43: Sistema de armazenamento e abastecimento 
de água de São José do Rio Claro. 

 

3.7.3.3. Coleta de resíduos sólidos 

A coleta de resíduos sólidos urbanos em Diamantino e São José do Rio 
Claro é de responsabilidade dos municípios, e de acordo com dados do Censo 
Demográfico de 2010 a coleta de lixo nos municípios atende 80% dos domicílios 
permanentes. 

 

 

Figura 3.44: Destinação do lixo nos municípios em estudo, de acordo 
com o Censo 2010. 
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3.7.3.4. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Município de Diamantino 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, elaborado pela 
EDUFMT em 2017, o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Diamantino 
é constituído ainda em sua maioria por fossas negras, que recebem os dejetos sem 
o devido tratamento. Em algumas residências construídas mais recentemente pode-
se verificar a existência de tratamento por tanques de fossas sépticas seguidas de 
sumidouro ou filtros. 

O município possui dois sistemas definidos de tratamento do esgotamento 
sanitário, onde estes são independentes e cada qual opera e trata os efluentes 
produzidos da região a qual está instalado. 

O sistema de esgotamento sanitário instalado em Novo Diamantino 
contempla ligações, rede coletora e unidade de tratamento de esgoto com cobertura 
parcial da comunidade deste bairro. 

Já o sistema da Cohab Morumbi na região do “Centro Histórico” é 
constituído por ligações domiciliares de esgoto, rede coletora, estação de tratamento 
por lagoa de estabilização com disposição final dos seus efluentes em corpo 
receptor. 

O município apresenta hoje um percentual de 13% de atendimento com 
coleta e tratamento do esgotamento produzido. 

Em relação às competências institucionais, a Concessionária Águas de 
Diamantino é quem realiza a gestão dos sistemas do esgotamento sanitário no 
município. Sendo também a responsável pela elaboração de projetos, execução e 
fiscalização de obras dos sistemas de esgotamento sanitário. 

O sistema de coleta e tratamento dos efluentes líquidos em Diamantino 
acontece de forma independente em suas duas regiões (Novo Diamantino e Cohab 
Morumbi). A área urbana do município de Diamantino tem implantado entorno de 
15.220 metros de redes coletoras de esgoto com diâmetros de DN 150/200/250 e 
300 mm toda em material PVC. 

 

Cohab Morumbi (Centro Histórico) 

O sistema de coleta da região do Centro Histórico em operação é composto 
por entorno de 1200 metros de rede, contemplado apenas o Bairro Cohab Morumbi, 
estando conectados a este sistema um total de 107 ligações de esgoto cadastradas. 

 

Região “Novo Diamantino” 

O sistema de coleta da região do Novo Diamantino é composto por entorno 
de 14020 metros de rede, estando conectados a este sistema um total de 314 
ligações de esgoto cadastradas. 

Segundo a prestadora de serviços de água e esgoto Águas de Diamantino, 
existem hoje no município de Diamantino um total de 421 ligações de esgotamento 
sanitário, incluindo o sistema do Novo Diamantino e Centro Histórico.  
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Município de São José do Rio Claro 

São José do Rio Claro não dispõe de sistema de esgotamento sanitário 
público, portanto não possui rede coletora, ligações prediais, interceptores, estações 
elevatórias, emissários e estações de tratamento. 

O sistema de esgotamento sanitário está na responsabilidade da 
Concessionária, no entanto ainda não foi iniciada a obra do sistema coletivo, 
conforme contrato de concessão. 

 

3.8. Indústrias 

3.8.1. Industrialização de Produtos de Origem Animal 

Os dados disponíveis sobre a industrialização de produtos de origem animal 
em Diamantino, de acordo com o Anuário Estatístico de 2014, indicam que foram 
abatidos 25.304 cabeças de gado, 146.453 suínos e 4.011.046 de aves no ano de 
2013. Neste mesmo período, em São José do Rio Claro foram abatidos 1.607.719 
aves e 36.941 cabeças de gado nos estabelecimentos com Serviço de Inspeção 
Federal (SIF). 

 

3.8.2. Extração Vegetal 

A produção extrativa nos municípios é basicamente voltada para a carvão, 
lenha e madeira, bem como e a produção da silvicultura de lenha de eucalipto, está 
apresentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.28: Produção extrativa vegetal e de silvicultura nos municípios, ano de 
2016. 

Especificação 
Produto Diamantino São José do Rio 

Claro 

Extração 
Vegetal 

Carvão Vegetal ( t ) 60 ‐ 

Lenha (m³) 31.069 26.183 

Madeira em Tora (m³) - 11.173 

Silvicultura Lenha de Eucalipto (m³) 128.571 44.580 

Fonte: IBGE 

 

3.8.3. Extração Mineral 

De acordo com o Anuário Estatístico de 2016, apenas Diamantino possui 
indústrias extrativas, sendo dez (10) unidades de extração de minerais não-
metálicos.  
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No ano de 2015, no município de Diamantino foram extraídas 35.775 
toneladas de areia e 19.010 de cascalho, gerando 22 empregos diretos, segundo 
dados do anuário estatístico da SEPLAN-MT. 
 

3.8.4. Parque Industrial 

São José do Rio Claro possui em seu território municipal uma destilaria de 
álcool de cana de açúcar, que na safra 2015/2016 produziu 6.753 m³ de etanol 
anidro e 48.571 m³ de álcool hidratado, totalizado 55.324 m³ de etanol de cana. 
Produziu também na safra 2015/2016 produziu 1.210 m³ de etanol anidro e 64.783 
m³ de álcool hidratado, totalizado 65.993 m³ de etanol de grãos (sorgo e milho). 

 

 
Figura 3.45: Destilaria de álcool Libra. 

 

 
Figura 3.46: Transporte de cana para a Usina 
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A tabela a seguir apresenta as indústrias de transformação presentes nos 
territórios municipais de Diamantino e São José do Rio Claro, segundo cadastro de 
atividades econômicas (código CNAE) da SEFAZ, em 2015. 

 

Tabela 3.29: Número de animais abatidos em estabelecimentos (com SIF) nos 
município de Diamantino e São José do Rio Claro – 2015. 

Município Aves Bovinos Suínos 

Diamantino *  3.311.822   17.777   145.247 

São José do Rio Claro ** 1.179.333  33.094  - 

Total 4.491.155 50.871 145.247 

Nota: * MB2 = Matadouro de bovinos com velocidade de abate superior a 80 cabeças/hora. 
** MB4 = Matadouro de bovinos com velocidade de abate de 20 a 40 cabeças/hora 

 

Tabela 3.30: Número de indústrias extrativa e de transformação nos municípios de 
Diamantino e São José do Rio claro, em 2015. 

Código 
CNAE 

Indústrias de Transformação Diamantino São José do 
Rio Claro 

8 Extração de minerais não metálicos 3  

10 Fabricação de produtos alimentícios 17 13 

11 Fabricação de bebidas -  

13 Fabricação de produtos têxteis 6 ‐ 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1 - 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos 
de couro, artigos para viagem e calçados 

1 - 

16 Fabricação de produtos de madeira ‐ 26 

18 Impressão e reprodução de gravações 3 1 

19 Fabricação de coque, de produtos derivados do  
petróleo e de biocombustíveis 

‐ 6 

22 Fabricação de produtos de borracha e material 
plástico 

1 - 

23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos  7 

25 Fabric. produtos metal, exceto máquinas e equip. 6 1 

31 Fabricação de móveis  5 

32 Fabricação de produtos diversos 6  

33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas 
e equipamentos 

  

Total 44 59 

Fonte: Anuário da SEPLAN - MT 
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3.9. Finanças  

Repasses (R$) pela União dos fundos constitucionais (Fundo de 
Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM) em 
2.015, para município de Diamantino e para São José do Rio Claro apresentou o 
mesmo valor de R$9.612.220,95. 

O número de agências bancárias, operações de crédito, depósitos à vista do 
governo, privado e poupança, depósitos a prazo, obrigações por receber, por 
município no ano de 2015 está apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.31: Número de agências bancárias e operações financeiras em 2015. 

Municípios  Diamantino São José do Rio Claro 

 Nº Agências  3 2 

 Operações de Crédito  274.248.318,00 98.025.389,00 

 Depósitos à Vista - Governo  259.872,00 672.061,00 

 Depósitos à Vista - Setor Privado  10.414.205,00 5.948.198,00 

 Depósitos de Poupança  36.016.330,00 15.588.806,00 

 Depósitos a Prazo  28.675.516,00 16.620.285,00 

Obrigações por receber 300.737,00 97.359,00 

Fonte: Anuário da EPLAN – MT. 

As agências do Banco Bradesco S. A. e do Banco do Brasil S.A. estão 
presentes nos dois municípios e a agência da Caixa Econômica Federal e Sicred só 
em Diamantino. 

 

 
Figura 3.47: Agência do Sicredi de Diamantino. 
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Figura 3.48: Agência do Bradesco de São José do 

Rio Claro. 

 

3.9.1. Finanças públicas 

Em 2015, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) de Diamantino foi 
de R$1.588,900,00 (em mil reais). 

A estrutura econômica de Diamantino demonstrava participação expressiva 
dos setores Agropecuário (46,61%) e de Serviços (36,76%) do PIB municipal, 
conforme Figura 3.46. O setor secundário ou industrial detinha 8,76% do PIB 
municipal e os impostos apenas 6,87%. 

Os valores adicionados bruto dos municípios em estudo, para o período de 
2010 a 2015 estão apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.32: Valor adicionado bruto do Município de Diamantino, período 2010-15. 

A preços correntes (R$ 1.000) 

Ano Agropecuária Indústria Serviços* Serviços** Total 

2010  312.474  87.536  195.675   69.828  665.512  

2011  523.543  111.550  279.313   77.101  991.506  

2012  719.232  85.578  305.813   83.127  1.193.750  

2013  753.575  120.410  327.585   97.720  1.299.290  

2014  800.903  146.894  547.987  104.985  1.600.768  

2015  740.609  139.122  481.178  118.831  1.479.739  

Fonte: IBGE. 

Nota: * Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. 
** Inclui: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. 
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Tabela 3.33: Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, Produto Interno Bruto, 
População e PIB per capita do de Diamantino, período de 2.010-15. 

A preços correntes (R$ 1.000) 

Ano Impostos, 
líquidos 

Produto Interno 
Bruto 

População 
habitante 

PIB per capita 
em R$ 

2010  63.959  729.471   20.420   35.723,37  

2011  74.756   1.066.262   20.475   52.076,29  

2012  91.770   1.285.520   20.605   62.388,74  

2013  110.561   1.409.851   20.822   67.709,70  

2014  126.551   1.727.319   20.945   82.469,27  

2015  109.161   1.588.900   21.064   75.432,04  

Fonte: IBGE. 

 

 

Figura 3.49: Participação no Valor adicionado bruto do 
Município de Diamantino, em 2015. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) de São José do Rio Claro no ano de 2.015 foi 
de R$ 530.799,00 (em mil reais) conforme apresentado nas tabelas a seguir. 

Em São José do Rio Claro, o setor de Serviços apresentava participação de 
45,81% na estrutura econômica municipal. O setor de Agropecuária respondia por 
35,25%, e a Indústria por 12,39%, seguido dos impostos, 6,55%, ver gráfico a seguir. 

 
  

46,61% 

8,76% 

37,76% 

6,87% 

Agropecuária Indústria Serviços Impostos

mailto:pasconambiental@gmail.com


  46 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Tabela 3.34: Valor adicionado bruto do Município de São José do Rio Claro, 2010-15 

A preços correntes (R$ 1.000) 

Ano Agropecuária Indústria Serviços * Serviços ** Total 

2010  117.233  46.330  83.136   49.350  296.050  

2011  142.022  29.775  101.274   56.101  329.171  

2012  206.432  35.272  98.122   62.505  402.331  

2013  197.579  27.298  119.450   72.400  416.727  

2014  232.778  53.488  147.155   82.798  516.219  

2015  187.093  65.754  150.642   92.523  496.012  

Fone: IBGE. 

Nota: * Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. 
** Inclui: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. 

 

Tabela 3.35: Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, Produto Interno Bruto, 
População e PIB per capita de São José do Rio Claro, 2.010-15. 

A preços correntes (R$ 1.000) 

Ano Impostos, 
líquidos 

Produto Interno 
Bruto 

População 
habitante 

PIB per capita 
em R$ 

2010  28.922  324.972   17.128   18.973,14  

2011  32.155  361.326   17.461   20.693,30  

2012  30.842  433.174   17.786   24.354,75  

2013  41.390  458.117   18.339   24.980,49  

2014  37.548  553.768   18.701   29.611,66  

2015  34.787  530.799   19.052   27.860,55  

Fonte: IBGE. 

 
Figura 3.50: Participação no valor adicionado bruto no 

município de Diamantino, em 2015. 
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3.10. Infraestrutura municipal de turismo 

No município de Diamantino a infraestrutura de turismo conta com: 01 (um) 
Clube Recreativo Esportivo Sispumd; 01 (uma) biblioteca e centro cultural e 01 (um) 
Centro de Eventos. Há disponibilidade de 09 (nove) hotéis, 05 (cinco) 
restaurantes/lanchonetes e 01 (uma) chácara pousada nas redondezas com 
estrutura para hospedagem e alimentação. 

No município de São José do Rio Claro a infraestrutura urbana disponibiliza 
seis empreendimentos do setor hoteleiro. No setor de alimentação, são 23 
estabelecimentos entre restaurantes e lanchonetes. O município foi incluído no 
“Circuito das Águas” no Mapa do Turismo Brasileiro idealizado pelo Ministério do 
Turismo (MTur) – categoria considerada de pouca expressividade, mas com 
potencial para investimento. 

 

3.10.1. Pontos de atração turística 

Como pontos de atração turística o município de Diamantino conta, na área 
urbana, com uma biblioteca municipal, a Casa Memorial Viajantes, o Parque de 
Exposição, Pousada caramba com restaurante com comidas típicas piscina de água 
natural lagos e pesque pague, mirante, trilha de caminhada, rapel, tirolesa e área de 
camping, imensa área verde com animais silvestres e banhada pelo rio caramba, 
afluente do rio Paraguai. 

Como pontos de atração turística em São José do Rio Claro destacam-se: o 
rio Arinos onde, anualmente, é realizado o Festival de Pesca; o Balneário Municipal 
localizado na confluência do rio Claro com o Arinos; destaca-se ainda a Pousada 
Jardim da Amazônia, que oferece opções de passeio em trilhas e no rio Claro, além 
de piscina natural, para hóspedes e visitantes. 

 

3.11. Mercado de Trabalho 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de  
trabalho  formal em Diamantino totalizava 5.933 postos em 2010, 32,3% a mais em 
relação a 2004. Em São José do Rio Claro, o mercado de trabalho formal totalizava 
3.339 postos, 66,0% a mais em relação a 2004, apresentando desempenho acima 
da média verificada para o Estado, que cresceu 38,9% no mesmo período. 

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na 
estrutura do emprego formal de Diamantino foram Indústria de Transformação (de 
1,76% para 19,84%) e Construção Civil (de 0,62% para 3,78%). A que mais perdeu 
participação foi Agropecuária de 46,77% para 35,56%. 

Em São José do Rio Claro, os setores que mais aumentaram a participação 
entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego formal foram Serviços (de 8,45% para 
18,45%) e Agropecuária (de 20,49% para 23,81%), e a que mais perdeu 
participação foi Administração Pública de 23,87% para 15,48%. 
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3.12. Renda 

A renda per capita média de Diamantino cresceu 13,81% na última década, 
passando de R$598,97 em 2000 para R$681,66 em 2010. A extrema pobreza 
(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 
70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 9,10% em 2000 para 2,98% em 
2010. 

Em São José do Rio Claro, a renda per capita média cresceu 16,96% entre 
2000 e 2010, passando de R$496,75 para R$580,99. A extrema pobreza passou de 
7,16% em 2000 e para 3,85% em 2010. 

O Índice de Gini, usado para medir o grau de concentração de renda, 
diminuiu nos dois municípios: em Diamantino, passou de 0,65 em 2000 para 0,47 em 
2010, e em São José do Rio Claro, passou de 0,58 para 0,48. 

Diamantino está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 
entre 0,700 e 0,799) e São José do Rio Claro, na faixa de Desenvolvimento Humano 
Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). 

 

3.13. Segurança Alimentar 

Município de Diamantino 

O gestor de segurança alimentar do município é subordinado à Assistência 
Social. Dispõe de lei de segurança alimentar desde outubro de 2006. Possui 
Conselho de segurança alimentar desde 2006, de caráter paritário, om realização de 
4 reuniões nos últimos 12 meses. Desenvolve ações nas áreas de: doação de 
alimentos e manutenção de feiras livres/populares ou mercados públicos de 
alimentos com recursos próprios. 

O Estado Nutricional verificado em 2015, num universo de 381 crianças 
entre 0 a 5 anos apresentaram os seguintes indicadores em percentuais: 

4,2% apresentaram grau de magreza acentuada; 3,41% foram consideradas 
com estado de magreza; 61,15% crianças apresentaram índice de eutrofia (estado 
normal de nutrição); 16,54% apresentaram risco de sobrepeso; 16,54% estavam 
com sobrepeso e 7,87% foram consideradas obesas. 

 

Município de São José do Rio Claro 

Não há registro de existência de política de segurança alimentar no 
município. 

Relatório sobre o estado nutricional de 2015 (MS/SAS/DAB/Núcleo de 
Tecnologia da Informação – NTI), entre crianças de 0 a 5 anos, apresentou os 
seguintes resultados: 04 com magreza acentuada (1,27%); 11 em estado de 
magreza (3,48%); 193 demonstraram estado nutricional normal (61,08%); 59 em 
risco de sobrepeso (18,67%); 30 revelaram sobrepeso (9,49%) e 19 crianças 
apresentaram obesidade (6,01%). No total, foram acompanhadas 316 crianças de 0 
a 5 anos. 
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3.14. Considerações Finais 

A PCH irá beneficiar a população da região, principalmente os 40.022 mil 
habitantes, residentes em 2017 nos dois municípios diretamente envolvidos, como 
também, fornecerá energia para o sistema elétrico nacional. 

A taxa de crescimento demográfico da população total da região em estudo, 
quando considerado os últimos 17 anos (período de 2000 a 2017), foi de 1,60% a.a. 
Isto representa que a demanda de energia cresce acima desta taxa, pois devem ser 
consideradas também as atividades econômicas, relacionadas às indústrias e às 
empresas prestadoras de serviços (principalmente a armazenagem, pré-limpeza e 
secagem de grãos3) que também tem crescido muito nos últimos anos na região. 

Além destas lavouras temporárias existe também na região o cultivo da 
cana-de-açúcar, com área plantada de 7.435 hectares em São José do Rio Claro e 
8.000 ha no município de Diamantino. A produção estimada para o ano de 2016 é de 
446,1 mil e 496,0 mil toneladas respectivamente. Esta produção é industrializada 
nos municípios da região4, demandando energia elétrica. 

A oferta de energia elétrica para a automação dos aviários e granjas de 
suínos é de fundamental importância para garantir a expansão destas atividades na 
região. 

O parque industrial é bastante diversificado, predominando as indústrias de 
produtos de madeira e alimentícios. 

A agregação de valor aos produtos via industrialização, ou sua 
transformação em produtos mais nobres passa a ser um fator de sobrevivência dos 
produtores rurais e contribui para a economia dos municípios localizados distantes 
dos mercados. Portanto deve-se estimular à instalação de plantas industriais na 
região, como forma de permitir maior nível de renda, emprego e competitividade, 
além da diversificação na produção. A instalação de novas unidades industriais 
também depende de energia elétrica e armazenagem da matéria prima a ser 
processada durante os meses de entressafras. 

O aumento da disponibilidade de energia irá diminuir o risco de futuros 
“apagões” caso ocorram taxas de crescimento previstas para os próximos anos na 
economia brasileira. 

O número total de professores na pré-escola da região objeto do estudo é de 
62, o disponível no ensino fundamental atinge 309 e no ensino médio 140, 
totalizando 511 docentes. 

O ensino fundamental, na região é prestado tanto pelo estado, como pelo 
município e iniciativa privada, entretanto cabe destacar que na área rural o 
atendimento é realizado apenas pelo município.  

Do total de escolas existentes na região no ano de 2015, 40 unidades estão 
em Diamantino e 17 em São José do Rio Claro. O número de docentes do ensino 

                                            
3 A produção de grãos no ano de 2016, na região, foi superior a 2,07 milhões de toneladas. 

4 A indústria sucroalcooleira Libra, produziu em 2016, segundo dados da SEPLAN-MT, 
48.571 m³ de álcool hidratado e 6.753 de etanol anidro. 
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fundamental na região é de 309, sendo 166 da rede estadual, 91 da municipal e 52 
da iniciativa privada. 

No ensino médio, o número de matrículas no ano de 2015 atingiu 1.737 
alunos, destes 96,3% coube às escolas estaduais e apenas 3,7% às escolas 
privadas.  

As infraestruturas de prestação de serviços disponível na área da educação 
em todos os níveis são suficientes para atender os incrementos de novos alunos 
decorrentes dos empregados com famílias, provenientes de outras regiões, que irão 
trabalhar na construção da PCH Perdidos. 

O sistema de saúde da região, no ano de 2014, oferecia 88 leitos em 
algumas especialidades como: clínica cirúrgica, clínica médica, obstetrícia e clínica 
pediátrica. O município de Diamantino apresenta maior oferta de leitos. 

Nos hospitais da região trabalhavam 63 médicos em Diamantino e 26 em 
São José do Rio Claro, no ano de 2014. Do total de 88 leitos existentes, no ano de 
2014, 76 estavam no SUS - sistema único de saúde e o restante no privado. 

A capacidade ambulatorial da região está composta por 31 unidades em 
Diamantino e 16 em São José do Rio Claro, predominando postos de saúde, clínicas 
especializadas e centros de saúde, existindo também outras formas de prestação de 
serviços. Os principais casos de morbidade são: Dengue, Hanseníase e a LTA - 
Leishmaniose Tegumentar Americana. 

A estrutura física da área de saúde da região, bem como o número de 
médicos disponíveis também tem capacidade de atender o acréscimo temporário de 
trabalhadores que irão ser contratados para a construção da PCH Perdidos. 

Os serviços de segurança pública na região, no ano de 2015, eram 
realizados por dois delegados, quatro escrivães e 11 investigadores. O maior 
contingente pertence à polícia militar, com efetivo de 40 policiais, dos quais 25 estão 
instalados no município de Diamantino. 

A região concentra os serviços de hospedagem nos dois municípios. Em 
Diamantino existem nove hotéis com oferta de 260 leitos. No município de São José 
do Rio Claro seis hotéis, com oferta de grande número de leitos, estrutura esta 
suficiente para acolher novos hóspedes, decorrentes da construção da PCH prevista 
no projeto. 

Nos municípios objeto deste estudo o número de consumidores de energia 
elétrica, por classe de consumidor, no ano de 2015 atingiu, aproximadamente, 
quatorze mil usuários. 

O consumo de energia nos municípios da região foi de 111,96 milhões de 
KWH, no ano de 2015, quando somado os consumos residencial, industrial, 
comercial, rural, público e outros. No município de Diamantino é o maior consumo é 
no setor rural. Com a construção da PCH irá aumentar a oferta de energia na região, 
permitindo que o consumo na área rural e urbana de São José do Rio Claro, 
estimule o crescimento da indústria, serviços e agropecuária. 

A estrutura econômica de Diamantino demonstrava participação expressiva 
dos setores: Agropecuário (46,61%) e de Serviços (36,76%) do PIB municipal. O 
setor secundário ou industrial detinha 8,76% do PIB municipal e os impostos apenas 
6,87%. Em São José do Rio Claro, o setor de Serviços apresentava participação de 
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45,81% na estrutura econômica municipal. O setor de Agropecuária respondia por 
35,25%, e a Indústria por 12,39%, seguido dos impostos, 6,55%, 

O crescimento do produto interno bruto do município de Diamantino e de 
São José do Rio Claro só terá continuidade com aumento na oferta de energia. 
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4. ARQUEOLOGIA 

4.1. Apresentação 

O presente Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar os 
resultados das atividades desenvolvidas no que refere-se ao Projeto de 
Levantamento Arqueológico na Área de Implantação da PCH Perdidos - Municípios 
de São José do Rio Claro e Diamantino – MT. 

A área de instalação da PCH está localizada no Rio Claro, entre os 
municípios de São José do Rio Claro e Diamantino - MT. Foram realizadas 
atividades de prospecção arqueológicas (levantamento assistemático e sistemático). 

 Atividades do Levantamento 

 Verificação do terreno do empreendimento, ou seja, observação das áreas 
de potencialidade arqueológica e a identificação das unidades ambientais a 
serem percorridas; 

 Caminhamento e mapeamento por GPS das estradas de acesso na área do 
empreendimento; 

 Vistoria de área, onde a superfície se apresentava boa visibilidade e 
condições para prospecção; 

 Inspeção em barrancos, cortes nas estradas e em áreas impactadas com a 
retirada de sedimentos; 

 Registro fotográfico em formato digital. 

 

4.2. Metodologia do Levantamento Arqueológico 

Foram desenvolvidas duas metodologias para as atividades de levantamento 
arqueológico na área a ser afetada pela PCH Perdidos: uma oportunística 
(assistemática) e outra sistemática. 

 Levantamento Assistemático: realizado na área diretamente afetada (ADA), 
é uma “área cuja abrangência dos impactos incide diretamente sobre os 
recursos naturais e antrópicos locais. Normalmente, a ADA abrange a região 
de intervenção direta, necessária à implantação do empreendimento e o seu 
entorno (barramento e casa de força, reservatório, acessos, canteiros, 
alojamentos da mão-de-obra, bota-fora e áreas de empréstimo)” 
(ELETROBRÁS, 2000). E também na Área de Influência Indireta (AII), cuja 
região manifeste efeitos indiretos ou secundários das operações do 
empreendimento. 

 Levantamento Sistemático: realizado apenas na ADA, através de transects, 
que são caminhamentos de linhas pré-estabelecidas, onde são realizadas 
intervenções sub-superficiais (tradagens) em intervalos regulares de 50 
metros, cuja finalidade é identificar sítios de baixa ou nula visibilidade. 
Assim, cada tradagem foi registrada em ficha específica contendo: a 
localização a partir GPS, fotos, descrição da vegetação, relevo e hidrografia, 
o uso da terra e ocupações, passadas e contemporâneas. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  53 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

4.3. Descrição da Área Prospectada 

Dentro do contexto regional, a área do empreendimento da PCH Perdidos 
está situada no rio Claro, nos municípios de São José do Rio Claro e Diamantino- 
MT. A área de estudo está posicionada em rochas sedimentares da Formação 
Utiariti que formam a unidade superior do Grupo Parecis, constituídas, em grande 
parte, por sedimentos arenosos e de coloração variegada em matizes de branco, 
amarelo, roxo e avermelhado (BARROS et al.,1982). 

A área de estudo insere-se também, em Depósitos Aluvionares que são 
encontrados em planícies de grandes rios e seus tributários, sendo compostos por 
areias, siltes, argilas e cascalhos com litificação variável e apresentam pequena 
espessura não ultrapassando 10 m (BARROS et al.,1982). 

 

 

Figura 4.1: Vista da área onde o Rio Claro 
passa por um trecho subterrâneo (sumidouro). 

 

Vegetação da área do empreendimento é Cerrado, que subdivide-se em 
áreas de cerradão, cerrado ralo, mata de galeria e mata alagada. Há o predomínio 
na região de rochas areníticas e que estas possuem características geomorfológicas 
com áreas livres de drenagem fluvial direta, onde formam-se feições espeleológicas 
como abrigos e cavernas. 

 

4.4. Resultados do Levantamento Arqueológico 

No decorrer das atividades de campo, foram efetuadas caminhadas pela 
área do empreendimento e intervenções sistemáticas com a ferramenta boca de lobo. 
Percorreram-se 118 pontos de tradagens, onde, um ponto apresentou ocorrência de 
material arqueológico (material lítico) e os outros 117 pontos executados foram 
estéreis. Segue tabela de pontos das tradagens. 
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Tabela 1. Pontos das tradagens 

Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P0  533383 / 
8474419  

Mata Ciliar  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P01  533378 / 
8474287  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom e rocha a partir do 20 cm.  

P02  533381 / 
8474222  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 40 cm. Marrom claro até 
os 80cm. Marrom alaranjado até 100 cm.  

P03  533344 / 
8474221  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 60cm. Marrom alaranjado até 100 cm.  

P04  533315 / 
8474409  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor cinza até os 20 cm. Cinza claro até os 
50 cm. Branco até 100 cm.  

P05  533302 / 
8474271  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 40 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P06  533163 / 
8474262  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P07  533041 / 
8474237  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P08  532920 / 
8474193  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom 
alaranjado e rocha aos 90 cm.  

P09  533013 / 
8474149  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P10  533172 / 
8474128  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P11  533309 / 
8474097  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm.  

P12  533151 / 
8474095  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P13  533209 / 
8474055  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom escuro até 30 cm. Marrom até 
50 cm. Marrom claro até 70 e branco até 100 cm.  
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P14  533305 / 
8474061  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm.  

P15  533234 / 
8473992  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom escuro até os 30 cm. Marrom 
até os 80 cm. Marrom claro até os 100 cm.  

P16  533350 / 
8474075  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 100 cm.  

P17  533348 / 
8474152  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 70 cm. Marrom alaranjado até 100 cm.  

P18  533407 / 
8474142  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm.  

P19  533483 / 
8474118  

Cerrado  Arenoso  Sim  Ausente  Solo de cor marrom com rocha aos 20 cm.  

P20  533569 / 
8474183  

Cerrado  Arenoso / 
cascalhento  

Sim  Ausente  Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro e 
rocha aos 50 cm.  

P21 533568 / 
8474214 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sim Ausente Solo de cor marrom claro até os 40 cm. Marrom 
alaranjado e rocha aos 80 cm. 

P22 533496 / 
8474229 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P23 533495 / 
8474334 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 60 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P24 533458 / 
8474278 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 50 cm. Marrom alaranjado até os 100 cm. 

P25 533460 / 
8474367 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm. 

P26 532978 
/8474132 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P27 532899 / 
8474086 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm. 

mailto:pasconambiental@gmail.com


  56 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pasconambiental@gmail.com 

Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P28 532916 / 
8474019 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P29 532811 / 
8474077 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 10 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm. 

P30 532794 / 
8473924 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 30cm. Marrom claro 
até os 70 cm. Marrom alaranjado até os 100 cm. 

P31 532814 / 
8473794 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P32 532642 / 
8473674 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P33 532495 / 
8473436 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 100 cm. 

P34 532714 / 
8473519 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
claro até os 100 cm. 

P35 532844 / 
8473473 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P36 532902 / 
8473365 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
até os 100 cm. 

P37 532982 / 
8473202 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P38 533078 / 
8473131 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
claro até os 100 cm. 

P39 533284 / 
8473231 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P40 533384 / 
8473306 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
claro e rocha aos 50 cm. 

P41 533543 / 
8473227 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 80 cm. 

P42 533502 / 
8473098 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Solo 
cascalhento marrom claro e rocha aos 60 cm. 

P43 533275 / Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro e 
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

8472919 rocha aos 70 cm. 

P44 533207 / 
8472877 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
até os 100 cm. 

P45 533103 / 
8472911 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P46 533040 / 
8472861 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P47 532918 / 
8472747 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P48 532914 / 
8472744 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro 
até os 100 cm. 

P49 532805 / 
8472648 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P50 532872 / 
8472552 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P51 533031 / 
8472486 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom e 
rocha aos 40 cm. 

P52 533107 / 
8472565 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P53 533178 / 
8472523 

Cerrado Arenoso 
/cascalhento 

Sim Ausente Solo arenoso cascalhento de cor marrom até os 20 
cm. 

P54 533073 / 
8472381 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P55 533182 / 
8472384 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro e 
rocha aos 40 cm. 

P56 533144 / 
8472223 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm. 

P57 533112 / 
8472073 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom escuro 
até os 50 cm. Marrom alaranjado aos 100 cm. 

P58 533030 / 
8471954 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sim Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P59 533036 / 
8471792 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P60 533017 / 
8471643 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P61 533061 / 
8471587 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom 
alaranjado e rocha aos 40 cm. 

P62 532923 / 
8471630 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P63 532704 / 
8471621 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
até os 60 cm. Marrom claro até os 100 cm. 

P64 532608 / 
8471569 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor preta até os 40 cm. Cinza até os 60 cm. 
e cinza claro até os 100 cm. 

P65 532601 / 
8471550 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor preta até os 40 cm. Cinza até os 100 
cm. 

P66 532917 / 
8471487 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P67 533017 / 
8417313 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
até os 80 cm. Marrom alaranjado até os 100 cm. 

P68 533117 / 
8471051 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom alaranjado e rocha aos 30 cm. 

P69 533092 / 
8470802 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 20c m. 

P70 533051 / 
8170563 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom claro até os 20 cm. Marrom 
alaranjado e rocha aos 50c m. 

P71 532988 / 
8470308 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 30c m. 

P72 532919 / 
3469984 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom alaranjado e rocha aos 70 cm. 

P73 532624 / 
8469735 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom alaranjado e rocha aos 50 cm. 

P74 532893 / 
8469567 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom alaranjado e rocha aos 50 cm. 
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P75 532686 / 
8469268 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 40 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P76 532986 / 
8469093 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P77 533266 / 
8469038 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P78 533381 / 
8468930 

Cerrado Arenoso Sim Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P79 533513 / 
8468787 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P80 533565 / 
8469644 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 50 cm. 

P81 573531 / 
8468450 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 60 cm. Marrom alaranjado até os 100 cm. 

P82 533594 / 
8468357 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sim 
Ausente Solo cascalhento de cor marrom e rocha aos 30cm. 

P83 533602 / 
8468487 

Pasto Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 30 cm. Marrom claro até 
os 60 cm. Marrom alaranjado até os 100 cm. 

P84 533602 / 
8468576 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 40 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P85 533606 / 
8468704 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 20 cm. Marrom escuro 
até os 30 cm. Preto até os 100 cm. 

P86 533497 / 
8468941 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P87 533340 / 
8469065 

Cerrado Arenoso 
Sim 

Ausente Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P88 533255 / 
8469137 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom escuro até os 100 cm. 

P89 533090 / 
8469110 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 30 cm. 

P90 532961 / Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 20 cm. 
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

8469330 

P91 532965 / 
8469535 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 40 cm. 

P92 532953 / 
8469683 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom até os 100 cm. 

P93 532921 / 
8469864 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 40 cm. 

P94 533017 / 
8470136 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 20 cm. 

P95 533117 / 
8470549 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 30 cm. 

P96 533190 / 
8470934 

Cerrado Arenoso Sím 5 peças Solo de cor marrom e rocha aos 30 cm. No nível 
10-20 saíram 5 peças líticas. 

P97 533182 / 
8471142 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 30 cm. 

P98 533179 / 
8471395 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 50 cm. 

P99 533163 / 
8471579 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 40 cm. 

P100 533143 / 
8471824 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 20 cm. 

P101 533139 / 
8471989 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 30 cm. 

P102 533260 / 
8472249 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom escuro até os 10 cm. Marrom 
até os 40 cm. Marrom claro até os 100 cm. 

P103 533345 / 
8472516 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 30 cm. 

P104 533418 / 
8472570 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 30 cm. 

P105 533329 / 
8472698 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 40 cm. 
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Ponto  UTM Datum 
WGS84 

Zona 21L 

Vegetação Solo Intervenção Material Descrição da Tradagem  

P106 533442 / 
8472915 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom e rocha aos 20 cm. 

P107 533698 / 
8473056 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom até os 60 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P108 533797 / 
8473183 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sím Ausente Solo cascalhento de cor marrom e rocha aos 40 cm. 

P109 533860 / 
8473291 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro até os 100 cm. 

P110 533777 / 
8473291 

Cerrado Arenoso / 
cascalhento 

Sím Ausente Solo cascalhento de cor marrom e rocha aos 40 cm. 

P111 533672 / 
8473291 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom alaranjado até os 100 cm. 

P112 533652 / 
8473375 

 Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom até os 60 cm. Marrom 
alaranjado até os 100 cm. 

P113 533555 / 
8473432 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom claro e rocha aos 80 cm. 

P114 533664 / 
8473600 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom até os 50 cm. Marrom claro até 
os 100 cm. 

P115 533693 / 
8473772 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom até os 100 cm. 

P116 533515 / 
8473921 

Pasto Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom escuro até os 20 cm. Marrom 
até os 60 cm. Marrom claro até os 100 cm. 

P117 533419 / 
8474025 

Cerrado Arenoso Sím Ausente Solo de cor marrom escuro até 10 cm. Marrom e 
rocha aos 30 cm. 
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No que concerne a caracterização do solo, verificou-se diferenciação de 
coloração e profundidade entre a margem esquerda e direita do rio Claro. A margem 
esquerda apresentou uma predominância de solos arenosos, com coloração marrom 
claro na primeira camada e marrom alaranjado na camada seguinte. Já a margem 
direita não se verificou uma uniformidade na coloração do solo, variando entre 
marrom claro à marrom escuro e apresenta também solos cascalhentos. 

Segue abaixo um gráfico com a quantidade de tradagens e suas 
profundidades. 

 
Figura 4.2: Quantidades de tradagens e suas profundidades. 

 

As tradagens que alcançaram níveis inferiores a 100 centímetros foram 
resultantes de encontro com camadas de rocha alterada e/ou a própria rocha e 
água. 

Entre os pontos de tradagens e caminhadas foram encontrados oito sítios 
arqueológicos, sendo um sítio lítico a céu aberto (Sítio Estreito) e sete sítios abrigos 
com gravuras rupestres, o complexo de sítios em abrigos, foi denominado de 
Complexo Rabisco da Caia. 

Tabela 4.1: Pontos dos sítios arqueológicos. 

CÓDIGO UTM (21L WGS84) 

Sítio Estreito 533142 / 8470891 

ABRIGO 1 533449 / 8473250 

ABRIGO 2 533307 / 8473251 

ABRIGO 3 533431 / 8473342 

ABRIGO 4 532563 / 8473438 

ABRIGO 5 533260 / 8473277 

ABRIGO 6 532009 / 8474769 

ABRIGO 7 532048 / 8474741 
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A seguir é apresentada a descrição dos sítios arqueológicos encontrados 
durante a fase de levantamento. 

 

4.4.1. Sítio Estreito 

Situado na zona rural do município de São José do Rio Claro, Estado do 
Mato Grosso, o sítio Estreito é um sítio lítico a céu aberto unicomponencial, 
localizado nas coordenadas UTM 21L 533142/8470891, com elevação de 330 
metros em relação ao nível do mar. 

O acesso ao sítio se dá partindo da cidade de São José do Rio Claro 
seguindo em direção a Diamantino por 52 km, no trevo de Nova Mutum Diamantino 
e Campo Novo dos Parecis, seguir pela terceira entrada, em direção ao Campo 
Novo, até a ponte sob o Rio Claro por aproximadamente 16 km, e seguir a pé pela 
margem direita do rio por mais ou menos 2 km até o sítio. 
 

 
Figura 4.3: Vista da área do sítio Estreito. 

 

O sítio encontra-se a 100 metros da margem direita do rio Claro, que por sua 
vez é afluente do rio Arinos, pertencente a bacia amazônica. Localizado em uma 
área de cerrado ralo, cujo relevo apresenta leve inclinação.  

A integridade do sítio é de mais de 75%, e sua profundidade é de 
aproximadamente 20 centímetros, o material encontra-se disperso. Os impactos à 
este sítio são decorrentes de queimadas e as futuras intervenções quanto à 
construção da PCH Perdidos.  

Apresenta solos arenosos e em alguns pontos, identificou-se cascalho e 
afloramentos rochosos, com textura entre areia média à areia grossa (0,064–2 mm), 
apresenta boa drenagem. Foi realizada uma abertura de sondagem de 1x1 metro, e 
que se averiguou um solo arenoso e cascalhento de coloração marrom com médio 
grau de compactação.  

O material arqueológico encontra-se distribuído sobre uma área de 10x10m², 
sua delimitação apresenta-se com as seguintes coordenadas UTM 21L 
533190/8470934 e 21L 533198/8470935.  
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Desenvolveu-se uma vistoria de superfície para a realização da delimitação 
da área do sítio estreito, foi realizada uma sondagem de 1x1 metros e a partir disso, 
foram executadas tradagens equidistantes de 10 metros nos sentidos cardeais 
(norte, sul, leste e oeste) para a delimitação do sítio estreito.  

No total, foram realizadas 10 intervenções no subsolo, porém nenhuma foi 
constatada vestígio arqueológico.  

Segue abaixo o Quadro 4.1 com os pontos de vistorias e intervenções em 
sub-superfície. 

Quadro 4.1: Pontos de intervenções em sub-superfície e vistorias. 

PONTO UTM (Zona 
21L) 

VEGETAÇÃO SOLO INTERVENÇÃO 
E MATERIAL 

OBSERVAÇÕES 

ESE10 533208 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 40cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 40 cm. 

ESE20 533218 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 40cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 40 cm. 

ESE30 533228 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 100cm / Não Solo de cor marrom escuro 
até os 40 cm. Marrom até os 
60 cm. Marrom claro até os 
100c m. 

ESN10 533198 / 
8470945 

Cerrado Arenoso 100cm / Não Solo de cor marrom até os 
20 cm. Marrom claro até os 
100 cm. 

ESN20 533198 / 
8470955 

Cerrado Arenoso 100cm / Não Solo de cor marrom até os 
30 cm. Marrom claro até os 
100 cm. 

ESS10 533198 / 
8470925 

Cerrado Arenoso 35cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 35 cm. 

ESS20 533198 / 
8470915 

Cerrado Arenoso 35cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 35 cm. 

ESW10 533188 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 20cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 20 cm. 

ESW20 533178 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 40cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 40 cm. 

ESW30 533168 / 
8470935 

Cerrado Arenoso 30cm / Não Solo de cor marrom e rocha 
aos 30 cm. 

 

Na sondagem realizada de 1x1 metro, foi escavada por níveis artificiais de 
10x10 cm, onde foi possível verificar um solo cascalhento de cor marrom e rocha 
aflorando nos 20cm de profundidade. Durante a escavação da sondagem foram 
identificadas 20 peças líticas no nível 0-10cm e 39 peças líticas no nível 10-20 cm. 
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Figura 4.4: Detalhe da sondagem de 1x1 metro no 
sítio Estreito. 

 

4.4.2. Os Abrigos  

ABRIGO 1  

Coordenadas UTM 21L 533449/8473250  

O Abrigo 1 trata-se de um sítio abrigo em suporte de rocha arenítica, 
localizado a uma altitude 346m acima do nível do mar, em uma área de transição de 
cerrado e mata, o relevo apresenta leve declinação, com solo arenoso.  

A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos, a área do sítio será alagada.  

Descrições: Abrigo com dimensões de 10m de largura por 3m de 
profundidade e 1,20 m de altura na boca e 0,50 m no fundo. O solo de cor marrom 
até os 40 cm e rocha aos 80 cm. 
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Figura 4.5: Vista do Abrigo 1. 

 

ABRIGO 2 

Coordenadas UTM 21L 533307/8473251 

O Abrigo 2 trata-se de um sítio com gravuras rupestre sob abrigo, localizado 
a uma altitude de 340 metros em relação ao nível do mar. O sítio encontra-se a 
cento e sessenta metros da margem esquerda do rio Claro, em uma área de 
transição de cerrado e mata, o relevo apresenta leve declinação 

A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos, a área do sítio será alagada. 

Descrições: Com dimensões de 20 m de largura por 15m de profundidade e 
3,10 m de altura na boca e 0,50 m no fundo com presença de gravuras rupestres em 
suas paredes. As gravuras têm formas geométricas diversificadas. 

Durante os trabalhos não foi realizada nenhuma intervenção no subsolo 
apenas o registro com fotografias e dimensões da área do abrigo. 
 

 

Figura 4.6: Detalhe das gravuras rupestres no sítio Abrigo 2. 
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Figura 4.7: Vista do Abrigo 2. 

 

ABRIGO 3 

Coordenadas UTM 21L 533431/8473342 

O Abrigo 3 trata-se de um sítio abrigo em suporte de rocha arenítica, 
localizado em uma área de transição de cerrado e mata, o relevo apresenta leve 
declinação, com solo arenoso. 
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A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos, a área do sítio será alagada. 

Descrição: Com dimensões de 4m de largura por 6m de profundidade e 3,10 
m de altura na boca e 0,50 m no fundo. Presença de gravuras rupestres 

 

  

  

  

Figura 4.8: Vista do Abrigo 3. 
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ABRIGO 4 

Coordenadas UTM 21L 533563/8473438 

O Abrigo 4 trata-se de um sítio com gravuras rupestre sob abrigo, localizado 
a uma altitude de 342 metros em relação ao nível do mar. O sítio encontra-se a 
oitenta metros da margem esquerda do rio Claro, em uma área de mata, o relevo 
apresenta leve declinação, com solo arenoso e blocos de rocha aflorando. 

A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos, a área do sítio será alagada. 

Descrição: Possui dimensões de 9 m de largura por 2 m de profundidade e 
2,80 m de altura na boca e 0,90 m no fundo. Presença de gravuras rupestre, em 
formas geométricas. 

Durante os trabalhos não foi realizada nenhuma intervenção no subsolo 
apenas o registro com fotografias e dimensões da área do abrigo 

 

Figura 4.9: Detalhe de gravuras rupestre no sítio Abrigo 4. 
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Figura 4.10: Vista do Abrigo 4. 

 

ABRIGO 5 

Coordenadas UTM 21L 533260/8473277 

O Abrigo 5, trata-se de um sítio com gravuras rupestre sob abrigo, localizado 
a uma altitude de 336 metros em relação ao nível do mar. O sítio encontra-se a 
oitenta metros da margem esquerda do rio Claro, em uma área de mata, o relevo 
apresenta leve declinação, com solo arenoso e blocos de rocha aflorando. 
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A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos, a área do sítio será alagada. 

Descrição: Com dimensões de 12 m de largura por 2 m de profundidade e 
8,10m de altura na boca e 0,50 m no fundo. Presença de gravuras rupestres são em 
formas geométricas 

Durante os trabalhos não foi realizada nenhuma intervenção no subsolo 
apenas o registro com fotografias e dimensões da área do abrigo. 

 

  

  

Figura 4.11: Vista Abrigo 5. 

 

ABRIGO 6 

Coordenadas 21L 532009/8474769 

O Abrigo 6, trata-se de um sítio com gravuras rupestre sob abrigo, 
localizado, em uma área de mata o relevo apresenta leve declinação, com solo 
arenoso e blocos de rocha aflorando. As gravuras são em formas geométricas. 

A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos. 
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Figura 4.12: Vista Abrigo 6. Fonte: GEO & BIO Ambiental (2018). 
 
ABRIGO 7 

Coordenadas 21L 532048/8474741 

O Abrigo 7, trata-se de um sítio com gravuras rupestre sob abrigo, 
localizado, em uma área de mata, o relevo apresenta leve declinação, com solo 
arenoso e blocos de rocha aflorando. As gravuras são em formas geométricas. 

A integridade do sítio é de mais 75%, os impactos são decorrentes de 
queimadas, cupins e outros insetos, animais e futuramente a construção da PCH 
Perdidos. 
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Figura 4.13: Vista Abrigo 7. Fonte: GEO & BIO Ambiental (2018). 
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Quadro 4.2: Descrição dos Abrigos. 

Código UTM Altitude Litologia Aspecto da 
vegetação 

Dimensões 
(metros) 

Classifi-
cação das 
cavidades 

Vestígio 
arqueo-
lógico 

Croqui 

Forma da entrada Croqui da caverna 

 
ABRIGO 1 

 
533449/ 
8473250 

 
346m 

 
Arenito 

 
Arbustiva 
de médio 
porte 

10m de 
largura / 3m 

de 
profundidade 
e 1,20m de 
altura da 
entrada 

 
Abrigo 

 
Sem 
vestígio 
arqueológic
o  

 

 
ABRIGO 2 

 
533307/ 
8473251 

 
340m 

 
Arenito 

 
Arbórea 
arbustiva 
de grande 
porte 

 
20m de 

largura / 15m 
de 

profundidade 
/ 3,10m de 
altura da 
entrada 

 
Abrigo 

 
Presença 
de gravuras 
rupestres 

  

 
ABRIGO 3 

 
533431/ 
8473342 

 
- 

 
Arenito 

 
Arbórea 
arbustiva 
de médio 
porte 

 
4m de 

largura / 6m 
de 

profundidade 
/ 3,10m de 
altura da 
entrada 

 
Caverna 

(>5m) 

 
Presença 
de gravuras 
rupestres 

 
 

 
ABRIGO 4 

 
532563/ 
8473438 

 
346m 

 
Arenito 

 
Arbórea 
arbustiva 
de médio 
porte 

9m de 
largura / 2m 

de 
profundidade 

/ 2,80 de 
altura da 
entrada 

 
Abrigo 

 
Presença 
de gravuras 
rupestres 
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Código UTM Altitude Litologia Aspecto da 
vegetação 

Dimensões 
(metros) 

Classifi-
cação das 
cavidades 

Vestígio 
arqueo-
lógico 

Croqui 

Forma da entrada Croqui da caverna 

 
ABRIGO 5 

 
533260/ 
8473277 

 
- 

 
Arenito 

 
Arbórea 
arbustiva 
de médio 
porte 

 
12m de 

largura / 2m 
de 

profundidade 
/ 8,10 de 
altura da 
entrada 

 
Caverna 

(>5m) 

 
Presença 
de gravuras 
rupestres 

 
 

ABRIGO 6 532009/ 
8474769 

332m Arenito Arbórea de 
alto porte 
de dossel 
fechado 

- Abrigo Presença 
de gravuras 
rupestres 

  

ABRIGO 7 532048/ 
8470891 

344m Arenito Arbórea de 
alto porte 
de dossel 
fechado 

- Caverna 
(>5m) 

Presença 
de gravuras 
rupestres 

  

Fonte: Levantamento Arqueológico e Relatório de Estudos Espeleológicos (2018). 
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4.5. Considerações Finais 

A área onde se pretende implantar o empreendimento PCH Perdidos, situa-
se numa região com potencial arqueológico, conforme foi apresentado no contexto 
arqueológico regional e local, e neste estudo realizados. Este potencial foi 
confirmando durante os trabalhos de diagnostico arqueológico em campo, onde 
foram identificados sítios arqueológicos. 

Este Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar os resultados 
parciais das atividades desenvolvidas, como esta demostrado no mapa 01, o eixo da 
barragem sofreu uma substancial mudança, acarretando em uma nova área de 
inundação, que não foi contemplada nas prospecções arqueológicas realizadas, 
desta maneira será executada esta nova etapa de campo, onde além das 
prospecções necessárias, será realizada uma nova vistoria nos abrigos tendo em 
vista a confirmação quanto aos impactos que serão gerados. 

Este Relatório Parcial cumpre a legislação federal acerca da conservação do 
patrimônio cultural. Em resumo o desenvolvimento da pesquisa foi bem sucedido, 
pois os procedimentos teórico-metodológicos realizados foram condizentes com os 
propostos no projeto e na produção de informações científicas relevantes para a 
arqueologia Brasileira. 

Com a execução do levantamento na nova área e a complementação de 
dados, o relatório final será confeccionado e enviado ao IPHAN/MT para análise e 
parecer acerca das medidas a serem implementadas. 
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4.7. Publicação Diário Oficial da União – Levantamento Arqueológico 

 

 

 
Publicado em: 09/07/2018 | Edição: 130 | Seção: 1 | Página: 19  

Órgão: Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO  
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA  

PORTARIA Nº 40, DE 6 DE JULHO DE 2018  

ANEXO I - 02- Processo n. º 01425.001944/2017-22 Projeto: Levantamento Arqueológico na 
Área de Plantação da PCH Perdidos; Arqueólogo Coordenador: Márcio Antônio Telles; 
Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro; Área de Abrangência: Municípios de São 
José do Rio Claro e Diamantino, Estado de Mato Grosso; Prazo de Validade: 12 (doze) 
meses  

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO 
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe 
foi conferida pela Portaria n.º 662, de 21/11/2017, e de acordo com o disposto no inciso VIII, 
art. 17, Anexo I, do Decreto n.º 9.238, de 15/12/2017, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, 
e com a Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda do que consta dos processos 
administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:  

I - Expedir PERMISSÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes 
órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos 
das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo I desta Portaria, regidos pela Portaria 
Iphan nº 230/02;  

II - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes 
órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos 
das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo II desta Portaria, regidos pela Portaria 
Iphan nº 230/02;  

III - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes 
órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos 
das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo III desta Portaria, regidos pela 
Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março de 2015;  

IV - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes 
órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos 
e programas de pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo IV desta Portaria, regidos 
pela Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março de 2015;  

V - As autorizações para a execução dos projetos e programas relacionados nesta Portaria 
não correspondem à manifestação conclusiva do Iphan para fins de obtenção de licença 
ambiental.  
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VI - As Superintendências Estaduais são as unidades responsáveis pela aprovação dos 
projetos e programas de sua competência, cujas execuções estão sendo autorizadas na 
presente portaria, bem como pela fiscalização e monitoramento das ações oriundas dos 
mesmos, com base nas vistorias realizadas a partir do cronograma do projeto, inclusive no 
que diz respeito à destinação e à guarda do material coletado, assim como das ações de 
preservação e valorização dos remanescentes.  

VII - Condicionar a eficácia das presentes autorizações, permissões e renovações à 
apresentação, por parte dos arqueólogos coordenadores, de relatórios parciais e finais, em 
meio físico e digital, ao término dos prazos fixados nos projetos de pesquisa anexos a esta 
Portaria.  

VIII- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Danieli Helenco. 
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1. DESCRIÇÃO DA ADA, AID E AII  

1.1. Identificação das áreas de influência do empreendimento 

Foram consideradas áreas de influência do projeto da PCH Perdidos, os 
espaços que poderão/deverão sofrer impactos sociais e ambientais, decorrentes da 
implantação e da operação do empreendimento, identificados como:  

 Área Diretamente Afetada – ADA: área que será desmatada para construção 
de reservatório, of set da barragem, jazida e acessos; 

 Área de Influência Direta – AID: porção de terras situada no entorno da ADA 
em uma faixa de 1.000 metros, medida a partir do seu limite (Figura 1.1); 

 Área de Influência Indireta – AII: bacia do rio Claro a partir de suas 
cabeceiras mais altas até porção à jusante do ponto de barramento da PCH 
Perdidos. 

 

 

Figura 1.1: Reservatório da PCH Perdidos com Área Diretamente Afetada (linha 
amarela) e Área de Influência Direta (linha branca). 
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2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

A PCH Perdidos, com potência de 28,00 MW, será instalada no rio Claro, 
afluente do rio Arinos, bacia do Alto Juruena, divisa dos municípios de Diamantino e 
São José do Rio Claro.  

Para que o empreendimento atenda a legislação ambiental foram analisadas 
publicações nas esferas federal, estadual e municipal, temas apresentados nos itens 
a seguir.  

 

2.1. Legislação do Setor de Energia Elétrica 

A legislação que regula as concessões de serviços públicos de geração de 
energia elétrica é composta por Leis e Decretos Federais e por Resoluções da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Portarias do MME e interministeriais, 
a seguir:  

 Lei Nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1° da Lei n° 
8.001/90 (novamente alterado pela lei 9.984/2000), que modificou a Lei n° 
7.990/89; 

 Lei Nº 7.990/89 institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 
recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva. Essa lei teve alguns artigos 
revogados e alterados pela Lei 9.648/98; 

 Lei Nº 8.001/90, que define os percentuais da distribuição da compensação 
financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá 
outras providências;  

 Leis No 8.987/95 e No 9.074/95, que dispõem sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços públicos previstos no Art. 175 da 
Constituição Federal; 

 Lei Nº 9.427/96, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia 
elétrica e define que as licitações para exploração de potenciais hidráulicos 
serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as 
concessões serão outorgadas a título oneroso. Alterada pela Lei 
10.848/2004; 

 Decreto Nº 2.003/96, que regulamenta a produção de energia elétrica por 
Produtor Independente e por Autoprodutor e dá outras providências; 

 Lei Nº 9.478/97, que dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. Alterada pela Lei 10.848/2004; 

 Resolução ANEEL Nº 395/98 que estabelece os procedimentos gerais para 
registro e aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de 
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empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como da autorização para 
exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW e dá outras providências. 

 Lei Nº 9.984/00, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 
ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, e dá outras providências. Alterada pela Medida 
Provisória 844/2018. 

 Lei Nº 9.993/00, que destina recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e 
pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia; 

 Resolução Normativa Nº 279/07, que estabelece os procedimentos gerais 
para requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação e de instituição de servidão administrativa, de áreas de 
terras necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, por concessionários, permissionários e 
autorizados. Revogada pelas Resoluções Normativas Nº 560/2013 e Nº 
740/2016. 

 Lei Nº 10.712/2003, que altera o art. 16 da Medida Provisória 2.181-45 de 
24.08.2001, que dispõe sobre operações financeiras entre a União e os 
Estados e o Distrito Federal relativos à exploração de recursos hídricos para 
fins de energia elétrica, petróleo e gás natural; 

 Decreto Nº 5.163/04, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, 
o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 
energia elétrica, e dá outras providências, 

 Resolução Normativa ANEEL Nº 63/04, que aprova procedimentos para 
regular a imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, 
autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, 
bem como às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela 
comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes 
de encargos setoriais. 

 Lei Nº 10.848, de 15/03/2004 dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica e altera as Leis Nº 5.655/71, Nº 8.631/93, Nº 9.074/95, Nº 9.427/96, 
Nº 9.478/97, Nº 9.648/98, Nº 9.991/00, Nº 10.438/02, e dá outras 
providências. 

 Lei Nº 11.478/2007, que institui o Fundo de Investimento em Participações 
em Infra - Estrutura - FIP-IE, visando investimentos em novos projetos em 
energia, transporte, água e saneamento básico, e irrigação;  

 Lei Nº 11.934/2009, que dispõe sobre limites à exposição humana a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, visando a proteção da saúde e do 
meio ambiente; altera a Lei 4.771 de 15.09.1965, e dá outras providências; 
Lei Nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 
Barragens destinadas à acumulação de água, cria o Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens, altera o art. 35 da Lei 9.433 de 
08.01.1997, e o art. 4º da Lei 9.984 de 17.07.2000, e dá outras providências; 

 Lei Nº 13.203/2015, que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de 
geração de energia elétrica; institui a bonificação pela outorga; e altera as 
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Leis 12.783, de 11.01.2013, que dispõe sobre as concessões de energia 
elétrica, 9.427, de 26.12.1996, que disciplina o regime das concessões de 
serviços públicos de energia elétrica, 9.478, de 06.08.1997, que institui o 
Conselho Nacional de Política Energética, 9.991, de 24.07.2000, que dispõe 
sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em 
eficiência energética por parte das empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, 10.438, de 
26.04.2002, 10.848, de 15.03.2004, que dispõe sobre a comercialização de 
energia elétrica, e 11.488, de 15.06.2007, que equipara a autoprodutor o 
consumidor que atenda a requisitos que especifica; 

 Lei Nº 13.081/2015, que Dispõe sobre a construção de barragens para a 
geração de energia elétrica em vias navegáveis ou potencialmente 
navegáveis deverá ocorrer de forma concomitante com a construção, total 
ou parcial, de eclusas ou de outros dispositivos de transposição de níveis 
previstos em regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo do ente da 
Federação detentor do domínio do corpo de água, bem como, altera as Leis 
9.074 de 07.07.1995, 9.984 de 17.07.2000, 10.233 de 05.06.2001, e 12.712 
de 30.08.2012. 

 Lei Nº 13.299/2016, que altera a Lei 9.074, de 07.07.1995, a Lei 9.427, de 
26.12.1996, a Lei 10.438, de 26.04.2002, a Lei 12.111, de 09.12.2009, a Lei 
12.783, de 11.01.2013, que dispõe sobre as concessões de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, e a Lei 13.182, de 03.11.2015. 

 Lei Nº 13.501/2017, que altera o art. 2º da Lei 9.433, de 08.01.1997, que 
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, para incluir o 
aproveitamento de águas pluviais como um de seus objetivos. 

 

Dentre os aspectos regulamentados pelas normas acima listadas merecem 
destaque: 

 a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (Art. 7º, § 2º da Lei Nº 
9.984/00) para uso do potencial de energia hidráulica, que concede a 
outorga para uso do recurso hídrico na geração de energia; 

 a Autorização ou Licitação para Aproveitamento do potencial Hidráulico. 

No caso da PCH Perdidos, a entidade gestora é a SEMA juntamente com o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) (Art. 7º, caput e § 1º, da Lei 
9.984/00). Conforme estabelecido pelo Artigo 13o do Decreto Estadual 336 de 
06/06/07, a Declaração de Disponibilidade Hídrica deverá ser solicitada pela ANEEL 
à SEMA. A SEMA transformará a Declaração de Disponibilidade Hídrica em outorga 
de direito de uso automaticamente, assim que o empreendedor receber da ANEEL  a 
concessão ou autorização para uso potencial da energia hidráulica (Art 13o, § 1o do 
Decreto Estadual 336/07). 

 

2.2. Legislação para o Licenciamento Ambiental 

Fazem parte da Licença Ambiental, o atendimento às seguintes normativas:  

 Constituição Federal, Título VI – Do Meio Ambiente, art. 225º. 
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 Lei Nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

 Lei Federal N° 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e 
dá outras providências. 

 Resolução CONAMA N° 001/86, que define os empreendimentos a serem 
licenciados por meio de EIA/RIMA. 

 Resolução CONAMA Nº 006/86, que aprova os modelos de publicação de 
licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 
respectiva concessão. 

 Resolução CONAMA Nº 006/87, que dispõe sobre o licenciamento ambiental 
das concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia 
elétrica. 

 Resolução CONAMA N° 09/87, que trata de procedimentos relativos a 
audiências públicas em processos de licenciamento ambiental. 

 Lei N° 7.804/89, que altera a Lei Nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio 
Ambiente), a Lei Nº 7.735/89, a Lei Nº 6.803/80, e dá outras providências. 

 Decreto N° 99.274/90, que regulamenta a Lei N° 6.938/81 e estabelece a 
sistemática de licenciamento em três etapas: Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). 

 Resolução CONAMA N° 237/97, que detalha melhor a distribuição de 
responsabilidades de licenciamento entre as três esferas de governo e 
confirma a sistemática de licenciamento sequencial (LP, LI e LO). 

 Lei N° 9.605/98 (lei de crimes ambientais), que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

 Lei Nº 9.985/00, que regulamenta o art. 225º, § 1º, inciso I, II, III e VII da 
Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) e que altera o disposto na Resolução 
CONAMA Nº 02/96 no que se refere à compensação ambiental. 

 Resolução CONAMA Nº 286/01, que dispõe sobre o licenciamento ambiental 
de empreendimentos nas regiões endêmicas de malária. 

 Decreto Nº 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei Nº 9.985/00. 

 Decreto Nº 5.566/05, que dá nova redação ao caput do art. 31 do Decreto Nº 
4.340/02, que regulamenta artigos da Lei Nº 9.985/00. 

 Resolução CONAMA Nº 371/06, que revoga a Resolução CONAMA Nº 
02/96 e estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos 
de compensação ambiental, conforme a Lei Nº 9.985/00. 

 Decreto N° 6.514/08 (nova lei de crimes ambientais), que dispõe sobre as 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
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processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 
providências. 

 Portaria do Ministério do Meio Ambiente GM/MMA nº 204/08, que cria o 
Protocolo Único do Licenciamento Ambiental. 

 Decreto Nº 6.848, de 14 de Maio de 2009, que altera e acrescenta 
dispositivos ao Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, para 
regulamentar a compensação ambiental. 

A Política Nacional de Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei No 6.938/81, 
posteriormente alterada pelas Leis Nos 7.804/89 e 8.028/90, e regulamentada pelo 
Decreto Nº 99.274/90, tendo sido assimilada à Constituição Federal de Outubro de 
1988, cujo Artigo 225 é integralmente consagrado ao meio ambiente e visa 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Define ainda conceitos básicos 
importantes, como “degradação” e “poluição”.  

Segundo o art. 3o, degradação ambiental é “a alteração adversa das 
características do meio ambiente”, sendo que poluição é “a degradação ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”. 

Esta Lei criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto 
por órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pelo controle, 
licenciamento e fiscalização de atividades danosas ao meio ambiente, entre eles, a 
avaliação de impactos ambientais, o licenciamento ambiental e a criação de áreas 
protegidas. 

Segundo o art. 14 do Decreto No 99.274/90, a atuação do SISNAMA efetiva-
se mediante articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem, 
observado “o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao 
meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo 
CONAMA”, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 
regionalização das medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões 
supletivos e complementares, como em relação a parâmetros de emissão, ejeção e 
emanação de agentes poluidores. 

A política ambiental brasileira estabelece que todas as atividades com 
potencial de degradar ou poluir o meio ambiente, como é o caso do empreendimento 
em pauta, devem ser submetidas a processos de licenciamento ambiental. Também 
fica estabelecido o princípio da responsabilidade objetiva, conforme reza o Artigo 
14o: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade (...)”. 

O licenciamento ambiental é o instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente que permite a localização, construção, instalação, ampliação, modificação 
e operação de empreendimentos e/ou atividades que utilizam recursos ambientais, 
que são considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes de causar 
degradação ambiental. Para tanto, exige-se a elaboração e apresentação de Estudo 
de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
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(EIA/RIMA), para análise do IBAMA ou do órgão estadual competente.  As licenças 
ambientais constituem provas de adequação de empreendimentos e/ou atividades 
dentro do regime de exceção pelo qual se admite a realização de atividades 
impactantes, desde que de forma controlada e/ou mediante compensação. 

A Resolução CONAMA No 001/86 (art. 7o) define o conteúdo mínimo que o 
EIA e o RIMA e exige equipe multidisciplinar habilitada que se responsabilize 
tecnicamente pelos resultados apresentados e no Art. 2o lista todos os tipos de 
empreendimentos que estão sujeitos a licenciamento mediante apresentação de 
EIA/RIMA, incluindo: “VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, 
tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 
irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de 
cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques”. 

A Resolução CONAMA No 006/87 edita regras específicas para o 
licenciamento de obras de geração de energia elétrica de grande porte. Segundo o 
art. 4º, a Licença Prévia (LP) deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade 
do aproveitamento hidroelétrico; a Licença de Instalação (LI), obtida antes da 
realização da licitação para construção do empreendimento; e a Licença de 
Operação (LO), antes do fechamento da barragem e o Art. 10º descreve as etapas 
do procedimento de licenciamento, compreendendo a análise do órgão competente, 
a solicitação de complementações, a emissão de parecer técnico final e a realização 
de audiência pública.  

 

2.2.1. Legislação Estadual 

Em Mato Grosso, a legislação Estadual contém: 

 Constituição Estadual; 

 Lei Complementar Nº 38/95, dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente e dá outras providências; 

 Lei Complementar Nº 103/95, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 592/95, que altera a LC nº 38/95, revoga a LC nº 
343/08, Programa de Regularização Ambiental - PRA. 

 Lei Nº 6.945/97, que dispõe sobre a Lei de Política Estadual de Recursos 
Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 
providências; Lei Complementar Nº 189/2004, que altera LC nº 38/95 - 
Código Estadual do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 208/2005, que modifica LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 222/2005, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 232/05, altera o Código Estadual do Meio Ambiente e 
dá outras providências; 

 Lei Complementar Nº 246/2006, que altera a LC nº 232/05 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 
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 Lei Complementar Nº 267/2006, que altera a LC nº 232/05 - Meio Ambiente 
(Recursos do FEMAM). 

 Lei Complementar Nº 282/2007, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 327/2008, Cria o Programa Mato-grossense de 
Legalização Ambiental Rural – MT LEGAL, disciplina as etapas do Processo 
de Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais e dá outras providências. 

 Lei Complementar 328/2008, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 382/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 384/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 402/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 409/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 412/2010, que altera as LC 38/95, 232/05, 233/05 e 
343/08 do Código Estadual de Meio Ambiente. 

 Lei Nº 9.523/11, que institui a Política de Planejamento e Ordenamento 
Territorial do Estado de Mato Grosso; 

 Lei Complementar Nº 523/2013, que altera LC nº 38/95, 233/05 e 343/08, 
Meio Ambiente, Política Florestal e MT Legal. 

 Lei Complementar Nº 587/2017, que altera a LC nº 38/95, Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 592/2017, que altera a LC nº 38/95, revoga a LC nº 
343/08, Programa de Regularização Ambiental - PRA. 

 Lei Complementar Nº 595/2017, que altera a LC nº 38/95, Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 
2.2.2. Legislação Município de Diamantino 

Em Diamantino, a legislação municipal possui: 

 PROJETO DE LEI Nº010/1991 DA INSTITUIÇÃO DO CONDEMA E SEUS 
MEMBROS, Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Conservação e 
Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA de Diamantino, órgão de 
assessoramento da Prefeitura Municipal, na área de proteção, conservação 
e melhoria do Meio Ambiente. 

 LEI Nº 932/2013 Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente do Município de Diamantino e da outras providências, Art. 1º - Fica 
criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), do Município de 
Diamantino, e normatizado nos termos desta Lei. 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2016: Dispõe sobre o Código Ambiental do 
município de Diamantino e dá outras providências, Art. 8º: Regulariza o 
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Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – 
CONDEMA, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo, 
recursal e de assessoramento municipal, com a finalidade precípua de 
contribuir com a implementação da Política Ambiental, desenvolvimento rural 
e urbano e melhoria da qualidade de vida dos munícipes.  Parágrafo único. 
O CONDEMA, criado pela Lei Municipal nº 16 de 13 de novembro de 1991, 
tem sua regulamentação definida em seu Regimento Interno, cuja aprovação 
ocorreu através do Decreto Municipal nº 104/2013. 

 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2018: Institui o Código 
Municipal do Meio Ambiente, a Política Municipal de Meio Ambiente, e o 
Sistema Municipal do Meio Ambiente, do Município de Diamantino/MT. 
Aporta nesta comissão, o Projeto de Lei Complementar n.º 004/2016 de 
autoria do Poder Executivo Municipal, cujo escopo é instituir o Código 
Ambiental do Município de Diamantino/MT 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2018. Capítulo I, Taxa De Licenciamento 
Ambiental, Seção I, Disposições Gerais, Art. 1º. Esta lei define os 
procedimentos de lançamento e cobrança das taxas decorrentes da 
prestação de serviço público e/ou exercício regular do poder de polícia em 
face aos atos administrativos praticados visando à análise das licenças 
ambientais de empreendimentos e atividades de impacto ambiental, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras em âmbito local. 

 
2.2.3. Legislação Município de São José do Rio Claro 

No município de São José do Rio Claro: 

 Lei Ordinária Nº 841/2010, de 01 de Outubro de 2010, cria o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 

 Lei Ordinária Nº 842/2010, de 01 de Outubro de 2010, cria o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 

 Lei Ordinária Nº 957/2013, de 15 de Maio de 2013, institui a Cobrança de 
Taxa de Serviços sobre Atividades de Licenciamento e Fiscalização 
Ambiental, no âmbito do município de São José do Rio Claro - MT, e dá 
outras providências. 

 Lei Ordinária Nº 955/2013, de 10 de Abril de 2013, dispõe sobre a Política 
Municipal de Gestão E Proteção Ambiental do município São José do Rio 
Claro – MT, e dá outras providências. 

Os documentos acima decorrem sobre diversos temas da legislação 
ambiental na abrangência dos municípios de Diamantino e São José do Rio Claro. 

 

2.3. Legislação sobre Área de Preservação Permanente (APP) 

Em todas as APP, é proibida a supressão de vegetação assim como 
qualquer outro tipo de intervenção humana, salvo as consideradas de utilidade 
pública ou interesse social e as de baixo impacto ambiental, definidas pela 
Resolução CONAMA No 369/06. 
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Os critérios para delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 
estão fortemente definidos na:  

 Lei Federal Nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa; altera as Leis Nos 6.938/81, 9.393/96, e 
11.428/06; revoga as Leis Nos 4.771/65 e 7.754/89, e a Medida Provisória 
Nº 2.166-67/01; e dá outras providências; 

 Lei N° 12.727/12, que altera a Lei N° 12.651/12 (Novo Código Florestal);  

 Resolução CONAMA Nº 302/02, que dispõe sobre os parâmetros para 
delimitação de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais 
e o regime de uso do entorno; 

 Resolução CONAMA Nº 303/02, que dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente. 

 Resolução CONAMA Nº 369/06, define os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente – APP; 

 Resolução CONAMA Nº 429/11, dispõe sobre a metodologia de recuperação 
das Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

 Lei Complementar Nº 38/95, dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente de Mato Grosso e dá outras providências; Parágrafo único, Art. 59: 
“as áreas e a vegetação de preservação permanente somente poderão ser 
utilizadas mediante licença especial, no caso de obras públicas ou de 
interesse social comprovado e ainda para as atividades necessárias, sem 
alternativas economicamente viáveis, a critério do órgão ambiental, exigindo-
se nesses casos a apresentação e aprovação do Estudo de Impacto 
Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA”  

 Lei Complementar Nº 232/05, altera o Código Estadual do Meio Ambiente, e 
dá outras providências. 

 Lei Complementar Nº 103/95, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 592/95, que altera a LC nº 38/95, revoga a LC nº 
343/08, Programa de Regularização Ambiental - PRA. 

 Lei Complementar Nº 189/2004, que altera LC nº 38/95 - Código Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 208/2005, que modifica LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 222/2005, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 232/05, altera o Código Estadual do Meio Ambiente e 
dá outras providências; 

 Lei Complementar Nº 246/2006, que ; altera a LC nº 232/05 - Código 
Estadual do Meio Ambiente. 
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 Lei Complementar Nº 267/2006, que altera a LC nº 232/05 - Meio Ambiente 
(Recursos do FEMAM). 

 Lei Complementar Nº 282/2007, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar 328/2008, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual do 
Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 382/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 384/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 402/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 409/2010, que altera a LC nº 38/95 - Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 412/2010, que altera as LC 38/95, 232/05, 233/05 e 
343/08 do Código Estadual de Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 233/05, que dispõe sobre a Política Florestal do 
Estado de Mato Grosso. 

 Lei Complementar Nº 523/2013, que altera LC nº 38/95, 233/05 e 343/08, 
Meio Ambiente, Política Florestal e MT Legal. 

 Lei Complementar Nº 587/2017, que altera a LC nº 38/95, Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 Lei Complementar Nº 592/2017, que altera a LC nº 38/95, revoga a LC nº 
343/08, Programa de Regularização Ambiental - PRA. 

 Lei Complementar Nº 595/2017, que altera a LC nº 38/95, Código Estadual 
do Meio Ambiente. 

 

2.4. Delimitação da APP do reservatório 

A Lei Federal Nº 12.651/12 do Novo Código Florestal define “APP como a 
área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com 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”. 

A Medida Provisória Nº 571/12, que altera artigos da Lei Federal Nº 
12.651/12, define que “na implantação de reservatório d’água artificial, destinado a 
geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das 
Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido 
no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e 
máxima de 100 (cem) metros em área rural”. A legislação estadual não traz 
delimitações mais restritivas do que as definidas pelo Código Florestal quando trata 
de APP no entorno de reservatórios artificiais.  
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Ela determina que caso seja necessário e, desde que possível, o 
empreendedor adquirirá e custeará a recuperação dos 50 m (cinquenta metros) 
contíguos ao reservatório artificial das barragens hidrelétricas, após os quais serão 
mantidos 50m (cinquenta metros) adicionais para recuperação natural, conforme 
estabelecido no Artigo 58, parágrafo 5º, da Lei Complementar Nº 38/95. Nesta 
situação deverá ser respeitada a ocupação antrópica consolidada, conforme Art, 58, 
§ 3º, Lei Complementar Nº 38/95, alterada pela Lei Complementar Estadual Nº 
232/05.  

Para ordenar a faixa marginal e em conformidade com o Termo de 
Referência expedido pela SEMA/MT o empreendedor apresentará um “Plano 
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA” 
podendo indicar áreas para turismo, lazer, uso e ocupação dos espaços. 

A Lei Complementar Nº 232/05, que alterou a Lei Complementar Nº 38/95 
(Art. 58, §§ 3º e 4º), define que nas áreas de preservação permanente dos 
reservatórios artificiais de barragens hidrelétricas, será respeitada a ocupação 
antrópica consolidada, desde que atendidas as recomendações técnicas do poder 
público para a adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a expansão da área 
ocupada. Neste caso, o interessado deverá obter, junto ao órgão ambiental 
competente, autorização especifica para permanência.  

Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de 
conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais, considerando o plano de 
recursos hídricos e ouvindo o respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando 
houver, no entanto, esta situação não causará nenhum prejuízo ao procedimento de 
licenciamento ambiental. 

Ressalta-se que o deferimento ou não das licenças ambientais não está 
vinculado à aprovação do PACUERA, são documentos distintos com processos de 
aprovação separados. 

O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação 
permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o 
proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com 
as exigências do órgão ambiental.  
 

2.5. Legislação de Proteção de Vegetação Nativa 

 Lei Federal Nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa; altera as Leis Nos 6.938/81, 9.393/96, e 
11.428/06; revoga as Leis Nos 4.771/65 e 7.754/89, e a Medida Provisória 
Nº 2.166-67/01; e dá outras providências; 

 Lei N° 12.727/12, que altera a Lei N° 12.651/12 (Novo Código Florestal);  

 Resolução CONAMA Nº 369/06, define os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente – APP; 

 Resolução CONAMA Nº 09/96, que define a expressão “Corredor entre 
Remanescentes”; 
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 Instrução Normativa MMA Nº 6/08, que reconhece as espécies da flora 
brasileira ameaçadas de extinção; 

 Lei Complementar Nº 38/95, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente, e dá outras providências; 

 Lei Complementar Nº 232, de 21/12/2005, que altera o Código Estadual do 
Meio Ambiente e dá outras providências; 

 Lei Complementar Nº 233, de 21/12/2005, que dispõe sobre a Política 
Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

 Resolução SEMA Nº 02/06, que autoriza a queima controlada para o manejo 
em áreas de atividades agrícolas, pastoris, florestais, pesquisa científica e 
tecnológica, em áreas devidamente identificadas e recolhimento de taxa 
específica. 

 Lei Nº 9.878/13, que cria o Sistema Estadual de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação, Manejo Florestal 
Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal - REDD+ no 
Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 
 

Portaria MMA Nº 443, de 17 de dezembro de 2014, Art. 1º - Reconhece 
como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da 
"Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" - Lista, 
conforme Anexo à presente Portaria, que inclui o grau de risco de extinção de cada 
espécie, em observância aos Art. 6º e 7º.  

 

2.6. Legislação sobre Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, III, define como bens da 
União: “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros, países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais”. 

A competência para legislar sobre águas é privativa da União, de acordo 
com o artigo 22, IV da Constituição Federal. Seguem outras diretrizes Federais: 

 Decreto Nº 24.643/34 – Código de Águas. 

 Lei No 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21º da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei Nº 
8.001/90, que modificou a Lei Nº 7.990/89. 

 Lei No 9.984/00, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 
ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

 Lei Nº 13.661/18, que altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para 
definir as parcelas pertencentes aos Estados e aos Municípios do produto da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

mailto:pascon@terra.com.br


  14 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pascon@terra.com.br 

 Resolução CNRH Nº 16/01, que dispõe sobre a outorga de direito de uso de 
recursos hídricos. 

 Resolução CNRH Nº 37/04, que estabelece diretrizes para a outorga de 
recursos hídricos para a implantação de barragens em corpos de água de 
domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União. 

 Resolução CNRH Nº 65/06, que estabelece diretrizes de articulação dos 
procedimentos para obtenção da outorga de direito de uso de recursos 
hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental. 

 Resolução ANA Nº 219/05, que define as diretrizes para análise e emissão 
de outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de lançamento de 
efluentes. 

 Resolução CONAMA No 397/08, que altera o inciso II do § 4º e a Tabela X 
do § 5º, ambos do art. 34º da Resolução CONAMA No 357/05; 

 Resolução CONAMA Nº 410/09 que altera o art. 44 da Resolução Nº 357/05 
e o art. 3º da Resolução Nº 397/08.  

 No Mato Grosso, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual Nº 
8.097/04, regulamentada pelo Decreto Estadual No 336/07, das Portarias 
SEMA Nº 68/07 e No 12/10, e da Instrução Normativa SEMA No 01/09, 
como também: 

 Lei Complementar Nº 38/95, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente do Estado de Mato Grosso, alterada posteriormente pela Lei 
Complementar Estadual Nº 232/05; 

 Lei Nº 6.945/97, que dispõe sobre a Lei de Política Estadual de Recursos 
Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 
providências; 

 Decreto Nº 2.707/10, que regulamenta o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos do Estado de Mato Grosso, de acordo com as disposições dos 
artigos 18, 19 e 20 da Lei Nº 6.945/97; 

 Decreto Nº 336/07, que regulamenta a outorga de direitos de uso dos 
recursos hídricos e adota outras providências; 

 Decreto Nº 2.154/09, que aprova o Plano Estadual de Recursos Hídricos – 
PERH/MT; 

 Portaria SEMA Nº 119/09, que define os roteiros para solicitação de outorga 
de direito de uso da água em corpos hídricos de domínio do Estado de Mato 
Grosso; 

 Lei Nº 9.612/11, que dispõe sobre a administração e a conservação das 
águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências; 

 Instrução Normativa SEMA Nº 02/12, que dispõe sobre os procedimentos a 
serem adotados para os processos de outorga de uso de recursos hídricos 
de domínio do Estado de Mato Grosso; 

 Instrução Normativa SEMA Nº 04/12, que dispõe sobre procedimentos 
referentes à emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
(DRDH) e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de 
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potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de 
domínio do Estado; 

 Instrução Normativa SEMA Nº 05/12, que dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - 
CNARH.  

Em Mato Grosso, a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) define 
que estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os usos dos recursos hídricos, 
dentre eles, aproveitamento de potenciais hidrelétricos (art. 11, IV, da Lei Estadual 
Nº 6.945/97). O Decreto Estadual 2.154/09 aprovou o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, que estabeleceu diretrizes para a elaboração dos planos de bacias 
hidrográficas e sistematização da emissão de outorgas no estado. 

Por determinação da lei estadual, a implantação, ampliação e alteração de 
projeto de qualquer empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado, a execução de obras e/ou serviços que alterem o regime, 
quantidade ou qualidade dos mesmos, dependerão de prévio cadastramento e 
outorga pela SEMA (art. 10, Lei Estadual Nº 6.945/97). Finalmente, o Decreto 
Estadual Nº 336/07 regulamentou o regime para emissão de outorga de direitos de 
uso dos recursos hídricos.  

Nos casos de aproveitamento hidrelétrico, a SEMA, através da Instrução 
Normativa Nº 04/12, definiu os procedimentos referentes à emissão de Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) e de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, para uso de potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em 
corpo de água de domínio do Estado, ficando o empreendedor responsável por 
solicitar à SEMA a conversão da DRDH em  outorga de direito de uso da água logo 
após obtenção da concessão para exploração do potencial de energia hidráulica 
emitida pela ANEEL (Art. 6º).  
 

2.7. Outras Legislações Relacionadas ao Meio Ambiente 

2.7.1. Legislação sobre Qualidade do Ar, das Águas e do Solo. 

De acordo com o art. 4o, inciso III da Lei No 6.938/81, a Política Nacional do 
Meio Ambiente visará, dentre outras finalidades, “ao estabelecimento de critérios e 
padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais”. Segundo o art. 9º, “o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental” é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Segundo o art. 84 da Lei Estadual Complementar No 38/95 (Código do Meio 
Ambiente do Mato Grosso), considera-se poluição o lançamento ou a liberação no 
meio ambiente de toda e qualquer forma de matéria ou energia em desconformidade 
com as normas, critérios e parâmetros ou com exigências técnicas ou operacionais 
estabelecidas na legislação. 

Os padrões de qualidade do ar, das águas e do solo e de conforto acústico 
são estipulados pela legislação federal, basicamente, por Resoluções do CONAMA. 
O transporte e armazenamento de produtos perigosos ou controlados também são 
regulamentados e normatizados no nível federal. As legislações estaduais do Mato 
Grosso e do Pará não trazem definições adicionais ou padrões específicos de 
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emissão a serem atendidos, apenas diretrizes gerais de prevenção e gestão, 
consoantes às disposições da legislação federal. 
 

No caso da PCH Perdidos, serão também atendidos: 

 Resolução CONAMA Nº 357/05, que dispõe sobre a classificação dos 
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes 
(revoga a Resolução CONAMA Nº 20/86). 

 Resolução CONAMA Nº 370/06, que prorroga o prazo para complementação 
das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da 
Resolução n o 357, de 17 de março de 2005; 

 Resolução CONAMA Nº 396/08, que dispõe sobre a classificação e 
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá 
outras providências. 

 Resolução CONAMA No 397/08, que altera o inciso II do § 4o e a Tabela X 
do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução CONAMA No 357/05. 

 Resolução CONAMA Nº 430/11, que dispõe sobre as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA nº 
357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA; 

 Lei Estadual Nº 6.391/94, que dispõe sobre informações quanto à qualidade 
de águas dos rios e lagos de Mato Grosso. 

 Código Estadual do Meio Ambiente: Lei Complementar Nº 38/95, 
regulamentada pelos Decretos Nº 790/96, No 769/99 e No 037/07, e alterada 
pelas Leis Complementares No 70/00, No 86/01, No 232/05, Nº 267/06 e No 
282/07. 

 Lei Nº 6.945/97, que dispõe sobre a Lei de Política Estadual de Recursos 
Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

 Lei Nº 8.097/04, que define sobre a administração e conservação das águas 
subterrâneas. 

 Lei Nº 9.612/11, dispõe sobre a administração e a conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências e revoga Lei Nº 
8.097/04. 

  Resolução CONTRAN Nº 510/77, que dispõe sobre a circulação e 
fiscalização de veículos automotores diesel; 

 Norma ABNT NBR 6016/78, que normatiza a determinação do grau de 
enegrecimento da fumaça emitida por veículos rodoviários automotores com 
motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida; 

 Portaria Ministerial N° 100/1980/MINTER, que estabelece padrões para a 
emissão de fumaça por veículos movidos a óleo diesel;  

 Norma ABNT NBR 6065/80, que normatiza a determinação do grau de 
enegrecimento do gás de escapamento emitido por veículos equipados com 
motor diesel pelo método da aceleração livre; 
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 Instrução Normativa SEMA/SACT/CPAR Nº 1/81, que orienta os órgãos 
estaduais de controle de poluição e as empresas de transporte de cargas e 
passageiros, quanto ao atendimento à Portaria Ministerial N° 
100/1980/MINTER; 

 Resolução CONAMA Nº 18/86, que institui o Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; 

 Resolução CONAMA Nº 05/89, que institui o Programa Nacional da 
Qualidade do Ar – PRONAR; 

 Resolução CONAMA Nº 03/90, que dispõe sobre a qualidade do ar 
(definições e padrões); 

 Resolução CONAMA Nº 08/90, que estabelece limites máximos de emissão 
de poluentes do ar para fontes fixas. 

 Resolução CONAMA Nº 08/93, que dispõe sobre os limites máximos de 
emissão de poluentes de veículos pesados, compatibilizando-os com os 
limites de emissão de ruído; 

 Norma ABNT NBR 7027/01 - Veículos rodoviários automotores - Fumaça 
emitida por motor diesel - Determinação da opacidade ou do grau de 
enegrecimento em regime constante; 

 Resolução CONAMA Nº 382/06, que estabelece os limites máximos de 
emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

 

2.7.2. Disposição de resíduos sólidos. 

A implantação e a operação do empreendimento em pauta implicarão na 
geração de resíduos sólidos de diversos tipos, tais como: lixo comum, resíduos de 
construção civil (entulho), resíduos oleosos, sucatas e resíduos de serviços de 
saúde ambulatoriais, entre outros tipos. 

A legislação vigente define diretrizes e restrições para a disposição final de 
resíduos sólidos, tendo em vista prevenir a contaminação do solo e das águas. Os 
principais diplomas a observar são: 

 Norma ABNT NBR 11.174/90, que normatiza o armazenamento de resíduos 
classe II – não inertes e classe III – inertes. 

 Norma ABNT NBR 12.809:1993, que estabelece os procedimentos para 
manuseio e acondicionamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Norma ABNT NBR 13.896/97, que normatiza a execução de aterros de 
resíduos não perigosos. 

 Resolução CONAMA Nº 307/02, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil. 

 Norma ABNT NBR 10.004:2004, que classifica os resíduos sólidos quanto à 
sua periculosidade, considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e 
à saúde pública. 
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 Norma ABNT NBR 15.113/04, que estabelece diretrizes para projeto, 
implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da construção civil e 
resíduos inertes. 

 Resolução ANVS/RDC Nº 306/04, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA Nº 358/05, que dispõe sobre o tratamento e a 
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. 

 Lei Nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Lei Complementar Nº 38/95, dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente, e dá outras providências. 

 Resolução CONSEMA Nº 37/97, que dispõe sobre o acondicionamento, o 
armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de 
resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde, e dá outras 
providências. 

 Lei Nº 7.597/01, que estabelece a política estadual de reciclagem de 
materiais e dá outras providências. 

 Lei Nº 7.862/02, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 
dá outras providências. 

No Estado de Mato Grosso, conforme o art. 59 da Lei Complementar Nº 
38/95, é proibido o depósito de qualquer tipo de resíduos e o exercício de atividades 
que impliquem a remoção da cobertura vegetal em áreas de preservação 
permanente. Segundo o art. 87, é proibido depositar, dispor, enterrar, infiltrar ou 
acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam 
poluentes ou possam causar a degradação da qualidade ambiental. A utilização do 
solo, para quaisquer fins, deverá atender às diretrizes genéricas de preservação e 
conservação determinadas pelo art. 82º. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos define os resíduos de saúde como 
“aqueles provenientes de qualquer estabelecimento de saúde ou unidade que 
execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; de centros 
de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde; 
medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; de necrotérios, funerárias 
e serviços de medicina legal; e aqueles provenientes de barreiras sanitárias” (art. 2º, 
c, Lei Estadual Nº 7.862/02). 

 

2.7.3. Contaminação do solo e de águas subterrâneas. 

 Norma ABNT NBR 7.821:1983, que fixa exigências mínimas para materiais, 
projetos, fabricação, montagem e testes de tanques de aço-carbono, 
soldados, cilíndricos, verticais, não enterrados, com teto fixo ou flutuante, 
destinados ao armazenamento de petróleo e seus derivados líquidos. 

 ABNT NBR 9898:1987 – Preservação e Técnicas de Amostragem de 
Efluentes Líquidos e Corpos Receptores. 

 ABNT NBR 7181:1988 – Solo – análise granulométrica. 
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 ABGE: 1996 – Ensaios de permeabilidade em solos. Orientações para sua 
execução no campo. 

 Portaria ANP Nº 125/99, que regulamenta a atividade de recolhimento, 
coleta e destinação final do óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 Resolução CONAMA Nº 273/00, que dispõe sobre o licenciamento de 
instalações de combustíveis e derivados de petróleo. 

 ABNT NBR 6484:2001 – Solo – sondagens de simples reconhecimento com 
SPT - método de ensaio. 

 Norma ABNT NBR 13.786:2001, que especifica os Equipamentos para 
Sistemas para Instalações Subterrâneas de Combustíveis. 

 Resolução CONAMA Nº 362/05, que estabelece novas diretrizes para o 
recolhimento e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 Norma ABNT NBR 17.505 – Partes 1 a 7:2006, que estabelece critérios para 
o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 ABNT NBR 15495-1:2007 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas 
em aquíferos granulares - Parte 1: Projeto e construção (em substituição à 
ABNT NBR 13895:1997 – Construção de poços de monitoramento e 
amostragem). 

 ABNT NBR 15495-2:2008 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas 
em aquíferos granulares – Parte 2: Desenvolvimento (constitui a segunda 
parte da NBR 15495 e apresenta as técnicas para o desenvolvimento de 
poços de monitoramento de águas subterrâneas). 

 Resolução CONAMA No 420/09, que dispõe sobre os critérios e valores 
orientadores de qualidade do solo e águas subterrâneas quanto à presença 
de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 
atividades antrópicas. 

A Resolução CONAMA Nº 362/05 estabelece que os resíduos oleosos, em 
especial os resíduos de óleos lubrificantes usados ou contaminados, deverão ser 
recolhidos, coletados e destinados de forma a não afetar negativamente o meio 
ambiente e a propiciar a máxima recuperação dos constituintes nele contidos. O 
consumidor final de óleo lubrificante fica responsável pelo recolhimento do óleo 
lubrificante usado ou contaminado, de acordo com a Portaria ANP Nº 125/99. 

No caso de constatação de sedimentos contaminados e necessidade de 
dragagem e/ou escavação e disposição em terra, estes também deverão ter suas 
concentrações de contaminantes comparadas aos Valores de Prevenção dispostos 
pela Resolução CONAMA No 420/09, conforme disposto na Resolução CONAMA No 
344/04, bem como deverão ser seguidas as diretrizes colocadas naquela resolução. 

As especificações técnicas para armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis em tanques aéreos ou subterrâneos, incluindo a implantação de bacias 
de contenção de vazamentos e dispositivos de separação água-óleo e segurança 
contra incêndio, constam nas normas NBR 7.821:1983, 13.786:2001 e 17.505 – 
Partes 1 a 7:2006. 
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2.7.4. Controle do transporte e armazenamento de produtos perigosos 

Com relação ao transporte de produtos perigosos, os principais diplomas ou 
normas a serem aplicados durante as fases de implantação e operação do 
empreendimento são relacionados a seguir.  

 Decreto Nº 96.044/88, que aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. 

 Resolução CONTRAN Nº 14/98, que estabelece os equipamentos 
obrigatórios para a frota de veículos em circulação e revoga a Resolução 
CONTRAN Nº 02/98. 

 Norma ABNT NBR 14.064:2003, que estabelece procedimentos para o 
atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. 

 Norma ABNT NBR 14.095:2003, que define critérios para a implantação de 
área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de produtos 
perigosos. 

 Norma ABNT NBR 15.054:2004, que define critérios para contentores para 
produtos perigosos. 

 Resolução ANTT Nº 420/04, alterada pela Resolução ANTT Nº 701/04, que 
aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte 
Terrestre de Produtos Perigosos. 

 Norma ABNT NBR 7.500:2005, que estabelece critérios para identificação 
para o transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos 
perigosos. 

 Norma ABNT NBR 7.501:2005, que define os termos empregados no 
transporte terrestre de produtos perigosos. 

 Norma ABNT NBR 7.503:2005, que especifica os requisitos e as dimensões 
para confecção da ficha de emergência e do envelope para o transporte 
terrestre de produtos perigosos. 

 Norma ABNT NBR 9.735:2005, que define o conjunto de equipamentos para 
emergências no transporte terrestre de produtos perigosos. 

 Norma ABNT NBR 13.221:2005, que especifica os requisitos para o 
transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e 
a proteger a saúde pública. 

 Norma ABNT NBR 15.480:2007, que estabelece os requisitos para 
elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE) no atendimento a 
acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos. 

 Norma ABNT NBR 15.481:2008, que estabelece requisitos mínimos de 
segurança para o transporte terrestre de produtos perigosos. 

 Resolução ANTT Nº 2.657/08, que altera as instruções complementares ao 
Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, aprovado pela 
Resolução ANTT Nº 420/04. 

 NBR 14.619/09: Transporte terrestre de produtos perigosos - 
Incompatibilidade química. 
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Lei Complementar Nº 38/95, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente de Mato Grosso, e dá outras providências, Art. 80 “caso haja depósitos de 
substâncias capazes de causar riscos aos recursos hídricos, estes deverão ser 
dotados de dispositivos de segurança e prevenção de acidentes e deverão estar 
localizados a uma distância mínima de 300 m (trezentos metros) dos corpos d'água, 
em áreas urbanas e 1.000 m (mil metros) em áreas rurais”. Verificada a 
impossibilidade técnica de serem mantidas as referidas distâncias ou de serem 
constituídos os dispositivos de prevenção de acidente, a execução do projeto poderá 
ser autorizada, desde que sejam oferecidas outras medidas de segurança. 

Os procedimentos para atendimento a emergências envolvendo acidentes 
com produtos perigosos estão especificados nas normas NBR 14.064:2003, 
9.735:2005 e 15.480:2007. 

 

2.7.5. Legislação aplicável aos produtos controlados (explosivos) 

Os aspectos de armazenagem, transporte e utilização de produtos 
controlados (explosivos) são também importantes na fase de execução das obras, 
devido à necessidade de desmonte de rocha em cortes. Aplicam-se, neste caso, os 
dispositivos do Decreto No 3.665/00, que regulamenta a fiscalização, por parte do 
Exército Brasileiro, das condições de certificação comercial, armazenagem, 
transporte e uso de produtos controlados (R-105). 

A Norma ABNT 9653:1986, por sua vez, apresenta os procedimentos para 
avaliação dos efeitos (vibração e ruído) provocados pelo uso de explosivos em áreas 
urbanas, e fixa os limites desses efeitos. 

 

2.7.6. Legislação sobre Compensação Ambiental 

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro de compensação 
pelos efeitos de impactos não mitigáveis ocorridos quando da implantação de 
empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento ambiental. 

As principais diretrizes de compensação ambiental, aplicáveis à PCH 
Perdidos, são: 

 Lei Nº 9.985/00, que regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e VII da 
Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, e que altera o disposto na Resolução 
CONAMA Nº 02/96 no relativo à compensação ambiental; 

 Decreto Nº 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei Nº 9.985/00; 

 Instrução Normativa IBAMA Nº 48, de 10/09/2004, revoga as Portarias Nºs 
71-N/1998 e 02-N/1999, e dá outras providências. (A modalidade de 
compensação prevista nas Portarias Nºs 71-N, de 1998, e 2-N, de 28 de 
janeiro de 1999 não atingem os objetivos da reposição florestal, por isso 
estas Portarias foram revogadas); 

 Decreto Nº 5.566, de 26/10/2005, dá nova redação ao caput do art. 31 do 
Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei 
Nº 9.985; 
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 Portaria IBAMA Nº 155/02, que cria a Câmara Técnica de Compensação 
Ambiental; 

 Resolução CONAMA Nº 371/06, que estabelece diretrizes aos órgãos 
ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 
gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências. Esta 
Resolução revoga a Resolução CONAMA Nº 02/96; 

 Decreto Nº 6.848/09, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto Nº 
4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação 
ambiental. 

A Compensação é obrigatória para empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental, ficando o empreendedor obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 
Integral, quais sejam estação ecológica, reserva biológica, parque nacional (estadual 
e municipal), monumento natural e refúgio de vida silvestre. 

A definição do grau de impacto ambiental causado pela implantação de cada 
empreendimento deverá ser feita pelo órgão ambiental licenciador a partir da análise 
do EIA/RIMA, realizado quando do processo de licenciamento ambiental, e com 
fundamento em base técnica específica, para que, então, possa avaliar os impactos 
negativos e não mitigáveis e fixar o montante da compensação ambiental. Para 
efeitos do grau de impacto ambiental serão considerados somente os impactos 
ambientais causados aos recursos ambientais (Art. 2º, da resolução CONAMA 
371/06). 

Vale ressaltar que os impactos devem ser negativos e não mitigáveis, ou 
seja, o empreendimento deverá se enquadrar nas duas situações, concomitantes. 

O valor da compensação ambiental fica fixado em 0,5% (meio por cento) dos 
custos previstos para a implantação do empreendimento até que o órgão ambiental 
estabeleça e publique metodologia para definição do grau de impacto ambiental. 
Analisando a legislação vigente sobre o tema, tem-se que o valor da compensação 
que era flexível na Lei Federal Nº 9.985/00 e no Decreto Federal Nº 4.340/02, foi 
fixado pelo Art. 15, da Resolução CONAMA Nº 371/06. 

Uma vez definidos os valores, sejam eles combinados ou pagos, não haverá 
reavaliação, nem haverá a obrigatoriedade de destinação de recursos 
complementares constantes em acordos, termos de compromisso, Termos de 
Ajustamento de Conduta - TAC, contratos, convênios, atas ou qualquer outro 
documento formal firmado pelos órgãos ambientais a título de compensação 
ambiental (Arts. 14 e 15, da Resolução CONAMA Nº 371/06). 

O percentual estabelecido para a compensação ambiental deverá ser 
definido no processo de licenciamento quando da emissão da Licença Prévia - LP, 
ou, quando esta não for exigível, da Licença de Instalação – LI e, o desembolso da 
compensação ambiental não será exigido antes da emissão da Licença de 
Instalação. (Art. 5º, da Resolução CONAMA Nº 371/06). É no momento da emissão 
da Licença de Instalação que será fixado o montante da compensação e celebrado o 
termo de compromisso, que deverá prever mecanismo de atualização dos valores 
dos desembolsos.  
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No tocante à compensação por supressão de vegetação, a legislação federal 
não prevê obrigatoriedade de reflorestamento para os casos de empreendimentos 
hidrelétricos, conforme Decreto 5.975/2006, IN MMA Nº 01/96; IN IBDF 01/80. 

A regulamentação sobre os critérios de definição da compensação ambiental 
foi estabelecida pelo Decreto Nº 6.848/2009, através de procedimento metodológico 
que define o grau de impacto dos projetos. 

De acordo com o Decreto, o Valor da Compensação Ambiental (CA) de que 
trata o Art. 36 da Lei Nº 9.985/00 é obtido pela multiplicação do VR, que é o 
somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, por 
GI, que é o grau de impacto nos ecossistemas, sendo que este último pode variar 
entre 0 e 0,5. 

Nessa nova condição, o percentual correspondente a 0,5% dos custos totais 
do empreendimento passa a ser o referencial máximo para cálculo dos recursos 
financeiros pagos a título de compensação ambiental. O Decreto também define 
quais são os itens que devem compor o somatório dos investimentos necessários 
para implantação do empreendimento, excluindo, do mesmo, os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de 
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 
empreendimento. 

No Estado do Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual Nº 38/95, em seu 
art. 9º, inciso I (nova redação dada pela Lei Complementar nº 232/2005), determina 
que constituem recursos financeiros do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) 
as receitas decorrentes das compensações ambientais de que trata o art. 36, da Lei 
Federal Nº 9.985/00. 

 

2.8. Legislação sobre o Uso e Ocupação do Solo da Área de Influência Direta 
(AID) 

As legislações e condicionantes às atividades permitidas na AID são as 
normas de uso e ocupação do solo, constantes no Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) 

As principais normas legais que instituem o Zoneamento Ecológico-
Econômico no Brasil são as seguintes: 

 Decreto Federal Nº 99.193/90, que dispõe sobre as atividades relacionadas 
ao zoneamento ecológico-econômico, e dá outras providências; 

 Decreto Federal nº 99.246/90, que altera a redação do Art. 2º do Decreto nº 
99.193/90.  

 Decreto Federal Nº 4.297/02, regulamenta o artigo 9o, inciso II, da Lei No 
6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. 

 Decreto nº 6.288/07, que dá nova redação ao Art. 6º e acresce os arts. 6º-A, 
6º-B, 6º-C, 13-A e 21-A ao Decreto nº 4.297/02. 
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Em Mato Grosso através da Lei Nº 9.523/11, instituiu a Política de 
Planejamento e Ordenamento Territorial, cuja principal função foi aprovar o 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) como instrumento de planejamento 
e gestão territorial (art. 7º). Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso optou, em 2012, pela suspensão dos efeitos da lei supracitada motivada por 
ação movida pelo Ministério Público. Com objetivo de chegar a um desfecho, em 
agosto de 2013 o Tribunal da Justiça determinou a realização de uma perícia por 
equipe multidisciplinar para avaliar as possíveis divergências entre os estudos 
técnicos que embasaram a elaboração do ZSEE e a efetiva proteção e conservação 
dos recursos naturais no estado.  

 

2.9. Legislação sobre Instituição de Servidão por Utilidade Pública 

As desapropriações por utilidade pública de maneira geral são regidas pelo 
Decreto-Lei Nº 3.365/41, complementado por outros dispositivos posteriores, a 
saber: Decreto-Lei Nº 4.152/42; Decreto-Lei Nº 7.42/45; Decreto-Lei Nº 9.282/46; 
Decreto-Lei Nº 9.881/46; Lei Nº 2.786/56; Lei Nº 3.833/60; Lei Nº 4.132/62, Lei Nº 
4.686/65; Decreto-Lei Nº 856/69; Lei Nº 6.071/74; Lei Nº 6.306/75; Lei Nº 6.602/78 
(define casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação). 
O referido Decreto-Lei sofreu alterações pela Lei Nº 9.785/99, pela Medida 
Provisória Nº 2.183-56/01 e pela Lei Nº 11.977/09. Todas essas legislações são 
federais. 

A Resolução ANEEL Nº 279/07 estabelece os procedimentos gerais para 
requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou 
instituição de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação 
de instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, por 
concessionários, permissionários ou autorizados. 

 

Os procedimentos envolvem duas fases: 

 De natureza declaratória: declaração de Utilidade Pública referente ao 
imóvel a ser desapropriado ou usufruído; 

 De natureza executória: cálculo do valor da indenização e transferência do 
imóvel desapropriado para o domínio ou usufruto do expropriador, na 
hipótese de desapropriação ou instituição de servidão.  

A declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição 
de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 
concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica deve ser dada 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Art. 10, da Lei Federal Nº 
9.074/95, e Resolução ANEEL Nº 279/07).  

O concessionário, permissionário ou autorizado comunicará aos 
proprietários ou possuidores, na fase de levantamento cadastral ou topográfico, a 
destinação das áreas de terras onde serão implantadas as instalações necessárias à 
exploração dos serviços de energia elétrica (Art. 10, inciso I, da Resolução ANEEL 
279/07).  
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Será assegurado aos interessados, comunidades, proprietários ou 
possuidores das áreas a serem atingidas, a ampla divulgação e esclarecimentos 
acerca da implantação do empreendimento, mediante reunião pública ou outras 
ações específicas de comunicação, tratando inclusive de aspectos relacionados à 
delimitação das áreas afetadas e aos critérios para indenização (Art. 10, inciso II, da 
Resolução ANEEL Nº 279/07). 

A liberação das áreas de terras destinadas à implantação das instalações 
necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica deverá acontecer, de 
preferência, de maneira amigável, devendo o concessionário, permissionário ou 
autorizado envidar esforços junto aos proprietários ou possuidores neste sentido 
(Art. 10º, inciso III, da Resolução ANEEL Nº279/07). 

Cabe à ANEEL definir os empreendimentos que obterão a declaração de 
utilidade pública, respeitando as diretrizes e os demais procedimentos da legislação 
vigente. 

O Decreto-lei Nº 33.65/41 (e modificações posteriores) determina as 
diretrizes e os procedimentos para realização da desapropriação para os casos de 
utilidade pública que deverão ser atendidos após definido pela ANEEL se o 
empreendimento foi ou não declarado de utilidade pública.  

Assim, a desapropriação será realizada através de acordo administrativo 
entre as partes ou por ordem judicial mediante documento público devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.  

Após a publicação do Decreto de Utilidade Pública, a autoridade pública ou 
seus representantes terão um prazo de 5 (cinco) anos para preparar o acordo com o 
proprietário ou arquivar o processo. Pode-se concluir, portanto, que caso nenhum 
acordo seja alcançado, a parte interessada terá apenas a alternativa de entrar com 
uma Ação para Desapropriação (Art. 10 do Decreto-lei Nº 3.365/41, vide Decreto-lei 
nº 9.282/46). 

Os procedimentos necessários para a compra de imóveis para a execução 
do empreendimento encontram-se estabelecidos pelo Código de Processo Civil 
brasileiro, enquanto os direitos e deveres de desapropriados e desapropriante são 
regidos pelo Decreto-Lei Nº 3.365/41 e alterações posteriores.  

Ainda com relação ao Decreto de Utilidade Pública e à Declaração de 
Utilidade Pública dada pela ANEEL, deve-se ressaltar que os seus efeitos não 
podem ser confundidos com a desapropriação em si.  

Para que o valor da indenização seja definido deve ser elaborado um Laudo 
Geral de Avaliação em conformidade as normas de avaliações vigentes publicadas 
pela ABNT, deverão ser consideradas a NBR 14653-1:2001 – Avaliação de bens 
Parte 1: Procedimentos; NBR 14653-2:2011 – Avaliação de bens Parte 2: Imóveis 
urbanos; NBR 14653-3:2004 – Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais e NBR 
14.653-4:2002 – Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos. 

 

mailto:pascon@terra.com.br


  26 

 

PASCON - Rua Topázio Nº343- Sala 1 - Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá – MT 
CEP 78050080 - pascon@terra.com.br 

2.10. Legislação Relativa ao Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico, 
Arqueológico e Paleontológico. 

Os recursos minerais e o subsolo e as cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da União (art. 20º, IX e X, Constituição 
Federal de 1988). 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. E é concorrente entre a 
União, os Estados e Distrito Federal legislar sobre o tema (art. 23, III, IV e art. 24º, 
VII, Constituição Federal de 1988). 

A legislação principal sobre o tema compreende são os seguintes: 

 Decreto-Lei Federal Nº 25/37, que organiza a proteção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional;  

 Decreto-Lei Nº 4.146/42, que dispõe sobre a proteção dos depósitos 
fossilíferos; 

 Lei Nº 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos; 

 Portaria IPHAN Nº 07/88, que estabelece os procedimentos necessários à 
comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e 
escavações arqueológicas em sítios arqueológicos; 

 Portaria IBAMA Nº 887/90, dispõe sobre a realização de diagnósticos da 
situação do Patrimônio Espeleológico Nacional; 

 Instrução Normativa nº 1, de 25 de março de 2015, que estabelece 
procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos 
processos de licenciamento ambiental; 

 Resolução CONAMA Nº 347/04 dispõe sobre a proteção do patrimônio 
espeleológico, instituindo o CANIE – Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas; 

O patrimônio histórico e artístico nacional é definido como o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da História do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico 
(Decreto-Lei Nº 25/37, em seu art. 1o). 

A Lei Federal Nº 3.924/61 delineou as competências institucionais relativas à 
pesquisa de sítios arqueológicos, introduzindo vários procedimentos administrativos 
a serem exarados exclusivamente pelo órgão federal competente, hoje o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN. 

Em razão da evolução de conceitos da ciência e arqueológica, a lei 
supracitada necessitou de regulamentação pelo órgão gestor. Assim, foram editadas 
a Portaria Nº 7/88, pela antiga Subsecretária do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional a Portaria Nº 230/02 (revogada em 2015) e mais recentemente a Instrução 
Normativa nº 1, de 25 de março de 2015, pelo IPHAN . 
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Os sítios arqueológicos encontrados em território nacional serão objeto de 
operação científica de resgate por equipe técnica qualificada. O resgate 
arqueológico deve viabilizar a recuperação de informações a respeito do bem 
cultural ameaçado, de modo que ele possa ser histórica e culturalmente 
contextualizado e, assim, incorporado à Memória Nacional, de acordo com as 
diretrizes definidas na Lei Federal Nº 3.924/61. 

Além das normas de caráter mais genérico, o órgão federal gestor do 
patrimônio arqueológico, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, também editou, no âmbito de sua competência, normas em forma de 
Portarias e Instruções Normativas, a serem cumpridas principalmente pelos 
profissionais de arqueologia no licenciamento ambiental. Destaca-se a Instrução 
Normativa nº 1, de 25 de março de 2015, que estabelece procedimentos 
administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento 
ambiental dos quais participe.  

A Instrução Normativa Nº 001, de 25 de março de 2015, estabelece 
procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais 
participe com fulcro na Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990 e outros, em seu Art. 1º 
estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, quando instado a se manifestar 
nos processos de licenciamento ambiental em razão da existência de intervenção na 
Área de Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturais acautelados 
em âmbito federal: I - tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de 
novembro de 1937; II - arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 
3.924, de 26 de Julho de 1961; III - registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 
4 de agosto de 2000; e IV - valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio 
de 2007. Art. 3º O IPHAN se manifestará nos processos de licenciamento. 

A Portaria IPHAN Nº 375, de 19 de setembro de 2018, Art. 7,º entende por 
Educação Patrimonial todos os processos educativos formais e não formais, 
construídos de forma coletiva e dialógica, que tem como foco o Patrimônio Cultural 
socialmente apropriado como recurso para a compreensão sócio histórica das 
referências culturais, a fim de colaborar para sua preservação. Em seu Art. 26 define 
que o objetivo da Proteção é tutelar o patrimônio cultural material.  

Lei Nº 3.774/76, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
estadual. 

Legislação Relativas a Populações Tradicionais na Área de Influência 
Indireta do Empreendimento  

É competência privativa da União legislar sobre populações indígenas. (art. 
22, XIV, da Constituição Federal) 

Assim, serão consideradas, além da Constituição Federal, os seguintes 
diplomas legais que regem as questões indígenas: 

 Lei Nº 6.001/73, Estatuto do Índio; 

 Decreto Nº 1.775/96, que dispõe sobre o procedimento administrativo de 
demarcação das terras indígenas erevogou o Decreto Nº 22/91 e o Decreto 
nº 608/92; 
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 Decreto Nº 7.056/09, que aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI, e dá outras providências. 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. (Art. 231, Constituição Federal) 

 

2.11. Marco Institucional 

Nesta Seção são citadas as instituições/entidades responsáveis pela gestão 
de aspectos regulamentais e normativos relativos à implantação da PCH Perdidos  

O regime de concessão dos serviços públicos de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica é regulamentado pela Lei Federal N° 8.897/1995. O 
Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão do Executivo responsável pela 
formulação das políticas para o setor, e representa a União como Poder 
Concedente, nos termos dos contratos de concessão.  

 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: criada pela Lei Federal N° 
9.427/1996, é a Agência Reguladora responsável pela concessão, 
permissão e autorização, bem como pela regulamentação, fiscalização e 
aprovação das operações, instalações e projetos das concessionárias, que 
levam em consideração os aspectos técnicos e comerciais.  

 ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico: criado pela Lei Federal N° 
9.648/1998 e regulamentado pelo Decreto Federal N° 5.081/2004, e com 
autorização para operar dada pela Resolução ANEEL N° 351/1998, é 
responsável pela operação centralizada e integrada das instalações de 
geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – 
SIN, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL. Cabe ao ONS a contratação e a administração de serviços de 
transmissão de energia elétrica e as respectivas condições de acesso. 

 CNPE - Conselho Nacional de Política Energética: criado pela Lei Federal Nº 
9.478/1997, tem a responsabilidade de deliberar sobre o desenvolvimento e 
a revisão da matriz energética nacional e de estabelecer as diretrizes para a 
elaboração e programas no setor. 

 CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico: instituído pela Lei 
Federal Nº 10.848/2004 e regulamentado pelo Decreto Federal Nº 
5.175/2004, tem competência para controlar a continuidade e a segurança 
do suprimento de energia elétrica e acompanhar o desenvolvimento das 
atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, 
importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus 
derivados, dentre outras atribuições. 

 CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: criada pela Lei 
Federal Nº 10.848/2004 e regulamentada pelo Decreto Federal Nº 
5.177/2004, tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia 
elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). A CCEE sucedeu o Mercado 
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Atacadista de Energia Elétrica - MAE, criado pela Lei nº 10.433, de 24 de 
abril de 2002. 

 AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado 
de Mato Grosso, criada pela Lei nº 7.101/1999 e alterada pela Lei 
Complementar Nº 66/1999 para, controlar, fiscalizar, normatizar, padronizar, 
conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de 
norma legal ou regulamentar, convênio, contrato ou por ato administrativo as 
autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial: 
saneamento, rodovias, portos e hidrovias, transporte intermunicipal de 
passageiros, distribuição de gás canalizado, energia elétrica, 
telecomunicações.  

 

2.12. Proteção do Patrimônio Cultural e de Povos Indígenas 

Vale enfatizar que, por se tratar de empreendimento de impacto ambiental 
de abrangência estadual, o licenciamento será realizado pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA/MT, que ouvirá os órgãos federais, municipais, bem como 
outros órgãos estaduais quando a legislação assim exigir. 

Assim, neste item serão considerados diversos órgãos que direta ou indiretamente 
participam do processo deste licenciamento ambiental. 

 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: supervisiona a 
elaboração de diagnósticos do potencial arqueológico e avaliações dos 
impactos da implantação de empreendimentos sobre o patrimônio histórico, 
cultural, artístico e arqueológico nacional. 

 FUNAI - A Fundação Nacional do Índio: estabelece e executa a Política 
Indigenista no Brasil. Compete à FUNAI promover a educação básica aos 
índios, demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente 
ocupadas, estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre 
os grupos indígenas, defender as Comunidades Indígenas, de despertar o 
interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas, gerir o seu 
patrimônio e fiscalizar as suas terras, impedindo as ações predatórias de 
garimpeiros, posseiros, madeireiros e  quaisquer outras que ocorram dentro 
de seus limites e que representem um risco à vida e à preservação desses 
povos.  

 SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente: tem competência para 
formular, propor e executar a política estadual do meio ambiente; exercer o 
poder de polícia administrativa ambiental, como também: a) licenciamento 
ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente; b) 
fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de 
proteção ambiental; c) controle e monitoramento das atividades de 
exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos; estudar, 
formular e propor as normas necessárias ao zoneamento ambiental; propor 
a criação de unidades de conservação estadual, celebrar convênios e/ou 
termos de cooperação técnica que tenham por objeto ações de natureza 
ambiental, dentre outras atribuições (a Lei Complementar Nº 38/1995; 
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 CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente: órgão colegiado do 
Sistema Estadual de Meio Ambiente-SIMA criado pela Lei Complementar Nº 
38/1995, tem a finalidade de assessorar, avaliar e propor ao Governo do 
Estado de Mato Grosso diretrizes da Política Estadual do Meio Ambiente, 
bem como deliberar, no âmbito de sua competência, atividades elencadas 
no Artigo 24 da Lei Complementar Nº 38/1995; 

 CEHIDRO - Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso: 
regulamentado pelo Decreto Estadual Nº 6.822/2005, órgão sob a gestão da 
SEMA, de caráter consultivo, deliberativo e recursal, tem por competência: 
exercer funções normativas, deliberativas e consultivas pertinentes à 
formulação, implantação e acompanhamento da Política Estadual de 
Recursos Hídricos; aprovar os critérios de prioridades dos investimentos 
financeiros relacionados com os recursos hídricos e acompanhar sua 
aplicação; avaliar e opinar sobre os programas encaminhados pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, dentre outras atribuições; 

 MP – Ministério Público Estadual: as atribuições e os instrumentos de 
atuação do Ministério Público estão previstos no artigo 129 da Constituição 
Federal. A Lei Federal Nº 8.625/1993, conhecida como Lei Orgânica do MP 
Estadual, estabelece que o MP é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Dentre as funções do MP está a competência para promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, na forma da lei para a proteção, prevenção e 
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a 
outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e 
homogêneos.  

 Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico: vinculada 
à Secretaria de Estado da Cultura, é responsável pela revitalização do 
patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso. 

 Prefeitura Municipal de Diamantino e de São José do Rio Claro: manifestar-
se sobre a adequação dos empreendimentos à legislação municipal 
urbanística e ambiental, conforme exigido pela Resolução CONAMA No 
237/1997.  

 Conselhos Municipais de Meio Ambiente (COMDEMA): conselhos gestores, 
compostos por membros do Poder Público municipal e da Sociedade Civil, 
que têm como função elaborar e aprovar as políticas municipais de meio 
ambiente e deliberar sobre empreendimentos ou atividades que possam 
causar impactos sobre o meio, com base na legislação ambiental vigente. 
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3. METODOLOGIA 

A identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais são 
procedimentos técnicos embasados em metodologia e parâmetros específicos, 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 001/86. 

De acordo com a referida Resolução, “considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais”.  

A avaliação dos impactos ambientais de um determinado empreendimento 
compreende um conjunto de procedimentos sistematizados, que focalizam o 
processo de sua implantação, desde a fase de planejamento até a fase de operação.  

A metodologia de domínio usual de identificação, análise e avaliação de 
impactos ambientais da implantação de aproveitamentos hidrelétricos compreende 
as seguintes etapas básicas: 

 Identificação das ações (ou fatores) geradoras de impactos; 

 Identificação dos componentes ambientais suscetíveis às interferências 
dessas ações geradoras de impactos; 

 Estabelecimento das relações entre os componentes ambientais e as ações 
geradoras de impactos, através da construção da Matriz de Impactos 
Ambientais; 

 Análise, qualificação/quantificação e avaliação dos impactos ambientais. 

 

3.1. Identificação das Ações Geradoras de Impactos 

As ações geradoras de impactos estão vinculadas às características e ao 
porte de cada empreendimento, manifestando-se de forma diferenciada no decorrer 
das três fases do processo de sua instalação: planejamento, implantação e 
operação. 

No caso de aproveitamentos hidrelétricos, são consideradas ações 
geradoras de impactos ambientais as seguintes: 

 

1 Fase de Planejamento – compreende as ações e atividades iniciais de: 

a) divulgação (formal e/ou informal) de informações sobre o empreendimento; 

b) realização de levantamentos topográficos e delimitação do polígono da(s) área(s) 
de intervenção direta (área diretamente afetada); 

c) desapropriação / aquisição de propriedades ou parcela delas para: 

 implantação de canteiro de obras, as áreas de apoio e instalações auxiliares, 
alojamentos/refeitório; 

 construção da estrutura do aproveitamento hidrelétrico (barragem, 
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vertedouro, tomada d’água, casa de força; 

 áreas de empréstimo de material e de disposição de rejeitos (bota-fora); 

 área destinada à formação do reservatório. 

d) realização de estudos ambientais para caracterização de aspectos naturais e 
antrópicos da sub-bacia e avaliação de impactos diante da possibilidade de 
implantação dos empreendimentos hidrelétricos propostos 

e) recrutamento e contratação da mão-de-obra; 

f) mobilização de equipamentos 

 

2 Fase de Implantação – compreende todas as ações vinculadas à construção do 
empreendimento, desde a supressão da vegetação e limpeza das áreas das obras 
até a construção propriamente dita do aproveitamento hidrelétrico. As ações 
geradoras de impacto nessa fase são: 

a) supressão da vegetação das áreas necessárias para implantação do canteiro, das 
vias de acesso, área de inundação, e demais áreas de apoio; 

b) limpeza do terreno e terraplenagem; 

c) abertura ou melhoria ou relocação de vias de acesso ao canteiro e demais locais 
vinculados às obras; 

d) implantação do canteiro de obras; 

e) implantação dos alojamentos e estruturas de apoio;  

f) exploração de jazidas/áreas de empréstimo para obtenção de material para a 
construção civil; 

g) transporte e suprimento de materiais (cimento, aço, combustíveis e lubrificantes), 
máquinas e equipamentos, componentes elétricos-eletrônicos etc; 

h) execução das obras civis; 

i) aquisição da área do reservatório; 

j) limpeza da área de inundação; 

k) enchimento do reservatório; 

l) dispensa da mão-de-obra contratada para as obras; 

m) desmobilização do canteiro de obras e das estruturas de apoio;  

 

3 Fase de Operação 

a) comissionamento dos equipamentos eletromecânicos  

b) operação do aproveitamento hidrelétrico e do reservatório – operação das 
turbinas e regras operativas; variação do nível de água; 

c) atividades de manutenção. 
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3.2. Identificação dos Componentes (ou aspectos) Ambientais 

Os componentes (ou aspectos) ambientais sobre os quais repercutem os 
efeitos das ações relacionadas à implantação do aproveitamento hidrelétrico são 
identificados segundo os meios – físico, biótico e antrópico ou socioeconômico. 

É comum a ocorrência de impactos que afetem a mais de um componente 
ambiental ao mesmo tempo. 

 
Componentes do Meio Físico:  

 atmosfera (poeiras e ruídos); 

 relevo (alteração da morfologia e de sua dinâmica); 

 embasamento litológico (recursos minerais, zonas de fraturas, ocorrência de 
cavernas e dolinas etc.); 

 hidrogeologia (sistema aquífero); 

 solos (perda de solos agricultáveis – pela terraplenagem, por erosão, por 
inundação ou por elevação do nível do freático);  

 recursos hídricos (alteração do regime fluvial, assoreamentos, alteração da 
qualidade da água, interferência em usos da água etc.) 

 
Componentes do Meio Biótico: 

 vegetação ( supressão de vegetação, perda de habitats); 

 fauna (afugentamento e/ou morte de animais; redução de populações; 
alteração do ambiente aquático e terrestre etc.), e  

 áreas legalmente protegidas (unidades de conservação). 

 
Componentes do Meio Antrópico ou Socioeconômico: 

 Dinâmica populacional e nível de vida; 

 Uso e ocupação do solo; 

 Estrutura e atividades produtivas;  

 Organização social; 

 Núcleos urbanos; 

 Infraestrutura (viária, de energia, comunicações etc.); 

 Áreas indígenas; 

 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

3.3. Identificação dos Impactos Ambientais 

Para apoiar a identificação dos impactos ambientais, foi elaborada a Matriz 
de Impactos (Tabela 3.1), com interação de aspectos e componentes ambientais dos 
meios físicos, bióticos e sócio econômicos. 
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Tabela 3.1: Matriz de Impactos Ambientais 
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FASE DE PLANEJAMENTO 

Divulgação do Empreendimento à 
população regional. 

            x x x x      

Levantamentos topográficos e delimitação 
do polígono de intervenção  

        x x   x      x   

Realização de estudos ambientais                      

Desapropriação/ aquisição de propriedades            x x x x x x     

Recrutamento de mão de obra             x x x x      

Mobilização de equipamentos                x      

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Desmatamento das áreas necessárias para 
as obras 

 x x x x   x x x x x          

Limpeza do terreno e terraplenagem  x x x x   x x x  x          

Abertura ou melhoria ou relocação de vias 
de acesso  

 x x x x x  x x x x x          

Implantação do canteiro de obras  x x x x x x x   x     x      

Implantação dos alojamentos e estruturas  x x  x   x        x      
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ASPECTOS AMBIENTAIS 
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de apoio 

Exploração de jazidas/áreas de empréstimo   x x x x x  x x x x x          

Transporte e suprimento de materiais   x x  x   x     x x        

Execução das obras civis  x x  x   x             x 

Aquisição da área do reservatório            x x   x x     

Despensa da mão-de-obra contratada para 
as obras  

           x x  x  x   
 

Desmobilização do canteiro de obras e das 
estruturas de apoio 

    x   x        x      

FASE DE OPERAÇÃO 

Operação do aproveitamento hidrelétrico        x  x           x 

Estabilização e manejo do reservatório        x  x            

Atividades de manutenção                     x 
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Essa Matriz não estabelece qualquer critério de avaliação ou hierarquia, 
apenas indica que componente ambiental uma determinada ação poderá afetar. 

Para construir a Matriz de Impactos Ambientais, dispõem-se as ações 
geradoras de impactos em sequência nas linhas, e os componentes ou aspectos 
ambientais nas colunas, apontando-se na intersecção de linhas e colunas a 
possibilidade de ocorrência de impacto. 

Para melhor compreensão da Matriz, as ações foram organizadas por fase 
de implantação do empreendimento (planejamento, instalação/obras e operação), 
permitindo a visualização da distribuição temporal da ocorrência dos impactos sobre 
os diferentes componentes ambientais. 

A partir dessa matriz, inicia-se o processo de identificação do tipo de impacto 
que poderá ocorrer sobre cada componente ambiental. 

Para melhor conduzir a identificação (e posteriormente a indicação das 
medidas mitigadoras), os impactos ambientais foram identificados por fase do 
empreendimento, conforme discriminado a seguir. 

 
 Planejamento 

Meio Biótico 
 
1. Distúrbio nos diversos habitats pela realização dos levantamentos topográficos e 

delimitação do polígono das áreas de intervenção direta e indireta. 

2. Melhoria dos níveis atuais de conhecimento sobre a composição e abundância da 
fauna e flora 

Meio Antrópico 

3. Geração de expectativas e ansiedade na população – por novos empregos e/ou 
por perda de patrimônio. 

4. Especulação Imobiliária. 

 
 
 Implantação 

Meio Físico 

5. Alteração da qualidade do ar pela geração de poeira e emissões de gases. 

6. Alteração dos níveis de ruídos. 

7. Alteração da morfologia e estrutura superficial dos solos. 

8. Indução de processos erosivos. 

9. Alteração da qualidade das águas superficiais e dos solos pela disposição 
inadequada de efluentes e resíduos sólidos. 

10. Assoreamento de drenagem. 

11. Alteração da qualidade da água pelo aporte de sedimentos. 
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Meio Biótico  

12. Alteração na estrutura e composição da biota aquática. 

13. Mortalidade de organismos bentônicos no período de vazão reduzida na calha 
do rio Claro pelo enchimento do reservatório . 

14. Supressão da Vegetação. 

15. Perda de espécies e redução de habitats. 

16. Alteração das condições ambientais para a fauna terrestre. 

17. Afugentamento / morte de animais (caça e pesca, predatórias e atropelamento). 

18. Interferência na migração das espécies de peixes devido à construção da 
barragem. 

19. Risco de proliferação de vetores e doenças transmitidas por roedores e 
morcegos. 

20. Interferência em áreas protegidas. 

21. Alagamento de ambientes ocupados pela fauna terrestre, arborícola e semi-
fossorial 
 

Meio Antrópico 

22. Geração temporária de empregos / aumento da renda. 

23. Atração de migrantes, pela expectativa de contratação de mão-de-obra. 

24. Dinamização da economia local e/ou regional. 

25. Alteração do uso do solo. 

26. Interferência em atividades econômicas na área diretamente afetada (produção 
renunciada) e na área de influência direta (alteração do uso do solo). 

27. Alteração sobre o uso de equipamentos culturais e sociais. 

28. Risco de acidentes e doenças ocupacionais no canteiro de obras. 

29. Aumento da arrecadação de tributos. 

30. Interferência com patrimônio cultural, arqueológico e histórico. 
 

 Operação 

Meio Físico 

31. Indução de processo de assoreamento a montante do barramento. 

32. Aumento da disponibilidade de água subterrânea. 

33. Alteração dos padrões limnológicos e deterioração da qualidade da água no 
reservatório e a jusante. 

34. Alteração das dinâmicas hidrológica e de sedimentos do rio Claro. 
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Meio Biótico 

35. Modificação ou alteração de padrões limnológicos distintos ao rio no reservatório 
e melhoria da qualidade da água para os usos múltiplos. 

36. Alteração das condições ambientais para a fauna semiaquática a jusante e a 
montante do barramento. 

37. Supressão de ambientes ocupados pela fauna terrestre, arborícola e semi-
fossorial. 

38. Perda da dinâmica do ciclo de cheia/vazante/ seca/ enchente do rio a jusante do 
reservatório. 

39. Interferência na migração longitudinal das espécies de peixes. 

40. Alteração e homogeneização dos habitats aquáticos, causados pela formação do 
lago. 

41. Modificação na composição de espécies da comunidade de peixes da área de 
influência direta do reservatório. 

42. Divisão das populações de peixes em subpopulações isoladas. 

Meio Antrópico 

43. Retração da oferta de emprego e redução da renda. 

44. Indução do desenvolvimento regional pela oferta de energia. 

45. Alteração do uso do solo no entorno do reservatório. 

46. Risco de proliferação de doenças de veiculação hídrica. 
 

3.4. Avaliação dos Impactos Ambientais 

A partir da identificação dos impactos em cada componente ambiental, 
inicia-se a etapa de análise de cada impacto com o objetivo de avaliá-lo no contexto 
da dinâmica ambiental. 

Na avaliação dos impactos são utilizados os seguintes critérios de 
classificação: 

 Localização: corresponde ao posicionamento do impacto na área de 
influência do empreendimento, especificando a área efetivamente afetada 
pelo impacto: indireta (AII), direta (AID) e de intervenção ou diretamente 
afetada (ADA); 

 Fase de Ocorrência: indicação da fase do empreendimento (planejamento, 
implantação e operação) em que o impacto ocorre, conforme exposto na 
matriz de impactos; 

 Natureza do impacto: avaliação dos efeitos do impacto, podendo ser 
positivo, quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou negativo, 
quando resultar em dano ou perda ambiental; 

 Tipo do impacto: forma como decorre da ação geradora do impacto, 
podendo ser direto (desencadeado diretamente pelas ações relacionadas às 
obras) ou indireto (quando consequência de outro impacto ou efeito 
sinérgico); 
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 Probabilidade de Ocorrência: refere-se à possibilidade do impacto acontecer, 
podendo ser certa, provável e improvável; 

 Duração do impacto: referente à sua permanência no tempo, podendo ser 
temporário (ocorre em período de tempo claramente definido e cessa ao final 
da ação) ou permanente (quando, uma vez desencadeado, atua no 
horizonte do projeto); 

 Espacialização: corresponde à abrangência espacial, podendo ser localizado 
(abrangência espacial restrita) ou disperso (quando ocorre de forma 
disseminada no território); 

 Reversibilidade: referente à possibilidade do componente ambiental retornar 
às condições ambientais pré-existentes, podendo ser reversível (quando por 
meio de ações mitigadoras ou de controle o componente retorna ao 
equilíbrio) ou irreversível (quando a alteração não pode ser revertida por 
ações de intervenção, devendo por isso ser compensado e/ou indenizado); 

 Ocorrência no tempo: momento em que o impacto se desencadeará, 
podendo ser imediata (quando decorre simultaneamente à ação geradora) 
ou de médio e longo prazo (quando se manifesta além do tempo de duração 
da ação desencadeadora); 

 Magnitude: classificada de modo qualitativo em pequena, média e grande 
(pode-se utilizar o recurso da proporção - tamanho, número, extensão etc. - 
do elemento afetado em relação ao todo, para determinar a magnitude); 

 Relevância: classificada de modo qualitativo em baixa, média ou alta, 
resultando da avaliação do significado do impacto e sua importância 
ecológica e social na dinâmica ambiental; 

 Significância: igualmente qualificada de modo qualitativo em baixa, média ou 
alta, resultante da análise relativa do impacto gerado frente aos outros 
impactos e ao quadro ambiental atual e prognosticado para a área. A análise 
da significância de cada impacto é que indica as alterações significativas no 
ambiente e apoia a proposição das medidas mitigadoras necessárias à 
viabilização ambiental do empreendimento. 

A avaliação dos impactos ambientais identificados está sintetizada da 
seguinte forma: 

 Nas linhas horizontais da primeira coluna estão colocados os impactos 
ambientais, por meio em que ocorrem (físico, biótico e socioeconômico) para 
ficar mais organizado e fácil de verificação do meio mais afetado; 

 Nas colunas seguintes, indicam-se cada um dos critérios de análise.  
 
De modo a complementar à análise dos impactos, na última coluna do 

Quadro de Avaliação de Impactos estão indicadas as medidas ambientais propostas 
para a mitigação dos impactos negativos ou potencialização dos impactos positivos, 
no EIA (2007) e na Atualização (2019), conforme Tabela 3.2.  

mailto:pascon@terra.com.br
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 

 

 

Tabela 3.2: Avaliação dos Impactos Ambientais. 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

FASE DE PLANEJAMENTO 

MEIO BIÓTICO 

1. Distúrbio nos diversos habitats 

2007 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B B Planejamento e orientação dos 
serviços de topografia. 
Controle Ambiental das Obras. 2019 

AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B M 

2. Melhoria dos níveis atuais de 
conhecimento sobre a composição e 
abundância da fauna e flora 

2007 
AID, 
ADA Ps D C P L Ir Im G A A Realizar estudos e executar 

programas de monitoramento de 
fauna e flora. 2019 

AID, 
ADA Ps D C P L Ir Im G A A 

MEIO ANTRÓPICO 

3. Geração de expectativas e ansiedade 
na população 

2007 
AII, 
AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im M M M 
Divulgação de informações sobre a 
obra e ações ambientais a serem 
realizadas. 

2019 
AII, 
AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im M M M 

4. Especulação Imobiliária 

2007 
AII, 
AID, 
ADA 

Ps D C T L R Im P B B O empreendimento abrangerá 
poucas propriedades e parte da 
área já pertence aos proprietários 

da PCH. 2019 
AII, 
AID, 
ADA 

Ps D C T L R Im P B B 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

MEIO FÍSICO 

5. Alteração da qualidade do ar pela 
geração de poeira e emissões de 
gases. 

2007 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B B 
Controle Ambiental das Obras e 
Segurança do trabalho. 

2019 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B B 

6. Alteração dos níveis de ruídos. 

2007 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B B Controle de emissões atmosféricas 
e dos níveis de ruído e Segurança 
do trabalho. 2019 

AID, 
ADA 

N D C T L R Im P B B 

7. Alteração da morfologia e estrutura 
superficial dos solos. 

2007 
AID, 
ADA 

N D C Pe L I Im M M B 
Orientação e controle Ambiental 
das Obras. 

2019 
AID, 
ADA 

N D C Pe L I Im G M M 

8. Indução de processos erosivos. 

2007 ADA N D C T L R Im G M M Controle Ambiental das obras e 
monitoramento dos pontos de 
erosão na fase de operação. 2019 

AID, 
ADA 

N D C T L R Im G A A 

9. Alteração da qualidade das águas 
superficiais pela disposição inade-
quada de efluentes e resíduos sólidos 

2007 
AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im M M M Controle Ambiental das Obras. 
Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos. 2019 

AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im M M M 

10. Assoreamento de drenagem. 

2007 
AID 
ADA 

N D C T L R Im M M M 

Controle Ambiental das Obras. 
2019 

AID 
ADA 

N D C T L R Im M M A 

11. Alteração da qualidade da água 2007 
AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im P B B 
Controle dos processos erosivos e 
do escoamento superficial. 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

pelo aporte de sedimentos. 
2019 

AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im P B B 
Recomposição/.revegetação das 
áreas afetadas. 

MEIO BIÓTICO 

12. Alteração na estrutura e 
composição da biota aquática, 

2007 
AID, 
ADA 

N In C T L Ir Me G B B 
Planejamento da localização do 
canteiro de obras (afastado das 
margens do rio Claro). 
Controle Ambiental das Obras. 
Monitoramento da Fauna 
Bentônica. 

2019 
AID, 
ADA 

N In C P L Ir Me G B A 

13. Mortalidade de fauna (peixes e 
organismos bentônicos) no período 
de vazão reduzida na calha do rio 
Claro pelo enchimento do 
reservatório. 

2007 
AII, 
AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im M M B 

Controle Ambiental das Obras. 
Manutenção de vazão sanitária, a 
jusante, definida junto com o órgão 
ambiental. 
Resgate de peixes e 
Monitoramento da qualidade da 
água. 

2019 
AII, 
AID, 
ADA 

N D C T Ds R Im M M M 

14. Supressão da Vegetação. 

2007 
AID, 
ADA 

N D C Pe L Ir Im M A A Controle Ambiental das Obras. 
Recomposição e Revegetação das 
Áreas Afetadas. 2019 

AID, 
ADA 

N D C Pe L Ir Im M A A 

15. Perda de espécies e redução de 
habitats. 

2007 
AID 
ADA 

N D C Pe Ds Ir Im G A A Será destinado um recurso para 
compensação ambiental dos 
impactos não mitigáveis causados 
pela obra. 

 
Recomposição e Revegetação das 
Áreas Afetadas. 

2019 
AID 
ADA 

N D C Pe Ds Ir Im G A A 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

16. Alteração das condições ambientais 
para a fauna terrestre, arborícola, 
semi-fossorial e avifauna.  

2007 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im M M M Recomposição e Revegetação das 
Áreas Afetadas. 
Orientação aos trabalhadores. 

2019 
AID, 
ADA 

N D C T L R Im G M M 

17. Afugentamento / morte de animais 
(caça e pesca predatórias e 
atropelamento). 

2007 
AID, 
ADA 

N D/ In C T L/ Ds R Im M M M Educação Ambiental dos 
Trabalhadores. 
Comunicação Social. 
Resgate da Fauna. 

2019 
AID, 
ADA, 
AII 

N D C T L/ Ds R Im G A A 

18. Interferência na migração das 
espécies de peixes devido à 
construção da barragem. 

2007 AID N D C Pe Ds Ir Im G A A 

Realização de estudos para 
definição de mecanismos para 
transposição de peixes. 

 

Monitoramento da ictiofauna 
durante as fases de instalação e 
operação da PCH. 

 

2019 AID N D C Pe Ds Ir Im G A A 

19. Risco de proliferação de vetores e 
doenças transmitidas por roedores e 
morcegos. 

2007 
AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im P B B 
Comunicação Social. 
Adoção de medidas preventivas e 
controle físico-químico de vetores 
nos alojamentos e no restante do 
canteiro de obras.  

2019 
AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im P B B 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

20. Interferência em áreas protegidas. 

2007 
AII, 

ADA 
N D C Pe L Ir Im G A M 

Plano de manejo da supressão de 
vegetação. 
Compensação pela supressão de 
vegetação e revegetação das 
margens. 2019 

AII, 
ADA 

N D C Pe L Ir Im G A M 

21. Alagamento de ambientes ocupados 
pela fauna terrestre, arborícola e semi-
fossorial. 

2019 ADA N D C Pe L Ir Im G A A 

Reflorestamento das margens do 
lago, resgate de fauna com o 
encaminhamento dos espécimes 
resgatados para zoológicos ou 
coleções zoológicas de referência. 

MEIO ANTRÓPICO 

22. Geração temporária de empregos / 
aumento da renda. 

2007 
AII, 
AID, 
ADA 

Ps D C T Ds R Im M M M Comunicação Social. 

Divulgação das vagas a serem 
oferecidas e cadastramento de 
trabalhadores da região. 2019 

AII, 
AID, 
ADA 

Ps D C T Ds R Im M M M 

23. Possibilidade de atração de 
migrantes, pela expectativa de 
contratação de mão-de-obra. 

2007 
AII, 
AID, 
ADA 

N D Pr T Ds R Im M B B 
Comunicação Social 

Informar quais os empregos 
oferecidos; capacitação necessária 
e o critério de preferência para 
residentes na área de influência 
indireta. 

2019 
AII, 
AID, 
ADA 

N D Pr T Ds R Im M B B 

24. Dinamização da economia local 
e/ou regional. 

2007 AII Ps D Pr T Ds R Im P B B 
Estabelecimento de acordos com 
os comerciantes e produtores da 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

2019 AII Ps In Pr T Ds R Im P B B 
AII, para abastecimento de 
insumos/alimentos e contratação 
de serviços. 

25. Alteração do uso do solo. 

2007 AID N D C Pe L Ir Im B B B Monitorar as alterações do uso do 
solo e suas repercussões no 
assoreamento do reservatório. 2019 AID N D C Pe L Ir Im P B B 

26. Interferência em atividades 
econômicas na área diretamente 
afetada (produção renunciada) e na 
área de influência direta (alteração 
do uso do solo). 

2007 AID Ps D C Pe L Ir Im P B B 
Definir critério para uso e ocupação 
do lago e entorno. 

2019 
ADA 
AID 

Ps D C Pe L Ir Im P B B 

27. Interferência em equipamentos 
culturais e sociais. 

2007 AII N In I T Ds R Im P B B Comunicação Social. 

Orientação preventiva voltada ao 
uso dos equipamentos sociais.  2019 AII N In Pr T Ds R Im P B B 

28. Risco de acidentes e doenças 
ocupacionais no canteiro de obras. 

2007 ADA N D Pr T L Ir Im P M M 
Ações de Comunicação Social. 

Orientação sobre segurança no 
trabalho e sobre cuidados de saúde 
ocupacional. 

2019 AID N D Pr T L Ir Im P M M 

29. Redução de postos de trabalho- 
direto e indireto. 

2007 ADA N D Pr T L Ir Im P M M 
Capacitação de mão-de-obra. 

Estímulo à diversificação da cadeia 
produtiva. 

Estímulo à instalação de novas 
atividades. 

2019 AID N D Pr T L Ir Im P M M 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

30. Interferência com patrimônio 
cultural, arqueológico e histórico. 

2007 
AID, 
ADA 

N D C Pe Ds Ir Im G A A 
Prospecção Arqueológica. 

Resgate dos Sítios Arqueológicos. 
2019 

AID, 
ADA 

N D C Pe Ds Ir Im G A A 

FASE DE OPERAÇÃO 

MEIO FÍSICO 

31. Indução de processo de 
assoreamento a montante do 
barramento. 

2007 
ADA 
AID 

N D Pr Pe  L R Me M M M 
Controle Ambiental das Obras. 

Controle e Monitoramento de 
Processos erosivos, hidrológico , 
hidrosedimentológico e de áreas 
degradadas. 

2019 
ADA, 
AID, 
AII 

N D Pr Pe  R R Me G A A 

32. Aumento da disponibilidade de água 
superficial e subterrânea. 2007 

ADA 
AID 

N D Pr Pe L Ir Me M M M Monitoramento do nível do freático. 

Introdução de plantas adaptadas às 
novas condições de umidade. 

2019 
ADA 
AID 

N D C Pe L Ir Me M M M 

33. Alteração dos padrões limnológicos 
e deterioração da qualidade da 
água no reservatório e a jusante. 

2007 
AID 
ADA 

N D C T Ds R Im M A A 
Retirada da vegetação da área do 
futuro reservatório. 

2019 
AID 
ADA 

N D C T Ds R Im G A A 

34. Alteração das dinâmicas hidrológica 2007 AID N D C P L R Me G M M Ações de controle de erosão e 
assoreamento, recuperação de 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

e de sedimentos do rio Claro. 
2019 AID N D C P L R Me G M M 

áreas degradadas e monitoramento 
da obra. 

MEIO BIÓTICO 

35. Alteração de padrões limnológicos 
distintos ao rio no reservatório e 
melhoria da qualidade da água 
para usos múltiplos. 

2007 
AID, 
ADA 

Ps In C Pe L/ Ds Ir Me M M M Monitoramento da qualidade da 
água e definição de padrões de uso 
múltiplo. 2019 

AID, 
ADA 

Ps In C Pe L/ Ds Ir Me M M M 

36. Alteração das condições ambientais 
para a fauna semiaquática a 
jusante e a montante dos 
barramentos. 

2007 
AII, 
AID 

N D C Pe Ds Ir Me G A A Proteção das margens e Resgate 
da fauna. 

Monitoramento Ambiental. 2019 AII, 
AID 

N D C Pe Ds Ir Me G A A 

37. Supressão de ambientes ocupados 
pela fauna terrestre, arborícola e 
semi-fossorial. 

2007 ADA N D C Pe L Ir Im M A A 
Resgate da Fauna. 

Recomposição Vegetal do entorno 
do Reservatório. 

PACUERA. 
2019 ADA N D C Pe L Ir Im G A A 

38. Perda da dinâmica do ciclo de 
cheia/vazante/ seca/enchente do 
rio a jusante do reservatório. 

2007 AID N D C Pe Ds Ir Me G A A Adequação das regras operativas 
para manutenção das vazões 
necessárias à manutenção da 
fauna 

2019 AID N D C Pe Ds Ir Me G A A 

39. Interferência na migração 
longitudinal das espécies de 
peixes. 

2007 
AID, 
AII 

N D C Pe Ds Ir Me G A A Realização de estudos para 
definição do mecanismo de 
transposição de peixes mais 
adequado à situação. 

2019 
AID, 
AII 

N D C Pe Ds Ir Me G A A 
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 
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MEDIDAS MITIGADORAS 

Monitoramento da ictiofauna 
durante todas as fases do 
empreendimento. 

40. Homogeneização e alteração dos 
habitats aquáticos, causados pela 
formação do lago. 

2007 AID N D C Pe Ds Ir Me G A A Monitoramento da ictiofauna 
durante todas as fases do 
empreendimento. 2019 

ADA 
AID 

N D C Pe Ds Ir Me G A A 

41. Modificação na composição de 
espécies da comunidade de peixes 
da área de influência direta do 
reservatório. 

2007 AID N D C Pe Ds Ir Me G A A Realização de estudos para 
definição do mecanismo de 
transposição de peixes mais 
adequado à situação. 

Monitoramento da ictiofauna 
durante todas as fases do 
empreendimento. 

2019 AID N D C Pe Ds Ir Me G A A 

42. Divisão das populações de peixes 
em sub-populações isoladas. 

2007 AID N D C Pe Ds R Me G A A Realização de estudos para 
definição de mecanismos para 
transposição de peixes. 

Monitoramento da ictiofauna 
durante as fases de instalação e 
operação da PCH 

2019 AID N D C Pe Ds R Me G A A 

MEIO ANTRÓPICO 

43. Redução de postos de trabalho 
direto e indireto, com retração da 

2007 
AID, 
AII 

N D C T L, Ds R Im M B B 
Capacitação da mão-de-obra para 
ser reempregada em outros setores 
da economia local.  
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LOCALIZAÇÃO 

AII - área de influenc. Indireta 

AID - área de influência direta 

ADA - área diretam. afetada 

NATUREZA 

Ps - Positiva 

N - Negativa 

TIPO 
IMPACTO 

D - Direta 

In - Indireta 

PROBABILIDADE 
OCORRÊNCIA 

C - Certa 

Pr - Provável 

I - Improvável 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

T - Temporário 

Pe - Permanente 

ESPACIALIZAÇÃO 

L - Localizado 

Ds – Disperso. 

REVERSEBILIDADE 

R - Reversível 

Ir - Irreversível 

OCORRÊNCIA 
NO TEMPO 

Im - Imediato 

Me - Médio a 
longo prazo 

MAGNITUDE 

P - Pequena 

M - média 

G - Grande 

RELEVÂNCIA 

B - baixa 

M - Média 

A - Alta 

SIGNIFICÂNCIA 

B - Baixa 

M - Média 

A - Alta 

 

 

IMPACTO 

C
O

M
P

A
R

A
Ç

Ã
O

 

2
0
0
7
 /

 2
0
1
9
 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

T
IP

O
 D

O
 I
M

P
A

C
T

O
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

E
S

P
A

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

 

O
C

O
R

R
Ê

N
C

IA
 N

O
 

T
E

M
P

O
 

M
A

G
N

IT
U

D
E

 

R
E

L
E

V
Â

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

MEDIDAS MITIGADORAS 

oferta de emprego e redução da 
renda. 2019 

AID, 
AII 

N D C T L, Ds R Im M B B 

Estímulos à atração de novos 
investimentos pela oferta de 
energia.  

44. Indução do desenvolvimento 
regional pela oferta de energia 

2007 AII P D C Pe Ds Ir Me M M M Divulgação da disponibilidade de 
energia e estímulo a implantação 
de novas atividades industrias e de 
prestação de serviços. 2019 AII P D C Pe Ds Ir Me M M M 

45. Alteração do uso do solo no entorno 
do reservatório. 

2007 AID P D Pr P L Ir Im M M M Atividades de conservação de solo, 
para evitar erosão e o 
assoreamento do reservatório. 

Normatizar o ordenamento de uso 
no entorno do lago 

2019 AID P D Pr P L Ir Im M M M 

46. Risco de proliferação de doenças de 
veiculação hídrica 

2007 
AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im M B B 
Comunicação social. 

Controle com pulverizações 
temporárias, quando for 
identificada a ocorrência de 
focos/vetores de doença. . 

2019 
AID, 
ADA 

N D Pr T L R Im M B B 
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Seguindo a mesma lógica da Matriz de Impactos, a caracterização dos 
Impactos, a seguir apresentada, foi estruturada por componente ambiental (meio 
físico, biótico e socioeconômico), segundo cada fase do empreendimento.  

 

 Fase de Planejamento 

 - Meio Biótico 

1. Distúrbio nos diversos habitats pela realização dos levantamentos 
topográficos e delimitação do polígono das áreas de intervenção 

Descrição do Impacto  

Os levantamentos topográficos utilizam trilhas para acessar os diversos 
pontos de interesse das obras, gerando assim uma malha de caminhos tanto em 
áreas de intervenção direta como em áreas de influência indireta.  

A criação desses acessos pode ocasionar a fragmentação de habitats, caso 
estas trilhas sejam muito mais largas que o necessário para a passagem dos 
trabalhadores e seus equipamentos. 

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, temporário, localizado, 
reversível, imediato, de pequena magnitude e significância e baixa relevância para 
as áreas do polígono de intervenção direta. 

Para as áreas sob influência indireta a magnitude, relevância e significância 
podem ser maiores, caso as medidas mitigadoras não sejam observadas. 

 

Medidas mitigadoras 

Como medida mitigadora será realizado o planejamento da abertura de 
caminhos de serviço, bem como a orientação dos topógrafos para seguir este 
planejamento, evitando aberturas desnecessárias de modo a manter a integridade 
dos remanescentes de vegetação natural.  

 

2. Melhoria dos níveis atuais de conhecimento sobre a composição e 
abundância da fauna e flora. 

Descrição do Impacto  

Os estudos para a atualização de informações bióticas apresentaram 
resultados positivos contribuindo de forma substancial para a melhoria dos níveis 
atuais de conhecimento sobre a composição e abundância fauna e flora local. 

Com a implantação dos Programas de Monitoramento novas informações 
serão obtidas melhorando o conhecimento científico das espécies da região. 
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Avaliação:  

Este impacto é avaliado como positivo, direto, certo, permanente, localizado, 
irreversível, imediato, grande magnitude e alta significância e alta relevância. 

 

Medidas Propostas 

Os Programas de monitoramento e resgate de fauna e flora propostos no 
PBA possibilitarão o avanço do conhecimento científico regional, o aumento de 
coleções científicas e a divulgação de informações para o meio acadêmico. 

 

- Meio Antrópico 

3. Geração de expectativas e ansiedade na população – por novos empregos 
e/ou por perda de patrimônio 

Descrição do Impacto  

Com a presença de equipes técnicas de planejamento, elaboração de 
projeto e estudo de viabilidade e impacto ambiental na região da sub-bacia é comum 
a criação de expectativas com relação ao empreendimento. 

 

Avaliação 

Apesar da PCH não ser obra de grande porte e estar localizada longe dos 
centros urbanos de Diamantino e São José do Rio Claro, ela gera impactos no meio 
físico, biótico e consequentemente no meio socioeconômico.  

A geração de expectativas é um impacto: negativo, direto, certo, temporário, 
disperso, reversível, imediato, de magnitude média, e médias relevância e 
significância. 

 

Medidas Propostas 

Prestar informações e esclarecimentos à população através de ações de 
comunicação social, como reuniões públicas, exposição de maquete do 
empreendimento, palestras em escolas, entidades sociais e associações. 

Desenvolver atividades que informem os habitantes sobre a natureza do 
empreendimento, tipos de impactos a serem gerados, número de empregos 
temporários, tipo de mão-de-obra requerida, influência no comércio e infraestrutura 
de serviços que poderá ser demandada, etc. 
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4- Especulação Imobiliária  

Descrição do Impacto  

Empreendimentos de médio e pequeno porte como PCH’s, normalmente não 
demandam grandes áreas para sua instalação e construção. Em face de seu porte e 
complexidade, não necessitam de um longo espaço de tempo desde os seus 
estudos iniciais até a sua entrada em operação. 

Uma das ações iniciais é a aquisição de terras pelo empreendedor, com o 
objetivo de locar as estruturas de apoio e canteiros de obras para a construção, além 
da usina propriamente dita. 

A partir do conhecimento do empreendimento pela população local e dessa 
necessidade de compra de terras, normalmente é criada uma expectativa nos 
proprietários na região da área diretamente afetada quanto ao valor a ser pago pelos 
imóveis necessários à construção da obra, podendo influenciar no preço das 
propriedades.  

Os empreendedores sabendo desta possibilidade de valorização dos 
imóveis procuram realizar a aquisição antes do início das obras. Entretanto existe o 
impacto positivo para os proprietários de imóveis, decorrente do aumento do valor de 
seus imóveis. 

Normalmente, após a formação do lago, são implantados empreendimentos 
no seu entorno voltados ao lazer dos habitantes da região. 

 

Avaliação 

A especulação imobiliária é um tipo de impacto positivo, direto, certo, 
temporário, localizado, reversível, imediato, de magnitude pequena, relevância baixa 
e de baixa significância. 

 

Medidas Propostas 

Se o empreendimento demandasse desapropriações, a medida a ser 
adotada seria informar a população quanto à forma de negociação e avaliação dos 
imóveis; realizar uma estimativa prévia de valores para as desapropriações; 
acompanhar a variação dos preços de mercado durante o período anterior à etapa 
de aquisição de terras; e definir rapidamente áreas de quais imóveis serão 
efetivamente utilizadas pelo empreendimento. 

A localização deste empreendimento abrangerá poucos proprietários de 
grande porte e parte da área já foi adquirida com antecedência. 
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 Fase de Instalação ou Obras 

- Meio Físico 

5. Alteração da qualidade do ar pela geração de poeira e emissões de gases 

Descrição do Impacto  

O tráfego de veículos nos locais dos serviços a serem executados (remoção 
da cobertura vegetal, terraplenagem, escavações, execução de aterros e barragem) 
causam elevadas emissões de poeira e emissão de gases nas frentes de obra 
geram um impacto resultante do intenso trânsito de veículos para transporte de 
operários e insumos e movimentação das máquinas e equipamentos; porém como 
essas áreas são inabitadas, não haverá danos à população de entorno, e afetará 
apenas os funcionários das obras.  

 

Avaliação 

Esse impacto é: negativo, direto, certo, temporário, localizado, reversível, 
imediato, de pequena magnitude, e baixa relevância e significância. 

 

Medidas Propostas  

Esse impacto será em grande parte mitigado por medidas de controle 
incorporadas às atividades de rotina adotadas pela empresa de engenharia 
construtora das obras. Essas medidas serão definidas no Plano Ambiental de 
Construção – PAC, no subprograma de controle de emissões atmosféricas e dos 
níveis de ruído. 

 

6. Alteração dos níveis de ruídos 

Descrição do Impacto 

Esse impacto é específico da fase de construção do empreendimento, em 
decorrência do tráfego intenso de máquinas e veículos pesados, operações de 
britagem, escavações de rocha, construção do dique e túnel de adução e casa de 
força, quando serão utilizados explosivos.  

Este impacto terá maior intensidade na área do canteiro de obras e das vias 
de acesso, devendo cessar com o término das obras e terá como conseqüência o 
deslocamento temporário de fauna aquática e terrestre destes locais para ambientes 
vizinhos. 
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Avaliação  

A alteração dos níveis de ruído é um impacto: negativo, direto, certo, 
temporário, localizado, reversível, imediato, portanto pode ser considerado de 
pequena magnitude e baixas relevância e significância. 

 

Medidas Propostas  

Para esse impacto, como o anterior são indicadas medidas mitigadoras 
definidas no Plano Ambiental de Construção – PAC, contempladas no subprograma 
de controle de emissões atmosféricas e dos níveis de ruído e adotadas pela 
empresa de engenharia construtora das obras. 

 

7. Alteração da morfologia e estrutura superficial dos solos 

Descrição do Impacto  

As atividades de preparo e limpeza das áreas vinculadas às obras, tais como 
terraplenagem de áreas, nivelamento de superfícies, instalação do canteiro de obras 
(alojamento, refeitório, administração, oficina, estacionamento, depósitos, casa de 
geradores de energia) e das estruturas da PCH (canal de adução, ensecadeira, 
barragem, conduto forçado, casa de máquinas); abertura ou relocação de vias de 
acesso, limpeza da área destinada ao reservatório, dentre outras, provocam:  

 revolvimento, retirada e alteração da camada superficial de solos férteis;  

 alterações na microfauna do solo e do banco de sementes de plantas 
nativas; 

 impermeabilização e compactação do solo; 

 processos de erosão e de assoreamentos; 

 pode afetar o patrimônio arqueológico.  

 

Avaliação 

As alterações citadas causam impacto: negativo, direto, certo, permanente, 
localizado, irreversível, imediato, de grande magnitude, média relevância e média 
significância. 

 

Medidas Propostas 

Para mitigar esse impacto são indicadas as seguintes medidas: 

a) Orientação aos operários quanto aos procedimentos corretos de limpeza e 
terraplenagem, de forma a não causar danos ambientais; 

b) Retirada e estocagem da camada superficial (mais fértil) do solo, para ser 
posteriormente utilizada, no recobrimento das áreas que serão revegetadas; 
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c) Adoção de medidas de controle de desenvolvimento de processos erosivos do 
solo armazenado; 

d) Aplicação de medidas definidas no Plano de Prospecção Arqueológica. 

 

8. Indução de processos erosivos 

Descrição do Impacto  

A supressão da vegetação para construção das estruturas do 
empreendimento favorece o surgimento de processos erosivos, como consequência 
direta da remoção da camada orgânica e da mobilização de solo e rocha. 

A erosão é causada por um conjunto de processos naturais responsáveis 
pelo modelado da paisagem e sua ocorrência precede e independe da ocupação 
humana. Mas esta pode alterar, de forma mais ou menos acentuada, as 
características desses processos, em especial a sua intensidade. 

Os impactos sobre o meio físico, causados pelas atividades desenvolvidas 
durante a fase de implantação, variam de acordo com as condições de 
vulnerabilidade específicas de cada área. No caso em estudo, o eixo do barramento 
e o reservatório estão localizados em áreas de vulnerabilidade que varia de média a 
alta, devido à combinação de solo, relevo em colinas amplas e solos arenosos e 
pouco desenvolvidos (Neossolos Quartzarenicos e Litólicos), sob cobertura vegetal 
relativamente densa e conservada. 

Estes fatores em conjunto favorecem o desenvolvimento de processos de 
erosão acelerada. No entanto, durante a fase de implantação do empreendimento 
podem ocorrer situações em que tendem a desenvolver-se processos erosivos mais 
intensos, capazes de remover e transportar grandes volumes de materiais para as 
drenagens próximas. Isto poderá ocorrer na eventualidade de precipitações mais 
intensas, com maior impacto nas áreas expostas (cortes, áreas terraplanadas e 
áreas de empréstimo e bota-fora). 

Por outro lado, trata-se de impactos temporários que afetam áreas 
localizadas e de extensão reduzida (canteiro de obras, estradas de serviço, eixo da 
barragem), podendo ser evitados ou fortemente mitigados por meio de medidas de 
controle de erosão, tais como obras de disciplinamento e drenagem de águas 
pluviais, previstas em manuais técnicos, sendo por isso considerados impactos de 
moderada relevância e boa mitigação, apesar da elevada vulnerabilidade das áreas 
afetadas. 

Na abertura de vias de acesso os impactos erosivos associados ao 
escoamento pluvial são maiores, considerando a movimentação de solo e rocha 
decorrentes de cortes e aterros, principalmente pelo fato do relevo apresentar 
declividade um pouco elevada na baixa vertente. 

O estudo de vulnerabilidade à erosão oferece importantes subsídios quanto 
aos pontos mais suscetíveis a impactos, com destaque para as vertentes dos vales 
fluviais (rio Claro e afluentes), com relevos de colinas amplas e médias e de 
escarpas. Os processos morfodinâmicos ficarão subordinados principalmente a ação 
mecânica comandada pela chuva, tanto através da desagregação produzida pelo 
impacto das gotas como aquela resultante do arraste promovido pelos diferentes 
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tipos de fluxo (principalmente o laminar e concentrado). 

 

Avaliação  

Em decorrência das condições topográficas e da suscetibilidade à erosão de 
tais solos, esse impacto pode ser considerado negativo, direto, certo, temporário, 
localizado, reversível, imediato e de grande magnitude, alta relevância e 
significância.  

Medidas Propostas 

Prevê-se a contenção de escoamento de águas pluviais, para evitar-se a 
instalação de processos erosivos concentrados ao longo de vertentes, de áreas 
alteradas pelas obras, e de estradas, que conduzem sedimentos comprometendo as 
drenagens da sub-bacia. Incluem também proteção de cortes e aterros, 
reafeiçoamento do terreno e revegetação de taludes e demais áreas degradadas, 
dentre outras medidas que serão aplicadas pelos Programas de Controle Ambiental 
das Obras, (Subprogramas Prevenção e Controle de Processos Erosivos; Controle 
de Escoamento Superficial e Assoreamento; e Controle da Supressão da 
Vegetação) e de Recuperação de Áreas Degradadas.  

 

9. Alteração da qualidade das águas superficiais pela disposição inadequada 
de efluentes e de resíduos sólidos 

Descrição do Impacto  

O lançamento, no rio Claro, dos efluentes domésticos gerados no canteiro 
de obras (instalações dos alojamentos) poderá ocasionar aumento nos índices de 
coliformes, de matéria orgânica e de compostos nitrogenados e fosfatados, podendo 
comprometer os usos da água no local e a jusante (ADA e AID). 

Os resíduos sólidos (lixo) se lançados neste rio poderão também ocasionar 
alterações na qualidade da água, mudanças nas características do fundo do leito, 
criação de falsos habitats, especialmente para vetores.  

No setor de lavagem das máquinas e veículos utilizados nas obras, são 
gerados resíduos com óleos e presença de sólidos, que se lançados no rio alteram a 
qualidade da água e comprometem os usos múltiplos a jusante. 

No processo de concretagem e na lavagem dos veículos que transportam 
concreto é gerado um resíduo, que ao alcançar o rio Claro, poderá ocasionar 
alterações de parte de seu leito, mudando as condições do substrato para a vida 
bentônica. Além disso, esse concreto poderá alterar a qualidade da água, aspecto 
indicado principalmente pelo aumento da alcalinidade, da dureza e do pH. 

 

Avaliação 

A alteração da qualidade das águas é um impacto: negativo, direto, de 
ocorrência provável, temporário, localizado, reversível, imediato, de média 
magnitude e médias relevância e significância.  
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Medidas Propostas 

Para evitar a ocorrência desse impacto são indicadas medidas de controle 
da poluição dos canteiros (controle do lançamento de efluentes, gerenciamento de 
resíduos sólidos, programa de educação ambiental para os operários) que estão 
consolidadas nos Programas de Educação Ambiental e de Controle Ambiental das 
Obras.  

Além disso, a construção de um sistema de retenção, através de caixas 
separadoras de água, óleos e sólidos a ser instalado nos setores de lavagem dos 
veículos. Visando a mitigação dos impactos causados pelos resíduos da 
concretagem, devem ser construídas lagoas de decantação de resíduos de concreto, 
cujas saídas devem ser monitoradas.  

O monitoramento dos sistemas de tratamento propostos no rio Claro a 
montante e jusante do canteiro de obras deve ser adotado, conforme detalhado nos 
Programas Ambientais. 

 

10. Assoreamento de drenagem 

Descrição do Impacto  

Com a implantação das infraestruturas do empreendimento, será necessário 
proceder à supressão da vegetação, incluindo as áreas de preservação permanente 
próximas, favorecendo o aumento do escoamento superficial e o transporte do solo 
exposto ao rio Claro, com a ocorrência de chuva. Também o desvio do rio irá 
provocar aumento no transporte de sedimentos advindos das áreas marginais, 
aumento esse que dependerá da coesão da calha que será construída para o desvio 
e das características do leito do rio Claro a jusante (arenoso, rochoso).  

 

Avaliação 

Este impacto se restringe às ADA e AID, sendo de natureza negativa, direta, 
com probabilidade certa de ocorrência, sendo, entretanto temporário, localizado, 
reversível, imediato, de média  magnitude, media relevância e alta significância. 

 

Medidas Propostas 

Planejamento da localização das infraestruturas e dos caminhos de acessos 
das máquinas e veículos de forma e evitar processos erosivos. Proteção de taludes 
do canal de desvio e das áreas próximas às margens dos rios. Retirada da 
vegetação em época de seca, evitando o agravamento de transporte de sedimentos. 
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11. Alteração da qualidade das águas superficiais pelo aporte de sedimentos 

Descrição do Impacto  

O desvio do rio, a supressão da vegetação próxima às margens e a 
movimentação e transporte de terra no canteiro de obras irão favorecer o aporte de 
sedimentos para o rio Claro. Com isso, poderá ocorrer diminuição na transparência 
da água e aumento da turbidez, da cor e da série de sólidos, que são naturalmente 
baixos nesse rio, podendo comprometer os usos da água a jusante e atividades de 
pesca amadora. 

 

Avaliação 

A alteração da qualidade das águas superficiais é um impacto: negativo, 
direto, de ocorrência certa, temporário, disperso, reversível, de manifestação 
imediata, de pequena magnitude e baixas relevância e significância. 

 

Medidas Propostas 

As medidas indicadas referem-se ao controle dos processos erosivos e de 
controle do escoamento superficial, de orientação aos motoristas sobre o tráfego na 
área das obras, e de recomposição/revegetação das áreas afetadas conforme 
consolidado nos Programas de Controle Ambiental das Obras e de Recomposição 
das Áreas Afetadas. 

 

- Meio Biótico 

12. Alteração na estrutura e composição da biota aquática 

Descrição 

A alteração da estrutura e composição da biota aquática é um impacto 
decorrente do aporte de sedimentos oriundos das frentes de serviços da execução 
das obras, através da ação do escoamento superficial ao curso do rio Claro, 
ocasionando a alteração das condições de sua calha, aumento da turbidez, 
modificando o substrato de colonização dos macro invertebrados bentônicos. 

 

Avaliação 

A alteração na estrutura e composição da biota aquática é considerado um 
impacto: negativo, indireto, de ocorrência certa, permanente, localizado, irreversível, 
de médio prazo, de grande magnitude, baixa relevância e alta significância.  
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Medidas Propostas 

Para a fase de obras, como medidas mitigadoras recomendam-se o 
planejamento da localização do canteiro de obras, o qual deverá ser afastado o 
máximo possível das margens do rio Claro, e as medidas de controle de erosão e do 
escoamento superficial, contidas no Programa de Controle Ambiental das Obras, e 
em destaque o monitoramento das comunidades bióticas (plâncton e 
macroinvertebrados bentônicos) durante a fase de implantação do empreendimento. 

Na fase de enchimento do reservatório, é necessária a manutenção de uma 
vazão sanitária mínima a jusante, para garantir a sobrevivência da biota aquática, o 
funcionamento do ecossistema lótico, a jusante, e os usos múltiplos da água. 

 

13. Mortalidade da fauna aquática (peixes e organismos bentônicos) no 
período de vazão reduzida na calha do rio Claro pelo enchimento do 
reservatório 

Descrição 

Durante a construção da barragem para a formação do reservatório o leito 
do rio Claro deverá ser alterado e isto interferirá no regime fluvial do rio à jusante da 
obra.  

Com o fechamento das comportas para o enchimento do reservatório, o 
nível da água abaixo da barragem diminuirá consideravelmente, grande quantidade 
de peixes poderá ficar presa em poças, ranhuras e concavidades quando o nível da 
água diminuir rapidamente, causando a morte dos animais. 

Flutuações anormais do nível da água poderão afetar as populações de 
peixes, que dependem do regime fluvial natural para se reproduzirem. 

Na fase de enchimento do reservatório, o aporte de sedimentos irá provocar 
o aumento da turbidez, alteração da cor e diminuição da transparência no rio à 
jusante dos barramentos.  

A dinâmica da ictiofauna será alterada, pois muitas espécies que ocorrem no 
rio Claro são visualmente orientadas, e uma diminuição da transparência da água 
poderá afetar o seu comportamento. 

Além disso, a diminuição da vazão à jusante, mesmo mantendo a vazão 
sanitária, tende a provocar a exposição de parte da calha do rio, especialmente na 
interface terra-água, habitat mais favorável à ocorrência de macroinvertebrados 
bentônicos. 

Como consequência dessa alteração da qualidade das águas, é prevista a 
mortandade de peixes e organismos bentônicos, no período da onda seca na calha 
do rio Claro. 
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Avaliação 

A mortalidade de peixes e organismos bentônicos, devido à diminuição da 
vazão na fase de enchimento do reservatório, é um impacto: negativo, direto, de 
ocorrência certa, temporário, disperso, reversível de manifestação imediata, de 
média magnitude, média relevância e media significância. 

Com referência à turbidez, esse impacto é inevitável ao enchimento do 
reservatório, não havendo medida mitigadora. Contudo, é temporário, visto que o 
tempo de residência é pequeno e reversível, pois após o enchimento, ocorrerão 
processos de sedimentação, que deverão aumentar a transparência da água e 
diminuir a turbidez, tanto no reservatório como no rio a jusante.  

Quanto à exposição de parte das calhas, causando o dessecamento dos 
organismos bentônicos, que são pouco móveis, é um impacto inevitável, mas 
reversível, pois com o retorno da vazão natural do rio, essa comunidade colonizará 
novamente o sedimento nesse local do leito do rio Claro. 

 

Medidas Propostas 

Durante a fase de construção da barragem é fundamental a realização de 
resgate dos peixes, por ser este o momento mais impactante para a ictiofauna. 
Como o rio Claro é encaixado, tem ao longo de seu leito e em suas margens muitos 
abrigos de fundo que serão secos nesta etapa; assim, com o desvio do rio para esta 
finalidade, é básico que seja feito um resgate da ictiofauna que perecerá sem esse 
procedimento. 

Na fase de enchimento, recomenda-se a manutenção da vazão sanitária a 
jusante, definida conforme os estudos da série hidrológica junto com o órgão 
ambiental, de forma a garantir vazão mínima do rio Claro durante o enchimento do 
reservatório, para mitigar a mortandade de peixes e dos organismos bentônicos da 
calha do rio Claro, no período da onda seca.  

Uma medida adicional a ser adotada é o monitoramento da qualidade da 
água do rio Claro - pré e pós-enchimento do reservatório, principalmente a jusante 
do empreendimento. 

 

14. Supressão da Vegetação 

Descrição do Impacto  

A abertura ou relocação de vias de acesso, a implantação do canteiro de 
obras (alojamento, refeitório, administração, oficina, estacionamento, depósitos, casa 
de geradores de energia); a exploração de jazidas, e de caixas de material de 
empréstimo; utilização de áreas para bota-fora e bota-espera; a construção das 
estruturas da PCH (canal de adução, ensecadeira, barragem, conduto forçado, casa 
de máquinas) e por fim a formação do lago são atividades que irão requerer 
necessariamente a supressão da vegetação. 

Essa remoção da vegetação, as construções, a movimentação de pessoas, 
veículos e ruídos provocarão mudanças no comportamento das espécies nativas da 
flora e da fauna, que certamente ocasionarão mudanças no ciclo natural de 
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recolonização das áreas, redução e afastamento de espécies da fauna associada, 
(aves, mamíferos, répteis e anfíbios arborícolas). 

No caso de PCHs com formação de lagos, que usam o leito dos rios e suas 
margens, a principal formação vegetal suprimida são as matas ciliares que deixam 
de ser contínuas, fragmentando e isolando populações animais. Muitas vezes as 
áreas abertas, como as de cerrado, deixam de ter esta zona de mata entre elas e o 
curso d’água.  

Além disso, espécies que dependem de recursos alóctones como folhas, 
galhos e insetos terrestres para sobreviver sofrerão com a escassez de alimento, 
pela ausência da vegetação, uma vez que a queda de folhas e galhos nos leitos dos 
rios contribui pra aumentar a complexidade do habitat aquático. Muitas espécies de 
peixes dos rios amazônicos ocorrem associadas a bancos de folhas ou a galhos. 

Nas áreas afetadas pelas obras e vias de acesso a estes locais ocorrera 
redução de habitats, portanto as aves terão que se deslocar para ambientes 
propícios, para poderem se alimentar e reproduzir. As aves de sub-bosque são mais 
sensíveis à fragmentação, pois como seguidoras de formigas de correição tem seus 
deslocamentos limitados à áreas fechadas, portanto, podem temporariamente 
desaparecer da região ou ficarem isoladas em pequenas populações.  

Ao contrário do que muitos pensam, nem sempre as aves são capazes de 
colonizar novos territórios quando ocorre a supressão da vegetação nativa de seus 
territórios originais. Em um estudo realizado sobre efeitos da fragmentação sobre 
comunidades de aves de sub-bosque em Floresta Amazônica, Bierregaard e Lovejoy 
(1989) observaram que a maioria das espécies de aves que existiam na área, após a 
fragmentação foram eliminadas ou deixaram o local, produzindo grandes mudanças 
na avifauna. 

 

Avaliação 

A supressão da vegetação é considerada como um impacto negativo, direto, 
de ocorrência certa, permanente, localizado, irreversível, imediato, de media 
magnitude, alta relevância e significância. 

 

Medidas Propostas 

Como medida de mitigação, recomenda-se que a supressão de vegetação 
seja planejada de acordo com o andamento das obras, de modo a evitar excessos e 
permitir o deslocamento da fauna para áreas vizinhas. Também são indicadas 
medidas de manejo da vegetação a ser suprimida das áreas de intervenção, 
realizando seu resgate para fins científicos e de formação de banco de sementes, 
conforme detalhado no Programa de Compensação pela Supressão da Vegetação. 

Incrementando o conjunto de medidas mitigadoras, recomenda-se a 
recomposição vegetal das áreas afetadas pelas obras, a conservação de 
remanescentes de vegetação nativa das áreas de influência direta e indireta do 
empreendimento, e reflorestamento nas margens do lago com espécies de mata 
ciliar. 
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15. Perda de Espécies e Redução de Habitats 

Descrição 

As áreas recobertas por plantas nativas, especialmente aquelas situadas às 
margens das drenagens, mantêm relações intrínsecas com a fauna, contribuindo 
com alimentos, para reprodução, pouso e refúgio, constituindo habitats e corredores 
da fauna local. 

A supressão da vegetação nas áreas onde serão instaladas as 
infraestruturas da PCH e o reservatório causará a redução de habitats e a alteração 
de corredores naturais, para todas as formas de vida. Essa fragmentação da 
vegetação e a manutenção de remanescentes distantes da drenagem constituem 
dificuldades para a sobrevivência de diversas espécies. 

Além da redução dos habitats e da perda de espécies, muitas vezes 
observa-se redução no tamanho das populações das espécies afetadas, bem como 
a fragmentação destas populações. A exemplo, pode ocorrer a eliminação de 
espécimes da herpetofauna com menor porte, menor mobilidade e/ou maior 
fidelidade a hábitats específicos, por não terem capacidade de deslocamento para 
áreas ainda integras à medida que a limpeza e conformação do terreno forem 
realizadas. 

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível, imediato, de grande magnitude e alta relevância e significância para a 
área de intervenção direta. 

 

Medidas mitigadoras  

Será destinado um recurso para compensação ambiental dos impactos não 
mitigáveis causados pela obra. 

Na fase das obras, recomenda-se que o desmate seja realizado apenas nos 
locais onde for absolutamente necessário, evitando extrapolar o tamanho da área 
concedida para este fim, conforme indicado no item relativo à Supressão de 
Vegetação.  

Para redução do impacto sobre a fauna durante o desmatamento, serão 
realizados resgate e soltura de animais em remanescentes próximos, como também 
coleta de amostras para coleções zoológicas. 

 

16. Alteração das condições ambientais para a fauna terrestre, arborícola e 
semi-fossorial  

Descrição 

A supressão da cobertura vegetal e o alagamento dos ambientes provocará 
alterações das condições naturais dos habitats, como também a movimentação de 
maquinário produzirá poluição sonora, do ar e do solo, tanto nas áreas diretamente 
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afetadas como em seu entorno, alterando as condições ambientais para as faunas 
terrestre, arborícola e semi-fossorial. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado negativo, direto, certo, temporário, localizado, 
reversível, imediato, de grande magnitude, média relevância e significância. 

 
Medidas mitigadoras 

Como medida mitigadora, recomposição e revegetação das áreas afetadas, 
e orientação aos trabalhadores para respeitar o polígono estabelecido para as 
atividades relacionadas à implantação do empreendimento. 

 

17. Afugentamento / morte de animais (caça, pesca e atropelamento) 

Descrição 

A supressão da vegetação e a limpeza das áreas; o aumento do fluxo e 
circulação de veículos transportando materiais e pessoas continuamente e máquinas 
nas estradas que levam ao empreendimento e vias de acesso dentro da área irão 
provocar o afugentamento e morte de animais que atualmente residem nessas 
áreas. 

Apesar de a maioria dos atropelamentos de mamíferos ser acidental, estes 
acidentes poderão ser incrementados com o aumento do tráfego. 

Um fator adicional de morte é a caça de animais silvestres, uma prática 
disseminada pelo país, apesar de sua proibição legal. Há a possibilidade de esta 
prática aumentar durante a fase de instalação do empreendimento, com a presença 
do contingente significativo de mão de obra. 

O afugentamento pode também levar a uma maior movimentação por parte 
de anfíbios e répteis desalojados de seus hábitats originais, na tentativa de 
encontrar novos hábitats favoráveis, mesmo em áreas fortemente antropizadas e de 
maior circulação de pessoas no empreendimento, onde poderá aumentar sua 
frequência.   

 

Avaliação 

O impacto é avaliado como negativo, direto, certo, temporário, localizado, 
reversível e imediato, sendo classificado como de grande magnitude, alta relevância 
e significância. 

 

Medidas mitigadoras 

Para evitar a morte de animais serão adotadas medidas de planejamento do 
desmatamento e de resgate da fauna, visando salvar a maioria dos animais que não 
conseguir se deslocar para áreas vizinhas. 
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Quanto aos atropelamentos, é indicado o estabelecimento de limite de 
velocidade nas estradas e vias de acesso do empreendimento, implantação de 
placas de sinalização, a fiscalização do cumprimento dessa medida e um programa 
de orientação para os motoristas vinculados às obras.  

Será executado o programa de educação ambiental com medidas de 
orientação, fiscalização e proibição de caça, pesca e apreensão de qualquer espécie 
de animais.  

Para tanto, essas medidas estão consolidadas em programas que serão 
implementados, tais como: Programa de Educação Ambiental, de Comunicação 
Social e de Controle Ambiental das Obras. 

 

18. Interferência na migração das espécies de peixes devido à construção da 
barragem. 
 
Descrição do impacto 

 

Com a construção da barragem algumas espécies ficarão impossibilitadas 
de realizar migrações ao longo do rio. Isto poderá afetar aquelas que dependem da 
migração longitudinal para reproduzir, assim como, busca de alimento e abrigo. 

 
Avaliação 

 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível e imediato, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 

 

Medidas propostas 
 

Serão realizados estudos para caracterização da biologia reprodutiva de 
espécies reofílicas, identificação de locais de desova e definição de mecanismos 
para transposição de peixes ao empreendimento. 

Monitoramento da ictiofauna nas fases de instalação e de operação da PCH.  

 

19. Risco de proliferação de vetores e doenças transmitidas por roedores e 
morcegos. 

Descrição do Impacto  

O fato das atividades de engenharia do empreendimento ocorrerem em área 
de contato com o meio silvestre torna necessária a atenção para a possibilidade de 
ocorrência de casos de doenças decorrentes da presença de vetores e agentes 
etiológicos neste ambiente, dentre os quais se destacam a Dengue e a 
Leishmaniose (LTA). Deve-se também ser monitorada a ocorrência de doenças 
causadas por roedores e morcegos. 
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Com relação à dengue foram notificados 38 casos em 2014, nos municípios 
de Diamantino e São José do Rio Claro. Portanto existe a presença de Aedes 
aegypti na região, que consequentemente indica a probabilidade de risco de surtos 
de dengue nos municípios citados. 

A presença do empreendimento hidrelétrico poderá alterar este quadro pelo 
transporte de ovos do vetor e sua instalação no canteiro de obras, sendo necessário 
manter rigor nas atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

Já foi registrada a doença Leishmaniose tegumentar nos municípios 
afetados pelo empreendimento (19 casos em 2014), sendo fator de risco as 
condições de trabalho no meio arbóreo e úmido favorável a presença do vetor. 

Foi realizado um levantamento entomológico na região da PCH com coleta e 
identificação de vetores. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: negativo, direto, provável, temporário, 
localizado, reversível, imediato, de pequena magnitude e baixa relevância e 
significância baixa também. 

 

Medidas Propostas 

Intensificação da Vigilância Epidemiológica e aumento e melhoria da 
assistência médica e ambulatorial. 

 

20. Interferência em áreas protegidas 

Descrição do Impacto 

As áreas localizadas às margens das drenagens são denominadas Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e são legalmente protegidas pelo novo Código 
Florestal, resoluções do CONAMA como também, pelo Código Ambiental do Estado 
de Mato Grosso. Nelas é proibido suprimir a vegetação ou fazer qualquer 
intervenção, salvo aquelas consideradas de utilidade púbica, de interesse social ou 
de baixo impacto ambiental (resolução CONAMA nº 369/2006).  

A geração de energia elétrica, como o caso em questão, é considerada uma 
atividade de interesse social, portanto a supressão da APP, seguindo o Plano de 
Desmatamento apresentado, não deve ser considerada uma transgressão. 

Para construção dos empreendimentos será necessária a supressão da 
vegetação marginal, desenvolvida sobre as áreas de preservação permanente, 
principalmente nas áreas de Construção do Circuito de Geração de Energia e do 
Reservatório da PCH Perdidos. 

Avaliação 

A interferência em áreas legalmente protegidas é considerada um impacto 
negativo, direto, de ocorrência certa, permanente, localizado, irreversível, imediato 
de grande magnitude, de alta relevância e média significância. 
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Medidas Propostas 

Como medida de mitigação, recomenda-se que a supressão de vegetação 
seja planejada de acordo com o andamento das obras, de modo a evitar excessos e 
permitir o deslocamento da fauna para áreas vizinhas. Também são indicadas 
medidas de manejo da vegetação a ser suprimida das áreas de intervenção, tendo 
em vista seu resgate para fins científicos e de formação de banco de sementes. 

Incrementando o conjunto de medidas mitigadoras, recomenda-se a 
conservação de remanescentes de vegetação nativa da área de influência direta e 
indireta do empreendimento, e o reflorestamento nas margens do lago com espécies 
de mata ciliar. 

 

21. Alagamento de ambientes ocupados pela fauna terrestre, arborícola e semi-
fossorial 

Descrição 

Assim como a supressão da cobertura vegetal, o alagamento dos ambientes 
também indisponibilizará habitats para a fauna terrestre, arborícola e semi-fossorial, 
alterando não apenas a área alagada, mas também seu entorno, modificando a 
qualidade do habitat, descaracterizando-o. 

 

Avaliação  

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, 
localizado, irreversível, imediato, de grande magnitude e alta relevância e 
significância. 

 

Medidas mitigadoras 

Como medida mitigadora, será executado o PACUERA no entorno do lago, 
de modo a garantir que o impacto seja minimizado.  

A exemplo das medidas mitigadoras sugeridas para o impacto de perda de 
habitats devido à supressão da cobertura vegetal, recomenda-se também no 
presente caso o reflorestamento das margens do lago naqueles moldes, bem como 
o resgate de fauna com fins de conservação ex situ, com o encaminhamento dos 
espécimes resgatados para zoológicos ou coleções zoológicas de referência 
estaduais. 
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– Meio Antrópico 

 

22. Geração temporária de empregos / aumento da renda 

Descrição do Impacto  

Existe a previsão que as obras do empreendimento demandarão cerca de 
350 a 500 funcionários nos períodos de pico. Por outro lado, vários postos de 
emprego deverão ser criados para atendimento indireto à obra e terão como 
resultado do aquecimento da economia local. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: positivo, direto, certo, temporário, disperso, 
reversível, imediato, de média magnitude, e de relevância e significância média. 

 

Medidas Propostas 

Priorizar a contratação de pessoal local para as obras. Promover ações de 
apoio à organização social, como capacitação de profissionais dos diversos setores, 
de atividades de interesse das obras e reforço às instituições profissionais 
(sindicatos, iniciativas de organização de setores de atividade, etc), que poderão 
contribuir na implantação do empreendimento. 

 

23. Possibilidade de atração de migrantes, pela expectativa de contratação de 
mão-de-obra. 

Descrição do Impacto  

A execução de obras gera a oportunidade de novos empregos, mesmo que 
temporários, perspectiva que atrai pessoas de outras regiões, na busca destes 
empregos. Essa possibilidade pode atrair imigrantes para o local do 
empreendimento e municípios vizinhos, gerando um aumento populacional nas 
cidades próximas, configurando-se um impacto negativo que desencadeia uma série 
de outros problemas pela demanda de equipamentos e serviços públicos não 
disponíveis nas áreas da saúde e educação, da habitação, da segurança e outras. 

Este impacto em geral é considerável quando a quantidade de pessoas 
atraídas é significativa e os centros urbanos para onde se dirigem não possuem 
infraestrutura econômica e social disponível para receber este contingente de novas 
pessoas.  

No caso da PCH Perdidos, além de ser de pequeno porte, está localizada a 
uma distância média de 50 Km de dois centros urbanos de porte médio, com boa 
infraestrutura de serviços, conforme relatado no volume IV do EIA. 
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Avaliação 

Este impacto é considerado negativo, direto, provável, temporário, disperso, 
reversível, imediato, de média magnitude, e de relevância e significância baixas. 

 

Medidas Propostas 

Ações de comunicação social, educação ambiental, saúde pública e 
desenvolvimento institucional junto as Prefeituras Municipais de São José do Rio 
Claro e Diamantino para absorver as novas demandas, caso este fato venha a 
ocorrer. Nas ações de comunicação social, deverão ser informados: tipo de mão-de-
obra a ser contratada, número de vagas oferecidas, qualificação exigida, e critério de 
contratação dando prioridade para as pessoas da região do empreendimento. 

 

24. Dinamização da economia local e/ou regional 

Descrição do Impacto  

A construção da PCH irá dinamizar os setores da economia municipal, 
refletindo-se no aumento das vendas de produtos no varejo, no número de 
atendimentos, na prestação de serviços, dentre outros. 

O incremento nessas atividades indiretamente também aumenta o montante 
referente aos impostos a serem repassados ao município, especialmente o ICMS e o 
FPM. 

Portanto, o aquecimento da economia, além dos seus reflexos diretos sobre 
os proprietários de estabelecimentos comerciais e de serviços em função do 
aumento do número de transações, indiretamente, acarreta o aumento das receitas 
municipais, decorrentes de repasse dos impostos federais e estaduais. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: positivo, indireto, provável, temporário, 
disperso, reversível, imediato, de pequena magnitude, e de relevância e significância 
baixas. 

 

Medidas Propostas 

Estabelecimento de acordos com os comerciantes e produtores da AII, para 
abastecimento de insumos/alimentos e contratação de serviços. 
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25. Alteração do uso do solo 

Descrição do Impacto  

Na área onde será implantada a PCH Perdidos predominam solos arenosos 
e suscetíveis à erosão, situação natural pouco favorável ao uso agrícola, o que 
determinou a predominância da cobertura vegetal natural na maior parte dessa área. 

Parte das margens esquerda e direita encontra-se ocupadas com pastagem. 
Com a implantação do empreendimento parte dessas áreas (localizadas ao norte) 
serão inundadas pelo reservatório, impedindo seu uso para pastagens.  

Na margem direita, ao sudeste da PCH, o solo arenoso já foi utilizado para o 
plantio de pastagens que atualmente estão degradadas e com baixa capacidade 
produtiva. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: negativo, direto, certo, permanente, localizado, 
irreversível, imediato, de pequena magnitude e baixa relevância e significância. 

 

Medidas Propostas 

Monitorar as alterações do uso do solo no entorno do reservatório, controlar 
o surgimento de processos erosivos e suas repercussões no assoreamento do 
reservatório. 

 

26. Interferência em atividades econômicas desenvolvidas na área diretamente 
afetada (produção renunciada) e na área de influência direta (alteração do uso 
do solo) 

Descrição do Impacto  

As Áreas Diretamente Afetadas pelas obras e de Influência Direta, 
distribuem-se sobre solos arenosos muito susceptíveis à erosão, porém em sua 
maioria, protegidos pela cobertura vegetal natural, com exceção de duas áreas 
ocupadas por pastagens, atividade desenvolvida de forma extensiva, com pequena 
quantidade de gado, em decorrência da baixa capacidade de suporte destes 
ambientes ao uso antrópico. Destaca-se ainda que parte das áreas que serão 
atingidas pelo reservatório já foi adquirida pelo empreendedor. 

Não existirá nenhuma interferência direta sobre a população urbana quanto 
à perda de patrimônio, pois a PCH está distante dos centros urbanos (mais de 50 
quilômetros). 

Na área rural existe apenas possibilidade de afetar cercas de divisão de 
pastagens, as quais serão removidas antes do enchimento do reservatório. 

Por outro lado, com a implantação do empreendimento deverá ocorrer 
alteração do uso do solo, com o potencial cênico mais exuberante e extensivo, o que 
implica, em possibilidades de desenvolvimento de atividades turísticas, gerando 
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novas oportunidades de negócios, como implantação de áreas destinadas a lazer, 
com expectativas de geração de emprego e renda. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado positivo, direto, certo, permanente, localizado, 
irreversível, imediato, de magnitude pequena e de relevância e significância baixas. 

 

Medidas Propostas 

Definição dos critérios para a ocupação do entorno do lago formado com o 
represamento do rio, visando recomposição e preservação da vegetação das 
margens, uso do lago e ocupação do entorno, além de medidas de conservação do 
solo, em face das suas características de fragilidade, evitando o assoreamento. 

 

27. Pressão sobre equipamentos culturais e sociais (urbanos) 

Descrição do Impacto  

Além dos profissionais especializados na construção de PCH’s, que 
acompanham as empreiteiras neste tipo de empreendimento, deverá ser contratada 
mão-de-obra de apoio. Estima-se que o número de pessoas especializadas como 
mão-de-obra temporária de apoio, oriundas de outras regiões será pequeno, pois se 
pretende priorizar o aproveitamento da população regional.  

Em função desta expectativa e do empreendimento não demandar número 
elevado de trabalhadores, a pressão sobre equipamentos culturais e sociais não 
será significativa e a obra prevê instalação de alguns equipamentos como 
ambulatório, áreas de convívio social e lazer, dentre outras, que contribuirão em 
minimizar essa pressão. 

Como não há previsão de vinda de famílias, a pressão sobre os 
equipamentos urbanos também será reduzida e a infraestrutura de saúde, educação 
e lazer, disponíveis nos dois principais centros urbanos (São José do Rio Claro e 
Diamantino) são suficientes para atender a demanda adicional gerada. 

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: negativo, indireto, provável, temporário, 
disperso, reversível, imediato, de magnitude pequena e de relevância e significância 
baixas. 

 

Medidas Propostas 

Recomenda-se ações de comunicação social preventiva, aos colaboradores 
vinculados ao empreendimento, com objetivo de orientar o uso dos equipamentos 
sociais disponíveis, embora não se espere que ocorram interferências significativas 
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sobre os equipamentos culturais e sociais urbanos. 

 

28. Risco de acidentes e doenças ocupacionais no canteiro de obras 

Descrição do Impacto  

A supressão de vegetação e limpeza dos terrenos, a utilização de máquinas 
e equipamentos pesados, bem com movimentação de caminhões, tratores e outros 
equipamentos nas obras são atividades que envolvem riscos de acidentes, 
principalmente pela falta de cuidado no manejo dos equipamentos, pela utilização 
inadequada de EPIs e por falta de conhecimento em relação aos cuidados contra 
animais peçonhentos. 

Outro agravo à saúde é a diminuição gradual da audição decorrente da 
exposição contínua a níveis elevados de ruídos, sem o devido uso de equipamentos 
de proteção auricular, além de irritações nas mucosas causadas por poeiras.  

 

Avaliação 

Este impacto é considerado: negativo, direto, provável, temporário, 
localizado, irreversível, imediato, de magnitude pequena e de relevância e 
significância média. 

 

Medidas Propostas 

Orientar periodicamente os empregados para as medidas preventivas a 
serem adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, 
bem como proteger a integridade do trabalhador. 

Fornecimento e controle do uso de equipamentos de segurança individual, 
destacando-se protetores de ouvidos, uso de máscaras que impedem a inalação de 
poeiras quando o empregado estiver trabalhando em locais em que estas condições 
estão presentes, luvas, botas, capacetes, etc. 

Sinalização das vias de acesso e internas da área de influência direta do 
empreendimento, bem como nos locais de maior risco. 

 

29. Redução de postos de trabalho direto e indireto 

Descrição do Impacto  

A desmobilização do canteiro de obras e consequente redução da demanda 
de mão-de-obra irá provocar a redução/término de vagas de trabalho nas 
empreiteiras da obra. 

Essa redução de postos de trabalho, por sua vez, irá provocar a redução da 
massa salarial que se refletirá negativamente na demanda por serviços e bens nos 
municípios próximos. 
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Avaliação 

Este impacto é considerado negativo, direto, provável, temporário, local, 
irreversível, imediato, de magnitude pequena e de relevância e significância média. 

 

Medidas Propostas 

Capacitação da mão-de-obra para ser reempregada em outros setores da 
economia local. 

Estímulos para a instalação de novas indústrias e prestadoras de serviços 
na região decorrente da oferta de energia e políticas fiscais. 

Estímulo à diversificação da cadeia produtiva na região. 

 

30. Interferência com patrimônio cultural, arqueológico e histórico. 

Descrição do Impacto  

A implantação dos empreendimentos hidrelétricos poderá provocar 
alterações e/ou alteração do patrimônio arqueológico ali existente, resultando em 
perdas do potencial científico-informativo dos sítios; perdas parciais e mesmo a 
alteração dos vestígios, e/ou estruturas arqueológicas, enfim, a perda de Patrimônio 
Cultural enquanto ”(...) referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira (...)”, conforme a Constituição da 
República. 

Estudos arqueológicos realizados na área de influência direta da PCH 
identificaram sítios que serão objeto de estudos, resgates e monitoramento, com 
anuência do IPHAN, para evitar a perda do patrimônio arqueológico e cultural. 

 

Avaliação 

O impacto é considerado negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível, imediato, a magnitude pode ser considerada grande, assim como 
relevância e significância altas, dada a grande importância do patrimônio protegido 
por lei federal. 

 

Medidas Propostas 

Como medida mitigadora, de acordo com a Portaria 230/2002/IPHAN, será 
executado Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico. 
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 Fase de Operação  

- Meio Físico 

31. Indução de processo de assoreamento a montante do barramento 

Descrição do Impacto  

A implantação dos barramentos deverá gerar a retenção da carga de 
sedimentos das águas do rio Claro, em especial nos remansos do lago, onde de um 
lado estarão as águas paradas do lago (fase lêntica) e de outro as correntes do rio 
Claro (fase lótica). É neste ponto de encontro das duas águas que ocorrerá a 
deposição de sedimentos de granulometria mais grosseira, formando ao longo do 
tempo bancos de areia.  

A construção do reservatório vai alterar o nível de base local, modificando 
consequentemente a dinâmica dos cursos de água que nele desembocam. 
Atualmente a quase totalidade dos sedimentos carreados pela drenagem são 
removidos para jusante pela forte correnteza do rio Claro nesse trecho da bacia. 
Mas, uma vez formado o reservatório, boa parte desses sedimentos, em especial os 
mais grosseiros, passarão a ser depositados na parte alta do reservatório. 

O assoreamento de parte do reservatório é prejudicial ao empreendimento, 
principalmente porque diminui o volume de água armazenada para geração de 
energia e o seu retrabalhamento em direção à barragem/vertedeouro acarreta 
maiores desgastes nos equipamentos, principalmente da turbina. 

Os materiais detríticos que chegam ao reservatório provêm não apenas das 
áreas adjacentes, mas também de áreas mais afastadas, drenadas pelos tributários 
do rio Claro, a jusante do reservatório da PCH Sumidouro a ser construída a 
montante. Os materiais transportados pelo rio são gerados por processos erosivos 
relacionados principalmente ao escoamento superficial e à declividade. A 
intensidade destes processos varia em função da intensidade das chuvas, das 
características das formações superficiais (rochas, relevo e solos) e das derivações 
antropogênicas (uso e ocupação do solo). Quanto maior a intensidade dos 
processos erosivos, a montante, tanto maior a intensidade do assoreamento no 
reservatório. 

As áreas do entorno do reservatório são consideradas de vulnerabilidade 
média a alta devido à presença de um conjunto de fatores que propiciam o 
desenvolvimento de processos erosivos: rochas de baixa resistência à erosão 
associadas a formas de relevo com vertentes inclinadas e a solos arenosos, mas 
com boa cobertura vegetal.  

Durante o trabalho de campo, foram constatadas ocorrências erosivas em 
ravinas e sulcos, fato que supostamente deve ser atribuído também à ocupação e 
uso do solo sem técnicas apropriadas de manejo. A maioria das áreas continua 
coberta por vegetação nativa ou por pastagens plantadas e as interferências 
humanas estão geralmente restritas a desmatamento, construção de cercas e 
estruturas rudimentares e à abertura de caminhos e estradas vicinais, onde 
eventualmente observam sulcos e ravinas produzidos por processos de escoamento 
concentrado nas áreas de pastagem e nas margens das estradas. 
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O assoreamento, quando em volume significativo, reduz a vida útil do 
reservatório, além de gerar problemas como alterações na qualidade físico-química 
das águas e desgaste dos equipamentos. 

 

Avaliação 

O assoreamento do reservatório é um impacto: negativo, direto, provável, 
permanente, localizado, imediato, de grande magnitude, e de alta relevância e 
significância. 

 

Medidas Propostas 

As medidas mitigadoras preventivas para esse tipo de impacto serão 
implementadas através de ações de controle de erosão e assoreamento para toda 
sub-bacia a montante dos barramentos, recuperação e monitoramento de áreas 
degradadas e monitoramento da operação do empreendimento, avaliadas através 
do Programa de monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico. 

 

32. Aumento da disponibilidade de água superficial e subterrânea. 

Descrição do Impacto  

A formação do reservatório e, a consequente elevação das águas modifica 
as condições naturais de todo o sistema de drenagem deste trecho da sub-bacia 
hidrográfica e provoca interferências físicas. 

Nesse sentido, o reservatório resultante da construção da PCH em análise, 
induz a modificações nos regimes hidrológicos superficiais e subterrâneos, 
principalmente nos setores mais imediatos que envolvem o futuro lago.  

Ainda como consequência do reservatório, é pouco provável, porém deve 
ser considerado na análise dos impactos ambientais que ocorra uma elevação na 
posição do nível freático, que por um lado, estabelecer setores próximos à superfície 
capazes de interferir em terrenos sem umidade, e por outro, causar instabilizações, 
em função da declividade das encostas naturais do terreno que bordejam o 
reservatório até a calha principal do rio, onde predominam solos arenosos, de alta 
porosidade e permeabilidade, exercendo influência no aquífero livre ou freático. 
Esses são aspectos e atributos geofísicos verificados em campo que podem 
contribuir para a ocorrência de áreas com umidade superficial capaz de gerar 
problemas. 

Todo esse conjunto de informações deve ser incorporado à análise dos 
fatores de interferência para implantação do lago artificial que poderá impor uma 
nova posição do nível de base do lençol, permanente e mais elevado, principalmente 
nas áreas de entorno do reservatório, tendo como consequência imediata uma 
subida do nível das águas subterrâneas do aquífero freático, com o qual se encontra 
hidraulicamente interligado, até atingir uma nova dinâmica de escoamento 
subsuperficial. 

Considera-se que essa maior disponibilidade de água superficial e 
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subterrânea, decorrente da elevação do nível freático pode gerar modificações no 
meio físico, tais como: surgimento de fontes, lagoas e áreas alagadiças e aumento 
da umidade relativa dos solos pela expansão da zona saturada; 

Avaliação  

O aumento da disponibilidade de água subterrânea é um impacto: negativo, 
direto, certo, permanente, localizado, irreversível, de médio a longo prazo, de média 
magnitude, média relevância e média significância. 

 

Medidas Propostas 

Instalação de medidores de nível de água nas áreas mais suscetíveis a 
elevação do nível freático, antes e depois do enchimento do reservatório, visando 
identificar zonas mais sujeitas aos efeitos da elevação do lençol freático, 
considerando as características geológicas e geomorfológicas das áreas do entorno 
do reservatório. 

Introdução de plantas nativas adaptadas às novas condições de umidade 
dos solos em locais no entorno do reservatório, onde ocorrer tais alterações. Essa 
medida será contemplada pelo Plano de Recuperação das Áreas Degradadas. 

 

33. Alteração dos padrões limnológicos e deterioração da qualidade da água 
no reservatório e a jusante 

Descrição do Impacto  

A formação do reservatório implicará em aumento da profundidade da 
coluna d´água, diminuição da velocidade e aumento do tempo de residência em 
relação à condição anterior (rio). Na fase de estabilização do reservatório, os 
processos redutores predominam no hipolímnio em relação ao epilímnio, verificando-
se uma diminuição dos teores de oxigênio dissolvido na coluna d´água do 
reservatório, especialmente no hipolímnio (fundo); e o incremento de íons, nutrientes 
e matéria orgânica do reservatório, mais evidentes no fundo em relação à superfície. 

Esse processo é inerente à maioria dos reservatórios, contudo, o curto 
tempo de residência da água no reservatório da PCH, as condições limnológicas e 
da qualidade da água do rio Claro evitarão que ocorram expressivas 
descontinuidades de OD na coluna d´água e excessivo enriquecimento das águas 
com nutrientes nitrogenados e fosfatados. 

Segundo CUNHA-SANTINO & BIANCHINI JR. (2002), nas etapas iniciais 
dos processos de formação de reservatórios artificiais a incorporação da cobertura 
vegetal representa considerável fonte de detritos para esses sistemas. O 
afogamento da biomassa vegetal interfere significativamente na qualidade da água 
desses sistemas, uma vez que altera os balanços globais do oxigênio dissolvido, 
reduz o pH e aumenta a coloração e a condutividade elétrica da coluna d’água. Uma 
inadequada técnica de limpeza do terreno de inundação pode desencadear uma 
série de consequências nocivas. A alteração do fluxo da água e a alteração na 
qualidade dessa água provocam a mudança na estrutura das comunidades 
biológicas. 
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De acordo com BRANCO, 1975 a eutrofização, ou seja, o fenômeno de 
enriquecimento das águas por substâncias nutrientes, como o fósforo e o nitrogênio 
(fertilização), que propiciam uma exacerbada proliferação de algas, com número 
limitado de espécies. Através do diagnóstico limnológico do rio Claro pôde-se 
verificar que a qualidade da água é muito boa e que a região em questão é 
extremamente preservada. Com a pequena porção de vegetação inundada 
proveniente da formação do reservatório, aliada à baixa concentração de nutrientes 
da água do rio Claro, provavelmente não ocorrerá o processo de eutrofização. 

Com a alteração do fluxo do rio Claro de lótico para lêntico ocorrerá o 
aumento da riqueza e da abundância das comunidades planctônicas, uma vez que 
essas vivem a deriva. Por outro lado, a comunidade bentônica apresentará uma 
redução da riqueza e abundância, devido à mudança do tipo de substrato, 
diminuição de velocidade e aumento da profundidade. Táxons sensíveis 
desaparecerão e darão lugar aos mais resistentes. Essas mudanças são observadas 
em praticamente todos os reservatórios. O que tem que ser monitorado com cautela 
é o aumento exagerado da densidade de alguns táxons, como por exemplo, 
Chironomidae e Oligochaeta que mostram um ambiente desequilibrado. 

Especificamente quanto à alteração da qualidade da água para usos 
múltiplos do reservatório e a jusante, na fase de estabilização, tende a ocorrer 
aumento da turbidez, da cor, da concentração de amônia, dos sólidos dissolvidos 
totais e talvez de alguns elementos presentes no solo da área inundada, como ferro, 
podendo atingir valores acima dos limites estabelecimentos pela Resolução 
CONAMA 357 para corpos d’água da classe 2, restringindo os usos permitidos para 
essa classe, como balneabilidade e consumo humano.  

Tendo em vista que, a área de inundação será restrita à calha do rio e 
pequenas áreas laterais devido às características encaixadas do rio Claro e que a 
região em questão é pouco antropizada, provavelmente não ocorrerá a estratificação 
do reservatório.  
 

Avaliação 

Impacto: negativo, de ocorrência direta e certa, com duração temporária, 
localizada e dispersa, reversível, imediato, de grande magnitude e alta relevância e 
significância. 

 

Medidas Propostas 

Como medida mitigadora recomenda-se a retirada da vegetação da área do 
reservatório antes do enchimento. Essa medida atenuará a intensidade da 
diminuição dos teores de oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório e do 
incremento de íons, nutrientes e matéria orgânica mais evidentes no meio-fundo em 
relação à superfície, mas não evitará que ocorram, uma vez que a matéria orgânica 
do próprio solo e os restos de vegetação tendem a provocar consumo de oxigênio e 
incremento de íons, nutrientes e matéria orgânica, devido as atuais condições do rio 
Claro em relação a essas variáveis ambientais (baixas condutividade elétrica, 
concentração de nutrientes e matéria orgânica, conforme descrito no item de 
limnologia e qualidade da água (volume II do Diagnóstico Ambiental - 2007). 
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34. Alteração das dinâmicas hidrológica e de sedimentos do rio Claro 

Descrição do Impacto  

A formação dos ambientes semi-lênticos acarretará em mudanças na 
dinâmica hidrológica do rio Claro, com diminuição da velocidade, aumento do tempo 
de residência da água e diminuição do controle da sazonalidade das chuvas. Isso 
levará ainda ao aumento nas taxas de sedimentação, tendo em vista que o 
sedimento transportado pelo rio, advindo das áreas a montante, se depositará no 
reservatório, primeiro na localização do continuum do rio, alterando sua dinâmica 
sedimentológica.  

Como a produção de sedimentos na sub-bacia é baixa, conforme dados 
mencionados no item de hidrologia e sedimentologia, essa alteração não deverá ser 
alta no trecho do rio a jusante, se mantidas as atuais condições de ocupação da 
sub-bacia pelas atividades antrópicas. 

 

Avaliação 

A alteração da dinâmica hidrológica e de sedimentos do rio Claro é um 
impacto inerente a esse tipo de empreendimento, sendo de natureza negativa, 
direta, com probabilidade certa de ocorrência, permanente, localizado, irreversível, 
imediato, grande magnitude e de médias significância e relevância.  

 

Medidas Propostas 

As medidas mitigadoras preventivas para esse tipo de impacto serão 
implementadas através de ações de controle de erosão e assoreamento, 
recuperação de áreas degradadas e monitoramento da operação do 
empreendimento, avaliadas através do Programa de controle de obras, Programa de 
monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico e Programa de recuperação de 
áreas degradadas. 

 

- Meio Biótico 

35. Estabelecimento de padrões limnológicos distintos ao rio no reservatório e 
melhoria da qualidade da água para os usos múltiplos 

Descrição do Impacto  

Com a estabilidade do reservatório, novos padrões de variação limnológica, 
comumente anuais, deverão se estabelecer nos ecossistemas formados com o 
barramento da PCH, onde será possível definir padrões típicos da época da 
estiagem e da época de chuvas.  

Para adequação da qualidade da água aos usos múltiplos, tanto no 
reservatório como a jusante, ocorrerão melhorias para se enquadrar na Resolução 
357 do CONAMA. Ocorrerá aumento da transparência da água, diminuição da 
turbidez, da cor, da concentração de sólidos e amônia. 
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Avaliação 

Este impacto é de caráter positivo; indireto; de ocorrência certa, permanente, 
localizado, reversível; imediato e de média magnitude, relevância e significâncias. 

 

Medidas Propostas 

Monitoramento da qualidade da água e definição de padrões de uso múltiplo. 

 

36. Alteração das condições ambientais para a fauna semi-aquática a jusante e 
a montante do barramento 

Descrição 

A instalação do empreendimento e a formação do lago alterarão 
completamente as condições ambientais do curso d’água, afetando diretamente a 
fauna semiaquática, como lontras e ariranhas, espécies existentes na sub-bacia do 
rio Claro, conforme apresentado no item da mastofauna (volume III do Diagnóstico 
Ambiental), pela perda /fragmentação de habitat, isolamento e redução de 
populações. 
 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível e imediato, sendo classificado como de grande magnitude, altas 
relevância e significância. 

 

Medidas mitigadoras 

Como medida mitigadora deve-se tomar cuidados especiais para 
manutenção dos barrancos das margens do rio, pois são os locais onde estes 
animais constroem seus abrigos. Sugere-se o resgate com fins de conservação ex 
situ. 

Também se recomenda um programa de monitoramento da fauna. Este 
programa deve ser iniciado na fase de instalação da obra e deve durar, no mínimo, 
por 3 (três) anos após o início da fase de operação. 
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37. Supressão de ambientes ocupados pela fauna terrestre, arborícola e semi-
fossorial 

Descrição 

Assim como a supressão da cobertura vegetal, o alagamento dos ambientes 
também indisponibilizará habitats para a fauna terrestre, arborícola e semi-fossorial, 
alterando não apenas a área alagada, mas também seu entorno, modificando a 
qualidade do habitat, descaracterizando-o. 

 

Avaliação  

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, 
localizado, irreversível, imediato, de grande magnitude e alta relevância e 
significância. 

 

Medidas mitigadoras 

Como medida mitigadora, será executado o PACUERA no entorno do lago, 
de modo a garantir que o impacto seja minimizado.  

A exemplo das medidas mitigadoras sugeridas para o impacto de perda de 
habitats devido à supressão da cobertura vegetal, recomenda-se também no 
presente caso o reflorestamento das margens do lago naqueles moldes, bem como 
o resgate de fauna com fins de conservação ex situ, com o encaminhamento dos 
espécimes resgatados para zoológicos ou coleções zoológicas de referência 
estaduais. 

 

38. Perda da dinâmica do ciclo de cheia/vazante/ seca/enchente do rio a 
jusante do reservatório 

Descrição do impacto 
 
Os peixes estão adaptados ao ciclo cheia/vazante – seca/enchente, sendo 

assim as espécies respondem de maneira semelhante às variações do nível da 
água. A perda ou o controle deste ciclo devido à manipulação do volume da água 
afetará toda a fauna e flora aquática a jusante do reservatório, causando alterações 
nos sistemas e prejudicando espécies que dependem deste ciclo para sobreviver. 
 
Avaliação 

 
Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 

irreversível e imediato, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 
 
Medidas propostas 

O controle da vazão do rio deve ser feito conforme a variação natural do ciclo 
hidrológico, para que toda a comunidade aquática não seja tão afetada. Tentar 
manter o ciclo normal é a única medida que pode fazer com que as populações de 
peixes, a jusante do reservatório, consiga manter populações mínimas viáveis e 
sobreviver a longo tempo. 
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39. Interferência na migração longitudinal das espécies de peixes 

Descrição do impacto 
 
Com a construção das barragens espécies migratórias ficarão 

impossibilitadas de realizar migrações ao longo do rio. Isto poderá afetar espécies 
que dependem da migração longitudinal para reproduzir assim como as que realizam 
migrações longitudinais em busca de recurso como alimento e abrigo. 
 
Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível e imediato, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 
 
Medidas propostas 

 

Realização de estudos para definição do mecanismo de transposição de 
peixes mais adequado à continuidade para subida das espécies de peixes reofílicas, 
e a continuação da migração ao longo do rio, mesmo após a construção da 
barragem, com objetivo de permitir que as espécies migradoras, como Leporinus 
friderici (piau três pintas), Brycon amazonicus (Matrinchã), Utiaritichthys 
sennaebragai (Pacu) e espécies de pequeno porte, possam realizar suas migrações 
ao longo do curso do rio, diminuindo assim o impacto causado pela PCH nas 
populações de peixes que ocorrem no rio Claro e afluentes. 

Após os estudos pode-se optar ainda por práticas de repovoamento do 
reservatório, possibilitando a permanência a montante destas espécies identificadas 
no diagnóstico, entre elas: matrinxã, pacu carnaval e pacus.  

Monitoramento da ictiofauna durante e após o encerramento das obras na 
fase de operação da usina para verificar a eficiência da técnica implantada. 

 

40. Homogeneização dos habitats aquáticos causada pela formação do lago. 

 
Descrição do impacto 

A formação do lago tornará homogêneo todo leito do rio alagado. Habitats de 
corredeiras, com suas comunidades aquáticas específicas, incluindo peixes, insetos 
e outros invertebrados, além de macrófitas e outras espécies associadas deixarão 
de existir localmente.  

O lago transformará habitas lóticos em lênticos e assim espécies reofílicas 
também deixarão de existir na área do lago, sendo substituídas por espécies 
adaptadas a ambientes lênticos como traíra, caras e tuviras. 
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Avaliação 
 
Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 

irreversível e médio prazo, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 
 
Medidas propostas 

 

Monitoramento da ictiofauna durante e após o encerramento das obras na 
fase de operação da usina. Sugere o monitoramento por dois anos após o início da 
operação. 

 

41. Modificação na composição de espécies da comunidade de peixes da área 
de influência direta do reservatório 

Descrição do impacto 
 

As assembleias de peixes em reservatórios são os resultados de um 
processo de reestruturação das populações de peixes que originalmente ocupavam 
o rio, com alterações na composição e na abundância de espécies. Inevitavelmente 
a transformação de um ambiente de águas correntes em um ambiente de águas 
calmas resultará na transformação de toda a comunidade aquática deste local, pois 
as espécies possuem adaptações específicas a um determinado tipo de ambiente. 

 

Avaliação 
 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível e médio prazo, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 
 
Medidas propostas 

 
A substituição de espécies com a formação do reservatório é inevitável, uma 

vez que os ambientes são transformados. Medidas de monitoramento serão 
implementadas. 

 

42. Divisão das populações de peixes em sub-populações isoladas 

Descrição do impacto 
 

A construção de barreiras, em locais antes inexistentes, provoca a divisão de 
populações em subpopulações: aquelas de jusante e aquelas de montante. Algumas 
delas tornam-se inviáveis, pois o número de indivíduos é tão pequeno que pode 
causar endocruzamento e estas populações não conseguem sobreviver a longo 
prazo. Para aquelas que dependem da migração por grandes distâncias, como é o 
caso do matrinxã e do curimbatá, dentre outros, o impacto é ocasionado 
imediatamente no ano seguinte, sendo que neste caso, nem ocorrerá 
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endocruzamento. Aos poucos os indivíduos remanescentes vão ficando senis e 
morrem, desaparecendo localizadamente nas áreas acima do reservatório.  

 
Avaliação 

 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, permanente, disperso, 
reversível e médio prazo, sendo classificado como de grande magnitude, e alta 
relevância e significância. 

 
Medidas propostas 
 

Serão realizados estudos para caracterização da biologia reprodutiva de 
espécies reofílicas, identificação de locais de desova e definição de mecanismos 
para transposição de peixes ao empreendimento. 

Monitoramento da ictiofauna nas fases de instalação e de operação da PCH.  

 

 - Meio Antrópico 

43. Redução de postos de trabalho direto e indireto, com retração da oferta de 
emprego e redução da renda 

Descrição do Impacto  

Quando da conclusão da PCH e desmobilização do canteiro de obras, 
grande parte dos funcionários serão dispensados, situação que provoca 
instabilidade temporária no mercado de trabalho local, com consequências sobre 
salários e renda, com rebatimentos no comércio e serviços em geral nos municípios 
relacionados ao empreendimento. 

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, certo, temporário, localizado 
e disperso, reversível, imediato, de média magnitude, baixa relevância e significância 
baixa. 

 

Medidas Propostas 

Como medidas propostas para minimizar essa situação sugere-se 
capacitação da mão-de-obra para ser reempregada em outros setores da economia 
local e estímulo à atração de novos investimentos pela oferta de energia, 
compensando a redução de empregos decorrente da conclusão da obra. 
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44. Indução do desenvolvimento regional pela oferta de energia 

Descrição do Impacto  

Com a conclusão da etapa de construção, a usina estará apta a entrar em 
funcionamento com capacidade de geração comercial plena. Assim, a PCH será 
conectada ao Sistema Interligado Nacional, disponibilizando a energia dentro das 
demandas do sistema. 

Esta oferta adicional de energia agregada com novas linhas de distribuição 
deverá estimular a instalação de novas indústrias e prestadoras de serviços na 
região, bem como a ampliação dos empreendimentos já existentes, com 
consequente agregação de valor aos produtos primários da região, e também a 
diversificação da cadeia produtiva, estimulando o desenvolvimento regional. 

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como positivo, direto, certo, permanente, disperso, 
irreversível, médio e longo prazo, de magnitude, relevância e significância média. 

 

Medidas Propostas 

Diante da ampliação de geração de energia espera-se que a distribuidora 
regional (Energisa) aumente a oferta de energia para os municípios inseridos na 
região de influência do empreendimento, possibilitando que realmente ocorra o 
impacto positivo descrito. 

 

45. Alteração do uso do solo no entorno do reservatório 

Descrição do Impacto 

Após o enchimento do reservatório, deverão surgir novas categorias de uso 
do solo no entorno do lago. É comum a implantação de empreendimentos de 
recreação e turismo, bem como parcelamento da terra em lotes menores, podendo 
tanto desenvolver atividades de produção de hortifrutigranjeiros, como chácaras de 
lazer. Essa situação leva à valorização das terras.  

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como positivo, direto, provável, permanente, local, 
reversível, imediato, de média magnitude, relevância e significância. 
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Medidas Propostas 

Definir normas específicas de ordenamento do uso no entorno do 
reservatório, conforme determina a Resolução CONAMA 302/02 e 303/02 sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; evitando que o impacto 
positivo venha a se tornar negativo, pela intensificação da erosão e assoreamento 
do lago, além da alteração das matas ciliares remanescentes. 

Recuperação das áreas de preservação permanente no entorno do lago, 
observando também o disposto no Código Estadual de Mato Grosso através do Art. 
58 da Lei Complementar Nº 232, de 21/12/2005, sobre a forma de proteção e 
parâmetros técnicos para adoção de medidas mitigadoras nas faixas de áreas de 
preservação permanente (APP’s) ocupadas e consolidadas em torno de 
reservatórios artificiais. 

 

46. Risco de proliferação de doenças de veiculação hídrica 

Descrição do Impacto  

Como nas estatísticas de doenças de notificação obrigatória, está presente a 
ocorrência de dengue e Leishmaniose (LTA) nos municípios de Diamantino e São 
José do Rio Claro (área de influência indireta do empreendimento). A presença de 
Aedes aegypti indica haver risco de surto de dengue nos municípios citados, 
portanto devem ser adotadas medidas preventivas e de controle.  

 

Avaliação 

Este impacto é avaliado como negativo, direto, provável, temporário, 
localizado, reversível, imediato, de média magnitude, relevância e significância 
baixa. 

 

Medidas Propostas 

Comunicação social e atividades de vigilância epidemiológica e ambiental. 
Adotar também medidas de controle com pulverizações temporárias, quando for 
identificada a ocorrência de focos/vetores de doenças de veiculação hídrica. 

 

4.1. Síntese da Avaliação dos Impactos Ambientais 

Para melhor aproveitamento dos recursos hídricos do rio Claro, a EECO-
Jacutinga realizou estudos e desenvolveu novo projeto de engenharia para a PCH 
Perdidos, na perspectiva de aumentar sua potência instalada.  

Em função das alterações propostas no projeto e em atendimento ao 
Parecer Técnico 112757/CLEIA/SUIMIS/2017, foi realizado o Diagnóstico de 
Atualização dos meios físico, biótico e socioeconômico como também a análise de 
impactos decorrentes.  
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A integração de informações antigas e atuais permitiu uma análise mais 
apurada e a avaliação de possíveis impactos sociais e ambientais, como também, a 
elaboração de uma matriz de impactos das áreas que serão afetadas pelo 
empreendimento.  

Apesar da porção de montante do empreendimento ser intensamente 
desmatada e ocupada por atividades agropecuárias, nas áreas de maior influência do 
empreendimento prevalecem remanescentes florestais e poucas áreas alteradas. 
Assim, considerando-se a implantação do projeto, elencou-se os possíveis impactos e 
medidas para mitigá-los ou compensá-los, conforme legislação vigente. 

Nas fases de planejamento o empreendimento provocará impactos positivos 
com a oferta de 350 empregos diretos e 500 indiretos, mas também negativos, devido a 
abertura de picadas para os levantamentos topográficos.  

Na fase de implantação a construção da PCH irá dinamizar todos os setores da 
economia municipal, refletindo diretamente no aumento das vendas de produtos no 
varejo, no número de atendimentos, na prestação de serviços e na possibilidade de 
surgimento de novos negócios. Esse incremento aumentará a arrecadação de impostos 
aos municípios, especialmente: ISS, ICMS e FPM, impactando positivamente as 
receitas municipais. Para minimizar situações geradas pelo empreendimento aos 
setores públicos municipais, serão executados os Programas de Apoio Institucional; 
Comunicação Social e outros com a aplicação de medidas preventivas, em parceria 
com as Prefeituras. 

Entre os impactos avaliados como negativos destacam-se; supressão da 
vegetação; construção do barramento e enchimento do reservatório, todas inerentes e 
imprescindíveis para o empreendimento. 

A supressão de vegetação ocorrerá especialmente em setores essenciais 
como área de inundação do reservatório, vias de acesso, área de empréstimo, e of set 
da barragem.  

Os estudos do meio biótico indicam impactos como a descaracterização de 
habitats; afugentamento e morte de indivíduos; perda de material genético; como 
também, medidas mitigadoras e Programas de Monitoramento como: Resgate e 
Monitoramento de fauna, e Resgate de Flora, Compensação Ambiental, Comunicação 
Social, Controle de Processos Erosivos; Monitoramento da Qualidade da Água, e pelo 
de Gestão Ambiental, para minimizarem aos efeitos da supressão. Após as obras, as 
áreas consideradas degradadas serão restauradas pelo Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas – PRAD.   

No estudo entomológico foram encontrados vetores dispersores de Dengue e 
Leishmaniose. Com a advento da obra, e aumento da população humana, pode ocorrer 
casos de doenças entre os trabalhadores, direta ou indiretamente vinculados às obras. 
Para tratar desta situação serão executados programas específicos de Controle de 
Vetores e da Saúde dos Trabalhadores. 

A obra causará impactos diretos sobre a topografia dos terrenos podendo, 
devido às escavações/aterros, provocar processos erosivos e o enchimento do 
reservatório causará alterações na qualidade das águas com a possibilidade de morte 
de peixes e de outros organismos bentônicos.  
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Na fase de operação, o impacto positivo mais relevante é a oferta de energia, 
fator estimulador e indutor ao desenvolvimento regional. Quanto aos impactos 
negativos os mais relevantes serão devido a alteração na dinâmica do rio Claro com 
interferência direta nos habitats e na composição de comunidades da fauna aquática e 
terrestre, como também da flora.  

Em função dos impactos citados na Matriz, foram indicadas medidas 
mitigadoras de controle descritas nos programas de monitoramento do Plano Básico 
Ambiental – PBA da PCH Perdidos – Volume V, a ser implantado.  
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